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Helyreigazítás
Az Önkormányzat 2016. decemberi számában a „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program záró konferencia 2016. november 17.” cikkben a 26. oldalon a „Helyi polgárőrség és az
önkormányzat együttműködése” programok díjazottjai tévesen jelentek meg.
A díjazottak helyesen:
Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése
1. helyezett Nagyhegyes – 1 200 000 Ft
2. helyezett Budapest XIII. Kerület – 1 000 000 Ft
3. helyezett Mórahalom – 800 000 Ft
jutalomban részesült.
Az érintettektől a téves közlés miatt elnézést kérünk.
A szerkesztőség
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Aktuális

Jövőkép és aktualitás
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
és Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára
Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

2017. január 17-18-án elnökségi üléssel összekötött képzést tartott a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége Balatonszemesen. A Szövetség megújult
képzési struktúrája részeként a jövő vezetője elnevezésű program stratégiaalkotásközpontú bemutató tréningjén vettek részt a TÖOSZ kibővített Elnökségének tagjai.
A program második napján tartott elnökségi ülés egyik fő üzenete az Elnökségnek
azon álláspontja, miszerint fontos, hogy a települési önkormányzatok feladatainak
támogatására a források minél nagyobb arányban pályázatok útján legyenek
biztosítva. Ezért javasolja a Kormány számára, hogy amennyiben az adott költségvetési
év vége felé láthatóvá válik az egyes előirányzatoknál a várható pénzmaradvány,
annak előirányzatok közötti átcsoportosítására és kiosztására új közös pályáztatás
útján kerüljön sor.
A TÖOSZ vezetői a TÖOSZ jövőjéről
Az Elnökség a Szövetség stratégiáját megújítandó
dolgozott együtt és négy fő területen határozta
meg a TÖOSZ előtt álló feladatokat és kihívásokat: érdekképviselet, településüzemeltetés, tagozatok és hálózatosodás valamint a nemzetközi
kapcsolatok, konferenciák és képzések. A TÖOSZ
– tagokat megyénként, valamint szakterületenként képviselő polgármesterek a TÖOSZ vezető
trénerének, Iványiné Szabó Andreának, valamint
Schmidt Jenő elnöknek és dr. Gyergyák Ferenc
főtitkárnak az irányításával modern és hatékony
módszerekkel vitatták meg a Szövetség kihívásait
és az arra adandó válaszokat.
A TÖOSZ legnagyobb erejét és célját a hálózatépítésben lelték a résztvevők. Azonos problé-
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mák alapján így folytatódnak a tapasztalatcserék, konferenciák, képzések és a jó gyakorlatok
gyűjtése. A megyei tagozatvezetők és tanácsnokok ezek élére állnak.
Az egyik legnagyobb egyetértés a Polgármester Akadémia folytatásának kérdésében mutatkozott. Az eddigi és a folyamatos képzési kínálatban szereplő kurzusokat dicsérve így kiemelt
cél, hogy elindulhasson a 10 hónapos képzés
is, ehhez a TÖOSZ Titkársága támogatást,
pályázati lehetőséget keres. Norvég partnereinkkel és a Norvég Alappal továbbra is kívánatos a szoros együttműködés, hiszen számos
fejlődést és előrelépést jelentett ez a kapcsolat
a Szövetségnek.
Hasonló támogatottságot nyert a TÖOSZ-on
belüli jegyzői tagozat létrehozása. A polgármesterek nagyra becsülve jegyzőik munkáját fontosnak tartanák az érdekképviselet terén is a közös
munkát, hiszen ahogyan helyi szinten, úgy az
országos ügyekben is egymásra vannak utalva.
Ezzel azonos jelentőségű a TÖOSZ jövője szempontjából a tapasztalatszerzés, csereprogramok,
működési vizsgálatok, jó gyakorlatok és rossz gyakorlat cseréje, külföldi önkormányzati érdekképviselettel közös programokon való részvétel, azok
kezdeményezése.

www.toosz.hu

Aktuális
merést nyújtsunk a kiváló önkormányzati teljesítményekhez.

Kibővített elnökségi ülés

Természetesen az érdekvédelem hatékonysága
központi kérdés volt továbbra is. Mérésekkel alátámasztott, szakmai érvek melletti proaktív munka
kell ahhoz, hogy az önkormányzatok helyzetén
javíthasson a Szövetség. Ehhez elengedhetetlen
az információk modern eszközökkel való folyamatos oda-vissza áramoltatása.
A piaci szereplők egymásnak való ajánlása,
velük kapcsolatos jó és rossz tapasztalatok szigorúan egymás közötti megosztása szintén hamarosan induló, új szolgáltatása lesz a TÖOSZ-nak.
Közös szakértői adatbázis üzemeltetése is kapcsolódik ehhez; hiszen számos kitűnő szakember
az ország más tájain is kamatoztathatná tudását és
hasznára válna más önkormányzatoknak is. E tárgyban is új kezdeményezések indulnak hamarosan.
A kistelepülések érdekvédelme összefogva más
szervezetekkel, szereplőkkel hangsúlyosan előtérbe
kell, hogy kerüljön a TÖOSZ tevékenységében.
Településüzemeltetés terén kézikönyv formájában
javasolta az elnökség a szakértői segítség nyújtását.
A fentiekben többször hangsúlyozott tapasztalatcsere népszerű eszköze 2008 óta a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok programja, amelynek megújítását kezdeményezte az Elnökség. Egységes álláspont szerint szakmai és témabeli megújításra van szükség, szélesebb partnerséggel és
szponzorokkal annak érdekében, hogy méltó elis-
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A TÖOSZ Elnöksége a 2017. január 18-i kibővített elnökségi ülésén többek között megtárgyalta
és elfogadta a Digitális Jövő Települési Hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó javaslatot, valamint az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösséggel történő kapcsolatfelvételről, a TÖOSZ Akadémia rendezvényekről és
a TÖOSZ 2017 tavaszi megyei rendezvényeiről
szóló tájékoztatókat.
A TÖOSZ kibővített Elnöksége a fentieken túl
foglalkozott a közszolgálati illetmények hatályos
jogi szabályozásából adódó bérfeszültségekkel, amelyek megoldására a TÖOSZ kezdeményezte a 2017.
évi költségvetési törvény közszolgálati illetményalap mértékére vonatkozó szabályozás módosítását.
Az Elnökség megvitatta az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében
történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban foglal-

Iványiné Szabó Andrea, a TÖOSZ vezető trénere

első negyedév | ÖNkormányzat

5

Aktuális
A konfliktuskezelési képzés olyan módszereket, technikákat ad át, amelyek segítik a településvezetőket abban, hogy mindennapi munkájuk
során; a lakossággal, munkatársaikkal és partnereikkel való tárgyalási és konfliktushelyzetek
során a felmerülő problémákat konstruktívan és
eredményesen tudják megoldani.

Stratégiai szemléletű
költségvetési kurzus
takkal, amelynek során megállapította, hogy a
Belügyminisztérium által a 2016. évben pályázatok útján helyi önkormányzatok részére biztosított támogatások ötszöröse került Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény előirányzatai között átcsoportosításra és
kiosztásra pályázat nélkül egyes települési önkormányzatok számára. A TÖOSZ kibővített Elnöksége álláspontja szerint fontos, hogy a települési
önkormányzatok feladatainak támogatására a források minél nagyobb arányban pályázatok útján
legyen biztosítva. Ezért javasolja a Kormány számára, hogy amennyiben az adott költségvetési év
vége felé láthatóvá válik az egyes előirányzatoknál a várható pénzmaradvány, annak előirányzatok közötti átcsoportosítására és kiosztására új
közös pályáztatás útján kerüljön sor.

A stratégiai szemléletű költségvetési kurzus előtérbe
helyezi a programok kapcsán tervezhető költségvetést, a források bevonásának különféle lehetőségeit, ezek elérésének feltételeit, illetve a gyakorlat
során kialakított párbeszéd keretében a résztvevők megismerhetik egymás gyakorlatát. A résztvevők választ kaphatnak a miértekre is, így valódi
esélyt kapnak, hogy saját megoldásaikat ki tudják
dolgozni. Az előadások és a gyakorlatok kiemelt
hangsúlyt helyeznek a mutatók jó megfogalmazására, adatigényére, csapdáira, azok kivédésére.

Jelentkezzen képzéseinkre most!
A megújult Polgármester Akadémia négy egymásra
épülő állandó képzést tartalmaz. Ezek mellett az
éppen aktuális jogi, törvényi változásokra reflektáló időszerű képzések is helyet kapnak a rendszerben. A négy egymásra épülő, és az aktuális
képzések olyan kompetenciákkal, ismeretekkel,
jó gyakorlatokkal ismertetik meg a résztvevőket, amelyek egy polgármester mindennapi kihívásaira ad válaszokat. A vezetői képzés megerősíti a polgármestereket a vezetői készségeikben,
segíti a közszereplést, segít a stratégiai tervezésben, motivációs technikákat, közösségi tervezési
eszközöket ismertet meg, modern infokommunikációs eszközök használatában segít. Módszereket ad a közösségi konfliktuskezelés és a társadalmi részvételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások megszervezésének hatékonysága érdekében.
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A képzés időtartama: 1 napos interaktív workshop
A képzés célja: A pénzügyi workshop célja, hogy
a résztvevők egy kicsit másképp tekintve a pénzügyekre lássák, hogy ez is egy eszköz, ráadásul egy
kiemelt eszköz a politikai célok végrehajtásában.
Az út a politikai célok megvalósításához stratégiaalkotáson keresztül vezet. A stratégia leggyengébb láncszeme a mai önkormányzati rendszerben a végrehajtás. Ezt a pénzügyi képzés egy felépített rendszer segítségével próbálja megoldani.
A résztvevők egy multiplikálható gyakorlat mentén nézik végig, hogyan lehetnek eredményesebbek a mindennapi tervezésben.
Kiknek ajánljuk: Polgármestereknek, képviselőknek

www.toosz.hu

Aktuális
Miért érdemes részt venni: A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel
a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálózatának
tagjává teszi a résztvevőket!
A képzés díja: 30 000 Ft/fő (Az árak az ÁFA-t
tartalmazzák!)
19 500 Ft/fő, amennyiben a jelentkező önkormányzata a TÖOSZ
tagja, ugyanis a képzéshez a
TÖOSZ támogatást biztosít.
Jelentkezés a www.töosz.hu/kepzesek menüpont
alatt. A további részletek (helyszín, időpont) egyeztetésére felhívjuk Önt telefonon.

