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Küldöttgyűlés
után
A TÖOSZ 2019. május 29-én jubileumi Küldöttgyűlést tartott, megünnepelve a 30 évvel ezelőtti megalakulását. A Küldöttgyűlésen beszámoltunk az elmúlt év történéseiről.
Az elmúlt esztendőben erőforrásainkkal jól és hatékonyan gazdálkodtunk és ezt kívánjuk folytatni az elkövetkező hónapokban is.
A Küldöttgyűlés az ilyenkor „kötelező” témákon (beszámolók, zárszámadás, költségvetés stb.) mellett meghatározta azt az irányvonalat (elvárásokat és kezdeményezéseket) 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.
Az elmúlt év történéseiből ki kell még emelnünk Szövetségünknek a Magyar Falu Programmal kapcsolatos tevékenységét, amelyből csak az első lépés volt a Kormány részére tavaly szeptemberben átadott javaslatcsomagunk. További
kiemelt feladatunk a 2020. évi pályázati kiírások kapcsán az
önkormányzati érdekek érvénye juttatására a konzultációk
folytatása és a készülő Magyar Kisvárosi Program előkészítésébe történő bekapcsolódás és közreműködés.
Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke
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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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Küldöttgyűlést
tartott a TÖOSZ
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2019. május 29-én a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban (Vajdahunyadvár) tartott 30 éves jubileumi
Küldöttgyűlésén hazai állami vezetők, külföldi és hazai partnerszervezetek is
részt vettek, előadást tartottak. A TÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve egyhangú
szavazással fogadta el a Szövetség önkormányzati rendszerrel kapcsolatos elvárásait
és kezdeményezéseit.

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök megnyitója után a
Küldöttgyűlés résztvevőit házigazdaként Dr. Estók
János úr, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
főigazgatója üdvözölte. Ezt követően Magyarország Kormánya nevében Gyopáros Alpár úr,

4

ÖNkormányzat | második negyedév

a Modern Települések Fejlesztésért felelős kormánybiztos, a külföldi és hazai társönkormányzati szövetségek nevében Nicolaus Drimmel úr,
az Osztrák Községszövetség főtitkár-helyettese,
Mihályi Gábor úr, a Szlovák Városok és Tele-
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Gyopáros Alpár

Nicolaus Drimmel

Mihályi Gábor

Szabó Gellért

pülések Szövetsége képviselője és Szabó Gellért
úr, a Magyar Faluszövetség elnöke köszöntötte a
Küldöttgyűlés résztvevőit.
A köszöntők után került sor a szakmai előadásokra. A Küldöttgyűlés nyitóelőadását
Prof. Dr. Stumpf István alkotmánybíró úr Az
önkormányzatiság, mint a jogállam egyik fundamentuma címmel tartotta meg. Előadásában
kitért az önkormányzatok helyére a jogállamban, és hogy milyen – jogállamiságból fakadó –
elvárásokat támaszt a jogalkotó – a Kúrián és az
Alkotmánybíróságon keresztül – az önkormányzatok számára. Majd az önkormányzati érdek-

érvényesítést lehetőségeit mutatta be az Alkotmánybíróságon (normakontroll, bírósági döntések kontrollja).
Ezt követően Pogácsás Tibor úr, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a Kormányzati kép az önkormányzatok helyzetéről című
előadásában adott tájékoztatást a helyi önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről. Előadásában kitért a (kis)települések helyzetének átalakulására, az önkormányzati rendszer pénzügyigazdasági működésével kapcsolatos feladatokra,
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, a szociális célú tüzelőanyag és

www.toosz.hu
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Prof. Dr. Stumpf István

Pogácsás Tibor

a vis maior támogatásra. Végezetül bemutatta a
LIFE16 CCA/HU/000115 „Az önkormányzatok
integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” projektet és a Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszert (IKIR).
Balatoni Péter úr, az Okos Önkormányzat
Akadémia vezetője Polgármesterként Ön tájékoztat vagy csak közöl? Egy lehetőség, amivel üzenete célba ér című előadásában a TÖOSZ támogatásával az OKOS Önkormányzat Akadémia
által üzemeltetendő, önkormányzatoknak szóló
mobilalkalmazás bevezetéséről adott tájékoztatást, amelynek segítségével a kis önkormányzatoknak is lesz lehetősége élenjáró mobiltechnológiát használni az állampolgárok tájékoztatására
(www.okosonkormanyzat.hu/mobilapp-toosz).
Nehéz Beáta Andrea e-mobilitás és önkormányzati ügyfelek értékesítési vezető az E.ON Energiakereskedelmi Kft. részéről Esettanulmány – Egy
megvalósult települési közvilágítás korszerűsítése
címmel tartott előadást, bemutatva egy hosszú
élettartamú, környezetbarát LED technológiás
megoldást, amellyel önkormányzati önerő nélkül
korszerű közvilágítás valósul meg rövid idő alatt.
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részéről Komjáthy Kálmán önkormányzati szakértő
A Megújuló Takarék Csoport és a helyi önkormány-

zatok együttműködése című előadásában bemutatta a takarékszektor átalakításának 2017-2018
eredményei és a Takarék Csoport 2019-2023-as
stratégiájának fő céljait.
Boros Péterné elnök asszony a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete részéről a MKKSZ aktivitások a közszféra munkavállalói érdekében címmel tartott előadást, amelyben tájékoztatást adott
az MKKSZ felépítéséről, működéséről, céljairól,
továbbá az MKKSZ által folytatott országos közszolgálati konzultáció és a 2016-2019 közötti hat
önkormányzati dolgozói sztrájk tanulságairól.
Végezetül Amberger Árpád úr, a Globomax Zrt.
vezérigazgatója és Fegyó Tibor úr, a Globomax
Zrt. műszaki szakértője az Új módszerek és
lehetőségek az önkormányzati munkában – a
munkaerőpiaci folyamatok tükrében című előadásukban a MikroVoks e-közgyűlési rendszert
és a MikroKam robotkamerás közvetítő rendszert mutatták be a Küldöttgyűlés résztvevőinek.
Ezt követően a Küldöttgyűlés elfogadta a Szövetség éves beszámolóját, a Felügyelő Bizottság
jelentését, a 2018. évi zárszámadását, a 2019. évi
költségvetését, a TÖOSZ Alapszabályának módosítását és a TÖOSZ elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban,
amelyben az alábbiak kerültek rögzítésre:
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„A TÖOSZ, mint a legtöbb magyar önkormányzatot 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 elérhetővé, ugyanolyan színvonalon, éljen az ország bármely részén.

Feladatfinanszírozás, ASP
Magyarország költségvetési törvénye rögzíti az
önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása rendszerét. A finanszírozási rendszer egyes támogatási pontjaiban
rögzített támogatás jogosultsági feladatmutatók
évről-évre változatlanok. Az utóbbi három évben
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 igazodjon,
így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok
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kitettségének csökkentését és kifejezésre juttatva
a valódi kiadások mértékét.
A közmű-, egészségügyi és művelődési (művelődési ház, könyvtár) közszolgálatások, valamint az
alsófokú közoktatásban részvevők nyári napközis
táborának üzemeltetése nincs finanszírozva, feladatfinanszírozásuk megoldandó feladat.
A több éve változatlan feladatfinanszírozás
felülvizsgálatát, korrekcióját kérjük a kormányzattól az önkormányzati szektorban. Az önkormányzati szövetségek bevonásával kezdődjenek
meg az Önkormányzati ASP rendszer által feldolgozott adatok felhasználásával a valós finanszírozási igényeken alapuló számítások, ami alapján mindenki számára elfogadható finanszírozási
rendszer megteremtését ösztönözzük. Új elvek és
a valósághoz jobban igazodó intézkedések bevezetését ösztönözzük.
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 beszámítással szemben.
A jelenleg alkalmazott kiegyenlítési eszköz a
beszámítás, amely a nagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkezőktől a támogatások terhére elvon,
míg a kisebb bevétellel rendelkezőket kompenzálja.
A beszámítás alapja az önkormányzat előző évi
iparűzési adóalapjának 0,55%-a, és az elvonás
mértéke a törvény szerinti differenciálás szerint
növekszik. A jelenlegi differenciálás egyrészt túl
széles sávban érvényesíti az egyes elvonások mértékét, amely miatt az önkormányzatok közötti
kiegyenlítés nem szorosan követi az önkormányzatok adóalap és adóerő-képességük változását.
Másrészt az adóalap számítás figyelembe veszi a
felszámolás, vagy végrehajtás alatt lévő gazdasági társaságok által bevallott, de meg nem fizetett adót, amely a gyakorlati tapasztalatok szerint 95%-ban nem kerül megfizetésre és behajtásuk
eredménytelen. Ezen társasági formák bevallott és
adóalapot képező adói torzítják az önkormányzatok adóalapját, amelyek így hátrányosan befolyásolják a beszámítás mértékét és támogatás összegét.
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Ezért javasolt lenne a beszámítás mechanizmusában e torzító tényezők utólagos korrekcióját végrehajtani és annak eredményétől függően
az önkormányzatokat utólag kompenzálni.
Javasoljuk, hogy a közös önkormányzati hivatalok működésének finanszírozása a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok komplex vizsgálata alapján történjen.

