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A TÖOSZ 2021. szeptember 28-án
Küldöttgyűlést tartott, ahol beszámoltunk az elmúlt év történéseiről.
Az elmúlt esztendőben erőforrásainkkal jól és hatékonyan gazdálkodtunk és ezt kívánjuk folytatni az elkövetkező hónapokban is.
A Küldöttgyűlés meghatározta azt
az irányvonalat (elvárásokat és kezdeményezéseket) is az
önkormányzati rendszerrel kapcsolatban, amely alapján az
elkövetkező időszakban Szövetségünknek képviselnie és
érvényre juttatnia kell a helyi önkormányzatok és az önkormányzati rendszer megerősítése, az önkormányzati autonómia megőrzése érdekében. Erről részletesen a Küldöttgyűlésről szóló beszámolónkban olvashatnak.
Összefogással, közös erővel, tapasztalataink és jó gyakorlataink egymással történő megosztásával tudunk eredményesebbek lenni, a Küldöttgyűlés által meghatározott céljainkat
elérni és megőrizni, megvédeni az önkormányzatiság értékeit.

a közszférában is – Edenred
Magyarország Kft.
50		 Hi-tech módszerrel védik az épületeket
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Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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A TÖOSZ 2021. évi
Küldöttgyűlése
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlését 2021. szeptember
28-án tartotta meg a Siófokon a Hotel SunGardenben.
A TÖOSZ Küldöttgyűlését Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke nyitotta meg, és köszöntötte a
résztvevő küldötteket és a meghívott vendégeket. Ezt követően Štefan Gregor, Šahy város polgármestere, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) alelnöke köszöntötte a Küldöttgyűlés részvevőit.

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár

Štefan Gregor, a ZMOS alelnöke

A határozatképesség megállapítása és a napirendi pontok elfogadása után kezdték meg a küldöttek szakmai munkájukat.
A nyitóelőadást Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tartotta
„Kormányzati kép az önkormányzatok helyzetéről” címmel. Az előadásában értékelte az önkormányzati rendszer működését, majd tájékoztatást adott a közszolgálatások változásairól (hulladékgazdálkodás, víziközmű-szolgáltatás, telepü-
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léstervezés, szociális és egészségügyi terület) és a
jövőbeli fejlesztési lehetőségekről, az Okos városról és a Digitális Falu Programról. Ezt követően
az önkormányzati gazdálkodás kérdéseiről szólt
[rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI), vis
maior támogatás, adósságot keletkeztető ügyletek, a 2022. évi költségvetés prioritási területei és
2022. évi finanszírozás, operatív programok 20212027, OP keretek]. Majd ismertette 2021-2027
EU támogatási időszak tervezési folyamatát, a fő
célkitűzéseket és a célokhoz kapcsolódó magyar
fő fejlesztési elképzeléseket. Továbbá bemutatta
a jelenlévőknek a LIFE-MICACC projektet, az
IKIR rendszert, a LIFE KOGOS 4 WATERS projektet és a BM Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkárság programjait. Végezetül
ismertette a Belügyminisztérium önkormányzatok munkáját segítő kiadványait.
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Aktuális
Az előadás követően Államtitkár Úr polgármesteri kérdésekre – Kovács Péter (Vép), Pásztor Béla (Veresegyház), dr. Miluczky Attila
(Egyek) – válaszolt.

Dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár

A következő „Helyi önkormányzati feladatok
finanszírozása a 2022. évi központi költségvetésben”
című előadásban dr. Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán
és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkára ismertette a helyi önkormányzatok pénzügyi és gazdálkodási helyzetét, adósságát,
pénzforgalmi egyenlegét, Ezt követően szólt a 2021.

évi költségvetési törvény módosításának hatásairól,
az önkormányzatokat érintő változásokról, valamint az önkormányzatok 2022. évi finanszírozásáról és az ágazati prioritásokról. Tájékoztatást adott
még az önkormányzati rendszerben lévő jövedelmi
egyenlőtlenségekről. Külön szólt a szolidaritási hozzájárulásról, bemutatva a 2022. évi paramétertáblát és az egyenlőtlenségek kezelését a szolidaritási
hozzájárulással. Végezetült szólt a 2022. évi fontosabb központi költségvetési pályázati lehetőségekről és a gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatokról.
Az előadás követően Helyettes Államtitkár Úr
polgármesteri kérdésekre – dr. Miluczky Attila
(Egyek), Rácz Róbert (Börcs), Szalay Imre (Bősárkány), Szeledi Katalin (Magyarhertelend) – válaszolt.
Ezt követően dr. Balla Róbert, a Foldana Kft.
igazgatóság elnöke a „Követelések érvényesítése és
a faktoring szerepe a finanszírozásban” című előadásában megismertette a jelenlévőket a pénzügyi
finanszírozási lehetőségeikről, nemzetközi szerepükről, a követeléskezelés előnyeiről, a behajtási
folyamat eszközeiről és lehetőségeiről, a követelésvásárlásról, a cég eredményeiről, továbbá a faktoring szerepéről.

Küldöttek

www.toosz.hu
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Küldöttek

Ezután a küldöttek megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a TÖOSZ és szervei elmúlt egy
évi tevékenységéről szóló beszámolót (olvasható:
http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/dokumentumok/kuldottgyules/), valamint a TÖOSZ
elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban, amelyet a Küldöttgyűlést követően a Szövetség megküldött
a kormányzat részére és a honlapján, továbbá
az Magyar Távirati Irodán keresztül sajtónyilvánosság tett.
Ezt követően dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ
főtitkára könyvbemutató keretében ismertette a
TÖOSZ legújabb kiadványát, a Pásztor Béla – Szále
László: MAGAM URA, MÁSOK SZOLGÁJA –
A polgármesterségről című könyvet.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

jelenlévőket a Szövetség Duna Interreg program
által támogatott D-Care Labs projektje végrehajtásának aktuális helyzetéről.
A Schmidt Jenő TÖOSZ elnök zárszavával ért
véget, amelyben röviden felvázolta a TÖOSZ és
a helyi önkormányzatok előtt álló feladatokat.
***

A TÖOSZ elvárásai és
kezdeményezései az önkormányzati
rendszerrel kapcsolatban

A könyvbemutatót követően került sor a TÖOSZ
2021. évi kitüntetéseinek ünnepélyes átadására
(részletesebben lásd később az „A TÖOSZ 2021.
évi kitüntetettjei” cikkben).
Az követően az „Egyebek” napirendi pont keretében dr. Gyergyák Ferenc főtitkár tájékoztatta a
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A TÖOSZ, mint a legtöbb, a magyar önkormányzatok több mint felét tömörítő országos érdekvédelmi szövetség, továbbra is a szakszerűség és a
szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait
elérni. Célja pedig egy olyan hatékony, átlátható,
méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati rendszer működésének megteremtése Magyarországon, ami minden állampolgárnak ugyanazokat a szolgáltatásokat teszi elér-
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hetővé, ugyanolyan színvonalon, éljen az ország
bármely részén.

Feladatfinanszírozás, ASP
Magyarország költségvetési törvénye rögzíti az
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási rendszerét. A finanszírozási rendszer egyes támogatási pontjaiban
rögzített támogatás jogosultsági feladatmutatók
évről-évre változatlanok. Az utóbbi négy évben –
különösen a COVID-19 világjárvány 2020. és 2021.
évi hatásai miatt – jelentősen megváltozott gazdasági és piaci környezet jó példája annak, hogy
a finanszírozási rendszer hatékonysága megkívánja, hogy a támogatási mutatók minden évben
– akár módosítva – az aktuális gazdasági környezethez igazodjanak, így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok kitettségének csökkentését
és kifejezésre juttatva a valódi kiadások mértékét.
A több éve változatlan feladatfinanszírozás felülvizsgálatát, korrekcióját kérjük a Kormánytól az
önkormányzati szektorban, legfőképpen a település üzemeltetés terén. Az önkormányzati szövetségek bevonásával kezdődjenek meg az Önkormányzati ASP rendszer által feldolgozott adatok
felhasználásával a valós finanszírozási igényeken alapuló számítások, amely alapján mindenki
számára elfogadható feladatfinanszírozási rendszer megteremtését, új elvek és a valósághoz jobban igazodó intézkedések bevezetését igényeljük.
Indokoltnak tartjuk és javasoljuk a korábban
megszüntetett SZJA meghatározott részének
önkormányzatoknak való átengedését, mint támogatási forma visszaállítását. E támogatási forma
megszüntetése óta igazolta, hogy a jövedelemkiegyenlítés, jövedelemdifferenciálódás mechanizmusának leghatékonyabb formája lehet az önkormányzatok között a jelenlegi szolidaritási hozzájárulással szemben. Saját bevétel nélkül, szinte
minden feladat kiegyenlítéséhez a költségvetési
szabályozás nem elégséges a települések 90%án. Ezért minimális mozgásteret kell biztosítani, hogy ne legyen feladat ellátási bizonytalanság, valamint önállóan is cselekvőképes legyen
egy önkormányzat.
A TÖOSZ 2019 májusában kezdeményezte,
hogy a gépjárműadó, mint központi (állami) adó
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minden forintja maradjon az azt beszedő településen és az önkormányzatnak kötelezően települési közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kelljen
azt fordítania a belterületi utak állagmegőrzése és
javítása, a helyi tömegközlekedés finanszírozása,
a közlekedésbiztonsági beruházások érdekében.
A COVID-19 világjárvány okozta veszélyhelyzet
idején a települési önkormányzatoktól 2020-tól
elvonásra került a beszedett gépjárműadó átengedett része (40%-a). Hazánk 3178 települése közül
közel 2300 település van, amelyen semmilyen
más adóbevétel nem volt, mint a gépjárműadó.
Javasoljuk, hogy a 2020. évben – és 2021-2022.
években a központi költségvetési törvények alapján továbbra is – elvont gépjárműadó átengedett
részét 2023. évtől ismételten kapják meg a települési önkormányzatok a gépjárműadó kivetési és
beszedési hatáskörének az állami adóhatóságtól
(NAV) az önkormányzati adóhatóságokhoz történő visszatelepítésével egyetemben, kimondottan belterületi utak rendberakására.
A feladatfinanszírozási rendszerben az állam
azoknak a kül- és belföldi turizmussal érintett
településeknek az időszakosan, idegenforgalmi
szezonban megnövekedett közszolgáltatási feladatainak ellátása miatti többletkiadásait 2020ig támogatta oly módon, hogy az idegenforgalmi
adó minden egyes forintjához további egy forint
állami finanszírozást adott. A Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szólói törvény alapján ez az állami hozzájárulás 2021. január 1-jétől
megszűnik. Kezdeményezzük ezért a 2022. évi
költségvetési törvénynek az Országgyűlés őszi
ülésszakán történő módosítását oly módon, hogy
az érintett települések a 2022. évtől újra feladattal arányosan kapjanak támogatást.

A helyi adó rendszerének átalakítása
Az állandó lakóhely szerinti települést illesse a
munkaadó befizetett helyi iparűzési adójának
a munkavállaló éves bérének a munkaadó egész
bértömeghez viszonyított arányszáma szerint
számított része. (A munkavállaló „fejkvótaként”
állandó lakóhelyére hazaviszi a rá eső helyi iparűzési adót.) Ezen intézkedést kimondottan csak
a cég székhelye, és telephelye járási lehatárolásán
belül képzeljük el, amely így kiterjeszti az adott
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településen megtelepedett ipar pozitív hatásait.
Minden településen a jövőben sem lesz jelentős helyi iparűzési-adó fizetésére képes potenciál, de az elosztás új rendje arányosabbá teszi a
megtermelt jövedelemből való települési részesedést a közös feladatellátás érdekében. A változtatás legkevésbé a megyei jogú városoknak kedvez, viszont ezáltal megvalósul az a kormányzati cél, hogy a megyei jogú városok legyenek a
motorjai az egyes térségek fejlődésének. Ráadásul a Modern Városok Program kedvezményezettjeiként a megyei jogú városok már előre hozzájutottak azokhoz a forrásokhoz, amik településfejlesztési feladataik végrehajtását évtizedekkel
előrehozták úgy, hogy ezeket a forrásokat a nem
megyei jogú városokban élő polgárok által előállított jövedelmekből csoportosították át részükre).
A szolidaritási hozzájárulás tekintetében a helyi
önkormányzatok elérték a teljesítési képeségük
maximumát, ezen lazítani kell.
Az elektronikus útdíj befizetéseit a hely iparűzési
adó helyett a társasági adóból lehessen levonni az
érintett vállalkozásnak. Javasoljuk a földadó bevezetését csak azon tulajdonosoknál, akik nem termelőként birtokolják az ingatlanvagyont. Erőforrást vonnak el minden olyan településtől, amelynek nincs más gazdasági potenciálja.

Rendkívüli működési támogatások
Ne fordulhasson a Kormányhoz rendkívüli működési támogatásért olyan település, amelyik nem
vonta be a településen élő magánszemélyeket és
vállalkozásokat a helyi adózásba (a helyi adó kivetésével párhuzamosan természetesen az adott
önkormányzat joga a helyben hatályos adókedvezmények megállapítása is, azonban ez nem irányulhat a helyi adó-fizetés kijátszására).

Önkormányzati vagyon
A TÖOSZ nem tartja elfogadhatónak, hogy – nem
elvitatva az országgyűlési képviselő törvénykezdeményezési jogát – egyéni országgyűlési képviselői indítványokkal kerüljenek benyújtásra
olyan törvényjavaslatok, amelyek az önkormányzati vagyon jelentős mértékű csökkenését eredményezné és ezzel veszélyeztetne az adott önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó kötelező önkor-
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mányzati feladatok ellátását. Az önkormányzati
rendszert és annak működését érintő alapvető
törvényi szabályozások esetében ilyenkor elmarad, illetve megkerülhető a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája (Magyarországon kihirdette
az 1997. évi XV. törvény) 4. Cikk 6. pontja szerinti
konzultációs kötelezettség, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 131. § (1) bekezdése szerinti,
a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert,
valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről történő konzultáció.
Ezért a TÖOSZ kezdeményezi és elvárja, hogy
az önkormányzati rendszert és annak működését érintő alapvető törvényi szabályozások esetében minden esetben a törvényjavaslat benyújtását előzze meg a kodifikációs eljárásban a Kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti érdemi konzultáció.

Hulladékgazdálkodás
A hatályos jogszabályok alapján megállapítható,
hogy a hulladékgazdálkodási hatóság a fővárosi,
megyei kormányhivatal. Köz- és magánterület
között különbség az eljárás tekintetében nincs.
A települési önkormányzatnak hulladékgazdálkodási hatásköre nincs és nem is volt, csak a jegyzőnek. A jegyző 2021. március 16-áól, mint társhatóság szabhat ki helyszíni bírságként hulladékgazdálkodási bírságot.
Fontos lenne annak a tisztázása, hogy közterület esetében – tekintettel a kormányhivatal és a
rendőrkapitányság álláspontjára – ki a hulladékgazdálkodási hatóság, kinek van eljárási kötelezettsége. Természetesen a jogszabálynak megfelelően a települési önkormányzatok gondoskodnak az elhagyott hulladék felszámolásáról, de ez
feladat és nem hatáskör.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 86. § (11) bekezdés szerint a hulladékgazdálkodási hatóság mellett közreműködő hatóságként hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni
bírságként – többek között – a jegyző, a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr
is kiszabhat.
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Tekintettel arra, hogy hatályon kívül helyezték
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
11. §-át, a települési önkormányzatok (jegyzők)
olyan kötelezettség miatt szabnának ki hulladékgazdálkodási bírságot, amire a Ht. szerint nincsenek feljogosítva.
Javasoljuk a hulladékgazdálkodási ügyek sajátosságait figyelembe véve a hulladékgazdálkodási
bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet vonatkozó részének hatályon kívül
helyezését.

Önkormányzati tulajdonú
víziközmű társaságok
A települések tulajdonában lévő víz- és csatorna
közművagyon értéke 1.800 Mrd Ft, míg az állami
tulajdonú cégeké 540 Mrd Ft. Az 5 állami tulajdonú regionális vízműközmű társaság az elmúlt
5 évben összesen 67,5 Mrd Ft pénzbeni támogatást és 65 Mrd Ft eszközpótlás-elengedést kapott
a központi állami költségvetéstől, míg a mintegy
40 önkormányzati tulajdonú víziközmű társaság
sem támogatást, sem eszközpótlás-elengedést
nem kapott az államtól.
A TÖOSZ ezért kezdeményezi, hogy az állami
központi költségvetés kompenzálja az önkormányzati tulajdonú víziközmű társaságok veszteségeit is legalább oly mértékben, mint az állami
tulajdonú regionális vízműközmű társaságokét,
valamint hozzon létre 10 éves futamidővel egy
évi 60 Mrd Ft-os keretű alapot, amelyet csak az
ivóvízhálózat rekonstrukciójára lehet fordítani.

Fejlesztési rendszer, források
és azok elosztása
A TÖOSZ-tag önkormányzatok a szolidaritás és
egyenlőség elvén a fejlesztési források térségi felzárkóztató, integrált területalapú elosztásának
elvét várják el mind a hazai, mind a nemzetközi
fejlesztési programokban. Már az előkészítési szakaszban kérjük, hogy az önkormányzati szövetségeken keresztül az önkormányzatok is részt vehessenek a 2021-2027. ciklus fejlesztési politika alapelveinek kialakításában. A pályázati felhívások,
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valamint a nagy ellátórendszerek térségi fejlesztése elengedhetetlen lesz a következő pár évben
egy komplex stratégia mentén.
Egyre több figyelem hárul a fejlesztések fenntarthatóságának kérdésére. A teljes államháztartás, és benne a helyi önkormányzatok számára
óriási fenntartási, finanszírozási terhek jelenhetnek meg akár a közeljövőben a szakszerű, ám
kevésbé fenntartható fejlesztések kapcsán. Közös
érdek a széleskörű és körültekintő fejlesztési tervezés. A mostani európai uniós fejlesztési ciklus
terveinek áttekintését, kiigazítását és áttervezését
sürgetjük, hiszen a fejlesztések kivitelezése számos problémával, akadállyal küzd. A TÖOSZ-tag
önkormányzatok nyitottak az együttműködésre.
Ezért kérjük, hogy a fejlesztési rendszer irányítói, szereplői is legyenek kooperatívak és legfőképpen gyorsak. Ezzel egyetemben a kivitelezői
kapacitások figyelembe vétele elsődleges szempont kell, hogy maradjon.