A jövő vezetője képzés
A programmal elsősorban a polgármesterek, emellett a képviselők, hivatalvezetők, intézményvezetők alkalmasságát erősítjük, munkáját segítjük,
hogy a lehető leghatékonyabban végezzék a település irányítási, vezetői feladatait.
A képzés időtartama: 3×1 (1×1 és 1×2 egymást
követő) napos
A képzés célja: A településen dolgozó elsőszámú
vezetők olyan kompetenciákat szerezzenek meg,
amelyek a mindennapi döntéseikben segítik őket.
Megerősítést ad a településvezetői eszközök használatában, segíti a közszereplést, motivációs technikákat, közösségi tervezési eszközöket ismertet meg, modern infokommunikációs eszközök
használatában segít. Módszereket ad a közösségi
konfliktuskezelés és a társadalmi részvételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások megszervezésének hatékonysága érdekében.
Kiknek ajánljuk: Polgármestereknek, képviselőknek, hivatalvezetőknek, intézményvezetőknek
Miért érdemes részt venni: A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel
a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálózatának
tagjává teszi a résztvevőket!
A képzés díja: 60 000 Ft/fő
45 900 Ft/fő, amennyiben a
jelentkező önkormányzata a
TÖOSZ tagja, ugyanis a képzéshez a TÖOSZ támogatást biztosít.
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Jelentkezés a www.töosz.hu/kepzesek menüpont
alatt. A további részletek (helyszín, időpont) egyeztetésére felhívjuk Önt telefonon.

Konfliktuskezelés a településen
A képzés olyan módszereket, technikákat ad át,
amelyek segítik a településvezetőket abban, hogy
mindennapi munkájuk során; a lakossággal, munkatársaikkal és partnereikkel való tárgyalási és
konfliktushelyzetek során a felmerülő problémákat konstruktívan és eredményesen tudják
megoldani.
A képzés időtartama: 2×1 egymást követő napos
A képzés célja: Olyan képességek átadása, amely
segít időben felismerni a konfliktus kialakulását,
segít értékítélet nélkül összpontosítani a másik
szükségleteire és cselekedeteire. Foglalkozik az
erőszakmentes kommunikációval, feltérképezi a
különböző kérdezéstechnikán alapuló módszereket, a kommunikációt megnehezítő közléssorompókat, segít felismerni és kezelni a különböző
meggyőzési csapdákat. A kurzuson végignézzük,
hogy mit tehet egy polgármester saját hatáskörében, hogy megelőzze az ügyfélerőszakot. A képzés az érdekekre fókuszáló, együttműködő megoldásokra, a „nyertes-nyertes” típusú végeredményre fókuszál. Megismerteti az érdek-alapú
konfliktuskezelésre alapozott alternatív vitarendezési módszereket.
Kiknek ajánljuk: Elsősorban polgármestereknek,
képviselőknek. Amennyiben a településen igény
van rá, önkormányzati hivatal, intézmények dolgozóinak, ügyintézőknek.
Miért érdemes részt venni: A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel
a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálózatának
tagjává teszi a résztvevőket!
A képzés díja: 42 500 Ft/fő
32 500 Ft/fő, amennyiben a jelentkező önkormányzata a TÖOSZ
tagja, ugyanis a képzéshez a
TÖOSZ támogatást biztosít.
Jelentkezés a www.töosz.hu/kepzesek menüpont
alatt. A további részletek (helyszín, időpont) egyeztetésére felhívjuk Önt telefonon.
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Aktuális
Képviselők Képzése Program
(e-learning+tréning)
Az képzés a nagy sikerű 2010-es képzéssorozat
továbbfejlesztett változata. A törvényi változások
– különös tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
32. § (2) bekezdés g) és j) pontjára –, a 2014-2020-as
EU-s és nemzeti fejlesztési koncepció és az átalakult közigazgatási rendszer indukálta a modulok, kézikönyvek, prezentációs anyagok és a tréning szerkezetének átalakítását. A tudásbővítésnél fontosabb a szemléletformálás és a közös gondolkodás kialakítása, amelyben a fő célkitűzés az
önkormányzatok működési feltételeinek javítása
és a kapacitásépítés.
A program modulrendszerű, interaktív, rugalmas, a képviselő-testület és az önkormányzati képviselő igényeire reflektál, az elmélet és gyakorlat
megfelelő arányban szerepel benne. Az I. modul
(elméleti e-learning) az elméleti alapozó rész
önállóan, egyéni ütemezés szerint, online elvégezhető. Az e-learning rendszerű rész sikeres teljesítése feltétele a II. modulra, a gyakorlati tréningre történő jelentkezésnek. Az I. és II. modul
sikeres elvégzését követően a program résztvevője
részvételt elismerő oklevelet kap. A képzés kizárólag helyi önkormányzati képviselőknek szól!
A képzés időtartama: Elméleti e-learning – egyéni ütemezés szerint + 1 napos gyakorlati tréning
A képzés célja: Elméleti e-learning:
–– a helyi önkormányzati rendszer működésének áttekintése és elsajátítása;
–– a gyakorlati képzés megalapozása.
Gyakorlati tréning:
–– a képviselői feladat és szerep összetevőinek
tisztázása, elmélyítése (az önkormányzat
stratégiai tervezési feladatai, a lakossággal
való kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, a
képviselők felelőssége, döntési szerepköre;
a hivatal és képviselők együttműködése, a
képviselő, mint közszereplő);
–– a belső meggyőződés mélyítése, szemléletformálás;
–– aktuális jogi információk átadása;
–– együttműködés lehetőségeinek feltárása;
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–– rendszergondolkodás képességének fejlesztése.
A képzés témái:
Elméleti e-learning:
–– A helyi önkormányzatok szerepe a magyar
államrendszerben
–– A helyi önkormányzati képviselő szerepe,
jogai és kötelezettségei
–– A képviselő-testület szerepe, működésük
–– A képviselő-testület szervei, a bizottságok
szerepe és működése
–– A helyi önkormányzat tisztségviselői
–– A képviselő-testület hivatala és társulása
–– A helyi önkormányzatok feladatai és gazdálkodása
–– A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Gyakorlati tréning:
–– A képviselő szerepe a demokratikus településvezetésben
–– A képviselő, mint stratégiai döntéshozó
–– A képviselői munka összetevői (képviselet,
közszolgáltatások, az önkormányzat felépítése)
–– A szereplők együttműködése
–– Csoportos döntéshozatali gyakorlat
–– A társadalmi részvétel folyamata
–– Az önkormányzati tervezés a jelenlegi fejlesztési stratégiák kontextusában
–– A stratégia-tervezés lépései
Kiknek ajánljuk: Önkormányzati képviselőknek.
Miért érdemes részt venni: A képzés legnagyobb
hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a
továbbiakban: TÖOSZ) fokozatosan bővülő tudáshálózatának tagjává teszi a résztvevőket!
A képzés díja:
Az e-learning képzés: díjmentes.
A gyakorlati tréning: 30 000 Ft/fő.
19 500 Ft/fő, amennyiben a
jelentkező önkormányzata a
TÖOSZ tagja, ugyanis a képzéshez a TÖOSZ támogatást biztosít.
Jelentkezés a www.töosz.hu/kepzesek menüpont
alatt. A további részletek egyeztetésére felhívjuk
Önt telefonon. A tréning résztvevőinek minimális létszáma 12 fő, ennek függvényében határozzuk meg a képzés időpontját és helyét.
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Aktuális

Újra megyei
polgármesteri fórumok
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Fotó: Tóth Karolina, Sabján Katalin (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2017-ben is megrendezi
valamennyi megyében polgármesteri fórumait. A TÖOSZ, ahogyan eddig is, az
önkormányzati érdekek védelmére és az önkormányzatok fejlesztésére hivatott,
amihez fontos, hogy valamennyi tagunknak rendszeresen lehetőséget biztosítsunk
véleményének kifejtésére, észrevételeinek megfogalmazására és megvitatására az
önkormányzati összefogás jegyében. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk valamennyi
– nem TÖOSZ-tag – önkormányzatnak a fórumon való részvételre és reméljük, hogy
hamarosan csatlakoznak szövetségünkhöz.
A TÖOSZ Elnöksége 2017. január 18-ai döntésének megfelelően a megyei polgármesteri fórumsorozatra 2017-ben február 20. és május 15. között
kerül sor.
A TÖOSZ Elnökségének döntése alapján az idei
megyei polgármesteri fórumokon egyrészt tájékoztatást adunk a 2014-2020 közötti európai
uniós fejlesztési időszak helyi önkormányzatokat érintő lehetőségeiről az országos operatív programok – különös tekintettel a Vidékfejlesztési Program (VP) – keretei között, a fórum
másik kiemelt témaköre az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok ismertetése.
A fórumon sor kerül az aktuális önkormányzati ügyek tárgyalására is, különös tekintettel a
közszolgálati életpályával és az önkormányzati
köztisztviselői illetménnyel kapcsolatos tájékoztatóra, valamint a TÖOSZ programjainak
ismertetésére, megvitatására is.
A szakmai előadások mellett a jelenlévő polgármesterek tájékoztatást kaphatnak a fórumot
támogató gazdasági szervezetek képviselői részéről az önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásaikról is.
Az eddig megtartott fórumokon az elhangzott
előadások és a helyi önkormányzatokat érintő kérdések kapcsán a jelenlévő polgármesterek felve-
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tették – többek közt – az ASP2 rendszer bevezetésével, működtetésével kapcsolatos problémákat; a fiatalok vidéki letelepedését segítő Esély
Megye
Tolna
Baranya
Somogy
KomáromEsztergom
Győr-MosonSopron
Veszprém
Vas
Zala
Bács-Kiskun
Jász-NagykunSzolnok
Békés
Csongrád
Heves
SzabolcsSzatmár-Bereg
Hajdú-Bihar
Nógrád
Borsod-AbaújZemplén
Pest
Fejér

Időpont
2017. február 20.
2017. február 21.
2017. február 27.
2017. március 1.