Helyi adó rendszerének átalakítása
Az állandó lakóhely szerinti települést illeti 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. Az intézkedés kisrégióra vagy tágabb
térségre is kiterjeszti az adott településen megtelepedett ipar pozitív hatásait. Minden településen a jövőben sem lesz jelentős helyi parűzésiadó 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 beszámítás és a szolidaritási
hozzájárulás tekintetében a helyi önkormányzatok elérték a teljesítési képeségükmaximumát,
ezen lazítani kell.
Az elektronikus útdíj befizetéseit a hely iparűzési
adó helyett a társasági adóból lehessen levonnia
a érintett vállalkozásnak.
A gépjárműadó minden forintja maradjon az
azt beszedő településen és az önkormányzatnak
kötelezően települési közlekedési infrastruktúra
fejlesztésre kelljen azt fordítania. (A belterületi
utak állagmegőrzése és -javítása, a helyi tömegközlekedés finanszírozása, a közlekedésbiztonsági
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beruházások iránti igény megalapozottá teszi a
jelzett változtatást.)
Javasoljuk a földadó-kérdés felülvizsgálatát
a települések nagyobb adóbevétele érdekében,
továbbá a települési önkormányzat ne legyen részvevője az adásvételi folyamatnak, mivel – a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvény (földforgalmi törvény) alapján szociális földprogram megvalósítása, településfejlesztési cél és közfoglalkoztatási ingatlanszerzés kivételével – nem vásárolhat termőföldingatlant. Indokoltnak tartjuk, hogy a települési
önkormányzat is kapjon a földforgalmi törvényben elővásárlási jogot a közigazgatási területét
érintő földárverések alkalmával. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a földforgalmi törvény
103/A. §-ában meghatározottak szerinti kifogás
esetében a települési önkormányzat képviselőtestülete helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes kerületi, járási hivatala
rendelkezzen hatáskörrel a kifogás elbírálására.

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).

Fejlesztési rendszer,
források és azok elosztása
A TÖOSZ-tag önkormányzatok a szakszerűség,
szolidaritás és egyenlőség elvén a fejlesztési források 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. Az ÖNET rendszerén keresztül valódi politika-formálási lehetőséget kér és vár el az önkormányzati rendszer.
Egyre több figyelem hárul a fejlesztések fenntarthatóságának kérdésére. A teljes államháztartás,
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és benne a helyi önkormányzatok számára óriási
fenntartási, finanszírozási terhek jelenthetnek 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.

Norvég Alap
A fejlesztési források közül kiemeljük az EGT és
Norvég Alap mielőbbi elindításának igényét, hiszen
számos települési önkormányzat számít e fontos
programra a gazdasági és társadalmi felzárkózás
érdekében: olyan programok valósulhatnak meg,
amelyekre nincs sem hazai, sem uniós program
(pl. Közép-Magyarországi régió önkormányzatai). Szövetségünk fejlődésének fontos része volt a
Norvég Alap támogatása és norvég testvérszervezetünk együttműködése. Ezek az EGT mechanizmusok olyan lehetőségeket adtak az önkormányzati szektornak, amelyeket hazai forrásból nem
ehetett biztosítani.

Magyar Falu Program
A TÖOSZ számára kiemelt prioritás a Magyar
Falu Program. Ugyanakkor a fenti alapelvek mentén javasoljuk pontos, széleskörű módon a program hosszú-középtávú megtervezését. A TÖOSZ
továbbra is nyitott és elkötelezett a közös munka
iránt a programirányítóval. Kérjük, hogy mielőbb alkossák meg a tervezési folyamat tervezetét – ennek kialakításában is szívesen dolgozunk
együtt a kormányzattal.
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.
Számos elem esetén további finomításokat javaslunk, amiben szintén elkötelezett és nyitott módon
rendelkezésre állunk a közös munkában: pl. a falusi
CSOK rendszere innovatív és nagy örömére szolgál
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önkormányzatainknak, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az érintett települési önkormányzatok
körét milyen elvek alapján lenne érdemes tágítani,
hogy valóban egyenlő esélyei legyenek a falvaknak
az elvándorlás és a csökkenő lakosságszám problémáinak megoldásában. A Falusi CSOK-ban az 1000
fő alatti településeken ne legyen semmilyen korlát.
Fontosnak tartjuk 2020-ban így az 5.000 fő feletti
településekre a Kisvárosi Program kidolgozását
is. A TÖOSZ – a Magyar Falu Program mintájára – nyitott és kötelezett a közös munka iránt
a kormányzattal.

Képzések, kapacitás-építés
A TÖOSZ a Belügyminisztériummal, Norvég Önkormányzati Szövetséggel és számos kitűnő partnereinek közreműködésével adaptálta, kipróbálta,
továbbfejlesztette és nagy sikerrel végre is hajtotta
számos önkormányzat részvételével Képviselő-testületi Képzést az elmúlt két alkalommal az önkormányzati választásokat követően. Képzési programunk modern e-learning modullal rendelkező,
ugyanakkor gyakorlatorientált és bizonyítottan
hasznos a képzési konstrukció, amit szívesen ajánlunk további együttműködés keretében a Kormány

A szervezeti napirendi pontok megtárgyalása után kitüntetések átadására került sor
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számára: mindannyiunk közös érdeke, hogy a helyi
önkormányzatok újonnan megalakuló képviselőtestületeinek tagjai, a polgármesterek és az önkormányzati képviselők ne csupán alapos tudással és
naprakész információval, hanem együttműködési
készségekkel, nyitottsággal és megfelelő demokratikus szemlélettel kezdje meg működését. Az önkormányzati tisztségviselők képzésére ajánljuk Polgármester Akadémiánkat, ami 2009 óta számos
programmal működik. Bármely kapacitásépítési és
tudásprogramunk mindenkor nyitott a kormányzati szereplők, szakmai szervezetek, társ-szövetségek
és civil szervezetek előtt az együttműködés terén.

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 az újonnan megválasztott polgármesterek felkészítő képzését, amiben kezdeményezzük
az általunk alapított Polgármester Akadémiával
való kormányzati együttműködést. Javasoljuk,
hogy a településük és az ország érdekében legyen
arra lehetőség, hogy vezetői, közigazgatási, jogi és
egyéb a feladat ellátásához szükséges ismereteket
az új polgármesterek megszerezhessék, ahogy erre
több európai országban van lehetőség.
A polgármesterek díjazása szintén kiemelt fontosságú kérdés, hiszen nagy a felelősségük a településük vezetésében. Javasoljuk, hogy a polgármesteri díjazás (illetmény, tiszteletdíj) a felelősség mértékéhez, a tudásukhoz és a tapasztalatukhoz igazodjon, mert ezek azok a tényezők, amelyek
leginkább befolyásolják egy település sikerességét.
Konkrét javaslatunk, hogy a polgármesteri díjazás megállapításánál lehessen figyelembe venni
az iskolai végzettséget a tisztségben eltöltött ciklusok számát és az adott település költségvetésének
nagyságát. A település lakosságszáma nem feltétlen mércéje a feladatok számának és nagyságának.
A TÖOSZ indokoltnak tartja a közszolgálati
járadék intézményének újra bevezetése, az a választott polgármester, akinek a következő választási
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ciklusban 2 éve lenne hátra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig és 4 választási ciklussal, de legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban betöltött
polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik és nem akar a polgármesteri tisztségért újra
indulni az általános önkormányzati választásokon, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig (nyugdíjba vonulásáig) az állam finanszírozza meg az
előrehozott nyugdíjellátását.