Magyar Falu Program –
Magyar Kisvárosi Program
A TÖOSZ számára továbbra is kiemelt prioritás a Magyar Falu Program. Ugyanakkor a fenti
alapelvek mentén javasoljuk pontos, széleskörű
módon a program minimum középtávú megtervezését. A TÖOSZ továbbra is nyitott és elkötelezett a közös munka iránt a programirányítóval. Hangsúlyozzuk a kisvárosok fejlesztésének
átfogó tervezése is kapcsolódjon a fenti munkához, hiszen számos szempontból a kisvárosok
fejlesztése háttérbe szorult a Modern Városok
Program és a Magyar Falu Program mellett. Ezért
fontosnak tartjuk a 2021-2027-es uniós ciklusban az 5000-20 000 fő lakosságszámú településekre a kormányzat részéről a Magyar Kisvárosi
Program kidolgozását és elindítását az uniós fejlesztéseken (TOP+) belül. A TÖOSZ – a Magyar
Falu Program mintájára – nyitott és elkötelezett
a közös munka iránt a kormányzattal, és a 20202021-ben kidolgozott javaslatcsomagját [Kisvárosi
fejlesztések (javaslatok) 1.1 verzió 2021. február 17.
http://xn--tosz-5qa.hu/news/669/136/Elkeszulta-ToOSZ-kisvarosi-programjavaslata/] 2021.
február 17-én megküldte Gyopáros Alpár Modern
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
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a Belügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Miniszterelnökség és a
Pénzügyminisztérium részére, de a javaslatokra
a mai napig érdemi választ, visszajelzést a Szövetség nem kapott.

Polgármesterek
A demokrácia alappillérei a helyi önkormányzatok. Az adott önkormányzat sikerét nagyban befolyásolja a polgármester személye. Az jó, hogy a
polgármesteri tisztség betöltése nincs iskolai végzettséghez kötve. Ugyanakkor meg kell állapítani,
hogy a polgármesterség – ha jól csinálják – még
a szakmánál is több: hivatás! Mindezért fontosnak tartjuk a polgármesterek felkészítő képzését,
és kezdeményezzük az általunk alapított Polgármester Akadémiával való kormányzati együttműködést. Javasoljuk, hogy a település és az ország
érdekében legyen arra lehetőség, hogy vezetői,
közigazgatási, jogi és egyéb, a feladat ellátásához
szükséges ismereteket az új polgármesterek megszerezhessék, az újraválasztott a polgármesterek
bővíthessék, ahogy erre több európai országban
van lehetőség.
A polgármesterek díjazása szintén kiemelt fontosságú kérdés, hiszen nagy a felelősségük a településük vezetésében. A TÖOSZ indokoltnak tartja
és kezdeményezi, hogy a polgármesterek díjazásának törvényi szabályozása – az önkormányzati
köztisztviselők díjazásával párhuzamosan – a településvezetői felelősséghez és a tisztség társadalmi
presztízséhez igazodva módosuljon.
A TÖOSZ indokoltnak tartja a közszolgálati
járadék intézményének újbóli bevezetését a 20192024-es önkormányzati választási ciklusban.
Annak a megválasztott polgármesternek, akinek a 2024-2029-es választási ciklusban 2 éve
lenne hátra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig
és 4 választási ciklussal, legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban betöltött – főállású – polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik, valamint nem akar a polgármesteri, alpolgármesteri tisztségért újra indulni a 2024. évi általános önkormányzati választásokon, az öregségi
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nyugdíjkorhatár eléréséig (nyugdíjba vonulásáig)
az állam finanszírozza meg az előrehozott nyugdíjellátását.

Önkormányzatok, mint munkáltatók
Az önkormányzati köztisztviselők illetményalapja
2008. óta változatlan, a központi költségvetési törvényben meghatározott 38 650 Ft. A 2021. évben a
3178 települési önkormányzatból 693 önkormányzatnál – forrás hiányában – nem tudtak élni a törvényalkotó által néhány éve lehetővé tett törvényi illetményalaptól való eltérítéssel.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai
szerint a közszféra teljes munkaidőben alkalmazásban álló foglalkoztatottjainak – közfoglalkoztatottak nélkül vizsgált – bruttó havi átlagkeresete
2020 februárjáról 2021 februárjára 380 800 Ft-ról
431 600 Ft-ra, 13,3%-kal nőtt. Az önkormányzati
köztisztviselők illetménye az érintett települések közel kétharmadánál a KSH által kimutatott
átlagkeresettől jelentősen elmarad.
Elvárjuk, hogy az önkormányzati köztisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bérezésével. Az önkormányzati
köztisztviselők ugyanúgy közszolgálatot látnak el,
mint a kormányzati tisztviselők. Feladatuk nehezebb is, mivel a kisebb hivatalokban egy-egy ügyintéző több feladatot, esetleg több szakterületet lát
el, hiszen az önkormányzatok számára megállapított, finanszírozott létszámkeret igen szűkre szabott. Elkötelezett, hozzáértő és szakmáját magas
szinten űző szakemberek nélkül egyetlen önkormányzati rendszer sem működhet megfelelően,
legyen az a legmodernebb, legigazságosabb és
leginkább demokratikus, a szubszidiaritás követendő példája. Az önkormányzati köztisztviselők
bérének rendezésére égető szükség van, önkormányzataink egyik legnagyobb kihívása a megfelelő munkaerő hiánya, a fokozott munkateher
és a piaci szereplőkkel versenyképtelen illetményrendszer miatti munkaerő-elvándorlás, a távozó
köztisztviselők megfelelő szakértelemmel rendelkező új munkatársakkal történő helyettesítésének megoldása.
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Füstbe ment
norvég tervek
2021. július 21-én járt le az a határidő, ami a magyar kormány és az EGT és a Norvég
Alapot biztosító donor országok között 2020. december 21-én aláírt megállapodásban
került rögzítésre, és arra vonatkozott, hogy kiválasszák a Norvég Civil Alapot kezelő
szervezetet. Ez nem történt meg a fenti időpontig, így a megállapodás érvényét
vesztette. Ennek következtében a teljes Norvég Alap összes programterületének tervei
is füstbe szálltak, benne a TÖOSZ és norvég testvérszervezetünk, a KS nagyszabású
nevesített projektterve is.
A sajnálatos veszteség nem tartja vissza a TÖOSZ
vezetését és a Titkárságot a tervek megvalósításától, hiszen égető problémákra kerestük a válaszokat, a valódi igények alapján, hiszen a féléves
tervezési munkába aktívan bekapcsolódtak tagjaink is, ezúton is köszönet érte. Hosszú a lista,
mi mindent lehet és érdemes fejleszteni a keretrendszerben, amiben a mindennapjaikat élik az
önkormányzatok. Jó hír, hogy azok a kormányzati, szakmai szervezetek is szeretnék végrehajtani a kidolgozott terveket, amelyeket bevontunk,
és amelyekkel partnerségre léptünk.

Mi is történt?
A történtekről, a miértekről megoszlanak a vélemények, és mivel nem vettünk részt a tárgyalások ezen részében, a hivatalos magyar álláspontot idézzük itt a hazai nemzeti kapcsolattartó, a
Miniszterelnökség szavait:
„A Civil Alapkezelő kiválasztására meghirdetett nyílt pályázat két fordulóban zajlott annak
érdekében, hogy a pályázóknak lehetőségük nyíljon a minél színvonalasabb pályázati anyag
benyújtásához. Ennek eredményeként a nemzetközi gyakorlatnál jelentősen nagyobb számú, hét
civil konzorcium pályázatát minősítette a norvég fél alkalmasnak. A Kormány hat konzorcium
elfogadására is nyitott volt, ezek elfogadására
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javaslatot is tett, míg Norvégia csak egyet tartott elfogadhatónak.
A norvég fél nemet mondott olyan nagy múltú,
jelentős hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, erős és független szervezetekre, mint például a Magyar Vöröskereszt, vagy a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat. A korábbi két ciklusban egyoldalú norvég döntéssel az Ökotárs Alapítvány vezette konzorciumot jelölték ki Alapkezelőnek, amely politikai függetlensége több alkalommal is megkérdőjeleződött az elmúlt években,
ráadásul olyan monopolhelyzetbe került, amelynek erősítése a hazai civil társadalmi érdekekkel
szemben áll. A Magyar Kormány elkötelezett a
civil társadalom fejlesztésében, és célja növelni a
civil társadalom kapacitását, támogatni a kulcsfontosságú új szereplőket, ezért ennek a monopolhelyzetnek erősítését nem támogatta. … A norvégok konszenzusra törekvésének hiánya a magyar
állampolgárok érdekeivel ellentétben áll, hiszen
tőlük vonják meg a Magyarország számára járó
támogatást, és veszik ezáltal semmibe az alap létrejöttének célkitűzéseit is, amelynek fókuszában
a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok
életkörülményeinek javítása, a zöld innováció, a
társadalmi és gazdasági gyarapodás támogatása
áll, annak ellenére, hogy valamennyi program előkészítése a donor féllel közösen célegyenesbe for-
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dult, a pályázati felhívások már ősszel megjelenhettek volna.”

Mi a Norvég Alap?
2020. december 21-én írták alá a kétoldalú megállapodást (amely most érvényét vesztette) a 2014
és 2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Alap
és Norvég Alap támogatási kereteiről, melynek
teljes hazai támogatási összege 214 millió euró,
vagyis 75 milliárd forint. Az időszak megjelölésén nem változtattak a jelentős késés ellenére,
ugyanakkor a támogatással érintett tevékenységek megvalósításának 2024. április 30. lett volna
a végső dátuma.
Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland
és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor
országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek
következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az
EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási
alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó
céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok
erősítése a donor országok és a kedvezményezett
országok között. A Norvég Alap kedvezményezett
országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 országon kívül továbbá támogatásban
részesül Görögország és Portugália is.
Az ún. Kék Könyvben szedték össze a fejlesztési területeket, amelyből a támogatott országok
a Norvég Alap intézményrendszerével együtt
összeállíthatja a fejlesztési időszak programjait.
Ezek a programok számos olyan fejlesztési területet tartalmaztak, amik az önkormányzatokat
is segíthetik (klímaváltozás, energia; üzleti fejlesztés és innováció; roma integráció; kultúra;
helyi fejlesztések és szegénység elleni küzdelem)

A TÖOSZ nevesített projektjéről
A TÖOSZ és a KS a széleskörű partnerséggel
együtt (Belügyminisztérium, Pénzügyminisztérium, Magyar Államkincstár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Magyar Faluszövetség, Kisvárosok
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Szövetsége, Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete) MANORKA 2.0 címmel 3,7 millió euró összértékű nevesített projektet hajthatott volna végre majdnem három év
alatt. A Helyi fejlesztések és szegénység elleni
küzdelem programterületen belül terveztük, és
nagyon bíztunk abban, hogy valóra válthatjuk az
elképzeléseinket. Volt benne polgármester-képzés tanulmányúttal Norvégiába az Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (Polgármester Akadémia),
képzési és csere-programok, online angol szakmai nyelvtanfolyamok, helyi fejlesztések segítése, helyi prevenciós háló sikeres működtetése,
fiatalok bevonása a helyi közéletbe, információs
platform fejlesztése a kormány-önkormányzatok
párbeszéd fejlesztésére, önkormányzati dolgozók
kapacitásépítése, kutatások, szakmai hálózatok
idősellátásban, körkörös gazdaságban és helyi fejlesztésekben pilotokkal, innovációs laboratóriumok önkormányzatoknak otthoni gondoskodások, hely részvétel és az új szolgáltatások, innovációk terén. Nem utolsósorban pedig a nők esélyegyenlőségének fejlesztésére helyi szinten lett
volna a Polgármesternői Tagozat számára egy
egész komplett munkacsomag: csere-programmal, helyi pilotokkal, workshoppal és aktív kommunikációs kampánnyal.

Milyen egyéb lehetőségeket
veszítettek a magyar
önkormányzatok?
Erre az optimista válasz az, hogy remélhetőleg
csak időt veszítettünk, előbb-utóbb megvalósulhatnak a projektek.
A TÖOSZ nevesített projektje mellett nyílt
pályázati felhívás összpontosított volna a helyi
önkormányzatok támogatására az idősek számára nyújtott szociális/jóléti szolgáltatásaik
nyújtásának, elérhetőségének és minőségének
javításában, valamint az aktív időskori stratégiákban. A potenciális pályázók a 10 ezer lakosnál
kisebb települések/falvak/városok helyi önkormányzatai lettek volna, egyedül vagy más helyi
önkormányzatokkal közösen. A támogatott tevékenységeknek az otthoni gondozásra és a tartós
ápolásra kellett volna összpontosítaniuk. A felhívás középpontjában az aktív idősödési stratégiák
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előmozdítása és végrehajtása, a meglévő szociális/jóléti szolgáltatások és azokhoz való hozzáférés javítása, innovatív megközelítések ösztönzése az öregedő társadalom problémájának kezelése (pl. önkéntesek bevonása útján), különösen
a vidéki térségek kihívásai és az infrastrukturális fejlődés megkönnyítése állt. 60%-os arányban
lehetett volna infrastrukturális fejlesztésekre
használni a támogatást. Az önkéntesek bevonásával és a közösségen alapuló önkéntes mozgalmak megvalósításával elő lehet mozdítani a fiatalok és az idősebb emberek együttműködését
egymás megsegítése terén. Az önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, az ismeretek és tapasztalatok átadását, valamint az értékek
és a kreatív problémamegoldó képességek átadását. A közösségi alapú önkéntes mozgalmak által
támogatott projektek végrehajtása révén az aktív
időskorral kapcsolatos tudatosság szintje emelkedhetett volna, és így idősekkel szembeni – az
információhiány miatt meglévő – diszkrimináció csökkenhetett volna. A program egyik alapvető eleme lett volna az ismeretek cseréjére összpontosító kétoldalú együttműködés, a bevált gyakorlatok és a példamutató intézményi modellek
megismerése valamint a közszolgáltatások biztosítása és kapacitásépítés területén. Minden projektgazdának együttműködést kellett volna létrehoznia egy vagy több bejegyzett norvég szervezettel. További támogatható partnerek lehettek volna egyetemek, kutatóintézetek, ágazati
közintézmények és más helyi önkormányzatok.
A programterületen lett volna egy kistámogatási alap is, amelynek célja a civil szervezetek
és a helyi önkormányzatok együttműködésének, valamint az ilyen együttműködés által létrehozott átláthatóság és jó kormányzás elveinek
támogatása. A projekteknek támogatniuk kel-
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lett volna a polgároknak nyújtott jobb minőségű
közszolgáltatásokat, és meg kellett volna erősíteniük a civil társadalom és a helyi önkormányzatok
közötti bizalmat. Önkormányzatok és helyi civil
szervezetek dolgozhattak volna együtt a jobb és
átláthatóbb helyi szintű döntéshozatali folyamatokért, szakpolitikák kidolgozásában végrehajtásában, műhelymunkák keretében. Együttműködéseket finanszírozott volna a támogatás iránymutatások/tudatosságnövelő anyagok előkészítésében, figyelemfelkeltő kampányokban, civil
szervezetek és helyi önkormányzatok együttműködését és a polgárok részvételét célzó speciális eszközök megtervezésében. A sikeres projektek aztán jó gyakorlatként szolgálhattak volna
más települések számára. A helyi önkormányzatok és a civil társadalom együttes fellépése hozzájárulhatott volna a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható helyi fejlődéshez az átláthatóság és a jó kormányzás elveinek alkalmazásával annak érdekében, hogy az önkormányzatok
működését hatékonyabbá és megbízhatóbbá tegye
a lakosok körében.
A programterületen lett volna egy nevesített
projekt is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(NKE) és az OECD együttműködésében, amelynek fő célja és újdonsága egy tényeken és értékeken alapuló teljesítményértékelési keretrendszer
létrehozása lett volna, testreszabott kapacitásépítési programokkal, benne vegyes képzések, e-tanulási programok, coaching és egyéb támogató
tevékenységek formájában, amit a helyi vezetők,
innovációs tisztviselők és más kulcsszereplők
részére nyújtottak volna.
A Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetsége (KS) továbbra is nyitott az együttműködésre szövetségünkkel, és keressük a megfelelő
konstrukciót a programterveink megvalósítására.
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Új lendületben
a Polgármesternői
Tagozat – II. rész
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere által vezetett Polgármesternői
Tagozatának 2021. április 14-ei ülésén a résztvevők meghatározták a szervezet éves
munkatervét, így az önkormányzatokat érintő szakmai kérdések mellett idén előtérbe
kerülhet a generációk együttműködése, az idősellátás, egészségügy, gyermekek
helyzete, a nemzetközi kapcsolatok és a klímavédelem témája is. Szeretnénk a Tagozat
munkájáról időről időre hírt adni az újság hasábjain is. Ezúttal a kétrészes körinterjúsorozat folytatásában ismerhetik meg a szervezet vezetőinek közéleti szerepvállalással
kapcsolatos véleményét és rövid betekintést nyerhetnek településeik életébe is.

A Polgármesternői Tagozat alapszabályának megfelelően az elnökség tagjait a polgármesternők
közül régiónként választották a Tagozat jelenlévő képviselői 2020. március 4-én a 2020-2024es ciklusra, tagja az elnökségnek a Tagozat elnöke
is, az alábbiak szerint:
1. Elnök:
Dr. Győri Ottilia, Budakeszi város polgármestere (Pest megye)
2. Észak-Magyarországi Régió (Nógrád, Heves
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék):
Horváth Jánosné, Parasznya község polgármestere (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
3. Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyék):
Bíróné dr. Dienes Csilla Szamossályi község
polgármestere
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
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4. Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun, CsongrádCsanád és Békés megyék):
Gajdonsé Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva
polgármestere (Csongrád-Csanád megye)
5. Közép-Magyarországi Régió (Budapest és
Pest megye)
Zsírosné Pallaga Mária, Hernád nagyközség polgármestere (Pest megye)
6. Közép-Dunántúli Régió (Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyék):
Dr. Horváth Klára, Bábolna város polgármestere (Komárom-Esztergom megye)
7. Dél-Dunántúli Régió (Somogy, Tolna és Baranya megyék):
Zsoldos Márta Piroska, Böhönye község
polgármestere (Somogy egyem)
8. Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéke):
Lendvai Ivánné, Kunsziget község polgármestere (Győr-Moson-Sopron megye)
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9. Hivatalból tag:
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
Akik a kérdésekre ezúttal válaszoltak: Bíróné
Dienes Csilla, Gajdonsé Pataki Zsuzsanna, Horváth Jánosné, Lendvai Ivánné.