Helyszín
Bogyiszló
Kozármisleny
Igal
Réde

2017. március 6.

Beled

2017. március 13.
2017. március 20.
2017. március 21.
2017. március 27.
2017. március 28.

Veszprém
Répcelak
Csesztreg
Bácsalmás
Cserkeszőlő

2017. április 3.
2017. április 4.
2017. április 19.
2017. április 24.

Újkígyós
Balástya
Gyöngyösoroszi
Nagyhalász

2017. április 25.
2017. május 3.
2017. május 9.

Püspökladány
Szügy
Igrici

2017. május 16.
2017. május 17.

Dány
Szabadegyháza
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Aktuális

Otthon pályázat érintetti körének kiterjesztését
a 3000 lakosságszám alatti településekre; kistelepülések számára a 2018. évi központi költségvetésben 50 Mrd Ft megyei allokált fejlesztési forráskeret biztosítását; a falugondnoki szolgálat és
külterületi lakott helyek finanszírozását; a falugondnokok helyettesítési lehetőségeinek bővítését; a közfoglalkoztatási program átgondolását
és újraszervezését; a közfoglalkoztatottak OKJ-s
képzésével kapcsolatos problémákat; a központi
orvosi ügyelet működtetésének megjelenítését
az állami feladatfinanszírozásban, a települések
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besorolási jegyzékének felülvizsgálatát a hátrányos járási besorolások kapcsán; valamint a feladatfinanszírozás rendszerében az önkormányzati kötelező feladatok ellátásának 100 %-os mértékben történő finanszírozását.
A TÖOSZ elnöksége a felvetéseket összegzi és
javaslataival, észrevételeivel kiegészítve továbbítani fogja az illetékes kormányzati szerveknek, kezdeményezve a szükséges intézkedések megtételét.
A megyei polgármesteri fórumsorozatot követően 2017. június 8-án lesz a TÖOSZ küldöttgyűlése.
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Aktuális

Kérdések és válaszok:
Pilot után szabadon,
avagy az önkormányzati
ASP csatlakozás első
tapasztalatai
Szerzők: Balogh Gábor és Tarpai Zoltán e-közigazgatási szakértők, Königsberg Consulting Kft.