Önkormányzatok, mint munkáltatók
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.”
A szervezeti napirendi pontok megtárgyalása
után kitüntetések átadására került sor.
Az Elnökség határozata alapján az OTP Bank
Vállalati Igazgatóság a TÖOSZ munkáját segítő
több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenysége alapján elismeréseként a TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetésben részesült. A kitüntetést Csonka Tibor
úr, az OTP Bank Vállalati Igazgatóság ügyvezető
igazgatója vette át.
Az Elnökség határozata alapján több éves, a helyi
önkormányzatokért végzett eredményes és következetes munkája elismeréseként a TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett kitüntetésben részesült:
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Horváth Ottó polgármester, Zalabaksa Község
Önkormányzata; Matusz Tamás polgármester,
Hídvégardó Község Önkormányzata; Szigeti István polgármester, Hegykő Község Önkormányzata.
A TÖOSZ jubileumi küldöttgyűlését az Önkormányzati TV élőben közvetítette. Az adás az alábbi
linken visszanézhető:
https://onkormanyzati.tv/stream/
infoter2?fbclid=IwAR1jJ1OPN0Ip_bSLQ9nyvh5
McJRMjulYVEMi3Xsk70aP83ATjMCn7jM-GG0

A jubileumi Küldöttgyűlés végén Schmidt Jenő elnök
megszegte a „TÖOSZ 30 1989–2019” feliratú
ünnepi tortát
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Regionális
polgármesteri
fórumok
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A TÖOSZ 2019 tavaszán mind a 19 megyét érintően rendezett regionális
polgármesteri fórumot, Bikalon 2019. április 23-24-én, Zalakaroson 2019. május 7-8‑án,
Hajdúszoboszlón 2018. május 21-22-én és Martfűn 2019. június 18-19-én.
A tartalmas, szakmai előadásokat felvonultató
kétnapos eseményeket nagy érdeklődés övezte.
A fórumokon lehetőség nyílt személyesen is kérdéseket feltenni a szakmai előadóknak, amellyel
éltek is a résztvevő polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők és önkormányzati szakemberek.

Az előadóknak ezúton is megköszönjük a kiváló
előadásokat és a Szövetségünkkel történő folyamatos együttműködést.
A négy fórumon közel 300 fő vett részt, a legtöbb résztvevő Bikalon jelent meg. A fórumokat
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke vezette.

Bikalon találkoztak Somogy, Baranya, Tolna és Fejér megye polgármesterei

www.toosz.hu

második negyedév | ÖNkormányzat

13

Aktuális

A zalakarosi rendezvényen vettek részt Zala, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron,
Veszprém és Vas megye településvezetői

Hajdúszoboszlón találkoztak Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgármesterei
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A martfűi fórumon Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye polgármesterei
tanácskoztak

I. AZ ÖNKORMÁNYZATI
GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL
A Bikalon rendezett fórumon megtisztelte szövetségünket dr. Warwasovszky Tihamér, az
Állami Számvevőszék alelnöke, a többi helyszínen a Számvevőszék munkatársai tartottak elő-
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adásokat. Az Állami Számvevőszék 2011-től nagy
hangsúlyt helyezett az önkormányzatok ellenőrzésére. Az ÁSZ kialakította az önkormányzatok
kockázati megfigyelő rendszerét (ÖKOMER), melynek keretében folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk
kockázatát, valamint, hogy vagyongazdálkodá-
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suk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését. A résztvevők képet kaptak 132 nagyközség 2014-2015 közötti, 332 városi önkormányzat
2015-2016. közötti gazdálkodásának tapasztalatairól. A Számvevőszék 2013 óta kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságok ellenőrzésére is, mintegy
150 jelentés készült a témában.
Az önkormányzati alrendszer kapcsán hármas ellenőrzési fókusz – belső kontrollrendszer,
vagyongazdálkodás és pénzügyi helyzet – együtt
alkot egy egységet, mivel a pénzügyeket csak a
vagyonnal és az adóssággal lehet teljes körűen
értelmezni, hatékony szabályozás és kontroll nélkül pedig nem képzelhető el hosszú távú, felelős
vagyongazdálkodás.
2018-ban a kockázatelemzés alapján kiválasztott önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése tárgykörben négy jelentést
hozott nyilvánosságra az ÁSZ.
Az ÁSZ 2015-ben indította el az önteszt rendszerét, amelyet legnagyobb számban – 3 000 alkalommal – települési önkormányzatok töltöttek le
az ÁSZ honlapjáról.

II. AZ ÖNKORMÁNYZATI
FELADATFINANSZÍROZÁS AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI ÉS 2020. ÉVI VÁRHATÓ
LEHETŐSÉGEI
A fórumok résztvevői áttekintést kaptak az államháztartási és költségvetési rendszer egészének
jellemzőiről. 2020-ban folytatódnak a korábban
indult programok. A családtámogatások rendszere jelentősen bővül. A 2020. évi költségvetési
törvényjavaslattal kapcsolatban elhangzott, hogy
a 2019. évi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelés) ellentételezése várhatóan beépül a 2020. évi támogatásokba mind az
általános, mind az ágazati (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési és kulturális) területen. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési területen a nem állami humán
szolgáltatókkal azonos, szektorsemleges finanszírozás biztosítása érdekében jelentősen javul a
finanszírozás. Átmeneti szabályozás várható az
önkormányzati hivatal működésének támogatása tekintetében a közös önkormányzati hiva-
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talok – önkormányzati választásokat követő –
újraszervezése miatt.
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása változik.
Jelentős uniós (főként TOP) és hazai fejlesztési
források érhetők el.
Bölcsődefejlesztési programra továbbra is jelentős hazai és uniós költségvetési forrás áll majd
rendelkezésre.
2019. január 1-jétől a Magyar Államkincstár a
3 000 lakosságszámot el nem érő önkormányzatok részére az ASP gazdálkodási rendszer szakrendszerén keresztül könyvelési szolgáltatásokat végez. Eddig pilot módon 4 megyében került
ez bevezetésre (Baranya, Békés, Heves, Somogy
megyék) 53 önkormányzatnál.
A TOP jelentős fejlesztéseket tett lehetővé az
önkormányzatok számára, de a jövőbeni fenntartással kapcsolatban a Pénzügyminisztériumot is keretek szorítják. Ötféle bölcsődei pályázat van kiírva. Nem biztos, hogy el tudják költeni
az önkormányzatok a TOP-os pénzeket, mert
olyan magas árajánlatokat kapnak, hogy kiegészítő támogatás nélkül nem tudják végrehajtani
a projekteket.

III. A MAGYAR FALU PROGRAM
2019. ÉVI AKTUÁLIS KÉRDÉSEI,
A 2020. ÉVI VÁRHATÓ PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉGEK
Az önkormányzatok tájékoztatást kaptak a Magyar
Falu Program 2019-ben meghirdetett pályázati
kiírásairól. A hazai kistelepülések hátrányainak
enyhítésére és népességmegtartó erejének növelésére az 5000 fő és ez alatti lélekszámú települések önkormányzatai, önkormányzati társulásai,
illetve az 5000 fő vagy ez alatti településeken tevékenykedő történelmi egyházak közösségei igényelhetnek támogatást. A program négy alappillére:
–– lakhatás,
–– közszolgáltatások,
–– munkába járás,
–– közösségi terek, helyi identitás.
Program megvalósítása 2019. évben 14 pályázati kiírás és 2 felhívás keretében, ütemezetten
történik.
Az alábbi források állnak rendelkezésre:
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Bertáné dr. Bényi Krisztina Modern Települések
Fejlesztéséért felelős kormánybiztos helyettes
államtitkára, Miniszterelnökség
–– A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése
7 Mrd Ft
–– A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
6 Mrd Ft
–– Orvosi rendelő – meglévő egycélú vagy
többcélú (háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői rendelő) egészségügyi
létesítmény átalakítása, felújítása, bővítése,
korszerűsítése 4 Mrd Ft
–– Orvosi eszközök 2 Mrd Ft
–– Orvosi szolgálati lakás építése 5 Mrd Ft
–– Bölcsődei férőhelybővítés, építés, felújítás,
eszközbeszerzés 10 Mrd Ft
–– Óvodai férőhelybővítés, építés, felújítás,
eszközbeszerzés 5 Mrd Ft
–– Az önkormányzati tulajdonban lévő, bel-és
külterületi utak építésének, felújításának
támogatása 8 Mrd Ft
–– Vidéki kistelepüléseken lévő járdák építésének, felújításának anyagtámogatása 2 Mrd Ft
–– Új eszközök/munkagépek beszerzésére,
amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek,
emlékhelyek fenntartásához, gondozásához 3 Mrd Ft
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–– Falugondnoki- és tanyagondnoki szolgáltatás támogatása, új falubuszok beszerzése
8 Mrd Ft
–– Óvodai udvar- és eszközfejlesztésre
3 Mrd Ft
–– Óvodai sportfejlesztés, kiemelten sportpálya kialakítás támogatása az „Irány a pálya
program” keretében 2 Mrd Ft
–– Polgármesteri hivatalainak külső és belső
felújítása, korszerűsítése 2 Mrd Ft
–– Vidéki temetők állapotának javítására,
karbantartásukra, felújításukra, irányuló
támogatás nyújtása 1,8 Mrd Ft
–– Temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, irányuló támogatás nyújtása 1,2 Mrd Ft egyházi közösségi
tulajdonban lévő temetők fejlesztésére
A Program által várható hatások:
–– lakhatási kérdés javítása, közösségi együttműködés fejlesztése
–– tájkép javítása
–– közszolgáltatáshoz való hozzáférés, minőségének javítása
–– munkába állás támogatása
–– egészségügyi ellátás javítása
–– szabadidő eltöltés minőségi növekedése
–– települések egymás közti együttműködés
könnyítése
Az előadókhoz a résztvevők számos kérdést
intéztek, amelyek az alábbi témákat érintették:
A falugondnoki és tanyagondnoki buszok újonnan történő beszerzésére is igényelhető támogatás. Jövőre lehetőség van az utak felújításán felül
hidak felújítására is. A szolgálati lakások felújítására is terveznek majd pályázatot. Nagy vita övezte
a falusi CSOK-kal kapcsolatos terveket. Temető
bővítésére egyelőre nincsen lehetőség pályázatra.