Bíróné dr. Dienes Csilla
Település: Szamossályi
Település lakosságszáma: 752 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek:
Szamossályi az ország Észak-Keleti csücskében,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Fehérgyarmati járás területén található. 750 fős kisközség. A falu eredetileg a Szamos folyó bal partján

Bíróné dr. Dienes Csilla

épült, de a többszöri áradások után, a folyó szabályozásakor a jobb partjára, biztonságos helyre
került. Mára a baloldalon egy kisebb lakott rész,
Újsályi maradt, valamint a község termőföldjeinek a 2/3-a. A településrészek között az átjárást
egy 20 tonnás köteles komp biztosítja, amely
napkeltétől napnyugtáig jár. Jelenleg két ilyen
komp üzemel csak az országban, amelyet a víz
sodrása visz tulajdonképpen és nem motor hajt.
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A falu már az újkőkorban lakott volt, amit bizonyítanak a régészeti leletek, amelyet ma is őriz
a Nemzeti Múzeum.
A falu nevének Szamos előtagja a folyóra, a Sályi
pedig a „Saul birtokában lévő” nemzetségre utal.
A Szamos régebben teljesen körbe ölelte a települést, és bár az áradások rendkívül sok kárt okoztak az itt élőknek (pl. a régi templomot is teljesen elmosta) de a Szamos hordaléka miatt rendkívül jó természeti adottságú a földterület. Ez adja
alapját még ma is a gyümölcs és növénytermesztésnek. Akkor is, azóta is alapvetően mezőgazdasági jellegű ez a vidék, ipar, gazdasági lehetőségek minimális szinten találhatóak.
A település arculatát nagyban meghatározza a
víz. Egyik oldalról a folyó Szamos, másik oldalról a Holt-Szamos öleli körbe, míg a központban
egy mesterséges vízelvezető tó ad különlegesen
szép, nyugodt földrajzi keretet Szamossályinak.
Igazi horgászparadicsom, ahol a Horgászegyesület évről- évre több tagot számol, nem beszélve a
vendég horgászokról.
Az említett, lerombolt templom helyett épült a
műemlék jellegű református templomunk, amely
arról híres, hogy sokáig dőlt a tornya az alapozás
hiányossága miatt.
A községben minden fontos szolgáltatás megtalálható. Van gyönyörű szép új óvodánk, általános iskola alsó tagozata működik, van helyben
orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, bentlakásos idősek otthona és a „Jó kis hely” is 3 éve színesíti a közszolgáltatások sorát. Alapvetően a falu
méretéhez képest minden ellátási forma helyben,
megfelelő színvonalon rendelkezésre áll.
Jól működő egyesületek színesítik a település
közéletét és az önkormányzat vezetése nagyon
fontosnak tartja, hogy a közösségi élet rendezvények, túrák, kirándulások szervezésével állandóan pezsgésben teljen.
– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 2002 óta vagyok polgármester. Előtte jegyző
illetve aljegyző voltam. Végzettségem a közigazgatáshoz köt. A hivatali ranglétrát végig járva lettem ügyintézőből jegyző, majd aljegyző Csenger városában.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ polgármester
női tagozatához?
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– A TÖOSZ, mint az önkormányzatok legnagyobb érdekvédelmi szervezete, nagyon fontos szerepet tölt be az önkormányzatok életében. Minden fontosabb, közszférát igénylő intézkedések előtt hallatja a hangját, hogy első kézből tudja informálni a döntéshozókat, próbálja
befolyásolni őket, hogy valóban mindenki számára hasznos és megnyugtató törvények, rendeletek, pályázatok szülessenek. Európai Uniós
mintára a TÖOSZ minden évben több kategóriában is pályázatot hirdet a jó gyakorlat bemutatása céljából. A 2020. évi Legjobb Önkormányzat Gyakorlatok felhívás idősügyi kategóriájában
településünk nyerte el az első helyezést a „Mindenki Fontos-Fókuszban a Demens ellátás” című
pályázatával, amely népszerűbbé tette településünket, és az itt folyó idősellátást.
Az, hogy külön női tagozat is alakult, az is a szervezet nívóját emeli, hogy építenek erre a plusz erőre,
energiára, ami bennünket női településvezetőket
jellemez. Én abszolút hiszek abban, hogy tudunk
hozzátenni építőleg a férfi uralta közösségi élethez
és ahogy jó döntésnek bizonyult a TÖOSZ-hoz,
mint szervezethez csatlakozni, jó döntésnek ígérkezik a női tagozathoz történő integrálódásunk is.
– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepvállalásra?
– A végzettségem mindig a közszférához kötött.
2002-ben Csengerben voltam éppen aljegyző,
amikor nagyon erősen éreztem, hogy szülőfalum ügyét, az embereket helyben kellene szolgálnom. Megbeszéltem a döntésem az akkori főnökeimmel, bátorítottak az önmegvalósításban, így
indultam 2002 őszén Szamossályiban polgármesternek. Elnyertem a választók bizalmát és azóta
még négyszer újraválasztottak. Nem bántam
meg a döntésemet, nincs ennél nemesebb érzés,
mint a szülőfalum ügyes bajos dolgait rendezni,
az ott élő embereket szolgálni, a község fejlődéséhez tevőlegesen hozzájárulni.
– Mik a legnagyobb kihívások a polgármesterségben az Ön számára?
– Állandó bizonyítási vágy vezérel, hogy minél
több fejlesztést meg tudjunk valósítani a településen. Sokszor falakba ütközöm, ha a döntéshozókat nem csak a szakmai elképzelések irányítják. A fejlesztések mellett ugyanolyan fontosnak vélem a közösség építését, mert lehet bár-
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milyen komfortos, csillogó a környezetünk, ha
mi, ott lakók hátat fordítunk egymásnak. Ezért
mi nagyon sok rendezvényt, túrát, kirándulást
szervezünk, hogy a kapcsolatokat személyesen
ápoljuk. Ezek az élmények örökre megmaradnak és még összetartóbbá teszik a településünket. A kihívást mindebben az jelenti, hogy tudjuk megszólítani a falubelieket, hogy motiváljuk
őket az aktív részvételre. Szerencsére általában
sikeres az ebbéli szándékunk.
– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az
ország másik felében kacérkodik a gondolattal,
hogy induljon a helyi választásokon. Miért bátorítaná őt erre a lépésre?
– Attól függ, hogy az ország melyik másik felében? Ha Északnyugaton akkor buzdítanám erre
a lépésre. (Jegyezte meg viccesen a polgármester
– a szerk. megj.) De komolyra fordítva a szót, ha
bármely barátnőmben megfordulna ez a gondolat, én bizony bátorítanám! Sokkal több nő kellene a közéletbe, erről szentül meg vagyok győződve. Vannak olyan tulajdonságaink, az empátia,
az érzékenység, az alázat, kompromisszumkészség, amelyek nagyon jól hasznosíthatóak településvezetőként. Én a „Többet ésszel, mint erővel”
közmondás híve vagyok. Azt tapasztalom, hogy
a női kollégák által vezetett települések valahogy
sodróbb lendülettel fejlődnek, virágoznak. Ezt a
pozitív diszkriminációt bocsássák meg nekem a
kedves férfi kollégáim!
– Az Önök önkormányzata mit tesz, vagy mit
tervez tenni a nőkért?
– A középületeink sorát idén ősszel egy mini
bölcsődével bővítjük, így lehetőségünk lesz az
anyukáknak minél előbb visszatalálni a munka
világába. Támogatjuk mindnyájuk továbbképzését,
több tanfolyamot helyben szervezünk részükre.
Valahogy úgy alakult, hogy minden munkahelyen és a testületben is többen vagyunk mi nők.
Így Szamossályiban igazán nem panaszkodhatunk, hogy diszkrimináció érné a női lakosainkat! Bár véleményem szerint egy fejlett demokráciában ennek a gondolatának sem szabadna felmerülnie. Minden megmozdulásunk, rendezvényünk főszereplői, részt vevői a hölgy lakosok,
már fiatal felnőtt korban bevonjuk őket a közéleti tevékenységekbe.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Település: Sándorfalva
Település lakosságszáma: 8422 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek:
Sándorfalva a törökök által elpusztított Sövényháza romjain épült föl – az eredeti tervek szerint „Új-Algyőként”. A Tisza ugyanis annak az
évnek a tavaszán az ősi halászfalut gyakorlatilag teljesen elpusztította. Épp ezért döntött úgy
Pallavicini Sándor őrgróf, hogy az árvízkárosul-

Gajdosné Pataki Zsuzsanna

taknak a birtoka déli részén, „vízmentes” területen háromszáz kataszteri hold földet ajánl fel az
újrakezdéshez. A falu gyorsan fejlődésnek indult.
Sándorfalva túlélte mindkét nagy világégést, majd
az ötvenes évektől újra gyarapodni kezdett. A település neves szülötte Budai Sándor citerakészítő, a
népművészet mestere. Alapítója volt az országos
hírű helyi citera együttesnek, csikófejes citeráin
sokan játszanak, számos darabja külhoni gyűjteményekbe is eljutott. Sajátos naiv festményeit
a kecskeméti Naiv Művészek Múzeuma és a szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. Volt lakóházán
emléktábla hirdeti munkásságát. Sándorfalvát
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2005. július 1-jén Sólyom László köztársasági elnök
nyilvánította várossá. Igazi közösség, amely mindig szerető, összetartó, békés volt. Büszke történelmére, azokra, akik sokra vitték a településen,
akik öregbítik a város hírnevét.
– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 2014 óta vagyok polgármester, előtte 1989-től
a helyi kulturális központban dolgoztam népművelőként, 1990-től annak igazgatója voltam 2014ig, amikor is a település lakossága megválasztott
polgármesternek. Mindeközben 1994-tól már
önkormányzati képviselő voltam.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatához?
– Ahogy a népművelői munkámat, úgy a polgármesteri hivatást is minél magasabb szinten szeretném végezni. Ez volt az egyik oka annak, hogy
csatlakoztam a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatához. Azt vallom, hogy nem szégyen mások jó
dolgait átvenni, azt elültetni a mi településünkön, és tovább adni azt, ami nálunk már bevált.
Emellett fontos számomra a közösségépítés is –
ez volt a másik oka annak, hogy csatlakoztam a
Polgármesternői Tagozathoz.
– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepvállalásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatásai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?
– Mindig is kiemelt figyelmet fordítottam arra,
hogy együttműködjek másokkal. Már 2014-ben
a kampányom során is szívesen beszélgettem a
lakossággal, kikértem a településen élők véleményét, és teszem ezt a mai napig is. Kollégáimmal
is gyakran értekezünk, havonta többször is rendkívüli testületi ülést hívok össze. Mindig is fontos volt számomra a közéleti szerepvállalás. Ilyen
családba is születtem, ahol természetes volt, hogy
részt vegyünk a helyi közösségi életben, közösségi életünk formálásában.
– Mik a legnagyobb kihívások a polgármesterségben az Ön számára?
– Polgármesternek lenni nem könnyű feladat,
tele van kihívásokkal. Képviselőként feladatunk,
hogy a polgármester által javasolt dolgokra igent
vagy nemet mondjunk. A polgármester feladata,
hogy a közösen kitűzött célokhoz vezető utat minél
gördülékenyebbé tegye. Mi sándorfalviak is tudunk
nagyot álmodni. Viszont az adóerőképességünk
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csak 11 000 forint. A legnagyobb kihívás számomra, hogyan valósítsuk meg terveinket, ha
ahhoz kevés az önerőnk. Lehet, hogy elszomorító, ha bennünket tesznek felelősért azért, ha
esik az eső, és azért is, ha nem, azért is, ha sok
a szúnyog és azért is, ha nincs, de a katasztrófavédelem gyérít.
– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az
ország másik felében kacérkodik a gondolattal,
hogy induljon a helyi választásokon. Miért bátorítaná őt erre a lépésre?
– Szeretem a hivatásomat, és másokat is az
effajta szerepvállalásra bátorítok. Nagyon jó érzés,
amikor egy terv megvalósul, amikor elérjük a
céljainkat, amikor úgy néz ki a település, ahogy
azt megálmodtuk, amikor az itt született fiatalok visszatérnek és itt telepednek le családjukkal. A legjobb érzés, amikor már Sándorfalvára
a lakosok nem településként gondolnak, hanem
otthonukként.
– Az Önök önkormányzata mit tesz, vagy mit
tervez tenni a nőkért?
– A Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak túlnyomó többsége nő. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző is, sőt,
az intézményvezetők 80%-a. Az egyenjogúságért
már nem kell harcolnunk. (Mondta nevetve a polgármester asszony – a szerk. megj.)

Horváth Jánosné
Település: Parasznya
Település lakosságszáma: 1177 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek:
Parasznya község Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolci járásában, Miskolctól 16 kilométerre
északnyugatra. A települést a 12. században említik először, de már a 11. században is állt. 1286ban már itt lakó várjobbágyokból vált nemesekről
történik említés, és Peresnie, majd Perezne elnevezést találhatunk. A diósgyőri várhoz tartozó
birtokként főleg királynéi tulajdon volt. A török
időkben elpusztult, 1556-ban már elhagyott helyként említik. Az újratelepült község 1596-ban török
hódoltsági terület volt, ekkoriban a reformáció
gyorsan terjedt a környéken. II. József uralkodása alatt 1785 májusától 1786 októberéig épült fel
nagyobb temploma, melyhez tornyot csak 1800-
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ban építettek. 1842-ben a nagy tűzvész csaknem
az egész falut tönkretette, az addig jól működő
iskolát csak 1903-ban építették újra fel. Az 1800as évek végén beinduló két szénbánya, a Barossakna és Pálinkás-táró sok munkahelyet biztosított. (Forrás: Wikipédia)
– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 2009 óta vagyok a település vezetője, előtte
alpolgármester, önkormányzati képviselő voltam Parasznyán.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatához?
– Településünk több éve tagja a TÖOSZ-nak,
elődöm, polgármester úr jó kapcsolatot ápolt az
akkori társelnökkel, Galuska Lászlóval és az ő
agitálásának köszönhetően lettünk tagok. Majd
részt vettem a Polgármester Akadémia képzésen,
ahol megismerhettem az akkori női tagozat elnökét Zsíros Lászlóné Margót, megismerhettem a
tagozat tevékenységét és akkor határoztam úgy,
hogy csatlakozok a közösséghez. A tagozaton
belül tudom az önkormányzati munkám végzéséhez ismereteimet bővíteni, jó gyakorlati megoldásokat átvenni. Nincs két egyforma település,
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mások az erősségek és a gyengeségek, de mégis
tudok jó tapasztalatot szerezni, mellyel a településünk életét gazdagíthatom.
– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepvállalásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatásai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?
– 1998-ban települési képviselőnek indultam,
mert akkor úgy éreztem, hogy van annyi energiám, időm, a munkám és a családom mellett,
hogy segítségére tudok lenni a településnek, ötleteimmel, de akár kétkezi munkával is. Helyi születésű vagyok, mindig itt éltem, mindenkit ismerek, könnyen tudtam kommunikálni a helyiekkel.
Ismerhettem idős és fiatal gondját, problémáját,
nyitottak voltak felém, elmondták mit szeretnének, milyen változást, fejlődést vennének szívesen. A lakosok felől érkezett bizalom, még inkább
arra sarkalt, hogy tenni kell a településen élőkért,
tenni kell azért, hogy a falu megmaradjon, a gyermekeink itt maradjanak, az elvándorlást megállítsuk. Nem volt közösségi életre alkalmas intézményünk, nem voltak civil szervezetek, szunnyadóban volt a közösségi élet. A megalakult képviselőtestülettel négy év alatt sikerült egy nagyon szép
több funkciós Művelődési Házat átadni a lakosság részére, megalakult a helyi sportegyesület, az
ifjúságért egyesület, polgárőr egyesület. Mind a
három civil szervezet mai nap is aktívan működő
egyesület. Ez az első négy év képviselői tevékenység, a bizottsági munka során, nagyon sok területet megismerhettem az önkormányzatunknál
(gazdálkodás, igazgatás, intézményüzemeltetés…)
és mondhatom, még több energiával és tenni akarással indultam a következő ciklusban, de képviselőként. Ekkor határozott úgy a képviselőtestület, hogy polgármester úr javaslatára az alpolgármesteri feladattal engem bíznak meg. 2006-ban
ismét képviselőként indultam, újra alpolgármesteri feladatokat kaptam, de két év elteltével, időközi
választás során már elindultam a polgármesteri
tisztségért, hiszen 10 év tanuló időm volt arra, hogy
a mások által, kívülről olyan nagyon egyszerűnek
tűnő feladatot a polgármesteri munkát végezzem.
Mai is azért dolgozok a képviselőtestülettel, hogy
az itt élők szeressenek itt lakni, helyben elérhető
legyen a hét minden napján az orvosi, fogászati,
védőnői ellátás, az óvodai nevelés, iskolai okta-

www.toosz.hu

tás, közösségi életre alkalmas intézményünk napi
szinten rendelkezésre álljon, a szociálisan rászorulókat, időseket tudjuk segíteni, házi gondozással, szociális étkeztetéssel.
– Mik a legnagyobb kihívások a polgármesterségben az Ön számára?
– A gazdálkodás. Na, nem azért, mert nem
tudok számolni. Nem vagyunk egy gazdag település. Intézményeinket a költségvetési törvény
szerint, a feladatalapú finanszírozásból tartjuk
fenn, saját bevételünk csak a helyi iparűzési adóból van, ami nagyon kevés, Az önkormányzatoktól elvett gépjármű adó, még egy lapáttal tett arra,
hogy még nehezebb legyen egy települést üzemeltetni, működtetni. Önerős, vagy utófinanszírozott pályázatokban nem tudunk indulni,
ha igen akkor abban az évben nagyon erős megszorítások árán tudunk működni. Pedig fejlesztésre, felújításra mindig van igény. Saját tulajdonú az ivóvízhálózatunk, 1958-ban épült. A település egy részén a gerincvezeték cseréje megtörtént, de még jelentős részén a több mint 60 éves
vezetéken szolgáltatjuk az ivóvizet, ami hozza is
a hibát, nagyon sok a csőtörés. Nagy kihívás volt
az 1.000 m gerincvezeték cseréje, továbbra is kihívás a további 2000m cseréje, úgy, hogy saját forrással nem rendelkezünk, a felújításhoz, pályázat
beadására pedig nem voltunk jogosultak, mert az
ivóvíz minőségének a vizsgálata során, minőségi
hibát nem tártak fel. A csőtörések alkalmával a
bontás a helyreállítás nagymértékben károsítja a
megépített utat, járdát, vízelvezetőt, ami a visszaépítés után már soha nem fog eredeti megépítéséhez hasonlítani. Várjuk a következő pályázati
ciklust, talán nem kötik olyan erősen a vízminőségéhez a vízhálózat cseréjének támogatását.
– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az
ország másik felében kacérkodik a gondolattal,
hogy induljon a helyi választásokon. Miért bátorítaná őt erre a lépésre?
– Amennyiben teljes az elhatározás a részéről, akkor igen, sőt minden jó és rossz tapasztalatot megosztanék vele, és ha még akkor is eltökélt, biztatnám az indulásra. De, ha csak kacérkodik a gondolattal, nem bátorítanám.
– Az Önök önkormányzata mit tesz, vagy mit
tervez tenni a nőkért?
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– Önkormányzatunknál, intézményeinkben
kettő férfi dolgozó van, a többi nő, intézményvezetők szintén nők. Igyekszünk mindenki számára biztosítani rugalmas munkaidőt, amen�nyiben szükség van rá. Leginkább kisgyermekes
szülők esetében szokott előfordulni, hogy alkalom
adtán élnek ennek a lehetőségével. Pandémia alatt
lehetőség volt az otthondolgozásra, de pandémián
kívül is, ha szükséges volt, biztosítottuk ennek a
lehetőségét. Ezzel a lehetőséggel szintén a kisgyermekes szülők éltek, betegség vagy intézményi szünet idején. Nagyon erős az elhatározás, a
fiatal anyák segítésének érdekében, hogy m
 ielőbb
tudjuk a bölcsődei ellátást biztosítani, valamint
a két csoportos óvodánk bővítése még egy csoporttal, hogy egyetlen dolgozni vágyó szülőnek se
jelentsen akadályt a gyermek elhelyezése.