Sokáig csak beszéltünk róla, aztán megérkezett. Néhányan bíztak abban, hogy
talán mégsem jön el, ám tévedtek. Elindult az önkormányzati ASP rendszerhez való
csatlakozás.
Száz önkormányzat életében eddig egy igen hos�szú tesztelési, valamint átmeneti időszakot jelentett az önkormányzati ASP, és az úgynevezett
ASP 1.0 formájában már eddig is pislákolt némi
fény a kellően hosszúnak tűnő alagút végén. Aztán
a tavalyi év második felében rögzített jogszabályi
kötelezettség okán immár bizonyossá vált, hogy
mindenkinek meg kell kezdeni a csatlakozással
kapcsolatos feladatok ellátását. Mindezt két lépcsőben, pályázati forrásokkal megtámogatott
módon, valamint megannyi formálódó és folyamatosan változó kihívással.
Túl vagyunk egy első körös pályázati, valamint csatlakozási szakaszon, és mire ezen sorok
nyomtatott formában tárulnak az olvasóközönség elé, már minden önkormányzat tett valamilyen érdemi lépést az önkormányzati ASP felé.
Érdemes ilyenkor egy kicsit megállni, és
mérleget vonni a tekintetben, hogy mégis mi
minden történt az elmúlt fél évben, továbbá,
hogy milyen tapasztalatokat lehet mindezekből leszűrni.
– Melyek voltak az első reakciók és lépések?
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– A törvényi, majd a nyár végén megjelenő kormányrendeleti kötelezések meghatározták azokat
a kereteket, amelyek az önkormányzatok mozgásterét jelölték ki időbeli és feladat szinten egyaránt.
Ugyanakkor elmondható, hogy mind a Kormányrendelet, mind pedig a csatlakozáshoz uniós
forrást biztosító Pályázati Felhívás megjelenését követően, rendkívül kevés idő állt rendelkezésre az első körös csatlakozó önkormányzatok
számára. Az idő szűkössége azért is tűnt kritikusnak, mert a januári induláshoz számtalan
feladatot meg kellett valósítani úgy, hogy ekkor
még szinte semmilyen információ nem állt rendelkezésre a jogszabályon és a Felhíváson kívül.
Elérhetőek voltak ugyan különböző felhasználói
dokumentációk, azonban az ellátandó feladatok
összetettségére (pályázat, informatikai eszközök, tervezés stb.) figyelemmel ezek nem igazán
kínáltak komplex megoldást. A gomba mód szaporodó felmerült kérdésekre pedig nem érkeztek
azonnali viszontválaszok.
Általános tapasztalatként volt azonosítható
továbbá, hogy valójában szinte új fogalomként
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nehezedett az önkormányzatok vállára az ASP,
hiszen ugyan mindenki hallott már róla, de most,
hogy testközelbe került teljes valójában, hirtelen ismeretlen ismerősként kopogtatott az ajtón.
Egyre többször hangzott el a „Mi is ez valójában?”,
illetve a „Pontosan akkor mit is kell majd csinálni?”
kérdés, és a válaszok nem minden esetben voltak
teljes körűek, vagy éppen gyakorlat orientáltak.
Többen is kiszolgáltatottnak érezhették magukat abban a tekintetben, hogy a napi szintű feladatvégzések mellett egy ilyen volumenű kihívásnak is meg kell felelni, ráadásul kritikusan
rövid időtávon belül. Ahogyan az ilyenkor lenni
szokott, szaporodtak a fél információk („biztosan eltolják a januári indulást”), valamint azok a
külső szállítók, akik mindenre „igen”-t bólintva
kínáltak teljes megoldásokat, vállalva, hogy mindent elvégeznek hivatali dolgozók közreműködése
nélkül (ami persze lehetetlen).
Ebben a mozgó és kissé ködös környezetben
kellett tehát gyorsan cselekedni, amelynek első
lépése a pályázat benyújtása volt.
– Mennyire volt összetett és nehéz a pályázat
benyújtása?
– Az már a kezdeteknél kirajzolódott, hogy a
jogszabályi kötelezés generálta többletfeladatok
ellentételezése az uniós források által valósul meg,
amely egyúttal némileg lazította is a feladatvégzéssel kapcsolatos ellenállást.
Mindez tetten érhetővé vált a Pályázati Felhívásban, ahol finoman fogalmazva sem a legösszetettebb kritériumrendszernek kellett eleget tenniük a pályázóknak. A tartalmi értékelési szempontok tekintetében egy tizenhat tételből álló
szempontrendszernek kellett megfelelni, amely
tételek tulajdonképpen a pályázattal kapcsolatos adminisztratív megfelelések, valamint szakmai megvalósítást érintő vállalások voltak. Minden egyes megfelelés, illetve vállalás kettő pontot jelentett a pályázó számára. Tizennégy esetben az adott szempontra rögzített igen válasszal
kettő pontot, nem válasz esetén pedig nulla pontot kapott a pályázó. A fennmaradó két szempont
kapcsán pedig, amennyiben minimumot vállalt a pályázó (elkészítendő szabályzatok száma,
valamint oktatáson megjelenő munkatársak létszáma) akkor egy, amennyiben e fölötti értéket
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vállalt, akkor pedig kettő pontot kapott. Ezek
alapján egy nem túl bonyolult matematikai képlet segítségével kiszámítható, hogy a minimumvállalások esetén harminc pontot lehetett elérni
a lehetséges harminckettőből. A Felhívás szerint csak azok az igénylők támogathatóak, akik
a harminc pontot elérik, amely egyben jelzésértékű is volt az önkormányzatok irányába. Az
első körös pályázók közel száz százaléka sikerrel
vette ezt az akadályt, azonban azok sem maradtak magukra, akik valamilyen oknál fogva nem
tudták abszolválni a benyújtást vagy valamilyen
más okból nem részesültek támogatásban, hiszen
ezen önkormányzatok számára a második körös
pályázati szakaszban ismételten megnyílt a lehetőség támogatási igényük benyújtására.
A fentiek mellett meg kellett adni továbbá azokat az adminisztratív adatokat, amelyek a beazonosíthatóság, valamint a későbbi elszámolás miatt
nélkülözhetetlenek (elérhetőség, bankszámla stb.).
Természetesen a szakmai megvalósítást érintő
információk rögzítése is feladatként jelentkezett,
amely több esetben okozott nehézséget, kifejezetten a jövőben ellátandó feladatok ismeretlensége
okán. Ennek során definiálni kellett az egyes elszámolható költségekhez kapcsolódó feladatvégzések
bemutatását, továbbá az elérendő indikátorokat.
Egy pályázat megírása és benyújtása mindig
valamilyen földöntúli, megfoghatatlan varázslatnak tűnik, és ez az érzet visszaköszönt a pályázati szakaszok során is. Annak ellenére, hogy a
fentiekben vázolt korántsem megugorhatatlan
értékelési szempontoknak kellett megfelelni, több
pályázó is a könnyebb utat választva pályázatíró
cégek közreműködésével abszolválta a csatlakozás első érdemi feladatát. Tették ezt annak ellenére, hogy ez a feladat nem tartozik az elszámolható tételek közzé, vagyis saját költségvetésből
kellett ezekben az esetekben megfinanszírozni
olyan feladatot, amely finoman szólva belső erőforrásokkal is elvégezhető lett volna.
Érdekes kettőség vehető észre a pályázati feltételeknek, illetve a jogszabályi előírásoknak való
megfelelés tekintetében. A pályázati forrás a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtását szolgálja, azonban ezek határnapjai korántsem
lettek egymáshoz igazítva. Míg a jogszabályokban
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foglaltak teljesítési határideje 2018. január 1., addig
a Pályázati Felhívás szerint a projekt zárása 2018.
június 30-ra tevődik. Persze bizonyos feladatok ütemezhetőek akár 2018. első felére – ilyenek például
bizonyos szabályzatok elkészítése – ám fél évvel a
jogszabály szerinti indulást követően kissé túlzónak tűnik a projektzárás ilyen mértékű eltolása.
A pályázat egyik kulcskérdése, mint mindig,
most is az egyes elvégzendő feladatokra fordítható
összegek voltak. A pályázati felhívásban az egyes
tevékenységekhez rendelt elszámolható összegek
nem mindenki szerint kerültek optimálisan megosztásra. Többen az adatmigrációra fordítható
összegek növelését tartották volna fontosnak az
informatikai eszközökre elszámolható költségekkel szemben. Alapvetően ez az igény az egyes tevékenységeknél rögzített keretösszegeket vizsgálva
jogosnak tűnhet, hiszen arányaiban az adatmigrációs tevékenység magasan a legmegterhelőbb és
a legszerteágazóbb feladatot jelenti az egész csatlakozási időszak során. Ha pedig ehhez még hozzávesszük azt a tényt, hogy jó néhány szakrendszer migrációját kellene elvégezni akkor nyilvánvaló, ehhez a tevékenységhez, már most látszik,
érdemes lett volna magasabb összegeket rendelni.
Nem lenne ez feltétlenül probléma abban az esetben, ha az önkormányzat rugalmasan tudná az
egyes tevékenység között, saját belátása szerint
csoportosítani a feladatvégzésekre elszámolható
összegeket, ám erre sajnos nincs lehetősége. Az
egyes tevékenységekre fordítható összegek nem
csoportosíthatóak át, még abban az esetben sem,
ha az adott tevékenységet kevesebb összegért is
sikerül elvégezni. Hiába spórolunk tehát például
az eszközökön, azt nem tudjuk más érdemi feladatra felhasználni.
– Milyen kihívások merültek fel a pályázatot,
illetve az elszámolást érintően?
– Annak ellenére, hogy a pályázat adminisztratív benyújtása az egyszerűbb feladatok közzé tartozott, az érdemi indulást követően szép számmal
akadtak olyan kérdések, vagy szituációk, amelyek
megválaszolása vagy éppen megoldása okozott
néhány álmatlan éjszakát a hivatali munkatársaknak.
Rögtön az első mozzanatoknál merült fel, hogy
egyáltalán be kell-e adni a pályázatot azon önkor-
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mányzatoknak, akik az interfészes csatlakozás
mellett teszik le a voksukat. Az első körben csatlakozó önkormányzatok közül jó néhányan megírták kérelmüket az interfészes csatlakozás engedélyezésének reményében, de egyetlen egy engedélyező döntés nem született, amely egyértelmű
iránymutatásul szolgált a második körben csatlakozók számára. Természetesen a második körben csatlakozásra kötelezett önkormányzatok
közül már nagyobb települések is megjelennek,
akik eséllyel bírnak az interfészes csatlakozás
iránti engedélyek realizálására. Ehhez igazodva
a Pályázati Felhívás is módosult, amely szerint
interfészes csatlakozás esetén is lehet pályázatot
benyújtani, és maximum a kategóriához igazított összegek hetven százaléka számolható el úgy,
hogy kizárólag a csatlakozást közvetlenül érintő
feladatok finanszírozhatóak belőle, az interfész
fejlesztése nem.
A pályázat benyújtásakor nehézséget jelentett,
hogy az egyes tevékenységek leírásakor ki kellett
térni a belső és külső erőforrások várható megosztására, tételesen az egyes tevékenységekre vonatkozóan. Jogosan merült fel több pályázó részéről is
a kérdés, hogy a feladat nagyságát, összetettségét
és mélységét sem látva előre, hogyan lehet előre
meghatározni az erőforrások majdani igénybevételének ilyen irányú előrejelzését. Nem volt mit
tenni, mint nagyvonalú becsléseket adni, amelyek az információk fokozatosan növekvő rendelkezésre állása esetén kezdtek csak pontosabbak
lenni. Nem jelentett ez azonban kőbe vésett, örökérvényű elhatározásokat, hiszen ezek a megosztások változáskezeléssel módosíthatóak a pályázatokban. Tehát aki pro vagy kontra módosítani
szeretne ezeken a megosztásokon, megismerve
immár a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetencia igényt, az nyugodtan megteheti.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok
tekintetében az első pályázati szakaszban gyakori problémaként volt azonosítható az a tendencia, hogy a csatolt képviselő-testületi döntések nem minden esetben voltak megfelelő szövegezésűek. Észlelve a problémát a Belügyminisztérium határozati minta kiadásával kezelte
a kialakult anomáliát, amely ezt követően már
normál mederbe terelte az ilyen jellegű hiányos-
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ságokat. Közös önkormányzati hivatalok esetén
szintén gyakori problémaként jelentkezett, hogy
nem kerültek csatolásra a tagtelepülések képviselő-testületi döntései (néhány esetben meg sem
hozták ezen határozatokat), amelyek a felhívás
alapján kötelezően csatolandó dokumentumként
voltak elvártak. Ezek a hiányosságok az Irányító
Hatóság hiánypótlásait követően többségében
szintén kezelve lettek.
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtását
és az érdemi döntések meghozatalát követően
rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a január
elsejei éles indulásig, az informatikai eszközök
– köztük az előzetesen januárra kötelezőnek jelzett kártyaolvasók – beszerzése prioritást élvezett
több önkormányzatnál is. Ennek okán az informatikai eszközöket érintő megrendelések alkalmával jelentkezett ténylegesen az előlegigénylés
adminisztratív problémaköre. Eredetileg automatikusan utalta volna az Irányító Hatóság az
előleget, azonban mégis külön meg kellett igényelni azt a FAIR felületén. Voltak továbbá minimálisnak mondható adminisztrációs problémák
(kisebb összeg került utalásra a megigényelttől),
azonban ezek gyorsan és pontosan korrigálásra
kerültek az Irányító Hatóság által.
Az informatikai eszközökhöz kapcsolódó
további elszámolási kérdésként jelent meg az a
gyakorlati igény, amely azon az élethelyzeten
alapult, hogy a pályázat benyújtásakor rögzített
eszköz paraméterek (darabszámban vagy költségben) egész egyszerűen felülíródtak a tényleges megvalósítási szakaszban. Az elszámolhatóság érdekében mindez a támogatói okirat módosítását is magával vonná, azonban egyelőre ezek
megnyugtató módon történő kezelése még nem
történt meg.
Mint minden uniós projekt esetében, itt is kritikus a projekt előkészítését, valamint végrehajtását érintő megfelelő dokumentáltság. Az egyes
projektek jelenlegi készültségi szintjét és előrehaladását vizsgálva megállapítható, hogy a dokumentáltság fókuszát eddig leginkább a pályázatra,
valamint az esetleges külső erőforrások igénybevételére volt javasolt helyezni. Amennyiben valamely önkormányzat külső szállító igénybevételét
határozta el bármelyik feladat ellátására, bármi-
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lyen mértékben, akkor az elszámolhatóság tekintetében kulcskérdés az ezzel kapcsolatos eljárás
és azok dokumentáltsága. A pályázati felhívásban
is elvárásként került definiálásra ezen esetekben
az a követelmény, hogy nettó egy milliós külső
szakértői igénybevétel esetén minimum három
ajánlatot szükséges bekérni, amelyek egymástól
független ajánlattevőtől származnak, azonos tárgyúak, összehasonlíthatóak és érvényesek. Vagyis
nem elszámolhatóak azok a szerződések, amikor
az önkormányzattal már esetleg korábbról szerződéses viszonyban lévő cégtől rendel meg csak
úgy csatlakozással kapcsolatos feladatot az önkormányzat. Természetesen a dokumentáltság fogalmába többek között beletartozik az ajánlatkérő
dokumentumok és beérkező ajánlatok iktatása,
hiteles módon történő dokumentálása, hiszen
az uniós elszámoláshoz kapcsolódó ellenőrzések során be kell majd mutatni az eljárások és az
elszámolások jogszerűségét.
Ha már külső szállítók igénybevétele, akkor
szintén érdekes kérdés a megfelelő külső szakértő kiválasztásának kérdésköre. Mivel a pályázati felhívásban nyilvánosan elérhetőek az egyes
tevékenységekhez rendelt összegek, ezért a kiválasztásnál kevésbé döntő szempont az ár, hiszen
mindenki a költségkeret felső határát célozza meg.
Előre végig kell tehát gondolni egy-egy ilyen ajánlatkérés kapcsán azokat az elvárásokat, amelyek a
majdani közös munka során kifejezetten fontosak
a hivatal számára. El kell dönteni, hogy mely feladatok kapcsán lenne szükség külső szállító igénybevételére, és mindezt milyen mértékben kívánják
realizálni. Érdemes ilyenkor arra is figyelemmel
lenni, hogy érvényes és összehasonlítható ajánlatok közül tudja az önkormányzat kiválasztani
a legoptimálisabb ajánlatot, így javasolt, hogy
egyéb elemek is beépítésre kerüljenek az értékelési szempontok közzé. Ilyen szempont lehet az,
ha a vállalások a minimális elvárásokon túl is rögzíthetővé válnak, vagyis az adott költségért men�nyi plusz feladat kerül elvégzésre nyertes pályázat esetén. Természetesen ezeknek a vállalásoknak az egészséges keretek között kell maradnia,
hiszen az ésszerűtlen és logikátlan túlvállalások
a minőség rovására mehetnek, amelyek összességében annulálni tudják a korábbi hozadékokat.
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Jelen projektek másik olyan érdemi feladatvégzése, amely kapcsán elszámolásra van lehetőség,
az első körös csatlakozásokban érintett hivatali
munkatársak oktatásokon való részvételének utazási költségelszámolása. Kérdésként jelentkezett
a napi szintű gyakorlatban, hogy mivel a polgármesteri hivatal (közös önkormányzati hivatal) és
az önkormányzat is jogi személy, kinek a nevére
szóljon az utazásról szóló számla. A polgármesteri hivatal, illetve a közös hivatal dolgozója nem
közvetlenül az önkormányzat munkatársa, emiatt a polgármesteri hivatal, közös hivatal nevére
kellene kérni a számlát, viszont a pályázatot az
önkormányzat nyújthatja be, egyúttal az önkormányzat jogosult a támogatásra. A megoldás egyelőre még várat magára, azonban fenti példákból
is világosan látszik, hogy mind a pályázati adminisztrációt illetően, mind pedig az elszámolási
kérdésekkel kapcsolatosan folyamatosan merülnek fel újabb és újabb kérdések, amelyek rendezése
folyamatos kezelést igényel a hivatalok oldalán.
– Melyek azok a tevékenységek, amelyek a projekt eddigi életútja során megkezdésre kerültek?
– Az első körben csatlakozó önkormányzatok esetében a pályázatok benyújtására nyitva
álló időablak 2016. október 14-én zárult. Némileg érződött egyfajta időbeli szorítás az önkormányzatok oldalán, amely annak volt betudható,
hogy január 1-től már két szakrendszer tekintetében is éles rendszerrel kellett volna indulni, és
ehhez természetesen jó néhány feladatot el kellett végezni. Az időbeli szorítást tovább erősítette
a benyújtott pályázatokról való döntések kifutása, amely november végéig tolódott ki. Ezért
több esetben is az utolsó pillanatokban történt
meg az informatikai eszközök beszerzése, illetve
néhány szolgáltatás tekintetében a külső szállítókkal való szerződések realizálása. Ez utóbbi esetében előfordult, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos külső erőforrások beszerzésének folyamata
áttevődött a 2017-es évre, és igazából februárra
kristályosodtak ki – már komplex információk
rendelkezésre állása mellett – az erőforrás megosztásra vonatkozó elképzelések. Ez igazából nem
jelentett semmilyen hátrányt az önkormányzatok oldalán, hiszen a feladatok nagy része az idei
évben realizálódik.
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Ahogyan arról a fentiekben már volt szó, a pályázatok benyújtását követően az egyik megvalósult
tevékenység az informatikai eszközök beszerzése
és beüzemelése volt. Az év végi rendkívül szűkös
időkeret, illetve a megrendelői oldalon felhalmozódott igen magas eszköz igény készlethiányt
eredményezett a piacon, amelynek eredményeként nem minden esetben kerültek a legmegfelelőbb módon kielégítésre az egyes hivatalok igényei. Ezek az igények jó esetben az önkormányzatoknál előzetes felmérések eredményeként realizálódtak, amikor is tételesen felmérésre került a
rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra, és
beazonosításra kerültek azok az eszköz és szoftver igények, amelyek mentén megújításra kerülhetett a hivatali géppark egy része.
Érzékelhető volt, hogy nagyobb hivatalok esetén a rendelkezésre álló összeg nem elegendő arra,
hogy a teljes infrastruktúra frissítésére legyen
lehetőség, ám mindenképpen segítséget jelenthet,
ha bármilyen arányban is, de megújításra kerülhessen a gépállomány. Kihívást jelentett az eszközök kapcsán a kártyaolvasók beszerzése, amelyekre a leginkább volt jellemző a korábbiakban
említett készlethiány. Ez azért is volt kiemelten
fontos, hiszen egyrészt a Pályázati Felhívás szerint kötelezően beszerzendő tételként szerepeltek
a kártyaolvasók, másrészt pedig az önkormányzati ASP rendszer használatához elengedhetetlennek mutatkozott a kártyaolvasók megléte. A tervek szerint ugyanis elektronikus személyazonosító igazolvány általi authentikációval történik az
önkormányzati ASP rendszer munkatársak általi
használata, amelyhez a kártyaolvasó jelenti azt
az eszközt, amelynek segítségével az azonosítás
megvalósítható. A januári indulásnál azonban a
készlethiány nem okozott problémát, hiszen az
Államkincstár más authentikációs megoldással
kezelte a kártyaolvasók hiányának problematikáját.
Az informatikai eszközök beszerzésével és
beüzemelésével nyugodtan kijelenthető, hogy a
tisztán informatikai jellegű feladatok nagyrészt
le is zárultak, hiszen az ezt követő tevékenységek
főként igazgatási és gazdálkodási jellegű feladatvégzések. Külön érdekesség, különösen az előbb
említettek függvényében, hogy több hivatalban
is kifejezetten informatikai szakemberek kerül-
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tek kijelölésre a projekt hivatalon belüli végrehajtását és koordinálását illetően. Tekintettel arra,
hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő
csatlakozás során megjelenő és elvégzendő feladatok nagy százaléka igazgatási jellegű feladat (szabályzatok elkészítése, folyamatok kialakítása és
változásmenedzsmentje, elektronikus ügyintézés
kialakítása, adattisztítás és adatmigrációs feladatok stb.) érdemes és javasolt ehhez a kompetencia
igényhez igazítani a hivatali erőforrások paraméterezését. Ellenkező esetben nem biztos, hogy az
igazgatási ismeret és elvárás kellően hangsúlyos
mértékben jelenik meg hivatali oldalon, amely a