IV. VIDÉKFEJLESZTÉS AKTUÁLIS
KÉRDÉSEI, A LEADER JELENE ÉS
JÖVŐJE
A vidékfejlesztési program előrehaladása, legfontosabb eredményei
–– 74 db megjelent pályázat, több mint
1500 Mrd Ft keretösszeggel.
–– Ebből 62 db lezárt pályázat, 1376 Mrd Ft
keretösszeggel.
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–– 12 db nyitott pályázat, 195 Mrd Ft keretös�szeggel.
–– A
kötelezettségvállalás
nagysága
1305 Mrd Ft;
–– A kifizetés nagysága 446 Mrd Ft (a keret
33%);
–– Eddig mintegy 247 ezer beérkezett és 187
ezer támogatott kérelem (a jogosult kérelmek 76%-a!);
A Vidékfejlesztési Program forrásának 5%-a a
LEADER program:
–– 41 Mrd Ft fejlesztési forrás,
–– 8 Mrd Ft működési költség,
–– 1 Mrd Ft előkészítési költségek.
A 103 LEADER Helyi Akciócsoport, összesen 621 db helyi felhívása jelent meg (Magyar
Államkincstár honlapján) 2018. márciusig, emellett továbbiak meghirdetése tervezett 2019-ben:
–– gazdaságfejlesztési célú felhívásokra 2017.
decembertől,
–– szolgáltatásfejlesztési célúakra 2018 februártól lehet támogatási kérelmet benyújtani.
Igényelhető támogatási összegek: 150 eFt –
62 MFt. Jellemzően 20 MFt alattik a pályázónként elérhető maximális támogatások.

Dr. Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár

V. AZ ÁLLAMI VAGYON JÖVŐJE,
AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE
ÉS LEHETŐSÉGEI
Az állam és a helyi önkormányzatok vagyongazdálkodásának több kapcsolódási pontja is van, ezek:
–– közös tulajdonlás, azaz az ún. vegyes nemzeti vagyonelemek
–– az állam a vagyonkezelő: hasznosítja, használja az önkormányzati vagyont, vagy fordítva
–– tulajdonba adás: állami vagyonból önkormányzati vagyon lesz, vagy fordítva
Az Elektronikus Aukciós Rendszeren a magyar
állam tulajdonában álló, az állami feladat ellátásához nem szükséges vagyontárgyakra lehet licitálni. Ez a rendszer a hagyományos eljárásoknál
sokkal gyorsabb, rugalmasabb és 2018. elejétől a
helyi önkormányzatok részére is elérhető.
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VI. AZ EU-FORRÁSOK 2020 UTÁNI
LEHETŐSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATOK
SZÁMÁRA
A 2021–2027-es időszakban az uniós beruházásokat az alábbi öt fő célkitűzés viszi majd előre:
–– Intelligensebb Európa: az innováción, a
digitalizáción, a gazdasági átalakuláson és
a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül.

www.toosz.hu
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–– Zöldebb, karbonmentes Európa: a Párizsi
Megállapodás végrehajtásával, valamint
az energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni
küzdelembe való befektetéssel.
–– Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal.
–– Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, valamint a
minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés
támogatásával.
–– A polgáraihoz közelebb álló Európa: a
helyileg irányított növekedési stratégiák és
a fenntartható városfejlesztés Unió-szerte
való támogatása révén.

VII. TELEPÜLÉSI OPERATÍV
PROGRAMOK HELYZETE, VALAMINT
A VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS
AKTUÁLIS FELADATOK
A projektek jelentős része 2018 végén befejeződött. A 2019. év legjelentősebb célja a projektek
befejezése és átadása.
A bölcsődei férőhelyek kialakítására és bővítésére új pályázat jelent meg. a bölcsődei ellátási
formákhoz való hozzáférés javításának és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztésének elősegítése, ezáltal
hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához

VIII. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS,
A KÖZMUNKAPROGRAM VÁLTOZÁSAI
A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat
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tartalmazza a 2019. évi tervezés szempontjairól.
2019. évre 180 Mrd Ft áll rendelkezésre. Felül
kell vizsgálni a jó gazdasági és munkaerő-piaci
környezetben elhelyezkedő megyék közfoglalkoztatását. Valamennyi, önhibáján kívül a nyílt
munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes személynek legalább a közfoglalkoztatás lehetőségét biztosítani kell. A forrásokat ésszerűen, költséghatékonyan kell felhasználni, célzott, a leghátrányosabb helyzetben lévő térségekre történő allokációval.
A 2019. évi tervezett közfoglalkoztatási programok:
–– járási startmunka mintaprogramok,
–– országos közfoglalkoztatási programok,
–– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok,
–– országos- és egyéb mintaprogramok.

IX. TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETÉRŐL,
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK
ÚJRAALAKÍTÁSA, AKTUÁLIS
KÉRDÉSEKRŐL

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár tartott előadást és tájékoztatót a témában. Elmondta, hogy az Mötv. hatályosulásának
tapasztalatai kedvezőek, a szabályozás megfelelő keretet biztosít az önkormányzati működéshez. A rendszer finomhangolása, a szabályozás
hatályosulásának folyamatos követése továbbra
is szükséges. Alapvető strukturális, koncepcionális változtatásra nincs szükség és kormányzati szándék sincs erre. Hosszútávon fenntartható, élhető településekre van szükség, működtethető fejlesztésekkel.
A választásokat követően az Önkormányzati
Hírlevél különszáma módszertani segítséget nyújt
majd a legfontosabb teendőkkel kapcsolatban.
A közös önkormányzati hivatalok átalakítására
vonatkozó előkészületek már a választások előtt
megkezdhetők. A kormányzat célja az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági rendszerének megszilárdítása, ennek érdekében a Belügyminisztérium
a feladatalapú finanszírozási rendszert folyamatosan nyomon követi, illetőleg elvégzi a szükséges
korrekciókat. Finomhangolások lesznek.
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mal azon dolgozik, hogy a több feladatot ellátó
településekre több forrást tudjanak adni. Kétezer
fő az állam által elismert létszám az önkormányzatoknál, ettől nem akarnak eltérni.

X. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
FELADATOK ÉS FINANSZÍROZÁSUK
JÖVŐJE

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes
államtitkár, Belügyminisztérium
Az államtitkár beszélt a BM feladatkörébe tartozó működési, illetve felhalmozási célú pályázati rendszerek működtetéséről (REKI, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása, szociális célú tüzelőanyag, téli rezsicsökkentés, vis maior támogatás, egyedi Korm.
Határozattal biztosított támogatással kapcsolatos feladatok).
A 2019. évi központi költségvetési törvény
5 Mrd Ft előirányzatot tartalmaz önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására ésa 11 Mrd Ft-ot biztosít a köztisztviselői
bérek rendezésére
A TÖOSZ állásfoglalást kért a Belügyminisztériumtól közös önkormányzati hivatalokra vonatkozóan. Kormányhivatalok és önkormányzati
hivatalok közötti munkamegosztás nem rendezett. Végig kell gondolni, hogy a kormányhivatal
hatóságként viselkedik az önkormányzatokkal
szemben. A közalkalmazotti bér politikai kérdés.
Nem megy, hogy 30-40-50%-kal többet keresnek a
kollégák a kormányhivatalokban, mint az önkormányzatoknál.
Dukai Miklós leszögezte, hogy az önkormányzatok érdeke, hogy az állam 100%-ban finanszírozza a feladataikat. Az állam nézőpontjából
azonban a település kivethet helyi adókat, amiből saját bevétele lehet. Minél kisebb egy település, annál nagyobb központi támogatást kaphat.
A Belügyminisztérium a Pénzügyminisztérium-
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A tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására a 2019-es évben összesen
1,25 Mrd Ft áll rendelkezésre. A pályázatokat október 15-ig lehet benyújtani.
A Praxisprogram I. keretében (Helyettesítő
háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok részére) 110 háziorvos bevonása történt meg. Jelenleg 21 háziorvosi szolgálat működik ebben a formában. A csatlakozás folyamatos.
A Praxisprogram II. lehetőséget nyújt klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok részére
háziorvosi tevékenység végzésére.
A Praxisközösségek létrehozásának célja, hogy
az egészségügyi alapellátás prevenciós és gondozási
tevékenységét kiterjessze és hatékonyabbá tegye a
kiemelt jelentőségű népegészségügyi betegségek
területén. A praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok részére a praxisjog megvásárlásához vissza
nem térítendő támogatást kell nyújtani a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz.
A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosokat pótolni kell, annak érdekében, hogy a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen, a lakosság folyamatos háziorvosi ellátása
biztosított legyen, így a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon működjön.

XI. A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ
KÖZNEVELÉSI FELADATOK,
FEJLESZTÉSEK
2017. január 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdés alapján
a tankerületi központokat vagyonkezelői jog illeti
meg az önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan
tulajdonra, amelyek köznevelési illetve szakkép-
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zési feladatok ellátására szolgálnak. A köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan
és ingó vagyont a települési önkormányzat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem
adhatja. Az, hogy egy tankerületi központ melyik
lehetőséget választotta, az a saját döntése, mérlegelve a költséghatékonyságot, a helyi igényeket és
lehetőségeket, valamint a szolgáltatás színvonalát.
Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést biztosítanak a
szülő, törvényes képviselő kérelmére intézményi
gyermekétkeztetés, valamint szünidei gyermekétkeztetés keretében a Gyvt. 21/A. §-21/C. § alapján.
A szünidei gyermekétkeztetést a bölcsőde és
az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában a
nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama
alatt biztosítják. A települési önkormányzat a
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szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére ingyenesen biztosítja, és a fentieken kívül
további gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 1. §-a kimondja,
hogy az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás keretében kerül megszervezésre.
A Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja az egészségügyi alapellátást helyi önkormányzati feladatként jelöli meg.
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Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok Program
2019
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2019. június 28-i gödöllői záró
konferenciáján a döntőbe jutott települések képviselői mutatták be megvalósított
jó gyakorlatukat. 12 önkormányzat 13 pályázata részesült elismerésben.
Önkormányzat

Pályázat címe

Helyezés

IDŐSÜGYI JÓ GYAKORLATOK (falvak kategória)
Szamossályi Község Önkormányzata

Mindenki fontos! Fókuszban a demens ellátás

I. díj

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Generációs híd építése és minőségi holisztikus ellátás a
településen és az Őszi Fény Idősek Otthonában

II. díj

Abasár Község Önkormányzata

GENERÁCIÓK KAPCSOLATBAN – Innováció az idős- III. díj
kori ellátásban Abasáron és partnertelepülésein

IDŐSÜGYI JÓ GYAKORLATOK (városok kategória)
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata

A teljesség felé

I. díj

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Idősek Közösségi Központjának kialakítása, működtetése II. díj

ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata A szolnoki ifjúság közéleti nevelése

I. díj

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Alsómocsolád, az élhető zsáktelepülés – tudatos tervezéstől a közösségi vállalkozásig

II. díj

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

„Bízni. Törődni. Dönteni. Cselekedni”

III. díj

KÖZBIZTONSÁGI JÓ GYAKORLATOK
Kunsziget Község Önkormányzata

Közösen a biztonságért – közösen a polgárok védelméért I. díj

Polgár Város Önkormányzata

Polgárőrök Polgáron Polgárért!

II. díj

ROMA ÉS NEM ROMA ÖNKORMÁNYZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Szarvas Város Önkormányzata

Önkormányzatok közötti együttműködési területek
a kultúrák közötti párbeszéd javítására

I. díj

Ozora Község Önkormányzata

Együtt jobb és könnyebb!

II. díj

Tetétlen Község Önkormányzata

Tetétlenen semmi sem véletlen

III. díj

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2019. évi programjáról bővebben az ÖNkormányzat következő számában olvashatnak.
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Interjú

Szarvas természeti és
emberi kincsekkel teli
Szerző: Hajós Anna

A város a Körösök vidékének emblematikus helysége. Már Anonymus krónikájában
is szerepel, mint Szarvashalom. Számon tartjuk, hogy náluk, a Holt-Körös partján
van a történelmi Magyarország középpontja, amelyet szélmalomforma emlékmű
jelöl. A település a török hódoltság idején elpusztult, majd szlovák telepesekkel
népesítették be. Rendezett, sakktábla szerűen haladó utcáit a XVIII. században
Tessedik Sámuel neves tudós pap terveztette meg. Országos hírű nevezetessége a
településnek a Pepi-kert, a 84 hektár kiterjedésű arborétum, amelyet a XVIII. század
végén telepített gróf Bolza Pál, és azután nemzedékeken át továbbalakították. Ma
már természetvédelmi terület. Az Alföld közepén különleges értékű ez a gazdag,
változatos, távoli világrészekből származó növénygyűjtemény. Kilencedik éve működik
a környék másik különlegessége, a Szarvasi Viziszínház, amely a Holt-Körös partjára
épült nézőterével és viziszínpadával napjainkra az ország egyik legkedveltebb nyári
színjátszóhelyévé vált.
Babák Mihály polgármesterrel először a nyári
program sajtótájékoztatóján találkoztunk. Kilenc
évvel ezelőtt helyi kezdeményezésként indult,
majd országos érdeklődést kiváltó lett, napjainkban pedig már határon túlról is invitálja a vendégeket a Szarvasi Vízi Színház. A Körös vize felett
áll a színpad június 14-től augusztus 19-ig, hogy
akár ezer nézőt is elszórakoztasson egy-egy előadás. A Magyar Teátrum Közhasznú Nonprofit
Kft. által, a békéscsabai Jókai színház szakmai felügyelete mellett működő nyári színházban idén is
neves sztárok lépnek fel, fővárosi, vidéki és határon túli társulatok előadásait lehet megtekinteni.
A városba látogatók elhelyezése sem gond; mintegy 2000 nyaraló, két felújított kollégium méltányos árú szobái, négycsillagos szálloda gondoskodik erről. A környék látnivalói, az arborétum,
a Körös-Maros nemzeti park, a cserkeszőlői és
gyopárosi gyógyfürdő pedig kiváló nappali programot kínálnak.
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Babák Mihály
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Magyarország középpontja