Lendvai Ivánné
Település: Kunsziget
Település lakosságszáma: 1303 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek:
Kunsziget község ősidők óta lakott település.
A Mosoni-Duna jobb partján fekszik, az ország
nyugati részén, hagyományvilágát tekintve a Szigetközhöz tartozik. Külterülete 1700 ha, belterülete 150 ha. A falu területének egy 100 hektáros
területe a Fertő-Hanság Nemzeti Park része, fokozottan védett terület. Épített örökségét, hagyományait évszázadokon át alakította ki és ma is
őrzi a falu lakossága, akiket a föld-, munka- és
vendégszeretet jellemez, amely biztosítja falunk
fejlődését és fennmaradását.
Egykor falunk határában húzódott a Római
Birodalom határa, a limes, ennek egy őrtornyának maradványa ma is látható a Mosoni-Duna
partján. Országos hírű szakrális hagyományunk
a húsvét vasárnap hajnali Jézuskeresés, amely a
török idők óta él Kunszigeten.
A kunszigetiek megélhetését korábban az állattenyésztés, növénytermesztés biztosította. Jelentős volt a vízimolnárság, európai hírű volt a kunszigeti „petrezsirom”, a téeszben tehenészet, sertéstelep, húsüzem is működött.
1990, az önkormányzati rendszer bevezetése számos változást hozott Kunsziget életében is. Végre
szabad választásokat tarthatott a falu, ahol kép-
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viselő-testületet és polgármestert választott. Az
első lépesek egyike volt az iskola önállóságának
visszaadása. Az önállóság megteremtése azonban nem állt meg itt. A cél az volt, hogy a település fennmaradását, fejlődését biztosítsuk: olyan
komplex falufejlesztés, amelyben a településen élő
minden polgár részt vesz. A mindenkori képviselő-testület a falu lakosságával lépésről lépésre
teremtette meg a fenntartható és fejlődő, magas
színvonalú szolgáltatásokat biztosító település
alapjait. Kunszigetet olyan fejlődő községnek képzeltük el, ahová szívesen költöznek máshonnan,
és a helyi fiatalokat is képes helyben tartani: ez a
település fennmaradásának egyik alapja.
Zöld mezős beruházások lehetőségét felismerve
célunk a munkahelyteremtés megvalósítása volt.
A lakosság a képviselő-testület kérésére aranykoronát ajándékozott az önkormányzatnak (ajándékozási szerződéssel), azzal a céllal, hogy zöldmezős beruházással ipari üzemek telepedhessenek
le az ajándékozott területen. A Káposztás-kertek
területén 1994-ben megkezdődhetett az első, majd
1996-ban a második kunszigeti ipari üzem építése. A területet az önkormányzat eladta a beru-
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házónak, így forgatva vissza az ajándékozók szándéka szerint a falu javára a felajánlást.
Ma a kunszigeti ipari üzemek több mint 1700
főnek biztosítanak munkát, vagyis Kunszigeten
jóval több a munkahely, mint a lakosság lélekszáma, ami 2021-ben 1380 fő.
A komplex falufejlesztés alappillérei a gazdasági fejlesztés, a munkahelyek biztosítása, a családok támogatása, a lakosság számának növekedése, a lakhatás biztosítása, letelepedési támogatás, az identitás erősítése, a szolgáltatások magas
szintű biztosítása.
A munkahelyek száma tovább nő, ezt a célt
szolgálja a 2021-ben átadott iparterületi fejlesztés, útépítés. A lakosság száma emelkedik,
csak az elmúlt húsz évben három utcát nyitottunk a faluban. A szolgáltatások fejlesztése is
folyamatos: az elmúlt tíz évben megépült egy
háromfoglalkoztatós óvoda, két csoportszobás
bölcsőde, teljes körű energetikai fejlesztés történt
az iskola épületében, ahol két tanítási nyelvű képzés, egész napos oktatás, művészeti képzés zajlik 1-8 osztályban, ahol három évfolyamon pedig
már osztálybontásra is sor került a magas tanulói
létszám miatt. Közben folyamatosan óvjuk épített örökségeink állagát: felújítottuk a templomot, a kápolnát és a plébánia épületét is. Turisztikai fejlesztéseket hajtottunk végre a MosoniDuna partján. Kiemelkedő az erdélyi testvérfalui kapcsolat Nyárádgálfalva és Kunsziget között,
amelynek három évtizedes jubileumi évfordulóját ünnepeltük idén.
Tevékenységünkért Európai Falumegújítási
Díjat és Európai Klímasztár Díjat is kaptunk az
elmúlt években.
– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 1996 óta vagyok polgármester, előtte óvodapedagógusként, óvodavezetőként dolgoztam a
napköziotthonos óvodában, Kunszigeten.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatához?
– A komplex, átfogó, kölcsönösen egymásra
ható és figyelő, problémamegoldó, javaslatot,
megoldást kínáló szövetség keretében működő
polgármesternői tagozat tagjaként lehetőségem
van komplex megoldást keresni és találni a település dinamikus fejlődésére.
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– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepvállalásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatásai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?
– A segítségadás öröme, a közösségek értékének nagyszerűsége miatt vállaltam a polgármesteri tisztséget 1996-tól, az emberek biztatására, amelyben nagy szerepet játszott a családomból hozott örökség, az emberi kapcsolatokból fakadó értékek, melyből ered az emberek
tisztelete, szeretete, az egyéni bánásmód szükségességéből fakadó alázat. Az egyik legszebb és
legnehezebb hivatásnak tartom, melyet nagyon
szívesen, örömmel végzek. Mindig fontos volt,
és jelen pillanatban is az, hogyan, kinek, mikor
és milyen formában tudok segíteni. Ez azonban nem mindig jelent csupán helyeslést, inkább
jelenti a célhoz, a megoldáshoz vezető út megtalálását, annak elfogadtatását, pályázati lehetőségeken keresztül a források biztosítását. Tisztelem
és őrzöm őseink emlékét, a hagyományokat. Jól
eső érzéssel tölt el, hogy falunk polgárai segítenek ebben. Jelen, jövő nincs a kölcsönös tisztelet, szeretet, egymás kölcsönös elfogadása nélkül
– ez az alapja annak a hivatásnak, melyre épül a
komplex településfejlesztés.
– Mik a legnagyobb kihívások a polgármesterségben az Ön számára?
– Kihívás az állandó változás, a megoldandó
feladatok sokszínűsége, a folyamatos fejlesztések
egymásra épülése annak érdekében, hogy azok
kölcsönösen erősítsék egymást, a település polgárait szolgálják. Az azonnali döntés, az azonnali cselekvés, a rendívül sokrétű, sokak által
elfogadható, legkedvezőbb megoldás megtalálása és megvalósítása.
– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az
ország másik felében kacérkodik a gondolattal,
hogy induljon a helyi választásokon. Miért bátorítaná őt erre a lépésre?
– Azért bíztatnám, mert a legszebb dolog tenni
másokért. Hittel, szeretettel, örömmel, alázattal, felelősséggel, elhivatottsággal. Ugyanakkor
elmondanám, hogy ez a hivatás átszövi az életemet, befolyásolja a napokat, órákat, perceket.
Óriási felelősséggel jár, megköveteli a komplex
gondolkodást, fel kell tudni mérni a döntéseink
hatását, következményeit, és ezeket a döntése-
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ket csak akkor szabad meghozni, ha az mindenkit szolgál, a javára van.
– Az Önök önkormányzata mit tesz, vagy mit
tervez tenni a nőkért?
– Önkormányzatunk elsősorban a családokért, a falunkban, a térségben, az országban élő
emberekért dolgozik. Döntéseit a gazdaságfejlesztés, a családok életének javítása, a szolgáltatások
magas szintű biztosítása (bölcsőde, óvodai férő-

helyek, egészségügyi ellátás, házi segítségnyújtás), a munkaerőpótlást biztosító, a XXI. század
követelményeinek megfelelő, többnyelvű oktatás,
a klíma- és környezetvédelem, az épített és természeti örökség védelme, a rekreáció, a sport- és
szabadidő tartalmas eltöltése érdekében hozza.
Megvalósításában nagyrészt számítunk az intézmények, civil szervezetek, családok, a lakosság, a
családanyák, a nők, állampolgárok segítségére.

A Polgármesternői Tagozat 2021. április 14-ei ülésének résztvevői
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Interjú

A polgármesterség
számomra a közéleti
szerepvállalás csúcsa
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Sokáig készült rá és egyértelműen megfogalmazott karriercélja volt, hogy polgármester
legyen. Tíz éve vezeti Pápa városát, a TÖOSZ társelnökeként fontosnak tartja, hogy
a legnagyobb taglétszámú szövetség fogalmazza meg saját elvárásait, javaslatait az
önkormányzatok érdekeinek képviseletében, amelyeket türelmesen, újra meg újra el
kell ismételni és láthatóvá kell tenni. Dr. Áldozó Tamást megvalósult és jövőbeni helyi
fejlesztésekről, kihívásokról, az önkormányzati érdekvédelem szerepéről, nemzetközi
szerepvállalásáról, aktualitásokról és szabadidejéről is kérdeztük.
– Tavaly szeptemberben másodszor választották
meg a TÖOSZ társelnökévé, számos bizottságban,
érdekegyeztető fórumon képviseli delegáltként szövetségünket. Ez egyértelműen az Ön szakértelmének elismerése, mit jelent mindez Önnek?
– Örömmel veszek részt az önkormányzati
érdekképviseleti munkában. Mindig is azt gondoltam, hogy a nagyobb településeknek több a felelőssége is, különösen igaz ez a kistérségi együttműködésekre: mi a Városházáról igyekszünk szakmai
támogatást biztosítani a kistelepüléseknek is. Másrészt 1994-es önkormányzati képviselővé választásom óta veszek részt az önkormányzati munkában: dolgoztam elnökként a regionális és a megyei
fejlesztési tanácsban, tisztségviselője vagyok a hulladékkezelő önkormányzati társulásnak, 1998 óta
frakcióvezető vagyok a Veszprém megyei közgyűlésben. A hosszú közéleti jelenlétem alatt sokfele
és sokat tanultam, örülök, ha ezt a tapasztalatot
mások javára is kamatoztathatom. A megyei közgyűlésben két cikluson keresztül is – igaz, hogy a
tárgyalóterem egymáshoz képesti két legtávolabbi
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pontján, de – együtt dolgoztam Zongor Gáborral.
Számomra az ő személyén keresztül vált láthatóvá
a TÖOSZ. Természetesen óriási megtiszteltetés,
hogy – többek között Zongor Gábor támogatásának köszönhetően is – polgármester kollégáim
bizalmából a szövetség egyik vezetője lehetek.
– Mi a véleménye a TÖOSZ stratégiai, érdekvédelmi szerepéről? Mit gondol, mi a leg fontosabb a következő hónapokban, és aztán a következő években?
– Ha mi nem fogalmazzuk meg a saját elvárásainkat, akkor ne várjuk mástól, hogy megtegye
helyettünk; ha mi nem lépünk fel a saját érde
keink képviseletében, azt sem teszi meg más a
mi nevünkben. Türelmesen, újra meg újra el kell
ismételni a javaslatainkat, láthatóvá kell tenni az
észrevételeinket. A járvány – ami még jöhet újult
erővel a következő hónapokban is – sok mindent felülírt, de egyben adott esélyt a bennünket körbevevő világ újragondolására is. Jönnek a
választások, kezdődik az új EU-s fejlesztési ciklus: a közbeszéd nem feltétlenül kedvez majd az