későbbiek során a napi szintű munkavégzésben
üthet vissza. Gyakori problémaként jelentkezik
más közigazgatás-fejlesztési projekteknél is az az
elgondolás, hogy olyan projekt, amely valamilyen
informatikai rendszer fejlesztését vagy bevezetését célozza, az informatikai szakemberek kizárólagossága. Mivel azonban ezek a fejlesztések, illetve
szolgáltatás bevezetések igazgatási folyamatokat
céloznak, valamint a későbbiekben az igazgatási
munkát segítik és támogatják, könnyen belátható – reális elvárás –, hogy igazgatási szakemberek fogalmazhassák meg igényeiket, kövessék
nyomon a feladatokat vagy éppen koordinálják a
végrehajtást. Az igazgatási szemlélet jelenléte a
csatlakozási folyamatok tekintetében még hatványozottabban előtérbe kerül, így javasolt ezt
önkormányzati oldalon is ilyen módon kezelni.
Egy-egy rendszer indulásakor nélkülözhetetlen, hogy még az éles indulást megelőzően rögzítésre kerüljenek azok az alapbeállítások, amelyek érdemben meghatározzák a hivatali belső
munkavégzéseket. Ennek kapcsán történt meg
az önkormányzati ASP rendszer tekintetében
is többek között az egyes jogosultságok hivatali munkatársaknak történő kiosztása. Szokatlan szerepkör lehet ez néhány hivatali munkatársnak, de a rendszer központi jellegéből adódóan kihagyhatatlan mozzanatok ezek a lépések.
Az önkormányzatoktól kapott adatok alapján a
Kincstár által létrehozásra kerültek az úgynevezett tenantok (kvázi intézmények) és az úgynevezett elsődleges felhasználók (kvázi önkormányzati szuperadminok, akik jellemzően kisebb településeken a jegyzőket jelentette). Ők tudják beje-
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lenteni a fejlesztési igényeket, továbbá fel tudják
vinni az intézményekhez tartozó felhasználókat,
illetve beállítani és módosítani tudják a hozzájuk tartozó jogosultságokat. Az önkormányzatok
nagyságából eredően eltérő tapasztalatok fogalmazódtak meg az eddigi gyakorlatok alapján a
rendszerekben rögzített szerepköröket illetően
(pl.: esetenként túl széles az adott jogkör). Alapvetően leginkább az jelentette a nehézséget, hogy
a jogosultságok tartalmát leíró mátrixok értelmezése és gyakorlati alkalmazása kellően részletes
magyarázat hiányában leginkább a folyamatos
használat alapján kristályosodott ki.
Ilyen mértékű és volumenű átállás kapcsán
kulcskérdésként jelenik meg a felhasználók folyamatos támogatásának kérdése. A hibabejelentések, segítségkérések, kérdések kezelése felkészülten várta a központi szolgáltatást biztosító
Kincstárat, és azon problémakörök kezelése sem
maradt el, amelyek apróbb beavatkozásokat igényeltek. Ez is jelzi, hogy a szolgáltatás finomhangolása folyamatosan napirendi kérdés, ami egy
ilyen nagy rendszernél teljesen természetes. Az
pedig külön üdvözlendő, hogy ezek a kérések nem
csupán befogadásra kerülnek, hanem üzleti igényként becsatornázásuk is megtörténik a jelenleg
is folyamatban lévő fejlesztésekbe. Ez egy eddig
kiaknázatlan terület az önkormányzatok számára,
hiszen ez az egyik olyan eszköz, amelynek segítségével lehetőség van azokat az egyedi igényeket eljuttatni a központ felé, amelyekkel az egyes
szakrendszerek funkcionalitása jobbá tehető, a
működés optimalizálható, vagy éppen élethelyzetekhez igazítható. Természetesen van előrelépési potenciál a csatlakozások támogatását illetően, azonban a tapasztalatok alapján kirajzolódik egy olyan fejlődési tendencia, amely a csatlakozások koordinációjának pozitív irányba történő
elmozdulását mutatja.
Új rendszer új ismereteket igényel, amely magával vonja annak a reális elvárásnak az igényét,
hogy a használatra kötelezett munkatársak minél
inkább fel legyenek vértezve azokkal az ismeretekkel, amelyek segítségével magabiztosan és
hatékonyan tudják ellátni feladataikat. Az első
körös csatlakozásra kötelezett önkormányzatoknál az oktatások több lépcsősek voltak, amely-
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nek során mind az e-learninges, mind pedig a
jelenléti képzések teret nyertek. A visszajelzések
és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy az
oktatások rendkívül hasznosak és valóban gyakorlati segítséget jelentenek a mindennapokhoz,
azonban a rengeteg új információ miatt kellő
időt és energiát kell ezekre fordítani. Az egyes
szakrendszerek tekintetében meghatározottak
az oktatási napok, illetve az azokon résztvevők
létszáma (értelemszerűen a jelenléti képzéseknek fizikai korlátai vannak a létszámot illetően).
Nagy segítséget jelentenek a folyamatos fejlődés
tekintetében az időközben megjelent oktatóvideók, vagy éppen a szintén elérhető szintfelmérők, amelyek révén tovább mélyíthetőek a megszerzett ismeretek. A második körös csatlakozó
önkormányzatok számára az adó, illetve a gazdálkodási szakrendszerek tekintetében (figyelemmel
arra, hogy ennek a két szakrendszernek az oktatása történt meg) mindenképpen egy már bevált
és az első körben folyamatosan fejlődő képzési
program lesz segítségükre. A többi szakrendszer
kapcsán még nem indultak el az oktatások, ám
valószínűsíthető, hogy az egyéb feladatok párhuzamos megléte okán kifejezetten nagy leterheltséget fog jelenteni az év második felében, hiszen
több szakrendszer élesbe állítása is jövő év elejére datálódik.
A leginkább közvetlenül is szakmainak minősíthető tevékenység az adó és a gazdálkodási szakrendszerek tekintetében január elsejére tervezett
indulás volt.
Az adó szakrendszer tekintetében az adattisztítási és adatmigrációs feladatok már az év elején-közepén megkezdődtek a Kincstár koordinációjában. Az előre jól meghatározott menetrend szerint, lépésről lépésre végzett mozzanatok
azt célozták, hogy minél zökkenő mentesebben
történjen az átállás a Kincstár által működtetett ÖNKADO rendszerből, az általa fejlesztett
ASPADÓ szakrendszerbe.
Ennek során egyrészről ki kellett szűrni a meglévő esetleges párhuzamos, többes adatkezeléseket, emellett az egyes tételeknél fennálló adathiányok (pl. vállalkozásoknál TEÁOR kód, társasági forma; magánszemélyeknél adóazonosító
jel) pótlására is szükség volt. Az adathiány pót-
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lásának legkézenfekvőbb megoldása volt, hogy az
önkormányzati adóhatóság (jegyző) megkereste
az állami adóhatóságot a szükséges információk
rendelkezésre bocsátása érdekében.
Az elmúlt években esetlegesen nem teljes mértékben elvégzett folyamatos adatkarbantartási
munkálatok miatt jelenleg az ÖNKADÓ-ban
szereplő adatok közül, csak azokat az adatokat
indokolt migrálni az ASPADÓ rendszerbe, amely
adózóknak az általános, 5 éves adózói elévülési
időn belül van bármilyen releváns adózási tevékenységük. Gyakorlati szempontból alkalmas az
ASP csatlakozást megelőző időszak arra is, hogy
azon elhalálozott személyek vagy megszűnt gazdasági társaságok adózói adatai se kerüljenek már
migrálásra az ASPADÓ nyilvántartásba, akiknek/
amelyeknek már nincsen relevanciája.
A másik olyan szakrendszer, amelynek csatlakozásával kapcsolatban érdemi tapasztalatok keletkeztek, a gazdálkodás. Ezen szakrendszer január
elsején éles üzemben elindult az ASP kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott önkormányzati körben. Tekintettel arra, hogy az adórendszer mellett a másik nagyon jelentős és kiterjedt feladatok elvégzését segítő szakrendszer a
Gazdálkodás, így itt is kiemelt figyelmet kellett
fordítani az évkezdetre, a partnertörzsek és egyéb
fontos adatok (pl. bankszámlaszámok) migrációjára és esetleges adattisztítására.
Gyakorlati szempontból mindig hasznos és
hatékony, ha a migrációt megelőzi egy előzetes
adattisztítási folyamat, így az új rendszerbe már
nem kerülnek be olyan adatok, amelyek a keletkezésük óta eltelt időszakban elvesztették jelentőségüket. Ugyanakkor a rendkívül feszített tempó
és komoly időnyomás miatt, amit a január elsejei indulás okozott, úgy döntött néhány önkormányzat, hogy pl. a partnertörzs adattisztítását
az indulást követően az év során folyamatosan
fogják majd elvégezni, mert ez a napi működésben nem okoz problémát és tényleges fennakadást.
A migráció esetében mindig az egyik kulcskérdés a forrásrendszerekben meglévő adatok rendelkezésre állása, amely néhány esetben a korábban
használt szakrendszer most módosított speciális
beállítása miatt nehézségbe ütközött (az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a Belügymi-
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nisztérium helyettes államtitkára ki is adott egy
állásfoglalást). Tekintettel azonban arra, hogy a
Kincstár kifejezett álláspontja szerint az előző
évek tételes könyvelési adatait nem kell migrálni,
„csupán” a gazdálkodási év kezdetéhez szükséges
adatokat kell bevinni az ASP Gazdálkodási rendszerbe, így az önkormányzatok érdemben választhattak a migráció lehetséges megvalósítási formái
közül. Ezen feladatokat vagy külső szállító segítségével automatizáltan vagy a munkatársakkal,
belső erőforrás terhére, manuálisan végezték el
az önkormányzatok. A Kincstár folyamatos tájékoztató levelekkel, összefoglalókkal, adattáblákkal
és részletes útmutatókkal segítette ezt a rövid idő
alatt elvégzendő, jelentős (helyi) munkavégzést.
A szigorú pénzügyi értelmezés szerint a nyitó
állomány migrációja nem volt teljes, mert azok
érdemben csak az előző év tényleges pénzügyi
zárása, beszámoló elkészítése után lehetségesek
(pl. az értékcsökkenés elszámolása miatt). Mivel
– ezen sorok megfogalmazásakor – még folyamatban van a korábbi rendszerek használatával a
pénzügyi év zárása, így csupán korlátozott adattartalmat kellett felvinni a Gazdálkodási rendszerbe a januári éles indulásig.
A (pénzügyi) évkezdet azt is jelentette viszont
az önkormányzatoknál, hogy a Gazdálkodási
szakrendszer esetében január elejétől érdemben minimálisan már használni kellett a pénztári és a számlázási funkciókat. A végleges migráció után a következő nagyobb megugrásra váró
feladat az első negyedéves költségvetési jelentés,
illetve mérlegjelentés elkészítése, továbbá az idei
évi költségvetés összeállítása, amelyeket már az új
Gazdálkodási rendszer segítségével kell elvégezni.
A migrációs feladat ellátását követően eljött az
ideje a napi szintű munkavégzésnek és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a korábbi rendszerekhez
képest eltérő működési logika és szerkezeti felépítés miatt, igény mutatkozik a felhasználók részéről olyan gyors, hatékony, operatív segítségnyújtásra, amely ezt a fajta feladatellátást meg tudja
támogatni. Ahogyan az már jelen cikk korábbi
részében megfogalmazásra került, az oktatásokon rendkívül sok információ elhangzik, vannak gyakorlati megközelítésű tananyagok, tantermi képzések, oktatóvideók, azonban annyira
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szerteágazó tevékenységről van szó, hogy lehetetlen minden – a napi munka során mégis felmerülő – gyakorlati esetet végig venni, sőt inkább
begyakorolni, amely esetek azonban a „végeken”
mégis előfordulnak, így megoldást kell találni a
kezelésükre. Erre az igényre reagálva jó megoldást jelenthetnek azon pénzügyi szakemberek,
akik az első 100 pilot önkormányzat esetében,
már 2015 második felétől használják az ASP gazdálkodási rendszerét, megismerték felépítését,
működését, és több, mint másfél éve sikeresen,
napi szinten használják.
A Gazdálkodási rendszer kiterjedtsége miatt
több olyan operatív szintű kérdés is felmerült a
rendszer funkcionalitásával és szervezeti körével kapcsolatban, amelyek tisztázása segítheti a
második körben csatlakozni szándékozó hivatalok munkatársait. Az egyik ilyen visszatérő kérdés,
hogy rendelkezik-e a rendszer az iskolai étkeztetés
elszámolására alkalmas modullal. Jelenleg nincsen
ilyen funkcionalitása a rendszernek, azonban már
több önkormányzat jelezte ezzel kapcsolatos igényét a Kincstárnak. A másik nagyon fontos kérdés, hogy az önkormányzati ASP rendszer összetettségéből (nyolc szakrendszer) adódó előnyöket
kihasználja-e a működés során, konkrétabban megfogalmazva kommunikálnak-e az egyes szakrendszerek egymással, elősegítendő a hatékony munkavégzést. Már most is számos kapcsolódás van
beépítve az egyes ASP-s szakrendszerekbe, amelyek azt a célt kívánják szolgálni, hogy minél kevesebb erőbefektetéssel lehessen ellátni a jogszabályok által előírt feladatokat (pl. az IRAT rendszer
és az adórendszer kommunikál egymással, vagy
az ingatlan vagyonkataszter a gazdálkodással).
A második körös csatlakozások esetén merült
fel kérdésként, hogy az önálló gazdasági szervezettel rendelkező (korábbi államháztartási fogalom szerint önállóan működő és gazdálkodó)
önkormányzati költségvetési szervnek is kell-e
használni majd az ASP Gazdálkodási rendszert.
A Kincstár jelenlegi álláspontja szerint erre most
nincsen mód, csupán azok az önkormányzati költségvetési szervek használhatják a Gazdálkodási
rendszert (pl. a pénztári funkciót), amelyeknek a
tényleges gazdálkodási feladatait a polgármesteri
hivatalok (közös önkormányzati hivatalok) végzik.
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Főként a kisebb települések részéről fogalmazódott meg olyan jellegű vélemény, hogy nagyon
hasznos volna, ha a Gazdálkodási rendszerbe lennének beépítve, kvázi sablonszerűen a visszavisszatérő tevékenységekre belső logikák, amelyek a háttérben lefutva segítenék a napi munkavégzést, terhet levéve a munkatársak válláról.
A központi szolgáltatások funkcionális fejlesztését olyan módon javasolt lebonyolítani, hogy
a már egyre bővülő gyakorlati tapasztalatokkal,
szakmai érvekkel alátámasztható igények megvalósításra kerülhessenek. Azt azonban már a
jelenleg futó rendszer kapcsán is le kell szögezni,
hogy az megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a napi munkavégzéskor a gazdálkodási rendszerrel kapcsolatos apró rutinok elsajátítása sokat hozzá tud majd tenni a komfortos és
hatékony pénzügyi feladatellátáshoz.
– Mi várható a közeljövőben?
– Munka, munka és munka. Látható, hogy az
érdemi feladatok elvégzése az idei évre ütemezett
mind az önkormányzatok, mind pedig a Központ
oldalán. Mivel 2018. január 1-jén élesben indul
minden hivatal az összes szakrendszerrel (természetesen az adó szakrendszer tekintetében
korábbi indulás tervezett és az első körben csatlakozott hivatalok a gazdálkodási rendszert már
használják), kifejezetten sűrű második félév elé
nézhetnek az önkormányzatok.
Feladatok sokasága jelenik meg, hiszen el kell
végezni például az egyes szakrendszerek tekintetében az adattisztításokat és az adatok migrációját. A gazdálkodási szakrendszer – mint ahogyan
a fentiekben említésre került – a már nyitó állománnyal rendelkező hivatalok esetében is további
feladatokat generál az idei évre. Az adó szakrendszer adattisztítása már eddig is jelentős leterheltséget jelentett, és előttünk áll az iratkezelés, valamint a vagyonkataszterrel kapcsolatos adatmigráció kihívása is. Ezek mellett a többi szakrendszer adatmigrációs feladata szinte már eltörpül.
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Meg kell valósítani mindezek mellett az elektronikus ügyintézést, amelynek során nem csupán a nyomtatványok, az azokhoz kapcsolódó
kitöltési útmutatók, valamint különböző belső és
külső szabályozók változáskezelése szükséges, de
a későbbi üzemi hőfokon történő működés érdekében ki kell alakítani az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás szervezeti kereteit (belső
folyamatok, információs segédletek a munkatársaknak stb.) is. E nélkül a majdani működés lesz
problémákkal átitatott, és az indulást követően
a hátradőlés helyett akadályok folyamatos leküzdése kerülhet előtérbe.
A szabályzatok elkészítése mindezek mellett
már szinte jelentéktelennek tűnne, ha valójában
csak és kizárólag a dokumentáltság szintű teljesítést jelentené ez a feladat. De éppen ellenkezőleg, a szabályzatok kialakítása, illetve változáskezelése jelenti az önkormányzati ASP tekintetében
azoknak az alapoknak a letételét, illetve fő pillérek felállítását, amelyekre építkeznie kell a hivataloknak az ügyviteli folyamatok változás okán.
Ezek segítségével lesznek képesek majd a hivatal
dolgozói azokat a napi szintű ügymeneteket, belső
folyamatokat átlátni és rutinná érlelni, amelyeket érintően az önkormányzati ASP érdemi változást eredményez.
Szintén említést tettünk a korábbiakban arról
is, hogy az oktatások rengeteg energiát és időt fognak lekötni, amelyekkel a tervezés során kiemelten számolni kell. Mindezek mellett a tesztelések és élesbe állítások generálta feladatvégzések,
a projektmenedzsment adminisztrációja, továbbá
a teljes projekt hivatalon belüli kézben tartása is
kifejezetten sok energiát felemésztő tevékenység.
Feladat tehát lesz bőven. Javasolt mindezeket úgy
ütemezni, hogy tompítani tudja majd az év végi
kiemelkedő leterheltséget, és normális mederbe
terelve a folyamatokat, jövőre egy sikeres működés hatékony és gondos előkészületeként emlékezzünk minderre.
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TÖOSZ – OPSZ együttes
elnökségi ülés
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és az Országos Polgárőr
Szövetség (OPSZ) 2017. február 17-én együttes elnökségi ülést tartott.
Az eseményen a két szervezet vezetői mellett
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány, valamint Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkára is részt vett.
Az elnökségi ülés kezdetén kiemelkedő polgárőr tevékenységéért Czinege László rendőr
dandártábornok, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és dr. Túrós András, az OPSZ
elnöke kitüntetéseket illetve jutalmakat adtak át.
Az együttes elnökségi ülésen dr. Barnucz Szilvia, az OPSZ főigazgatója az önkormányzatok és
a polgárőrség együttműködésének tapasztalatai
ról adott tájékoztatást, amelynek során beszélt
az OPSZ legmagasabb szintű belső normájáról,
az alapszabályról, amely részletesen foglalkozik
az önkormányzatok és a polgárőr szervezetek
együttműködéséről. A főigazgató szerint ennek
egyik legfontosabb eleme, hogy minden polgárőr
egyesület a saját alapszabályában rögzíti, hogy vállalja a helyi önkormányzattal való együttműködését, a közrend és közbiztonság védelme érdekében ebben közre is működik, meg is valósítja
azt. A TÖOSZ és az OPSZ között 2014. augusz-
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tus 9-én aláírt együttműködési megállapodása
kapcsán az együttműködés eredménye egyértelműen látszik; a polgárőrségnek aktív segítő, stratégiai partnerei lettek a helyi önkormányzatok és
a TÖOSZ. A TÖOSZ által 2008 óta működtetett
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok elnevezésű
pályázat 2016-ban kiírt pályázati szakaszának az
OPSZ is részese lehetett, mivel az egyik téma a
helyi önkormányzatok és polgárőr egyesületek
együttműködése volt. Dr. Barnucz Szilvia javasolta, hogy az OPSZ és a TÖOSZ együttműködési
megállapodása kerüljön felülvizsgálatra, fogalmazzon meg olyan pontokat, amelyek tovább erősíthetik az együttműködést, továbbá kiemelte azt az
igényt, hogy minden egyesület az önkormányzatával kössön együttműködést, mivel egymás nélkül
hatékonyan nem valósulhat meg bűnmegelőzést.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke megköszönte
az újabb együttes ülés megtartásának lehetőségét.
Elmondta, hogy azt látni kell, 2800 olyan – nem
fővárosi, fővárosi kerületi vagy városi rangú – település van hazánkban, ahol a polgárőrség nélkül
nehezebb lenne az élet a rendőrség számára. Azt
tapasztaljuk és látjuk, hogy a polgárőrség munkája nagyon fontos a rendőrség számára, különösen a helyi információk tekintetében. A mi érdekünk egyértelműen összeforr a polgárőrséggel és
a rendőrséggel. A mi munkánk elsődlegesen az,
hogy minden településen a polgárőr egyesületek
és a helyi önkormányzatok a lehető legjobban egymásra találjanak, ebben a folyamatban a TÖOSZnak nagy szerepe van – hangsúlyozta Schmidt
Jenő. Elmondta továbbá, hogy a TÖOSZ előterjesztési mintát fog készíteni a magyarországi köz-
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ségek számára, amely tartalmazza, hogy mi egy
együttműködési megállapodás tartalma, melyek
a támogatási és egyéb feltételek. Szeretnék, hogy
minden településen, ahol van polgárőr egyesület,
minden egyes önkormányzat napirendre venné a
kérdést, és megkötné a megállapodást.
Az előadást hozzászólások követték, majd
Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkára felszólalásában hangsúlyozta, hogy a két
és fél évtized alatt olyan stratégiai partnerség és
együttműködés jött létre a helyi önkormányzatok
és a polgárőrség között, amely példaértékű, mert
ez a stratégiai együttműködés segíti, és egyben
támogatja is a rendőrség munkáját. Az az együttműködés, ami helyben, a településeken segítséget nyújt a közrend és a közbiztonság tekintetében, az egyik legfontosabb Magyarország és a
kormány számára is.
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány köszönetét fejezte ki az Országos Polgárőr Szövetségnek és a helyi önkormányzatoknak a támogató együttműködéséért, amit a rendőri szervek irányába tanúsítottak a 2016-os évben.
A hozzászólásokra reflektálva hangsúlyozta: a közbiztonság megteremtése és alakítása közügy, nem
kimondottan a rendőrség, a helyi önkormányzatok