– Hány lakosa van a városnak és mivel foglalkoznak? – kérdeztem Babák Mihályt, aki 21 éve
a város polgármestere.
– 16 és félezer ember él a mi dél-alföldi kisvárosunkban. Ahogy általában Békés megyében mindenhol, itt is az agráriumból, a mezőgazdaságból élnek.
Ez állattenyésztést, haltermelést, rizsfeldolgozást
jelent általában. Itt van a világ legnagyobb vetőmagtermelő üzeme, amely GMO-mentes terméket állít elő. De foglalkoznak kutatással, oktatással.
– A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján
szinte a teljes nyaruk ünnep. Hogy zajlanak a
hétköznapok?
– Szeretünk jól élni. És barátságosan. Mintegy 1100 vállalkozása van a városnak, ezek általában kisvállalkozások, amelyekből a város bevétele származik.
– Munkanélküliség? Közmunka?
– Munkanélküliség nincs. Akik még nem dolgoztak, azokat próbáljuk a közmunkába integrálni, de ez elég nehézkes, mert munkától elszokott emberekről van szó. Mindenkinek tudunk
munkát adni, munkaerőhiány van. Általában, ha
valaki dolgozni akar, 4-5-6 ajánlatot talál a munkaügyi központban. A lakosság csökkenő számú,
mint mindenütt Békés megyében, ez az elvándor-
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lásnak tudható be, ám ezért kell ide olyan munkalehetőség, amelyet a fiatalok szívesen ellátnak.
Ezek a korszerű informatikai munkahelyek, amelyek digitális technológiával dolgoznak. A megye
olyan, mint egy szivacs, megszívta magát értelmiséggel, de most csak úgy tudunk valakit felvenni, ha megüresedik egy hely. Remélem, ez a
helyzet változni fog.
– Hogyan tudnak továbblépni, fejleszteni?
– Úgy gondolom, ha elkészül az M44-es út, az
segít. Megnő vele a város közlekedési megközelíthetősége, megépülte után egy óra tíz perc alatt
elérhetünk a fővárosba. A nehezen elérhetőségünk volt a fékje a fejlődésünknek.
– A sajtótájékoztatón szóba került a város szoros szlovák kapcsolata. Lakosaik egy része szlovák?
– A megyénkre ez jellemző. Tótkomlós, Békéscsaba és Szarvas, ahol annak idején, mintegy
háromszáz éve letelepedtünk, miután a török
kivonult és báró Harruckern megkapta a Békés
megyei földbirtokokat. Ő telepítette be a tót családokat. Mi pedig megőrizzük a hagyományt és a
nyelvet is. Mindegyik településen működtetünk
szlovák-magyar alap- és középfokú oktatási intézményeket. Ez is lehetőség a gyerekeknek, különösen a Visegrádi Négyek szövetsége óta.
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Interjú
– Van szlovák testvérvárosuk, településük?
– Igen. Malacky és Poprád; de ennek ma már
nincs olyan jelentősége, mint volt, mióta előttünk a schengeni határok lebomlottak. Az ottani
magyarsággal rokoni, családi a kapcsolat, ez most
normalizálódott.
– Van felsőoktatási intézmény is Szarvason?
– Két felsőoktatási intézményünk van. A Gál
Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara, és az Agrár
és Gazdaságtudományi Kar. A hallgatók és a
középiskolások számára kialakított kollégiumok
a tanév alatt őket szolgálják, nyaranta pedig a
nyaralókat.
– Nagyon jó a pálinkájuk…
– Hát még a kolbászunk; Békéscsabán, Tótkomlóson és Szarvason kiváló a kolbász. Kisebb húsfeldolgozó üzemeink vannak, és a tótok nagyok
ebben.
– Mikor felhívtam, jelezte, másnap vizsgázik,
inkább két nap múlva beszéljünk. Hogy sikerült
a vizsga?
– Köszönöm, négyesre, állam- és egyházjogból.
– Milyen végzettséget kíván még megszerezni?
Hiszen a névjegyén olvasható, hogy szakmérnök,
igazgatásszervező diplomája is van…
– A Károli Gáspár Református Egyetem jogi
karára járok, ötödéves, végzős hallgató vagyok, két

vizsgám van hátra és még egy tantárgyat fel kell
vennem, ami valahogy elkerülte a figyelmemet,
mint szabadon választott kötelező anyag. 72 éves
vagyok, de úgy gondolom, így nem „butul” el az
ember, ha tanul. Valóban van több diplomám,
de nem azért, mert gyűjtöm őket, hanem mert
a világ és a jogi háttér, a Btk., a Ptk. folyton változik, sőt változott az Alkotmány is, ezzel pedig
együtt kell tudni haladni.
– Visszatérve a nyárra, a viziszínpadhoz, hányadik éve rendezik meg ezt a programsorozatot?
– Kilencedik évadját indítja az esemény.
Magunknak csináltuk eredetileg, persze segíti
Békés megye idegenforgalmát is. Már a színpad
természetbeni elhelyezkedése mindenkit meghat,
az újonnan ideérkezőket és a színészeket egyaránt.
Az ország 74 színházából lehet választani az üzemeltető Theatrumi Társaságnak. A helyi színházunk két hetet tud betölteni saját programokkal,
és jön a Békéscsabai Jókai Színház is előadásaival. Lesznek koncertek és a Fővárosi Nagycirkusz
előadásai is várják a nézőket. Sikerre számíthat a
Vers a víz fölött sorozat, a dallal, tánccal, a filmmel, kedvencekkel, a Szarvasiak a víz fölött, illetve
a Mellettem az utódom estek. Újdonságként idén
kiegészül mindez a Sportolókkal a víz fölött programmal, amelynek során Szabó László, a Magyar

Szarvasi Viziszínház éjjel
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Holt-Körös a Szarvasi Viziszínházzal

Teátrumi Társaság titkára beszélget neves sportolókkal: Biros Péter és Kis Gábor vízilabdázókkal, a
gyorskorcsolyázó Liu testvérekkel, Csollány Szilveszter és Csisztu Zsuzsa tornászokkal. Törekszenek a szervezők továbbá a szlovák nemzeti kultúra bemutatására, ebben hídként szerepelnek a
kortárs szlovák színházi élet megismertetésében.
További különlegesség, hogy a bevételt nem viszik
el, csak a munkabéreket, és ingyenes előadásokat
is tartanak. Sok gyerekelőadásra kerül sor.
– Mióta tagja Szarvas a TÖOSZ-nak? Miben
tud segíteni a szövetség a városnak és személy szerint az ön munkájában?
– Megalakulása óta tagjai vagyunk. Egy kicsit
baloldali volt, most pedig polgári gondolkodásra

26

ÖNkormányzat | második negyedév

váltott a szerveződés. Érdekképviseletre, a hangunk hallatására szükség van, nagyon fontos.
Büszke vagyok azokra, akik ott dolgoznak ezért.
Voltak apróbb hibák, de a főcsapás iránya jó, a
dolgok mennek szépen, rendben. Van értelme
annak, hogy az országot helyben irányító polgármestereinek legyen egy olyan szervezete, ahol a
felmerülő ügyeket meg tudják tárgyalni. Csökkentek az államigazgatási feladataink, valódi helyére
került sok minden. Azt is helyesnek tartom, hogy
az állam saját kezébe vette az oktatást.
– Mire a legbüszkébb Szarvason?
– A városomra. Az emberek jóindulatára, tenni
akarására, munkaszeretetükre, innovációs készségükre, az aktuálpolitika nélküli várospolitikára.
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Interjú

A legjobb hely
a világon
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Szeressék a településüket és legyenek elkötelezettek annak érdekében, hogy az a
legjobb hely a világon – üzeni a leendő polgármestereknek dr. Nagy Árpád Dezsőné,
aki három cikluson keresztül vezette a Zala megyei Szepetnek községet. Az első magyar
polgármesterek között a demokratikus magyar önkormányzatokat képviselhette
nemzetközi szervezetekben – tíz évig volt az Európa Tanács Helyi és Regionális
Önkormányzatok Kongresszusa tagja. Elmondása szerint mindig a vidékfejlesztés
vonzotta, a Mura Régió Európai Területi Társulás szakmai vezetőjeként célja, hogy a
Mura folyóra híd készüljön Murakeresztúr és Kotor között.
– A TÖOSZ fennállásának 30 éves évfordulóját
ünnepeljük ebben az évben. Ön nem sokkal a Szövetség megalakulása után lett polgármester és az
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa tagja. Meséljen ezekről az időkről: mettől meddig volt az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusa tagja?
– 1991 őszén történt Magyarország felvétele az
Európa Tanácsba és 1992 tavaszán alakult meg
az első delegáció. Az Európa Tanács jogszabálya
határozza meg azokat a szempontokat, miszerint a tagok kiválasztásánál érvényesíteni szükséges a politikai erőviszonyokat, a helyi és a regionális önkormányzatok képviseletét, a politikai
életben szereplő nők és férfiak arányát, a települések nagyságrendi képviseletét, a magyar lakosságszámhoz viszonyítva 7 rendes tag és 7 póttag lehet a magyar küldöttség az önkormányzati
kongresszusban. Az önkormányzati szövetségek
tették a jelölést. A magyar delegációban egyedüli nőként, falusiként és egyébként megyegyűlési képviselőként – mint regionális önkormányzati képviselő – kerültem szóba és a TÖOSZ-nak
köszönhetem a delegálást. A megbízás esetenként
két évre szólt és öt cikluson keresztül voltam az
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Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának
tagja. Legtöbb alkalommal a regionális kamarában tevékenykedtem.
– Hogyan került a TÖOSZ-szal kapcsolatba?
– A TÖOSZ-nak bölcs kezdeményezése volt,
hogy a 1990-ben megválasztott polgármesterektől
kértek szakmai önéletrajzot, amit én beküldtem
és így kerültem a látótérbe, ennek alapján történtek személyes beszélgetések és így lett a kiválasztás. Mindebben nagyon fontos szerepet játszott
az akkori egyik alelnök, Szirtes Lajos, akit sajnos
az idei évben vesztettünk el és akivel már a Zala
Megyei Közgyűlésben is elkezdtünk együtt dolgozni, azt gondolom ajánlóm is volt ő.
– Milyen érzés volt megtapasztalni a strasbourgi
politikai kultúrát?
– Nagyon felemelő érzés volt. A politikai eleganciát, a politikai vitakultúrát Kelet-Európából
érkezve rendkívüli volt megtapasztalni Strasbourgban. A demokráciának az ilyen szintű működése
az a következő évtizedek munkájára rányomta a
bélyegét számomra. Az ott megtapasztalt szemléletből, úgy gondolom, hogy egy széles látókörű,
nyitott, a települést jó igyekezettel menedzselő
polgármesterré váltam. Átéreztem, hogy a pol-
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Szakmai életút
1970–1976 – közegészségügyi ellenőr, Zala Megyei KÖJÁL
1977–1990 – asszisztens, Szepetnek Községi Közös Tanács Egészségügyi
Szolgálat
1989–1990 – megbízott elnök, Szepetnek Községi Közös Tanács
1990–2002 – polgármester, Szepetnek Község Önkormányzata
1992–2002 – az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegáció tagja
2001–
– projektvezető, Lakópark infrastruktúra terve, PHARE program
2003–2004 – kistérségi menedzser, Dél-Zala Murahíd Kistérségi Társulás
2004–2006 – regionális fejlesztési szakértő, Területpolitikai Kormányzati
Dr. Nagy Árpád Dezsőné
Hivatal
2004–2006 – projektvezető, MENTÁLIS KOMFORT – Újszerű Szociális Gondoskodás Zalában, HU020104-01-0005 számú Perseus projekt
2006–2008 – projektmenedzser, „Az Élhető Muramente” Letenye térségi Foglalkoztatási Paktum,
ROP-3.2.1-2004-08-0007/32
2007–2008 – regionális fejlesztési és kistérségi koordinátor, ÖKM
2008–2011 – kistérségi koordinátor, Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
2008–2010 – HEFOP, TÁMOP, KEOP szakértő, projektfejlesztési és megvalósítási tanácsadás, ÚMFT
operatív programok
2013–2014 – projektmenedzser, „Tervezzünk együtt, hogy a jövőnk összekössön” projekt, MURA
RÉGIÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi Tárulás
2017-2019 – projektmenedzser, „Fenntartható vízi turizmus a Mura és a Dráva folyók mentén” projekt
2017-2019 – tartalom-menedzser, „Két folyó egy cél II.” projekt