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

23

Interjú

önkormányzatokról szóló építő jellegű diskurzusnak. Egyrészt politizálni fogunk, másrészt
néhány hónapon belül övig állunk majd a fejlesztési forrásokért zajló küzdelemben: igaz, mindebben semmi új nincs, mi már évtizedek óta így
szocializálódtunk.
– Idén tavasszal a TÖOSZ javaslata és a belügyminiszter felterjesztése alapján az Európa Tanács
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa
tagjává választották, így a nemzeti delegáció tagjaként öt évig képviselheti a magyar önkormányzatok érdekeit a tanácsadó testületben. Milyen
ambíciói vannak ezzel a kihívással kapcsolatban?
– Ambícióim nincsenek, de igyekszem minél
többet tanulni ebből a megbízatásból is. Folyamatosan látom azokat a jelentéseket, amik az önkormányzatiság megvalósulásáról szólnak az egyes
európai országokban. Szeretek a valódi kérdésekkel foglalkozni, remélem, hogy különböző pártállású kollégáimmal a delegációban jól megértjük majd egymást, aztán ha kell, tudunk közösen a nemzeti érdeket magába foglaló álláspontokat képviselni.
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– Több mint tíz év alpolgármesterség után 2011ben időközi választáson lett Pápa polgármestere.
Hogyan értékelné ezt az egy évtizedes szakaszt a
település fejlődése tekintetében és saját településvezetői munkássága szempontjából?
– Én sokáig készültem arra, hogy polgármester
legyek, nekem egyértelműen megfogalmazott karriercélom volt ez. Rögtön mondom is, hogy nincs
más, számomra ez a közéleti szerepvállalás csúcsa. Az elmúlt egy évtizedben átalakult körülöttünk a város, tagadhatatlan, hogy a gyarapodó
kisalföldi települések közé tartozunk. A sok eredmény mellett persze megvannak a tipikus problémáink nekünk is: bennünket is súlyt a népességfogyás, rosszak a belterületi útjaink, szakemberhiánnyal küzdünk az egészségügyi alapellátásban. Tíz év alatt megváltoztak az emberek
is: a jobb életkörülmények, az egymásba torlódó
fejlesztések érzéketlenné tettek sokakat az eredmények értékelésére és megbecsülésére. Egy-egy
megvalósult cél sokakban nem örömöt, hanem
meglévő hiányosságok felmutatásával járó elégedetlenséget vált ki.
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– Milyen fejlesztéseket végeznek éppen és milyen
hosszú távú elképzelései vannak a város fejlődését illetően?
– Ezekben a hónapokban 4,5 milliárd forint
értékű önkormányzati fejlesztés van folyamatban, de a BMSK beruházásában kezdődik a város
tulajdonában lévő Türr Gimnázium 5 milliárdos rekonstrukciója, a református kollégiumban
az egyházkerület egy közel 4 milliárdos projekt
közepén tart, épül a 2x2 sávos új 83-as út a város
és az M1-es autópálya között. Utóbbi út megépülésével visszavonhatatlanul a győri agglomeráció
részévé válunk, s mi ennek a változásnak a nyertesei akarunk lenni. Jó minőségű önkormányzati
szolgáltatásainkkal, kiterjedt zöld területeinkkel
(több mint 60 hektár park van a lakóövezeteinkben), remek rekreációs és sportolási lehetőségeinkkel fiatal családokat szeretnénk megszólítani:
költözzenek hozzánk, alapítsanak nálunk családot, mert Pápán jó gyermeket nevelni! Kiváló a
közbiztonság, jók és számosak a bölcsődék és az
óvodák, hagyományosan színvonalasak az iskolák. Bár a járvány miatt megtorpantak a reálgazdasági beruházások, de az elmúlt 2 évben 60 hektárt értékesítettünk az ipari parkban. Az előkészületben lévő fejlesztések magasabb jövedelmet
ígérnek a pápaiaknak, több adóbevételt az önkormányzatnak.
– Idén januártól több kulturális intézményt
összevontak Pápán. Miért gondolta az önkormányzat, hogy érdemes összevonni az intézményeket és milyen tapasztalataik vannak az intézkedéssel kapcsolatban?
– Egy idejétmúlt, 50-70 éve változatlan struktúrákból álló világot alakítottunk át: egy fenntartásban lévő, egymással öncélúan versengő,
párhuzamos szervezeti egységeket működtető,
pazarló intézményekből a vállalati világ eredményeit és folyamatait adaptáló új szervezet felépítésével haladunk előre, szerintem figyelemre
méltó eredményekkel. Jelentős a költségmegtakarítás is: miközben jelentős béremelést hajtottunk
végre (nálunk, aki diplomával látja el a munkakörét – könyvtáros, múzeumi munkatárs, művelődésszervező –, az bruttó 350 ezer Ft-ot keres),
addig a tavalyi költségvetési támogatási igényhez képest 20 százalékkal kisebb az új szervezet
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forrásigénye. Legalább ennyire fontos az, hogy új
szervezeti kultúrát igyekszünk kialakítani; egyértelmű értékeket fogalmazunk meg, következetesek vagyunk az elvárásainkban is. Az is igaz, hogy
rengeteg érdeket is megsértettünk: sokan éltek jól
a langymeleg felelőtlenségben. Aki hasonló átalakításba vágja a fejszéjét, az nézzen először maga
mögé: ha ott látja a kellő kitartást, akkor viszont
ne tétovázzon!
– Társadalmi felzárkóztatás terén hogy állnak?
– Nálunk van munka, ezzel a lehetőséggel rengetegen éltek; az is tagadhatatlan, hogy a legproblémásabb családok közül több is a Kanadába vagy
Nagy-Britanniába való kivándorlás mellett döntött. A helyi cigányság részaránya a város lakosságából 6-8 százalék; több projektet valósítottunk
meg a legnagyobb szegregátumunkban az elmúlt
évtizedben, a rövid távon elért eredmények már
közép távon is fenntarthatatlannak minősültek.
A szegénység elleni küzdelemben általános jelenség továbbra is a carpe diem, ahol nincs holnap,
még ma sincs, csak a pillanat, ahol felzárkóztatásra még csak lenne igény, de felzárkózásra
szándék egyáltalán nincs. Sajnos sokan nem haj-
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landóak az önkormányzati bérlakás bérleti díját
fizetni, a hatóságokkal való együttműködést elutasítják, tapintható jelenség a csicskáztatás. 2014ben szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására 207 millió forintot fizettünk ki, 2020-ban
ugyanarra 57 milliót; az adóerőképességünknek
köszönhetően utóbbit már mind saját forrásból.
– Mi a legnagyobb kihívás az önkormányzat
számára pillanatnyilag és milyen kihívásai vannak általában a hasonló méretű településeknek?
– A mi városméretünkben tartozó településeknek is szüksége lenne egy olyan koherens fejlesztési lehetőségre, amilyen a megyei jogú városok
esetében megvalósult. A tervet mi elkészítettük,
ennek a prioritásai között új köztemető kialakítása, a késő-középkori alapokon működő belvárosi
csatornarendszer rehabilitációja, a műemléki Belváros rekonstrukciójának folytatása, a gyűjtőúthálózatunk bővítése és felújítása, a városhoz csatolt kistelepülések települési központjainak a fejlesztése, a lakótelepi lakókörnyezet megújítása, a
városi parkolók bővítése, a tömegközlekedés korszerűsítése állnak.
Amennyiben az ipari parki fejlesztések meghozzák az első eredményeiket, akkor a város képes
lesz a fejlesztések minél nagyobb részét saját költségvetéséből is fedezni; jelenleg évi 3-400 millió
Ft-ról dönthetünk magunk, az optimista forgatókönyv szerint ez az összeg a következő években
megtöbbszöröződhet.
– Tavaly tavasszal országos sajtónyilvánosságot
kapott az eset, amikor a város egyik részén talált
egy nagy adag háztartási hulladékot, amelyben
a szemét tulajdonosának nevét és címét is megtalálta. Először adott egy kis haladékot a helyi
lakosnak, hogy a város határában elszórt szemetét
összeszedje, amikor ez nem történt meg, egyszerűen
beborította az udvarára. Nehéz leleplezni az illegális hulladéklerakást, holott szinte minden település küzd a problémával. Ez egy igazán újszerű
módszer volt, amelynek feltételezem figyelemfelkeltés volt az elsődleges célja, ami meg is valósult
és pozitív volt az eljárás társadalmi megítélése is,
ám a helyzet megoldásért kiált. Mi jelenthet általános megoldást az országos szintű problémára?
– A napokban kezdeményeztem azt, hogy a
TÖOSZ forduljon jogalkotási kezdeményezés-
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sel az ITM-hez, ugyanis szinte működésképtelen az a jogszabályi környezet, ami az illegális
hulladéklerakás elleni küzdelem eszközkészlete
lenne. A probléma gyökere ugyanakkor meggyőződésem szerint az az ipari méretű hulladékimport, ami Ausztriából érkezik az országba. Amíg a
lomizás szabályozására nincs meg a politikai akarat, addig a mi városunk környéke bontott hűtőszekrényektől, használhatatlan háztartási eszközöktől, kidobott gépjárműalkatrészektől lesz
vállalhatatlanul szennyezett. Az nem megoldás
a problémára, hogy az önkormányzatnak kötelezettsége van a hulladék elszállítására, közben
pedig jogszabályi hiányosságok vagy az elkeserítően elnéző jogszolgáltatás miatt azok, akik ebből
élnek, röhögnek a markukba.
– Aktívan használja a legnagyobb közösségi
média felületet, ahol gyakran véleménykülönbségek is kialakulnak egyes kérdésekben. Sok településvezető azért zárkózik el a közösségi médiától, hogy elkerülje az konfliktusokat, esetleges kritikákat. Összességében hogyan látja ezt a kérdést?
– Múlt héten azt tettem szóvá, hogy egyes háziorvosok még ma is az utcán várakoztatják a betegeket, annak ellenére, hogy a rendelkezések egyértelműek: a rendelők várótermeit meg kell nyitni.
Jó szokás szerint nagy lett a turbulencia, de nem
volt más választásom: az egyértelműen megfogalmazott felhívások ellenére sem változtattak
az érintettek a gyakorlaton, nem maradt más
választásom, mint a nyilvánosság. Szerintem ez
segít, a jövőben is ezt a gyakorlatot folytatom, a
nyilvánosság eszköz a jó ügyek melletti kiállásban, még akkor is, ha az emberi rosszindulatnak
és a butaságnak hihetetlen mélységei vannak…
– Érettségi után egy időben járt főiskolára és
egyetemre, ennek eredményeként végzett magyarkönyvtár szakon és szerzett jogi diplomát. Sokszor veszi hasznát a megszerzett tudásnak munkája során?
– Korábban tanultam politikai marketinget is,
most közgázra járok, jövőre végzek, hihetetlenül
élvezem azt a tudást, amihez az egyetemen hozzájutok. A végzettségeimnek megfelelő munkahelyen egyébként összesen két évig dolgoztam,
akkor magyartanár voltam a pápai Türr Gimnáziumban, de soha nem éreztem fölösleges-
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nek a főiskolán vagy az egyetemeken eltöltött
időt. Nyilvánvalóan egyszerűbb a dolgom kiugrott jogászként tájékozódnom az önkormányzatok világában, mintha nem lenne diplomám; de
például a könyvtáros tudásom is sokat segített a
fent említett intézményi átalakítások sorában.

– Egyik szenvedélye a futás, erről számos közösségi média bejegyzése is tanúskodik. Szívügyének
tekinti a sportos életmódra nevelést és a lakosság
ösztönzését a rendszeres sportolásra? Az egészséges életmód népszerűsítése mennyire hangsúlyos Pápán?
– A hétvégén 12 fős csapatokkal 24 órás váltófutást szerveztünk, mindenkire 2x1 óra jutott
12 órás különbséggel: én délután 4 és 5 között, és
értelemszerűen hajnali 4 és 5 között futottam,
összesen 23,6 km-t. Óriási dolog a futók hihetetlen nagy és elszánt táborához tartozni, az ott
kialakult emberi kapcsolatok felülírnak minden olyan különbséget, ami az élet más terüle-
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tein megosztó lehet. Pápán kiválóak a sportolási
lehetőségek: uszoda, futópályák a parkokban, az
új tekecsarnok, télen korcsolyapálya, tornatermek,
atlétikai központ. Igyekszem jó példával elöljárni:
októberben lefutottam a Sparmaratont, augusztus elején átúsztam a Balatont, szeptember 5-én
pedig tervezem az első – egyelőre olimpiai távú –
triatlon versenyemet.
– A sporton kívül mi az, ami kikapcsolja, mivel
tölti szívesen a szabadidejét? Az önéletrajzában
olvastam, hogy fiatalon verseket írt, majd nagyobb
kihagyás után újra tollat ragadott. Milyen gyakorisággal ír verseket, mi az, ami megihleti?
– Már régóta nem írok verseket, de novellákat
igen. Van egy felében-harmadában lévő regényem;
elsősorban az a tér foglalkoztat, ami körülvesz és
azok az emberek, akik ezt kitöltik, tehát én mindig a városomról és az itt élőkről írok. Úgy tekintem, hogy aki valaha is ideszületett, az mindig itt
van, ami itt felépült, az még akkor is jelen van egyszerre, ha a való világban már nyoma sincs; ezért
amikor történetet mesélek, akkor az idő és a tér
tótágast áll. Így fordulhat elő, hogy a városépítő
Eszterházy Károly püspök úrral az elbontott keleti
városfalnál beszélgetünk és nézzük sörös üveggel a kezünkben azt a buszpályaudvart, aminek
a helyén a lecsapolt nagy tó volt valamikor. Nem
kell megijedni, nem vagyok agresszív: amit írok,
az nem kötelező olvasmány a városban!
Egyébként pedig szenvedélyesen járjuk barátaimmal Erdélyt és Moldvát; a Teuton Lovagrend
magyarországi nagymestere vagyok, a Németországból származó gyermekételeket szállítjuk
önkéntes munkában például Csángóföldre; de
járványmentes időkben rendes évi program az is,
hogy a Bákón túli Lábnyikból egyhetes, 220 km-es
gyalogzarándoklattal megyünk a csíksomlyói
búcsúba.
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Taszár az új tagja
a Szövetségnek
Szerző: Hajós Anna

A Dél-Dunántúlon, Somogy megyében, Kaposvártól nyolc kilométerre fekszik Taszár. Valószínűleg
sokunknak a repülés és a délszláv háború jut eszébe
a község nevéről, pedig már Szent István idején
itt került sor a tíz falunként kötelező templomépítésre. Ezért hívták akkor Egyházastaszárnak.
A török idők alatt a lakosság elpusztult vagy elmenekült, és csak évszázadokkal később tért magához az akkor már Taszárként említett község.
A Wikipédia megemlíti, hogy a nagyváros közelsége indította el az 1920-as években a repülőtér
kialakítását, majd 1930-tól rendszeres forgalmat
bonyolított le a reptér két járatával Budapest,
illetve Pécs irányába, mind utas-, mind teherforgalmat bonyolítva. Azután a honvédség vette át

Varjas András polgármester
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a területet, és a katonaság fontos légibázisa lett.
Varjas András polgármestert erről is faggattam.
– Mióta polgármester?
– Ez az első időszakom, és ahogy elődeim, én is
függetlenként léptem fel. Úgy érzem, így tudom
legjobban ellátni a vállalt feladatot.
– Mi az eredeti foglalkozása?
– Szerkezetépítő mérnök vagyok. Szóval építőmérnök.
– Mekkora Taszár lakossága?
– Mintegy kétezren vagyunk; a lakosság átlagéletkora magas, sok a nyugdíjas. Vannak, akik a
helyi iskolában, óvodában dolgoznak, de a legtöbben Kaposváron, vagy a környező településeken. Egy-két helyi vállalkozó a kivétel. Kaposvár
tíz kilométeren belüli, így nem gond a napi bejárás. Egyetlen közmunkásunk van.
– Magyarországon mindenki a település nevéről
a reptérre asszociál. Ezzel most mi van?
– Nem a mi tulajdonunkban van, hanem a
Magyar Államé, a Magyar Vagyonkezelő Zrt.
kezelésében. Amióta bezárt, nem történt semmiféle fejlesztés, kivéve, hogy a leszállópályát gyorsulási versenyekre használják időnként. 2004 és
2006 között épült egy terminál is, de jelenleg az
is használaton kívül van.
– Azok a pilóták, vagy a műszaki személyzet,
akik a délszláv válság alatt ott állomásoztak
– az IFOR és SFOR gépekkel a bázison –, visszajárnak Taszárra?
– Minden évben tartunk a reptér megalakulásának évfordulójára egy napot, megvendégeljük
azokat, akik akkor itt jártak. A Magyar Veterán
Repülők Somogy Megyei Egyesülete és a helyi
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vezetés megszervezi és meghirdeti a rendezvényt.
Ezen nemcsak ők, hanem rokonaik, családtagjaik
is részt vehetnek. A laktanyába be lehet menni,
vetítünk, a kerek évfordulókat köszöntik. Így például, ha valaki betölti a 90. életévét. Az Alakulat
napját minden évben megtartjuk.
– Egyébként teljesen használaton kívüli a létesítmény?
– Van olyan zöld terület, amelyet helyi, mezőgazdasági vállalkozó hasznosít, vagy ideiglenes
lerakodónak is használnak egy részt.
– És a repülő múzeum? Annak sincs szerepe?
– De, az az önkormányzat tulajdonában van,
nagyon sok érték van itt: ruhák, alkatrészek, könyvek, zászlók, az amerikaiak által itt hagyott emléktárgyak, egészen visszamenőleg a korabeli újságcikkekig. Igazi élmény, ahogy az a négy kiállított,
forgalomból kivont repülőgép is, amelyek itt szolgáltak. Csak kettő típus hiányzik: a SZU 22 és a
MIG 21-es, és akkor teljes lesz a géppark, ami itt
volt. Reméljük, csak sikerül ezeket is megszerezni.

– Milyen műemlékeik vannak?
– A településen belül a templomkertben egy I. és
II. világháborús emlékmű, valamint a védőszentek
szobrai. Az országalapítás évfordulójára készült a
Millenáris emlékpark, ahol egy emlékmű a testvérvárosunkkal, a horvátországi Okucsányival
kapcsolatban került elhelyezésre. Azzal a helységgel a délszláv háborúban katonai kapcsolattartás volt, amelyet azután a két település elmélyített. A római katolikus templom is műemlék,
az épület és Nepomuki Szent János szobra országos védelem alatt áll. Amit még az egyházi múltunkról érdemes megjegyezni, hogy István korában minden tíz településnek fel kellett húzni egy
templomot, ami itt nálunk történt. Sajnos a helye
ismeretlen, hogy hol volt. Magánszemélyként
örülnék, ha találnánk bármilyen nyomot, forrást
rá. A mostani templomunk eredetileg a 15. században épült és 1738-ban került teljesen átépítve.
– Más testvértelepülésük nincs?
– Még egy van, az osztrák Wolfern.

Szüreti mulatság
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Millenáris park

– Milyen ünnepeik vannak?
– Úgy tervezzük meg a kulturális rendezvényeinket, hogy minden hónapra jusson egy-egy
kisebb-nagyobb esemény. Idén először tartottuk meg a Honvéd napunkat, amely EU-s támogatással jött létre azzal a céllal, hogy a honvédséget, rendőrséget, tűzoltóságot, mentőszolgálatot
támogassuk, és egyúttal kicsit toborzás jellege is
volt. A régi laktanya területén rendeztük, azért,
hogy egy kicsit a lakosságot is beinvitáljuk a helyszínre. Sokukban ugyanis benne maradt a félelem, hiszen ez egy lezárt honvédségi terület volt.
Ám 2008 óta az önkormányzat tulajdona. Az a
célom, hogy beintegráljuk ezt az épületegyüttest.
– Mi lenne a feladata ennek?
– Itt 30 épületről beszélünk. Vegyes a felhasználás. A képviselő-testület célja, hogy megtaláljuk azokat a funkciókat, hogy mire hasznosítsuk.
– Működnek a településen civilszervezetek?
– Igen, négy civil szervezetünk rendelkezik
érvényes beszámolóval. Van hagyományőrzőnk,
ez a Turul Egyesület Taszár, van az említett Veterán egyesület, azután az Amerikai Futball sport-
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egyesület, amely nemrég érkezett ide. És létrehozták Magyarországon a második amerikai futballpályát. Ebből az országban összesen kettő van
az amerikai szabályoknak megfelelően kiépítve.
A másik Székesfehérváron található. A negyedik
pedig az Általános Iskoláért Alapítvány, amely
anyagilag és különböző rendezvényekkel támogatja az általános iskolát.
– Milyen fejlesztési terveik vannak?
– A képviselő-testület a megalakulását követően gazdasági programot köteles létrehozni. Mi
egy fejlesztési koncepciót állítottunk fel, végig
menve a jogszabály által felsorolt kötelező önkormányzati feladatokon. Jelenleg már folyamatban
van több fejlesztésünk, így a csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, vásártér kialakítása, energetikai korszerűsítések. Fejlesztjük az általános
iskolát, az óvodát. A kulturális rendezvényeinknek helyet adó művelődési központon is kisebbnagyobb fejlesztéseket hajtunk végre. Járdáink
és egy kisebb útfejlesztés is sorra kerül hamarosan. Szerepel még a környezetünk javítása, parkoló, kukatároló létesítése. Törekszünk egy egy-
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ségesebb látvány kialakítására mind az itt lakók,
mind az ide látogatók számára. Az egészségügyi
ellátás korszerűsítése, a beszerzések már korábban megtörténtek. Szeretnénk a gyógyszertárat is
felújítani. Ez az alapszolgáltatási központunkra is
ráférne. A szennyvízhálózat fejlesztése félbemaradt 2005 környékén, amikor kikerült a honvédség kezéből, és azóta nincs befejezve. Próbáljuk
a szükséges összeget előteremteni. A helyi sport
fejlesztésére is gondolunk. Nem egy kimondottan sportegyesületre, hanem a szabadidő sportokra, hogy a lakosság különböző korosztályai
részt tudjanak venni közterületen olyan sportlehetőségekben, amiket szeretnének – a gyerekek
focizni, az idősek mozogni – egy nyílt téri konditeremre gondolunk, kondigépekre, sétálóparkra,
futópályára. Erre egyelőre a legkevesebb az esély.
De nem adjuk fel. Törekszünk továbbá a laktanya kapacitásának a jobb kihasználására, hiszen
rendelkezünk ezzel a 20-30 épülettel. Jelenleg
az egyik részéből iparterületet alakítottunk ki,
uniós pályázat segítségével 300 -millióból felújításra került egy épületegyüttes, ahol már 90%os a bérbeadási rátánk. Ez már olyan bevétel,
amire lehet építeni. Illetve értékesítettünk egy
pár területet is onnan épületekkel együtt, olyanokkal, amelyeknek a felújítása már számunkra
támogatás nélkül nem ment volna.
– Ezeket az épületeket turizmusra nem lehet
felhasználni?
– Ha tudnánk nyerni pályázatot a turizmusra,
akkor miért ne? Csak azt tudni kell, hogy Somogy
megyében a turizmus a Balatonhoz és környékéhez, illetve Kaposvárhoz kapcsolódik. Esetleg akik
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Kaposváron megszállnak, eljönnek meglátogatni
a repülőmúzeumunkat, de leginkább azok jönnek,
akik itt voltak katonák, vagy a családjukban valaki,
és megnézik, hol történt ez. Külföldiek is jönnek,
akár a tengeren túlról is, hiszen az akkor itt szolgált katonák összetétele sokszínű volt.
– A COVID milyen hatással volt az önkormányzat munkájára?
– A veszélyhelyzet ideje alatt igyekeztünk a
lakosságot segíteni. Az alapszolgáltatási központtal együttműködve segítettük idősebb lakosainkat bevásárlással, gyógyszerek kiváltásával.
Nagy örömünkre több helyi lakos segített minket maszkok varrásával, így kizárólag az alapanyagot kellett megvenni. Sőt, sokan ruhaanyaggal is támogattak minket. Sikerült a teljes lakosságot ellátni maszkkal. A lakosok által sűrűbben
használt köztereinket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk fertőtleníteni az első hullám óta.
A református egyház által fenntartott idősek otthonával is többször egyeztettünk, és segítettük
őket. Elmondható, hogy a település lakosai fegyelmezetten viselkedtek a nehezebb időszakokban.
– A munkája során miben tud segíteni a TÖOSZ?
– Idén léptünk be. Hiányzott a kapcsolattartás.
A települést segíti, ha bizonyos témákhoz ötleteket hallunk, kérdezhetünk, meg tudjuk beszélni,
vagy kapunk tájékoztatást. A szomszédos településekkel jó kapcsolatot ápolunk, és azt tapasztalom, nekik is ugyanaz okoz esetleg gondot. Ezért
gondoltam, hogyha belépünk egy országos szervezetbe, szövetségbe, találunk megoldásokat, állásfoglalást, jó gyakorlatot, javaslatot. A Facebook
oldalon nagyon sok információt kapunk.
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Fertőrákos,
a világörökség része
Szerző: Hajós Anna