vagy a polgárőrség feladata, hanem be kell vonni
párbeszéd alapján az állampolgárokat, elsősorban a civil szervezetek, oktatási intézményeket,
az egyházakat. Egyetértett azzal a polgármesteri hozzászólással, amely a 300x100-as program
sikerét érintette. A program jó az állampolgároknak, ezért támogatja annak folytatását. Egyetértett azzal is, hogy el kell kezdeni a következő időszakban, amikor ilyen lehetőséget biztosít a kormányzat, a térfigyelő kamerarendszerek amortizációs cseréjét, illetve ahol nem jó, ott át kellene
vizsgálni és megújítani a közvilágítást is.
Ezt követően dr. Christián László OPSZ elnökségi tag mutatta be az „A polgárőrség és az önkormányzatok együttműködésének módszertana” c.
jegyzetet.
Az együttes elnökségi ülésen a jelenlévők a
következő állásfoglalást fogadták el:

„A TÖOSZ és az OPSZ elnöksége, az Országos Rendőrfőkapitány, valamint
az önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár részvételével megtárgyalta a polgárőrség és az önkormányzatok együttműködéséről
szóló tapasztalatokat, és megállapította, hogy az önkormányzatok döntően segítik a polgárőr egyesületeket, akik szükségesnek tartják és igénylik
is az anyagi és technikai támogatást.
Az önkormányzatok és polgárőr egyesületek közötti együttműködési megállapodások, valamint a TÖOSZ és az OPSZ közötti együttműködési megállapodás kedvező hatása a jogsértések visszaszorítására, valamint az állampolgárok biztonságérzetének javítására megállapítható.
A jelen együttes ülés állásfoglalásai:
–– az együttműködést szükséges továbberősíteni, mellyel kapcsolatban a TÖOSZ és az OPSZ
között 2014. augusztus 9. napján megkötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni,
–– a TÖOSZ és az OPSZ elnöke együttesen fordul a Belügyminiszter, valamint az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke felé a cégautó adó fizetési kötelezettség
alóli mentességre irányuló kérelemmel kapcsolatban.”
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Önkormányzati
összefogás segíthet
a természeti csapásokat
elszenvedő településeken
Szerző: Pifkó Tamás sajtóreferens, Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Szolidaritási alapot hozott létre a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) Gyöngyös Város Önkormányzata kezdeményezésére. A természeti
katasztrófák sújtotta települések megsegítését célzó alap létrehozását a városban
pusztító 1917-es nagy tűzvész századik évfordulóján kezdeményezte a mátraaljai város
önkormányzata, emlékeztetve arra, hogy száz évvel ezelőtt Gyöngyös is országos
összefogás és adakozás révén épülhetett újjá. Az alapot Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
és Hiesz György, Gyöngyös polgármester ajánlotta az ország településvezetői és a
szélesebb nyilvánosság figyelmébe.