gármesterség az nagyon is kétirányú, egyrészt a
helyi igények, másrészt pedig a település környezetéhez való viszonyának a pozicionálása, sőt,
ha lehet, akkor példát mutatni a hasonló méretű
települések számára – ezek mind kihívások voltak számomra.
– Részt vett az Európai Települések és Régiók
Tanácsa (CEMR) munkájában is?
– A tíz év alatt jött létre tulajdonképpen a Régiók
Bizottsága és mint az Önkormányzati Kongres�szus Régiók Kamarájának tagja kaptam meghívást. Tehát nem választott tagja voltam a szervezetnek. 1992-ben még nem volt Európai Unió1,
az Unió létrehozásában és annak előkészítésében
az Európa Tanács sok mindent kezdeményezett
és nagyon sok előterjesztés volt, amiben nekünk
is véleményezési lehetőségünk volt. TanácskoAz Európai Unió 1993. november 1-jén jött létre a
Maatrichti Szerződés alapján.
1
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zási joggal rendszeresen kaptam meghívást a
CEMR ülésére.
– Milyen emlékezetes eseményekre emlékszik
vissza szívesen?
– A ’90-es években egyre-másra kerültek felvételre kelet-európai országok az Európa Tanácsba.
Akkor nagyon fontos feladat volt a korábban résztvevők tanácsadása, jó gyakorlatok bemutatása a
csatlakozásra jelentkezőknél az önkormányzati
eszmeiségre való felkészítésben. Fontos küldetés
volt a választásokon a megfigyelőként való részvételre, tehát igazából a 90-es évek, az önkormányzati demokrácia és a jogharmonizáció kiterjesztése volt az ún. keleti blokk országaira, hiszen
Magyarország volt az első, akiket fölvettek 26.
tagként és a következő évek alatt folyamatosan
bővült az Európa Tanács tagországainak a száma.
Mindig jöttek újak és újak, tehát a stílust és a kommunikációt igyekezett minden régi tag átadni az
újonnan érkezőknek, amely eredményessé tette a
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Az Európa Tanács Helyi
és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusa (Kongresszus)
A 636 taggal bíró pán-európai politikai gyűlés
több, mint 200 000 helyi és regionális önkormányzatot képvisel 47 európai országból.
Szerepe a helyi és regionális demokrácia
védelme, támogatása, a helyi és regionális
kormányzás fejlesztése és az önkormányzás
erősítése. Különös hangsúlyt helyez a Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájának érvényesítésére. Támogatja a decentralizációs és
regionalizációs folyamatokat valamint a határon átnyúló együttműködéseket a városok és
települések között.
A TÖOSZ Titkársága biztosítja a magyar delegáció melletti titkári feladatok elvégzését.
A magyar önkormányzati szövetségek javaslata alapján a magyar önkormányzatokért
felelős miniszter delegálja a helyi és megyei
választott képviselőket a Kongresszus magyar
delegációjába (7 tag és 7 helyettes tag).
Hazánk az 1997. évi XV. törvénnyel hirdette
ki a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban
kelt egyezményt. A Kongresszus célkitűzése,
hogy a tagországokban a Chartában foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak, ezért
ún. monitoring látogatások formájában nyomon követik a Chartához csatlakozott országok önkormányzati rendszereit. A monitoring egyik célja, hogy az adott ország önkormányzati szövetségét erősítsék a Chartában meghatározottak maximális teljesülése
érdekében.
Az érdekvédelmi munkában fontos hivatkozási alapul szolgálhat a Charta és a legutóbbi
monitoring látogatás eredménye 2019-ben.

Kongresszus munkáját. Így volt nekem is lehetőségem olyan országokba eljutni, például Grúziába,
ahol a csatlakozás előtt konzultatív workshopon
az Európa Tanács működéséről, a helyi demokrácia és önkormányzatiság fejlesztéséről konzultáltunk a helyiekkel.
– Hozott új kapcsolatokat vagy lehetőségeket
ez a fajta munka?
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– Feltétlenül. Olyan fejlesztések történtek a
falumban, hogy iskolát tudtunk bővíteni, amelynek avatásán egyébként a TÖOSZ vezetése 1994ben is jelen volt, mivel Zalakaroson volt az elnökségi ülés. Két évvel később egészségházat avattunk, ami a mai napig is modern orvosi rendelőt,
védőnői szolgáltatást biztosít. Építettünk utakat,
járdákat, hidat, víztározót, temetőhöz parkolót.
Dinamikus fejlődésnek indult a falu, például a
„Virágos Magyarországért” mozgalom országos
díját is megkaptuk, egyesületeket hoztunk létre, a
kezdeményező-készség vitte a falut előre, amelyben így visszatekintve operatív részem volt –
talán mondhatom.
– Hogyan alakult, hogy most a Mura Régió Európai Területi Társulás (ETT) szakmai vezetője lett?
– Vissza kell kanyarodnom az 1990-1994
közötti időszakra, amikor a Zala Megyei Közgyűlés Kisebbségi és Nemzetiségi Bizottságának elnöke voltam. Ez a Délnyugat-Zala horvátok lakta településeire és az én saját falumra is
vonatkozott. Nálunk, Szepetneken kétféle nemzetiség és roma kisebbség él, tehát egy németek,
horvátok és cigányok által is lakott település, ahol
1994-ben már kisebbségi önkormányzatok jöttek
létre. A bizottsági elnöki munkámat akkor úgy
értékelték a horvátok és a Zala Megyei Horvátok
Egyesülete, hogy a ’94-es cikluszáró megyegyűlésen külön elismerést kaptam tőlük. A nemzetiségi és kisebbségi politika iránti elköteleződésem régi keletű.
Az európai területi társulás létrehozása úgy
történt, hogy a polgármesteri korszakot követően, a Letenye kistérségben dolgoztam, mint
területfejlesztési tanácsadó, később kistérségi
koordinátor. Feladatom volt a projektfejlesztést
és a pályázatkészítést támogatni és tájékoztatást
adni, hogy milyen lehetőségek vannak a szervezeteknek, egyesületeknek, önkormányzatoknak,
ahhoz hogy uniós pénzeket juttassanak a településükre. Mivel nem voltam már polgármester és
nem vettem részt a politikában – meg kell jegyezzem, hogy sosem voltam párt-elkötelezett és semelyik párthoz sem tartoztam –, ebből következően
látszott az elejétől fogva, hogy a politikai karrier
véges számomra, hiszen valamelyik irányba le
kellett volna tenni a voksot, de erre nem vagyok
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CEMR (Council of European Municipalities and Regions),
az Európai Települések és Régiók Tanácsa
A legrégebbi és legszélesebb körű szövetség a helyi és regionális önkormányzatok részvételével Európában a CEMR (Council of European Municipalities and Regions), az Európai Települések és Régiók
Tanácsa. Jelenleg 41 európai ország önkormányzati szövetségét tömörítik magukban, képviselve az
önkormányzatok minden szintjét: helyi, regionális és közbenső szinteket is.
1951-es megalakítása óta a békés európai társadalom érdekében tevékenykedik az önkormányzatokra alapítva e cél elérését, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét és az állampolgárok részvételét. Munkájukat két fő pillérre alapozzák:
1. az európai politikákon és törvényhozáson keresztül minden terület befolyásolása, amelyeknek
hatása van az önkormányzatokra és régiókra;
2. fórumot szolgáltatni a helyi és regionális önkormányzatok vitáihoz azok országos önkormányzati szövetségein keresztül.
A CEMR a következő területeken fejti ki tevékenységeit:
–– demokrácia, állampolgárság és bővítés;
–– erőforrás gazdálkodás és környezet;
–– partnerség, együttműködés és világpolitika;
–– gazdasági, társadalmi és területi kohézió;
–– a helyi és regionális önkormányzatok, mint munkáltatók és szolgáltatásnyújtók.
Ezeken a területeken működnek szakértői munkacsoportok, akik országaik ismérveit becsatornázva
próbálják európai szinten érvényesíteni érdekeiket. Évente több főtitkári értekezlet és egy közgyűlés keretében találkoznak a tagok egymással és a titkársággal.