A település Győr-Moson-Sopron megyében, közvetlenül az osztrák határ mellett, Soprontól tíz kilométerre található. Egyike az UNESCO Világörökség részét képező Fertő-táji községeknek. Egyúttal
része a Fertő-Hanság Nemzeti Parknak. A tó és a
táj, valamint a természeti értékeken túl történelmi
épületei is vonzerőnek számítanak. Mégis talán a
legkiemelkedőbb látnivaló a kőfejtő, amely valószínűleg nagyon sokunknak úgy vált ismertté, hogy
Várkonyi Zoltán „A kőszívű ember fiai” című filmjében az Ausztriából a szabadságharcra hazatérő
huszárok efölött lovagoltak egy legendás jelenetben, a „nyergelj, fordulj!” parancs után. Másrészt
Fertőrákos része a Páneurópai Piknik Emlékparknak, amely emlékeztet sokszáz keletnémet Ausztri-

Palkovits János polgármester
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ába menekülésére. Maga a kőfejtő mészkőve mintegy 12 millió éve keletkezett, a hatalmas, függőlegesre fejtett falak megőrizték a tenger állatainak
és növényeinek nyomát. Gyakran látogatják a kiállítótermet iskolások, óvodások, de persze felnőttek is, hogy a hatalmas, fejek felett függő óriáshallal, a nyitott, hármasfogsorú cápaszájjal, a falban látható hatalmas foggal és a többi itt lelt megkövesedett növénymaradvánnyal ismerkedjenek.
A barlangszínház pedig egészen ősz végéig kínál
programokat, méghozzá állandó hőmérsékleten,
és a fázósak számára a székbe épített fűtőberendezéssel. Az itt kitermelt kőtömbökből épült Bécs
sok épülete, köztük alkalmazták a Stephansdom
falainál is. Most a Barlangszínház adott otthont
első ízben, de hagyományteremtő jelleggel a Soproni Egyetem új hallgatóinak üdvözlésére és játékos vetélkedőre.
Fertőrákos polgármestere Palkovits János.
Őt faggattam múltjukról, fejlődésükről és lehetőségeikről.
– Mióta polgármester?
– Egy ciklusnyi megszakítással 1990 óta.
– Ez az itt élők elégedettségét bizonyítja, nem?
– Valószínűleg. A község elsősorban idegenforgalomból próbál megélni. 1997-ben még egyetlen
ipari vállalkozás sem működött nálunk, viszont
a szolgáltatások száma magas volt. Napjainkban
főleg a zöldség, és szőlőtermesztés a legfontosabb,
no meg a vendéglátás.
– Mi volt az ön eredeti foglalkozása?
Tengerész voltam, egészen az utolsó időkig
hajóztam, a végén itt a Fertő-tavon. Annak idején még a Szuezi-csatorna zárva volt, körbe kel-
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lett hajózni Afrikát. Voltam Indiában, a Perzsaöbölben, Szaud-Arábiában, Irakban, Kuvaitban,
Kenyában. Vittem magyar szakembereket Linzbe,
akik az ottani vízi lépcsőt tekintették meg a Bősnagymarosi tervezésekor.
– Hány lakosa van Fertőrákosnak?
– 2500-an élnek nálunk. De ez a szám hétről
hétre változik, elég sok az új betelepülő.
– Mi vonzza oda őket?
– A határ közelsége.
– Az interneten a település történetéről megjelent, hogy az I. világháború után a békeszerződést követően Fertőrákos a népszavazáson Ausztriához kívánt csatlakozni. Miért?
– Akkor az itt élők magas százaléka német
nemzetiségű volt, ezért csatlakozott az így döntő
öt községhez. Az akkori politika azt mondta, aki
nem tud magyarul, azt kizavarják, ezért gondolták az itt élők, hogy inkább már eleve oda kívánnak tartozni. Holott ez a német ajkú magyarság
mindenkor magyarnak vallotta magát. A soproni és környéki falvak nagyarányú tiltakozása

ezt a szavazást felülírta. 1946 tavaszán a németajkú lakosok többségét, közel nyolcvan százalékát kitelepítették Németországba. Talán 6-700an maradtak itt a négyezerből.
– Ők tartják még a kapcsolatot, vissza-vis�szajárnak?
– Már kevésbé, sajnos az a generáció már nem
él, vagy nagyon idős; az utódok pedig nem érzik
ezt a köteléket.
– Kik jöttek a kitelepítettek helyett?
– A Felvidékről kitelepítettek, és az ország más
részéből, még az Alföldről is.
– Most mi a helyzet?
– Egyértelműen nem úgy gondolják az itt élők,
hogy ki akarnak települni. Viszont átjárnak dolgozni.
– Miből van a községnek bevétele?
– Az idegenforgalomból. És állami támogatásból. Volt az iparűzési adóból is, de ez most megszűnt. A máshol megszokotthoz képest nálunk a
többszöröse az éttermeknek, és a szállások száma
is elég szépen alakul, főleg most, hogy a Fertő-tó

A Mithrász-szentély
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A Községháza, előtte a XVII. századi pellengér
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megújul. Épülnek újabb panziók is. Idegenforgalomra mi azért alapozunk, mert annyi látványosság található nálunk, ami ritka egy kis településen. Például már az ókorban lakott volt ez a táj, a
fertőrákosi szőlőkből sok római pénz került elő.
A kor és a környék legértékesebb, ritka emléke a
Mithrász szentély, amely a III. században épült a
perzsa napistent imádó római katonák számára.
A szakrális építmény 1992 óta látogatható. De a
Fertő-tóra is itt van kijárat.
A püspöki kastély most zárva van, eddig legalább be lehetett nézni, de már azt sem. Várjuk,
hogy mi lesz a jövője. Reméljük annak a felújítására is sor kerül. Azután itt van a településen az
egyetlen eredeti hazai pellengér (szégyenoszlop)
a XVII. századból, amely még mindig az eredeti
helyén áll. Vannak várfalmaradványaink.
– Milyen munkalehetőségek vannak?
– Csak ez a turisztikai és szőlőtermesztési terület, és vannak, akik kijárnak dolgozni Ausztriába,
vagy be Sopronba. Négy-öt nevesebb borászunk
és borászatunk van.
– Csodálkozva láttam, hogy a borásztok jórésze
nyit a fehérborok felé a Kékfrankos hazájában…
– Igen, bár eredetileg a filoxéra vész előtt itt
is a fehér szőlő volt a gyakori. Most a fogyasztói
szokások változása miatt telepítettek és készítenek fehér borokat, de azért marad a vörös, csak
egyre szélesebb a paletta. Magam erősen vörös
bor párti vagyok, de szeretem a fehéret is, főleg a
Sopron környékén szokásos szőlőkből készülteket.
– Közmunka?
– Nincsen. Nálunk, aki igazi munkanélküli,
az nem akar dolgozni, aki meg akar, Ausztriában talál feladatot.
– Csodálatos, egyszerre természeti különlegesség és emberi munka teszi ezzé a kőfejtőt és a
barlangszínházat. A Fertő-táj világörökség része.
Vonzza a látogatókat?
– Egyre inkább, főleg a négy évig zárva tartása
alatti felújítás eredményeként. El lehet mondani,
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hogy 70-80%-os telítettséggel működnek a rendezvények, de van, hogy elérik a 100%-ot, akár a színházra, akár a további eseményekre gondolunk. Gyakori, érdekes színhelye ez például az esküvőknek.
– A Páneurópai Piknik mennyire változtatta
meg az életüket?
– Nagyon, hiszen megnyílt a határ. Akkor a
mi személyi igazolványunkba egy kettes szám
volt írva, ami azt jelentette, hogy a nyugati határ
mellett vagyunk, és hozzánk nem lehetett csak
úgy látogatóba jönni. Tulajdonképpen már Komáromnál elkezdték ellenőrizni az utasokat a vonaton, és ezt egészen Sopronig tették. Sőt hozzánk is
kijöttek ellenőrizni, hogy valóban várunk-e vendéget. Bár ez ma már nevetségesnek tűnik, de a
kert végi pottyantós vécébe sem lehetett személyi igazolvány nélkül menni.
– Milyen fejlesztéseket terveznek?
– Útépítésen vagyunk túl. Falusi közösségi házat
szeretnénk a régi püspöki vízimalomból kialakítani. Átvennénk a magyar államtól és abból turisztikai és kerékpáros központot, közösségi találkozóhelyet létrehozni. Nagyon rossz állapotban
van jelenleg az épület. Szeretnénk elérni, hogy a
műemléket ne azonnal kelljen felújítani, hanem
egy kis türelmi időt kapjunk a munkálatokhoz.
– A COVID járványnak milyen hatása volt a
településre?
– Rossz! Bezártak bennünket. Három halottunk volt, de ők nem itt kapták el a betegséget.
– Vannak-e helyi egyesületek, és ha igen, mivel
foglalkoznak?
– Igen, nem is kevés. Működik Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület, felnőtt énekkar és
gyermek tánccsoport. Esztendönként megrendezik a nemzetiségi találkozót és búcsút. Van önkéntes tűzoltótestület és sportegyesület is.
– A TÖOSZ miben tud segíteni a munkájában?
– Az alapítás óta tagok vagyunk, most egy kicsit
lazább a kapcsolatunk. Számít, hogy megpróbálják az érdekeinket védeni.
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Nemzetközi
tapasztalatcsere
a stresszmentes
munkahelyekért
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A „ Stre ss z m e nte s munk ahe l ye k a mag y ar önkormány z ato k nál ”című
GINOP-5.3.5-18-2018-00083 azonosítószámú projekt keretében tett 2021. szeptember
19. és 21. között szakmai látogatást Bécsben a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) delegációja. A résztvevők szakmai előadásokat
hallhattak partnerszervezeteik részéről, valamint hasznos eszme- és tapasztalatcserét
folytattak a munkáltatói és a munkavállalói oldal közös célkitűzése, a minőségi
munkahelyek megteremtése érdekében.

A szakmai tanulmányút első állomása a Bécsi
Városháza volt, ahol Alexander Lesigang, az
Österreichischer Städtebund, azaz az Osztrák
Városszövetség nemzetközi ügyekért felelős munkatársa fogadta a magyar delegációt és tartott előadást a résztvevőknek, akik megoszthatták vele
tapasztalataikat és feltehették neki a kérdéseiket
is. Alexander Lesigang az osztrák közigazgatási
rendszer mellett bemutatta röviden az Osztrák
Városszövetséget is. Elmondta, hogy Ausztriában
az Alkotmány kevés dolgot rögzít az önkormányzati jogokkal kapcsolatban, a részletes szabályozás a kilenc szövetségi tartomány kilenc önkormányzati törvényében van. A szövetségi és tartományi szintet követi a helyi önkormányzati szint.
Az ország területe 83 871 km2, 8,86 millió lakossal és 2096 önkormányzattal. Általában 5 vagy 6
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évre szól tartománytól függően az önkormányzat
mandátuma. Van, ahol közvetlenül választják a
polgármestert, és van ahol a Városi Tanács kapta
ezt a jogot. Önállóan gazdálkodnak széleskörű
autonómiát élvezve az önkormányzatok, önálló
igazgatást működtetnek. A hatáskörök átrendezése ott is napirenden szerepelt a politikai vitákban, felmerült, hogy az építésügyi és a területrendezési feladatokat tartományi szintre emeljék.
A közszolgáltatások ellátásában gyakran társulnak az önkormányzatok, mintegy 1200 ilyen társulás működik Ausztriában. A főváros tekintetében kiemelte, hogy Bécs amellett, hogy város, tartományi joga is van és a bécsi főpolgármester egyben tartományi vezető is. Mint mondta, a bécsi
városi tanácsnak 100 tagja van, ők egyben tartományi közgyűlési tagok is, így ők törvényeket is
hozhatnak. Rámutatott, hogy Bécsnek 23 kerülete
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van, ezek közgyűléseinek azonban kevés hatáskörük van. Kiemelte, hogy a működést a központi
költségvetés biztosítja, egy külön törvény alapján,
melyet 5-6 évenként újratárgyalnak.
Pénzügyi kiegyenlítési rendszer működik Ausztriában, ami azt jelenti, hogy alkotmányi alapelv,
hogy minden önkormányzatnak el kell tudnia
látnia a feladatait. Alexander Lesigang rámutatatott, hogy három szinten zajlanak a tárgyalások a tartományok által beszedett adók elosztásáról: szövetségi, tartományi és önkormányzati, illetve társulási szinten. Az adók nagy részét
ugyanis szövetségi szinten szedik be. Az állami
bevétel mintegy 28 %-a megy az önkormányzatokhoz és a tartományokhoz. Az önkormányzatoknak főképp az ingatlanadóból van saját bevétele. Az önkormányzatok saját adóbevételeinek
összege 1,5 milliárd euró, míg a teljes önkormányzati bevétel mintegy 7 milliárd euró összesen.
Az Osztrák Városszövetségről szólva kiemelte,
hogy a szervezet 1915-ben jött létre, az Osztrák–
Magyar Monarchia idején, első fő feladata akkor,
a világháborút követő éhínségben az ételosztás
megszervezése volt.
Mint mondta, az Osztrák Városszövetségnek
mindig a bécsi főpolgármester az elnöke, jelenleg Dr. Michael Ludwig, a másik önkormányzati érdekszövetséghez, az Osztrák Községszövetséghez főképpen a kisebb önkormányzatok
tartoznak, de a városok egy része mindkét szövetségnek tagja.
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Ausztria városai nyújtanak életteret több mint
5,5 millió embernek – ez Ausztria összes lakosának 70 százaléka. Az osztrákok fele 10 000 vagy
annál több lakosságszámú városokban él. Az osztrák városok és városi régiók a jövőben még gyorsabban fognak növekedni.
Kiemelte azt is, a városok a szövetség szolgáltatásain keresztül tanulnak egymástól, megosztják
egymással a tapasztalataikat olyan fontos témakörökben, mint a városi terek tervezése és kialakítása, a városi infrastruktúra és az innovatív
mobilitás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a közszolgáltatások nyújtása, valamint az
együttélés és a sokszínűség kérdései.
Alexander Lesigang elmondta, az önkormányzatok nagy küzdelmet folytattak a koronavírus
ellen, a szövetségeknél válságstáb működött. Mint
mondta, az első nagy kihívás a home office megszervezése volt. Volt, ahol számítógépeket osztottak a munkatársaknak az otthoni munkához,
az iskolabezárásokat a tartományok szervezték.
Kitért arra is, hogy ebben a mindenki számára új
helyzetben kiemelten fontos volt a kommunikáció,
a sok új információ továbbítása és az előre megszervezett rendezvények lemondása. Hozzátette:
a pandémia miatt a jogászoknak és a kommunikációs szakembereknek nőtt a feladatuk, másoknak csökkent, hiszen rendezvények maradtak el,
sokan nem tudtak semmit sem csinálni. Jó példaként említette, hogy a (a hazai önkormányzatok többségéhez hasonlóan – a szerk.) az önkormányzati dolgozók segítették a lakosságot az élelmiszerrel való ellátásában. Alexander Lesigang
kiemelte, hogy az önkormányzatok a járványügyi
feladatok ellátáshoz jelentős, összesen 2 milliárd
eurós támogatást kaptak a kormányzattól.
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Dr. Gyergyák Ferenc, Boros Péterné, Norbert Schnedl