Gyöngyös története során többször vált tűz martalékává, ám valamennyi, a várost sújtó tűzvész
közül a 1917. május 21-én tomboló lángok okozták
a legnagyobb pusztítást. A korabeli feljegyzések
szerint a lángok több halálos áldozatot követeltek, 559 ház égett le, a károkat 21-22 millió koronára becsülték. A tűzvész pusztításának hírére a
királyi pár, IV. Károly és Zita királyné is a városba
látogatott, hogy segítse az újjáépítést. Az, hogy a
város főnixmadárként újjáéledt hamvaiból, a kormány és a parlament segítsége mellett közadakozásnak is köszönhető, számos település nyújtott
támogatást Gyöngyösnek.
A tűzvész századik évfordulóján Gyöngyös
Város Önkormányzata erre a gesztusra sze-
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retne emlékezni, és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél szolidaritási alap
létrehozását kezdeményezte, amely a természeti
csapásokat elszenvedő településeknek nyújthat
támogatást.
– Gyöngyösnek több település is segítséget
nyújtott száz évvel ezelőtt. Bár hasonló tűzvész
ma már sokkal kisebb valószínűséggel fenyegeti
a településeket, egy-egy természeti csapás esetén
szükség lehet az önkormányzatok összefogására,
ezért kezdeményeztük az önkéntes felajánlásokat
fogadó alap létrehozását, vállalva, hogy az első,
kétmillió forintos befizetést Gyöngyös teszi majd
meg – fogalmazott Hiesz György polgármester.
A Szolidaritási Alap létrehozásáról 2016. novemberi ülésén tárgyalt a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének elnöksége, s úgy döntött,
a TÖOSZ által korábban hasonló céllal létrehozott
számlaszámot ezzel a céllal működteti, s a felajánlásokat kezeli – mondta el a 2017. február 13-i sajtótájékoztatón Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke,
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aki az ország településvezetői és a szélesebb nyilvánosság figyelmébe ajánlotta az alapot, amely a
következő számlaszámon érhető el: TÖOSZ, K&H
Bank 10201006-50051867-00000000.
A hétfői sajtótájékoztatón Hiesz György polgármester a gyöngyösi nagy tűzvész emlékév
programjairól is beszélt: a városban egyebek mellett május 21-re szervezett szabadtéri
rendezvényekkel, tűzoltóversennyel, korabeli
tűzoltóbemutatóval és kulturális programokkal
emlékeznek a tűzvészre. A Magyar Természettu-