alkalmas. Inkább a vidékfejlesztési lehetőségek
vonzottak mindig.
Az Euróra Tanácsbeli munkámat követően is
nyomon követtem az uniós jogszabályok alakulását, tudtam, hogy 2006-ban megszavazta az
Európai Unió2 a határon átnyúló térségi társulások létrehozását két szomszédos ország között,
azért, hogy a perifériák lemaradását és a területi
kiegyenlítés elvét ezzel az uniós jogi személy létrehozásával lehessen csökkenteni.
– Meséljen az ETT-vel kapcsolatos, önkormányzatok számára jelentkező előnyökről, lehetőségekről, eddigi sikerekről
– Még az első ciklusban a zalai nemzetiségi
településekkel létrehoztuk a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulást, amely azóta
is működik. Ez a szervezet írta a pályázatot a
HUHR IPA kiírásra a Mura Régió EGTC létrehozására. A pályázati lehetőséget én ajánlottam
a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Tár1082/2006/EK rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról.

sulás polgármestereinek. 2013-ban, Horvátország
uniós csatlakozása előtti időszakban írtuk meg
ezt a pályázatot azzal a szándékkal, hogy segítsük a horvát településeket az Európai Unió kínálta
lehetőségek jó kihasználására. A projekt sikeresen megvalósult, 2015. május 28-ára bejegyzésre
került a Mura Régió Európai Területi Társulás.
– Hány tagja van a társulásnak? Vannak-e
eredményeik?
– Népszerűvé tudtuk tenni magunkat, két bővítéssel mára 31 tagja van a Mura Régió ETT-nek,
19 tag magyar település és 11 horvát općina*3, valamint Muraköz megye. A társulás létrejöttének
második évében sikerült olyan HUHR Interreg
programban pályázatot nyerni, amely 842 ezer
eurós fejlesztést jelentett, és az ETT 8 településén valósult meg, idén be is fejeződött a projekt.
Továbbá írtunk olyan kisebb pályázatokat is, ami
az együttműködést erősítette, például, hogy milyenek voltak az ’56-os események a horvát–magyar
határon, hogy történt az akkor disszidálók segítése.
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község
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Interjú
A zalai és a horvát oldalon élő fiatalokat tanítottuk arra, hogy az együttélés egymásrautaltságát
hogyan hasznosítsák. Ez csak két példa, de számos hasonló projektben vettünk részt.
– Mik a személyes, és az ETT jövőbeni céljai?
– Nézze, én hetven éves vagyok, bár terveink,
céljaink vannak. Nyilván az őszi önkormányzati
választások során lesznek személycserék, de mindenki elkötelezett abban, hogy az ETT működjön. Most beadtunk öt olyan pályázatot – ugyancsak a horvát-magyar kiírásban –, amelyek közül
háromban vezető partner az ETT, a másik kettőben együttműködik. Az ETT fő célja megalakulása óta, hogy a Mura folyóra készüljön egy híd
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Murakeresztúr és Kotor között. A legnagyobb
sikerünk, hogy elértük a két ország kormánypolitikájában, hogy stratégiailag kiemelt projekttervként benyújtottuk a Mura-híd terveztetésére a pályázatot.
– Mit üzen a választások előtt volt polgármesterként a leendő polgármestereknek?
– Legfontosabb, hogy szeressék a településüket és legyenek elkötelezettek: az a legjobb hely a
világon, ahol ők a polgármesterek vagy ők élnek,
és ezt sugallják a település lakosságának is, hogy
jó ott élni abban a faluban vagy városban. Ezzel
az elkötelezettséggel érdemes polgármesternek
lenni, azt gondolom…
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In Memoriam

Szirtes Lajos
(1943–2019)
kabbal alkotott közös tanácsot. 1990-ben Zalakaros Nagyközség Önkormányzata polgármesterévé választották. Huszonhat éven át – 2010-ben
történt nyugdíjba vonulásáig – vezette a települést, irányítása alatt lett 1997-ben város Zalakaros, szép eredményeket ért el a turizmus területén, a Virágos Magyarországért versenyekben,
intézményei kiépítésében.
Szirtes Lajos 2019. május 3-án hunyt el.
Szirtes Lajos alapító tagja volt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, amelynek
1989-1991 között társelnöke (1990-1991 között
megbízott elnöke), 1991-től alelnöke volt, majd
több cikluson keresztül mint Zala megyei tagozatvezető a TÖOSZ Elnökség tagjaként vett részt
a Szövetség munkájában.

Szirtes Lajos, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egykori ügyvezető elnöke, Zalakaros volt polgármestere 2019. május 3-án, életének 76. évében elhunyt.
Szirtes Lajos 1943. augusztus 16-án született a Zala
megyei Homokkomáromban. Zalakarosi évei előtt
a garabonci tanácsnál dolgozott, majd a Nagykanizsai Járási Hivatal elnökhelyettese volt. 1984ben lett Zalakaros Nagyközségi Közös Tanács
elnöke, Zalakaros Galambokkal és Zalaszentja-
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Szirtes Lajos kitüntetései:
1999. TÖOSZ Aranygyűrű, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2001. Köllner Ferenc emlék-díj, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
2009. Helyi Önkormányzatokért Díj, Önkormányzati Minisztérium
2009. TÖOSZ Elismerő Oklevél, Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége
2011. Zalakaros Város Díszpolgára, Zalakaros
Város Önkormányzata
Szirtes Lajos emlékét kegyelettel őrizzük.
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Kitüntetés

Felhívás
Köllner Ferenc
Emlékdíj
adományozására
vonatkozó
javaslattételre
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése – a Szövetség Alapszabálya 16.
n) pontjában kapott felhatalmazás alapján – attól
a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok
és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé, Köllner Ferenc Emlékdíjat alapított. A díj átadására minden évben az
Önkormányzatok Napja alkalmával kerül sor.
Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy
tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó
személyre.
A KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ-at a TÖOSZtag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ
Titkárságának dolgozója kaphatja.
A díj alapja a díjazásban részesített személy által
az önkormányzatok érdekében a Szövetségben
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15 éven vagy annál hosszabb időn keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerülhet kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj oklevélből és egyedi tárgyjutalomból áll.
Az írásbeli javaslatokat 2019. július 31-ig kell
eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan
a toosz@toosz.hu, vagy toth@toosz.hu e-mail
címek valamelyikére, a papíralapon a TÖOSZ
1406 Budapest 76. Pf. 50. címre küldve). Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága
kérésre e-mailben megküldi a javaslatot tenni
kívánó személy részére.
A beérkezett írásbeli javaslatok közül a 2019.
évi Köllner Ferenc Emlékdíj adományozásáról
a TÖOSZ Elnöksége a 2019. szeptemberi ülésén
dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsorát a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu) megtalálhatják a Szövetségünk/A TÖOSZ/A TÖOSZ
kitüntetettjei menüpont alatt.
TÖOSZ Titkársága
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Partnerek
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