A tanulmányút résztvevői látogatást tettek
az Osztrák Közszolgálati Szakszervezetek Konföderációja (GÖD) székházában, ahol Norbert
Schnedl, a GÖD elnöke tartott előadást a delegáció tagjainak.
Az elnök köszöntötte a magyar küldöttség
résztvevőit, külön köszöntette Boros Péternét, az
MKKSZ elnökét és Gyergyák Ferencet, a TÖOSZ
főtitkárát.
Boros Péterné megköszönte, hogy a GÖD
elnöke, aki a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége (CESI) alelnöke is egyben, házigazdaként fogadta a tanulmányút résztvevőit,
hiszen, mint mondta, rendkívül fontos a tapasztalatgyűjtés egy olyan szakmai partnertől, aki egy
fontos szervezetrendszer vezetője. Örömét fejezte
ki egyúttal, hogy stresszmentres munkahelyi feltételek megteremtése kapcsán az osztrák gyakorlatról és tapasztalatokról is eszmecserét folytathattak a résztvevők.
Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkáraként
és – a közszolgálati érdekegyeztetések során –,
az önkormányzati oldal ügyvívőjeként a közalkalmazottak és köztisztviselők bérével kapcsolat-
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ban felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon 2008 óta nem tudják elérni, hogy az önkormányzati szférában a kormányzat hajlandó legyen
a központi bérrendezésre. Rámutatott, hogy míg
a kormányzati oldalnál megtörténtek az emelések
és a tavalyi évben bruttó 416 ezer forint volt az
átlagbér a közszolgálatban, egy kisvárosi önkormányzatnál az átlagkereset 250 ezer forint. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkormányzati
szférában a dolgozók átlagéletkora 50 év felett van
és nagyon nehéz munkaerőt találni, mert a gazdasági szféra elszívja a munkavállalókat, addig a
kormányzati szférában harminc év körül van az
átlagéletkor. Rámutatott, hogy amikor Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével és a Fontanus
Alapítvánnyal közösen adták be a pályázatot,
amikor még nem volt pandémia, azonban, mint
mondta, mindez még aktuálisabbá teszi a pályázatot, melynek a célja a stresszmentes munkahelyek megteremtése.
Norbert Schnedl előadásában kiemelte: a
pandémia a személyes kapcsolatokon kívül a szervezetek közötti együttműködést és kommunikációt is megnehezítette, pedig egymás gyakorlati
tapasztalatainak megismerése a jó gyakorlatok
átvétele, elemzése a szervezetek struktúrájára és
feladatellátására is kedvezően hat. Kitért arra is,
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hogy a pandémia eddig nem ismert stresszhelyzetet hozott, egyénileg, családonként és munkavállalóként egyaránt. A GÖD bár tagjaival személyes
kapcsolatot sokáig nem tarthatott fenn, igyekezett
minél hamarabb átállni a kapcsolattartás egyéb
lehetőségeire, az online fórumok, tanácsadások
biztosította információcserére. Elmondta, hogy
a GÖD Ausztria második legnagyobb létszámú
szakszervezeti tömörülése és örömmel tájékoztatja a küldöttséget, hogy az osztrák szakszervezetek több mint 1,2 millió tagot számlának, ami
biztonságot nyújt a munkavállalóknak, hiszen,
mint mondta, a háromoldalú párbeszéd (kormányágazatok-szakszervezet) nem megkerülhető.
Az elnök rámutatott, hogy az érdekegyeztetési
„kötelezettség” a taglétszámnak is függvénye, így
fokozott hangsúlyt fektetnek a tagtoborzásra, és
a pályakezdők munkába lépésének első mozzanatában történő megkeresésére. A szakszervezet elnöke kiemelte: fontos munkahelyi stresszt
csökkentő tényezőnek tartja, hogy a nagylétszámú
tagság minden ágazatban közösséget is kovácsol,
így az egyéni elszigetelődés megakadályozása is
a szakszervezeti alapszervezetek egyik feladata.
Elmondta, hogy a tagtoborzás a pandémia időszakát megelőzően személyes ismerkedéssel folyt döntően, a feladatot fiatal kollégák is ellátják, tekintettel arra, hogy a fiatalok megszólítása elsődleges
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szempont számukra. Kiemelte, hogy a munkavállalók Ausztriában teret engednek a szakszervezeti tömörüléseknek, mivel számos hazai kutatás
rámutatott arra, hogy a generációs különbségek
okozta problémák megfelelő körülmények kialakításával orvosolhatók. Hozzátette, hogy ágazati
szinten a fiatal életkorúak szakszervezeti létszámsűrűsége a rendvédelmi szerveknél és a pedagóguskarban kiemelkedő.
Elmondta, hogy a szakszervezet több jogosultságot és lehetőséget kínál tagjainak, kiemelve az
ingyenes jogsegélyszolgálatot, amely a járvány
időszakában különös jelentőségű vált. Az előadást követő kérdésekre válaszolva elmondta,
hogy a generációs szakadék Ausztriában is jelen
lévő folyamat, a szakszervezetek ajánlására több
módszerrel is próbálkoznak ennek leküzdése érdekében. A fiatalokat igyekeznek bevonni a döntési folyamatokba, elképzeléseiket a napi munkában hasznosnak tartják. Hangsúlyozta azonban, hogy a nyugdíjas korosztályt nem akarják
teljesen kizárni a munkaerőpiacról, hiszen, mint
mondta, rájuk a tudásátadás szempontjából van
nagy szükség. Ausztriában hagyományos, hogy a
nyugdíjasok a fiatal munkavállalók rendelkezésére
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állnak és rövidített foglalkoztatásuk is megoldott
az új munkavállalók betanításában, az ismeretek
átadásában – tájékoztatott az elnök.
Rámutatott arra is, hogy tapasztalatuk szerint
egy megfelelően betanított kolléga jobban helytáll a mindennapi munkafolyamatokban, elkötelezettebb és morálisan is megfelelő hozzáállású a
munkáltatója felé. Mint mondta, a fiatalok digitális tudása inspiráló az idősebbeknek, és részvételükkel könnyebb leküzdeni a régimódi szokásokat
a mindennapi gyakorlatban. Hozzátette, hogy természetesen nagy az olló az ágazatok között, nem
azonosak a stresszfaktorok sem, más típusú problémákkal találkoznak, ugyanakkor a szakszervezetek által nyújtott lehetőség – elsősorban az
érdekérvényesítés területén erőteljes biztonságtudatot ad a GÖD tagjainak.
A tapasztalatcsere a tanulmányút után is folytatódik, hiszen a felek megállapodtak abban, hogy
a projekttel összefüggésben felmerülő további
kérdéseiket megküldik osztrák partnerszervezeteik részére, illetve megosztják saját tapasztalataikat is az adott kérdéseket illetően és minderről tájékoztatják kommunikációs csatornáikon
keresztül tagjaikat.
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A TÖOSZ 2021. évi
kitüntetettjei
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2021. szeptember 28-én
megtartott Küldöttgyűlésén kerül sor a TÖOSZ 2021. évi kitüntetésének ünnepélyes
átadására.

A TÖOSZ Elnöksége a 2021. szeptember 14-ei ülésén döntött a 2021. július 31-ig beérkezett javaslatok alapján a Szövetség Kitüntetési Szabályzata
szerinti kitüntetések adományozásáról.
Az Elnökség határozata alapján Köllner Ferenc
Emlékdíj kitüntetésben részesült az önkormányzatok érdekében és a TÖOSZ munkáját segítő
több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó polgármesteri és TÖOSZ tanácsnoki,
illetve küldötti tevékenysége alapján Borján Péter
József polgármester (Kőszárhegy Község Önkormányzata, Fejér megye). Borján Péter 2002 óta
tölti be Kőszárhegy Község Önkormányzatának
polgármesteri tisztségét, és 2011-2020 között a
TÖOSZ informatikai, illetve 2020 óta a TÖOSZ
informatikai és ASP tanácsnoka, valamint 2015től a TÖOSZ Fejér Megyei Tagozatának küldötte.
Borján Péter a klasszikus önkormányzati érdekek elkötelezett híve, de emellett az újítások és
a költséghatékony megoldások szorgalmazója is.
Polgármesteri feladati mellett több projektben
is hatékonyan részt vesz a tudományos kutatások, a tehetséggondozás és a munkahelyteremtés területén. A TÖOSZ-ban mint informatikai,
majd informatikai és ASP tanácsnok vállalt szerepet, feladata az önkormányzatokat érintő informatikai rendszerek tesztelésében való részvétel,
amely során a rendszerek működését igyekszik az
önkormányzatokra szabni. TÖOSZ delegáltként
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Borján Péter József polgármester

2015 és 2019 között a Magyar Államkincstár mellett működő ASP Munkacsoport, továbbá 2018-tól
az ASP Igazgatásszervezési Munkacsoport tagja.
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Az Elnökség határozata alapján TÖOSZ Emlékplakett kitüntetésben részesült az önkormányzatok érdekében és a TÖOSZ munkáját segítő több
éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre
méltó és 35 éves településvezetői tevékenysége
alapján Bardi Béla László polgármester, (Gyulaháza Község Önkormányzata, Szabolcs-SzatmárBereg megye). Bardi Béla László szakmai pályafutását 1972-ben kezdte, miután befejezte közgazdasági szakközépiskolai tanulmányait. Egy
évig a Kisvárdai Városi Tanácsnál adós munkakörben dolgozott, majd 1976-ig a Szabolcs Szat-

Bardi Béla László polgármester

már Bereg Megyei Kisiparosok Adóközösségénél tevékenykedett. 1976. július 16-tól folyamatosan, megszakítás nélkül Gyulaháza település első
számú vezetője, immár 45 éve irányítja és vezeti
a települést, amely tevékenysége alatt óriási fejlődésen ment keresztül. Gyulaháza 1989 áprilisa
óta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének tagja. Jelenleg a község olyan intézményi és infrastrukturális adottságokkal rendelkezik, amelyekre sokkal nagyobb lélekszámú települések is méltón büszkék lehetnének. A fejlődés
folyamatos, a fejlesztéseket a polgármester javaslatára támogatja és elfogadja a képviselő-testület.
Az Elnökség határozata alapján TÖOSZ Emlékplakett kitüntetésben részesült az önkormányzatok érdekében és a TÖOSZ munkáját segítő több
éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre
méltó tevékenysége alapján Karácsonyi Magdolna aljegyző, szociális osztályvezető (Budapest
Főváros XIII. Kerület Önkormányzata). Karácsonyi Magdolna 1986-tól a XIII. Kerületi Pol-
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gármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának ügyintézője, majd osztályvezető-helyettese. Szakmai hozzáértésének és szociális érzékenységének köszönhetően 1994-től a Szociális Osztály
vezetőjének nevezték ki. Nagy munkabírású és
kiemelkedő szakmai tudású vezető, aki 2015 januárjától az aljegyzői feladatokat is ellátja. Meghatározó szerepet vállalt a Polgármesteri Hivatal minőségügyi rendszerének a bevezetésében
és folyamatos fejlesztésében. Munkáját kitűnő
empátiakészséggel, hivatástudattal végzi. Hozzáállásával, türelmével, szaktudásával az ellátási területen dolgozók és az ellátottak körében
egyaránt nagy megbecsülést szerzett. Vezetésével, személyes példamutatásával megteremtette
a szociális intézmények arculatát. Munkássága
során mindig a kiszolgáltatott, elesett emberek
életminőségének javítása volt a célja, amelyhez
igyekezett minden szakmai eszközt felhasználni
és minél több hazai és uniós pályázati lehetőséget kiaknázni. A kezdetektől bekapcsolódott a
TÖOSZ „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok”
Programjába. Évről-évre sikeres pályázatokat állított össze annak érdekében, hogy a XIII. kerületi értékeket, sikeres programokat a többi önkormányzat is megismerhesse, átvehesse. A munkaerőpiacra való visszatérés megkönnyítése érdekében ötletgazdája és megvalósítója a 2011. óta
sikeres „kismama ECDL” tanfolyamoknak. Kez-

Karácsonyi Magdolna aljegyző, osztályvezető

deményezésére került bevezetésre a XIII. kerületi „Partnerkártya”, melyet egyre többen használnak, és egyre több helyen érdemes felmutatni
szolgáltatás vagy termék kedvezményes vásár-
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lásához. Ösztönzésére az önkormányzati intézmények rendszeresen foglalkoztatnak rehabilitációs kártyával rendelkező vagy a közmunka
programban részt vevő munkavállalókat. A hátrányos helyzetűek, romák és fogyatékosok életkörülményeinek javítása, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében eredményes és rendkívül
színvonalas munkát végez.
Az Elnökség határozata alapján TÖOSZ Emlékplakett kitüntetésben részesült az önkormányzatok érdekében és a TÖOSZ munkáját segítő
több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó és 30 éves polgármesteri tevékenysége

Kiss Vince polgármester

alapján Kiss Vince polgármester (Rajka Község
Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron megye).
Kiss Vince 2010 óta Rajka község polgármestere,
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagja, a Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata küldötte. Felhatalmazás alapján 2015 óta
képviseli a TÖOSZ-t a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsban. Az eddig végzett megbízható, kiemelkedő munkájának elismeréseként
2021. június 22-étől a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács elnökének választották, így már
nemcsak mindennapi településvezetői feladatait,
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de a Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
vezetését is ellátja.
Az Elnökség határozata alapján a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenysége alapján elismeréseként a TÖOSZ Emléklap kitüntetésben
részesült a PRo-Tolna Tanácsadó Betéti Társaság (Mórágy, Tolna megye). A PRo-Tolna Bt.
2008 óta elkötelezett partnere a TÖOSZ-nak a
kapacitásépítési programokban. Vezető szakértője Fekete Katalin, aki először a TÖOSZ norvégmagyar együttműködési projektében csatlakozott
szakértői csapatunkhoz, a képviselőképzés trénereként, miközben önkormányzati szakemberként
már régóta a szférában dolgozott. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata és a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőség támogatójaként szintén norvégmagyar együttműködésben vezette a TÖOSZ
tréningjét. Eredendően pedagógusi végzettséggel rendelkezik, amelyhez a vezetői, közéleti ér
tréneri munkája is végig kíséri a belülről fakadó
igény, hogy egyre tudatosabban tegyen is a nők
esélyegyenlőségéért saját projektjeiben is (családi élet kultúrája, védőháló a családokért, női
tréning). Szervezetfejlesztési munkájában, tréningjein, a vezetői tanácsadások és coachingok
során is tudatosan foglalkozik a női szerepegyeztetés és esélyteremtés, a női vezetés kérdéseivel.
Az Európa Tanács Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjának egyik vezető szakértője
évek óta, a demokrácia és az egyenlőség elkötelezettjeként. Kiváló nemzetközi szakemberként a
Duna Interreg által támogatott D-Care Labs projekt és a legutóbb adaptált ELoGE program szakértője. A kitüntetett képviselője, Fekete Katalin
a kitüntetést – betegség miatt – a Küldöttgyűlést
követően, későbbi időpontban veszi át.
A kitüntetéseket Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
adta át a kitüntetetteknek.
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Új megoldások
a régi problémákra
Szerző: Illés Márton, Autonómia Alapítvány

A cigányság Európa legnagyobb etnikai kisebbsége, melynek tagjai sokkal gyakrabban szembesülnek szegénységgel, gazdasági és társadalmi hátrányokkal valamint diszkriminációval az európai
országokbn, mint a többségi társadalmak tagjai.
A sokszínű hátrány megragadható az élet eltérő
területein – az oktatásban éppúgy, mint a foglalkoztatásban, az egészségügyben hasonlóan a lakhatáshoz. Bár Európa-szerte évtizedek óta számos állami, önkormányzati, nemzetközi és civil
kezdeményezés dolgozik azon, hogy ezek a hátrányok mérséklődjenek, és a roma közösségek tagjai
másokhoz hasonlóan méltóbb körülmények között
élhessenek, sikeresebbé váljanak az oktatás és a
munka területén, a társadalmi inklúzió folyamata
mégis döcögve halad. A fenti megállapítások ma
éppúgy igazak, mint ezelőtt 20 évvel. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy számos hatékony
jó gyakorlat került kipróbálásra az elmúlt években és évtizedekben, azonban ezek általában nem
váltak kellőképpen ismertté, és nem terjedtek el
eléggé ahhoz, hogy nemzeti vagy akár nemzetközi szinten jelentős hatást tudjanak elérni. Erre
a hiányra kíván reagálni az „Új megoldások a régi
problémákra – új típusú megközelítések cseréje a
roma integráció terén” című nemzetközi projekt,
melyben tíz (közép)-kelet-európai ország szervezetei gyűjtötték össze és osztották meg azokat a
jó gyakorlatokat, amelyek érdemesek az átvételre.
A projekt hazai résztvevője az Autonómia Alapítvány, amely már 30 éve dolgozik a roma integráció ügyének előmozdításán.
A magyarországi önkormányzatok is gyakran
szembesülnek a kihívásokkal, hogy lehet a tele-
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pülésükön élő roma közösségek tagjait megerősíteni, hogyan lehet csökkenteni a távolságot a roma
és nem roma lakosság tagjai között. Az Autonómia Alapítvány az elmúlt harminc év során több
tucat településen dolgozott olyan eltérő területeken és eszközökkel, mint amilyenek a gazdaság fejlesztése, közösségfejlesztés, nem formális oktatási és ifjúsági kezdeményezések indítása, eltérő szektorok és csoportok közötti párbeszéd és együttműködések fejlesztése. Számos
kísérleti programot valósítottunk meg és értékeltünk, módszertanokat hoztunk létre és próbáltunk átadni más állami, önkormányzati és civil
szereplőknek. Hozzánk hasonló módon, jelentős tapasztalattok rendelkező civil szervezetekkel fogtunk össze, amelyek Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Albániában, Macedóniában, Boszniában, Szlovákiában, Csehországban és Litvániában tevékenykednek – többek
között – a roma integráció előremozdításán. Bár
az eltérő országok jellemzői soha nem lehetnek
azonosak – ahogy még két egymástól 50 kilométerre lévő település kontextusai is eltérőek –
mégis érdemes megismerni, és alkalmasint helyi
viszonyokra adaptálni olyan kezdeményezéseket,
amelyek máshol már sikert arattak, illetve tanulságokat eredményeztek. Jelen írásban bemutatott
projekt az ERGO-hálózatban résztvevő szervezetek összefogásával valósul meg, azzal a céllal,
hogy a kipróbált gyakorlatok országokon átívelő
megosztására sor kerülhessen. Bővülni tudjon a
témával foglalkozó szereplők – civil szervezetek,
közintézmények és önkormányzatok – eszköztára;
és ne kelljen mindannyiunknak a nulláról újra és
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újra feltalálnunk a spanyolviaszt, olyan módszereket, amelyeket más országokban már kifejlesztettek és ki is próbáltak.
A projekt keretében első lépésben partnerek
beazonosították azokat a módszereiket, amelyek

korábban hatékonynak bizonyultak, és nemzetközi szinten innovatívnak és adaptálhatónak tűntek. Az Autonómia Alapítvány több évtizedes eszköztárából főként az elmúlt években kialakított
módszereit kínálta fel, ugyanis a sokkal korábbi
módszerek az átalakult társadalmi és gazdasági
környezetnek köszönhetően már nem annyira
tűntek relevánsnak a jelenkori környezetben. Az
elmúlt években egyre több olyan projektet indítottunk el, amelyekben a fiatal romákra fókuszáltunk, illetve amelyekben a társadalmi mobilitást
szektorközi együttműködésben próbáltuk előmozdítani. Egyrészt azért, mert a fiatal korosztály tagjainál sokkal nagyobb lehetőséget láttunk
jelentős hatás kiváltására, mint az idősebbeknél,
másrészt azért, mert úgy tapasztaltuk, hogy a
romákat érő komplex hátrányok csak akkor csökkenthetők, ha valóban új nézőpontokból, komplex módon, eltérő szereplők együttműködésére
építve indítunk el változást.
A roma integráció fontos eszköze a társadalmi
mobilitás – tehát az a folyamat, hogy a felnövekvő
fiatalok képzettebbek legyenek, ezáltal minőségibb
munkahelyre tegyenek szert, mint szüleik, amely
akár földrajzi mobilitásra, illetve az életkörülményeik javítására is lehetőséget teremt számukra.
Ennek a folyamatnak egy fontos eleme, hogy az
általános iskolában végzős fiatalok számára pálya-
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orientációt biztosítunk – megismerhessenek eltérő
szakmákat, az adott szakmákhoz kapcsolódó oktatási intézményeket, munkahelyeket és szakembereket – ezáltal tudatosan, és ne csak balesetszerűen döntsék el, hova jelentkezzenek nyolcadikban. A tapasztalat ugyanis az, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok legtöbbször kevés szakmát
és iskolát ismernek, olyan szakmákra jelentkeznek, amelyet valamelyik rokonuk vagy ismerősük tanul, illetve végez, egy olyan iskolába, ami
közel van a lakhelyükhöz. Ezáltal sokszor kevéssé
piacképes és alacsony színvonalú oktatási intézményekben tanulnak tovább, ami meg is akadályozza, hogy tovább tudjanak lépni a szociokulturális környezetükből. Ezeket a pályaorientációs folyamatokat az élménypedagógia módszerével dolgozó foglalkozások keretében visszük
végig. Az élménypedagógia pedig azokat a fiatalokat is be tudja vonni, aktivizálni, önismerethez és pályaismerethez tudja segíteni, akik számára a hagyományos frontális oktatás kevéssé
vonzó és hatékony. Ezt a módszert általános iskolákkal és pedagógusokkal együttműködve érdemes megvalósítani, hogy a módszertani tudás a

projekt zárása után is helyben maradjon, a kezdeményezés az adott iskola későbbi diákjai számára is elérhetővé váljon a kiképzett pedagógusok munkája által.
Másik módszerünkkel a legalább érettségivel
rendelkező fiatal romákat segítjük hozzá nagyvállalati munkahelyekhez. Itt az előbbi csoportnál jóval érettebb, tudatosabb, ha tetszik, sikeresebb csoportról van szó. Ugyanakkor az érettségit

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

45

Partnereink

46

vagy akár diplomát szerző roma fiatalok sokszor
nem tudnak képzettségüknek megfelelő, jól fizető
állásban elhelyezkedni. Ezek a kudarcok pedig a
közösségekre is visszahatnak, hiszen, ha a rokonom, szomszédom, tanult, és mégsem lett sikeres
a munkaerőpiacon az az én motivációmat is jelentősen visszavetheti. Míg egy sikeres érettségizett
vagy diplomás roma példája multiplikáló hatással bírhat a családjában, környezetében élő más
fiatalok motivációjára vonatkozóan. Munkánk
során a képzett roma fiatalokat munkaerőpiaci
képzéssel, munkáltatókkal való kapcsolatokkal és
álláskeresési mentorálással támogattuk, amelynek következtében sokan sikeresen el is helyezkedtek minőségi nagyvállalati munkahelyeken.
Ennek a programnak az egyik kulcsa szintén a
szektorközi együttműködés volt.
A roma fiatalokra fókuszáló kezdeményezések mellett a nem roma fiatalokat célzó, szemléletformáló programok megvalósítását is fontosnak tartjuk, mivel a társadalmi integráció többoldalú folyamat, amelyhez ugyanolyan fontos a
nem romák attitűdváltása, mint a romák meg-

juk, majd a nyomozás alatt találkozhatnak roma
karakterekkel, illetve olyan történetekkel, információkkal – vagy éppen nyomokkal – amelyek a
roma közösségek társadalmi helyzetére, kihívásaira vonatkozóan információt, illetve személyes
megtapasztalást biztosítanak számukra. Ezek az
indirekt játékos alkalmak, a visszajelzések szerint,
nem csak izgalmas élményt nyújtanak a fiatalok
számára, de attitűdváltozást is elindítanak bennük. Ebben a kezdeményezésben iskolákkal és a
nyomozójáték módszertanában professzionális
szolgáltatóval is együttműködünk.
A fiatalok, és a hozzájuk kapcsolódó szereplők
(iskolák, képzők, munkáltatók) mellett természetesen felnőttekkel is foglalkozunk. A pénzügyi tudatosságot és közösségfejlesztést egyaránt
célzó kezdeményezésünkben egy településen élő,
hátrányos helyzetű emberekből szervezünk csoportot. Ezeknek az embereknek nagyon szűkösek
az anyagi forrásaik, és mivel nincsenek megtakarításaik könnyen kerülhetnek pénzügyi krízisbe.
Ilyen esetekben a bankok nem adnak nekik hitelt,
és sokszor csak az uzsorásoktól tudnak kölcsön-

erősítése és helyzetbehozása. A szemléletformálás tapasztalataink szerint akkor a leginkább
hatékony, ha indirekt módon, játékos formában
történik, és lehetőséget biztosít arra, hogy a nem
roma fiatalok személyesen találkozhassanak roma
társaikkal. Az általunk indított nyomozójátékokban a diákokat ez játékos nyomozásra invitál-

höz jutni. A kezdeményezés keretében a résztvevők rendszeres befizetésekkel hoznak létre egy
pénzügyi alapot, amelyből szükség esetén hitelt
tudnak felvenni, amelynek kamatai szintén a
közösség „bankját” gazdagítják. Ez a kezdeményezés a pénzügyi tudatosságot, felelősségvállalást erősíti, valamint a résztvevőket igazi közös-
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séggé fejleszti (amely tagjai más típusú programokon is részt vesznek).
Ezeket a módszereket dobta be az Autonómia
Alapítvány a közösbe, és a többi partner is számos
módszert, ötletet megosztott egymással. A kezdeményezések rövid, meggyőző megfogalmazásában is segítettek egymást a résztvevők, amely
akár későbbi pályázatok megírásához is hasznos
lehet, illetve, ahhoz is, hogy valaki „megvásárolja”
majd az adott módszert, szolgáltatást.
De ki, és hogyan vásárolna meg egy civil projektet?
A projekt során nem csak a módszerek írásos
megfogalmazására került sor, hanem azok rövid
videóban, illetve online prezentáció formájában
történő bemutatására is. A hasonló tömör, érthető és meggyőző audiovizuális anyagok szintén sok mindenre hasznosak lehetnek egy szervezet számára. Akár a tevékenységek általános
– közösségi médiában történő kommunikációjára – akár promócióban, kiajánlókban felhasználható. Mind ezek mellett a projekt keretében
rendeztünk egy piacot. Ezt eredetileg valós térben
történő nemzetközi találkozóra terveztük, ám a
vírushelyzet miatt online térben tudtak bemutatkozni a projektek a többi partner, illetve számos roma integráció területét támogató nemzetközi donor számára. A partnerek a projekt keretében biztosított anyagi forrásokra támaszkodva
„vásárolhattak” egy-egy módszert a többiektől.
Ez a vásárlás voltaképpen nem a módszer kifize-
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tésére vonatkozott – a legtöbb szervezet módszerei ugyanis nyílt forráskódúak – hanem a módszert átadó szervezet szakértőjének mentorálási
díját, valamint a módszert átvevő szervezet kapcsolódó pilot projektjének megvalósítási költségét fedeztük a rendelkezésre álló költségkeretből. A piac során az „eladók” és „vevők” egyaránt több szolgáltatásra vonatkozóan jelezhették érdeklődésüket, majd az online találkozók
után, minden érintett döntést hozhatott, hogy
mely szolgáltatást/módszert kívánja megvenni,
illetve kinek kívánja eladni saját módszerét. Így
a „vásárló” is olyan módszer adaptálását választhatta, ami a leginkább kapcsolódik a saját profiljához, célcsoportjához, társadalmi kontextusához és céljaihoz, és az „eladó” is olyan partnert választhatott, aki a legmeggyőzőbb volt
számára a módszer professzionális adaptálására vonatkozóan.
A piacon megjelenő módszerek és szolgáltatások közül az alábbiakban bemutatunk röviden néhányat, ami véleményünk szerint különösen releváns lehet önkormányzati együttműködések számára.
A „legromabarátabb polgármester” kampány –
Az albán kezdeményezés keretében polgármesterek jelentkezhettek egy díjra, bemutatva, hogy
az önkormányzatuk milyen jó gyakorlatokat valósít meg a roma integráció jegyében. A jelentkezéseket zsűri értékelte, a díjat elnyerő polgármester tevékenységét széleskörűen kommunikálták.
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Nyitott önkormányzat mindenkinek – A szlovák
módszertan arra irányul, hogy a helyi közösségek meghatároznak problémákat, és létrehoznak
egy képviseleti testületet, amely a választ keres
a problémák megoldására akár saját működése
által, akár az önkormányzattal együttműködve.
Helyi akció csoport – A román javaslat szerint
fontos létrehozni egy olyan csoportot, amelyben
a helyi közintézmények, vállalatok, önkormányzat, oktatási intézetek, civil szervezetek és roma
állampolgárok egyaránt részt vehetnek. A csoport stratégiát hoz létre a hátrányos helyzetű csoportok fejlesztésére, és alapot biztosít a fejlesztési
tervek megvalósítására.
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Roma részvétel az önkormányzati költségvetésben – A bolgár kezdeményezés keretében létrejön egy közösségi akciócsoport, amelynek tagjai képzetté válnak arra, hogy értékelni tudják a
közösségük szükségleteit, és ezeket becsatornázzák az önkormányzati költségvetés kialakításának folyamatába.
Ha felkeltette érdeklődését az Autonómia Alapítvány munkája, vagy a roma integrációt elősegítő
projektet tárháza, keressen minket az autonomia@
autonomia.hu email címen.
A cikkben bemutatott projekt Norvégia, Izland
és Liechtenstein EEA Norway Grants program
keretében nyújtott támogatásával valósul meg.
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PR-CIKK

Kedvező családi
juttatások a
közszférában is
Már a közszférában is alkalmazzák a kedvező feltételekkel elérhető, a családtagok támogatását szolgáló juttatásokat, amelyeket a munkaadó a családtag nevére kiállított Edenred
Családi Kártyán tesz elérhetővé. A családi juttatások szélesebb körű alkalmazása növelheti
a lojalitást és a közszféra vonzerejét a munkavállalók körében.
Bár viszonylag kevés szó esik róla, a közszféra számára is kiemelten fontos feladat a munkavállalók megtartása, elégedettségének növelése. A szűkös költségvetés és a meglehetősen
behatárolt mozgástér miatt azonban a közintézményeknek, önkormányzatoknak nehéz
megtalálniuk a megfelelő eszközöket a munkavállalóik megtartásához, belelértve a béren
kívüli juttatásokat is. A SZÉP kártya, mint béren kívüli juttatási forma ugyan a költségvetési
forrásokból gazdálkodó munkáltatóknak is rendelkezésére áll, ám a hatékony kihasználása
jelentős többletforrást igényel a családok részéről.
A versenyszférában már széles körben alkalmazott, kedvező adózás mellett nyújtható családi juttatások viszont megoldást jelenthetnek a közhivatalok, közintézmények és önkormányzatok számára is. Az Edenred által nyújtott konstrukció lényege, hogy a munkaadó
közvetlenül a munkavállaló családtagjait támogatja: a támogatást a családtag nevére
kiállított pre-paid (előrefizetett) kártyán teszi elérhetővé, amit aztán a hozzátartozó meghatározott termékkörök vásárlására használhat fel.
A megoldás egyaránt előnyös a munkavállalók és a munkáltatók számára:
a munkavállalók a juttatás révén közvetlenül, jól látható formában támogathatják
a családtagjaikat, a munkáltatók pedig egyéb jövedelemként kedvező, 37,65 százalékos (önkormányzatok, költségvetési szervek esetében 35,88%, SZktv 105.§ (2) bek.)
adózással nyújthatják ezt a támogatást.
Az SZJA törvény adta lehetőséget kihasználva Sződliget Nagyközség Önkormányzata
a foglalkoztatottak családtagjait közvetlenül segítette ezzel a típusú támogatással, így
motiválva, támogatva a kollégákat.
„Mindenképpen szerettünk volna valamilyen juttatást adni a dolgozóknak, hiszen a jelenlegi
helyzetben fokozottan szükségük van a támogatásra. Azért döntöttünk az Edenred Családi kártyák mellett, mert sajnos szűkösek az anyagi lehetőségeink, viszont ezzel a juttatással jelentős,
közel 40%-os megtakarítást értünk el úgy, hogy azt egy széles felhasználású, alapvető szükségletekre fordítható kártyán adtuk. A kollégák nagyon elégedettek voltak, hiszen családtagjaik
a juttatást gyógyszerre, vagy akár tankolásra is fel tudták használni. Azon dolgozom, hogy ezt
a juttatást be tudjam építeni és rendszeressé tudjam tenni, hiszen mind nekünk, mind munkavállalóinknak rendkívül előnyös.”
Dr. Törőcsik Edit, jegyző
Edenred Magyarország Kft.
+36 1 413 3333
ugyfelszolgalat-hu@edenred.com

www.edenred.hu
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PR-CIKK

HI-TECH MÓDSZERREL VÉDIK
AZ ÉPÜLETEKET A MADARAK ELLEN
Gyakran meggyűlik a baja a madarakkal az épü
letek üzemeltetőinek. Távoltartásuk nemcsak azért
szükséges, mert esztétikai kárt és jelentős állag
romlást okozhatnak az épületekben, hanem azért
is, mert komoly közegészségügyi veszélyforrást
jelentenek. A hagyományos elriasztási módszerek
mellett most már egy olyan hitech megoldást is
igénybe vehetnek a cégek, ami tudományos kuta
táson alapszik, mégis pofonegyszerű.

m

A Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. már több
mint 50 éve, 1965 óta végez közegészségügyi kártevőmen
tesítési tevékenységet. Közel 30 éve foglalkozik madarak
által közvetlenül és közvetve okozott károk megelőzésével,
valamint az épületek állagának ezáltal történő megóvásával.
A védekezéshez mechanikus, elektronikus, optikai mód
szereket, illetve élve befogó csapdákat alkalmaz.
Mindezeken felül egy, Európában néhány éve bevezetett,
de Magyarországon még újdonságnak számító megol
dást ajánl a galambok távoltartására. A forradalmian új
Bird Free módszer nemcsak hatékony, hanem esztétikus
is, a járókelők számára szinte észrevehetetlen. A módszer
azon alapszik, hogy a madarak szeme képes érzékelni az
ultraibolya fényt is, ezért olyan optikai gélt alkalmaznak a
Bird Freeben, amelyben ezt látva a madarak nem szállnak le.
A Bábolna Bio szakemberei a veszélyeztetett épület és
környezet felmérése után szakvéleményt adnak a legered
ményesebben alkalmazható védekezési módokról. A
megvalósítás eredményeként higiénikusabb környezetet
tudnak kialakítani, miközben az épületük állagát a mada
rak számára teljesen veszélytelen módon védik meg.
Az érdeklődő önkormányzatok az alábbi elérhetőségeken
kaphatnak részletes információt és ajánlatot a madarak el
leni védekezésről, a Bird Free módszer alkalmazásáról:
Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
1107 Budapest, Szállás utca 6.
Tel: 0614320412
Email: szolgaltatas@babolnabio.com
Web: kartevoirtas.hu
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Kövesse nyomon idén is a legjobb önkormányzati gyakorlatokat!
www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

KÖRNYEZETÁPOLÁS MESTERFOKON
minden település számára
A KITE Zrt. az új John Deere környezetápolás-technikai gépek és az önkormányzatok kommunális feladatainak
ellátásához szükséges adapterek és munkaeszközök széles kínálatával Önnek is segít megtalálni az igényeihez
legjobban megfelelő megoldást. Az egyik leggyorsabb alkatrészellátással rendelkező, országos lefedettségű
szervizhálózatunk minden partnerünk számára biztosítja a folyamatos termelékenységet és költséghatékonyságot.

Akciós ajánlatunk:
Peruzzo Turbo 400 lombszívó
A Turbo 400 egy nagy teljesítményű fű- és
falevél-felszívó berendezés, amely olyan helyeken
is használható, ahová más eszközökkel nem lehet
hozzáférni. Ez a gép rendelhető saját meghajtómotoros, felakasztható kivitelben, vagy traktor 3 pontra
csatlakoztatható, a traktor kardántengelyével meghajtott
változatban is.
Készletről, azonnal!

995.000 Ft + áfától

www.kiteparkapolas.hu

Bővebb információkért kérjük keressék értékesítő kollégáinkat:
Tóth Ferenc (Dunától keletre - kivéve Pest megye) +36 (30) 726 3330 • tothferenc@kite.hu
Szabó Norbert (Dunántúl – kivéve Pest és Komárom-Esztergom megye) +36 (30) 167 7310 • szabonorbert@kite.hu
Czakó Viktor (Pest megye - Dunától keletre) +36 (30) 167 7311 • czakoviktor@kite.hu
Kecskeméti Bálint (Komárom-Esztergom és Pest megye - Dunától nyugatra) +36 (20) 236 4435• kecskemetibalint@kite.hu