www.toosz.hu

dományi Múzeum Mátra Múzeumában időszakos kiállítás nyílik, és évközben több várostörténeti előadást is tartanak. A tűzvészre emlékezve
a város több épülete előtt is óriásfotók mutatják majd be, hogyan épült újjá a város a lángok
pusztítása után, és több, a tűzvészhez kapcsolódó alkotói pályázatot is meghirdettek. A sajtótájékoztatón a szerzők – Dr. Fülöp Lajos és
Dr. Lisztóczky László – bemutatták azt a centenáriumi évkönyvet, amely a száz évvel ezelőtti
események felidézésére vállalkozik.
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Püspökladány újra közöttünk
Szerző: Hajós Anna
Püspökladány kiemelt szerepet töltött be a várossá
válását megelőzően és tölt be 1986-os várossá
nyilvánítását követően is a Hajdú-Bihar megyei
Sárrét – Nagykunság – Hortobágy találkozásánál. Az 1920-ban megtalált termálvíz révén
több mint négy évtizede termálstrandfürdő
működik gyógyászati szolgáltatásokkal a hely-

Dombi Imréné, Püspökladány polgármestere

ségben, amely kedvelt pihenőhely mind az itt
lakók, mind az ideérkezők számára. A település a változó folyamatok ellenére is gazdasági,
egészségügyi, kulturális, igazgatási központ a
térség életében. A város az 1990-es évek elején
csatlakozott a TÖOSZ-hoz, majd később elváltak az útjaik. Most ismét a TÖOSZ tagjai között
üdvözölhetjük a várost. Dombi Imréné, Püspök-
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ladány polgármestere örömeikről és gondjaikról beszélt lapunknak.
„2016-ban dr. Gyergyák Ferenc főtitkár úrral
történt személyes egyeztetés után a képviselőtestület 2016. decemberi ülésén úgy döntött, hogy
önkormányzatunk újból TÖOSZ-tag kíván lenni,
amihez a szükséges dokumentumok aláírásra is
kerültek. Csatlakozási szándékunkban közrejátszott, hogy a TÖOSZ az ország legnagyobb érdekvédelmi szervezete a maga szakmai, infrastrukturális és kapcsolati hátterével. Szeretnénk élni
a szervezet szakmai segítségnyújtásával, konferenciák, tanulmányutak biztosításával, az általános szolgáltatások elérhetőségével és a korrekt
kapcsolatrendszer kiépítésével.
A település lakosságszáma sajnos az utóbbi
évtizedekben csökkenő tendenciát mutat. Míg
az 1990-es évek derekán 117 000 fő volt a lakosságszám, addig napjainkra ez már 14 500 körüli.
Ezért is fontos munkahelyteremtő beruházások
biztosítása, hogy fiataljaink városunkban maradjanak. A 2014-2020 közötti Európai Uniós ciklus
támogatási lehetőségei között több munkahelyteremtésre irányuló pályázati lehetőség kínálkozik. Pályázatot nyújtottunk be Ipari Park kialakítása céljából, mely a 4. számú főút melletti meglévő iparterület fejlesztésére irányul. A pályázat
írása során több vállalkozás is jelezte betelepülési
szándékát a területre, jelen beruházás megvalósulása több új munkahelyet is teremtene városunkban. Pályázatot nyújtottunk be a városi bölcsőde
bővítésére, melyhez szintén további szakemberek
alkalmazására lesz szükség.
Az önkormányzati beruházásokon túl igyekszünk segíteni a vállalkozásoknak a fejlesztési
elképzeléseik megvalósításában önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítésével, a településrendezési eszközök esetenkénti pontszerű módosításával, valamint igyekszünk az esetleges pályázati lehetőségekről a vállalkozókat lehetőségeinkhez mérten tájékoztatni.
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A jelenlegi adatok alapján közel 580 nyilvántartott álláskereső él a városunkban, ez közel 5,38%‑os
ráta. A foglalkoztatási lehetőségek főleg a privát
szférában, mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben nyújtanak munkahelyeket. Mindemellett a legnagyobb foglalkoztató továbbra is maga
az önkormányzat, ezt elsősorban a közfoglalkoztatás biztosítja, így például közel 800 az ilyen jellegű foglalkoztatottak száma. Ennek keretében
jelentős termelői tevékenység folyik, mint például, mezőgazdasági növénytermesztés, állattenyésztés, tésztaüzem működtetése, betonelem
gyártás. A termesztett növényeket általában az
iskolákban, óvodákban a konyhákban használjuk fel, így a megtermelt paprikát, paradicsomot,
zöldségféléket, burgonyát. Savanyító üzemünk is
van, és a fölösleget pedig értékesítjük.
A változó jogi, gazdasági környezetben is sikerült az önkormányzat fenntartásában maradó
intézmények működését jó színvonalon biztosítani. Intézményeink erősek, jól végzik munkájukat. Az elmúlt években folyamatosan figyeltük és
jelenleg is figyeljük, készültünk a pályázati lehetőségekre. Az utóbbi közel egy évtizedben több
kilométer út, kerékpárút épült meg, intézményi
felújításokra, városüzemeltető eszközök beszerzésére került sor, állami beruházásban megvalósulhatott a városon átvezető 42-es főút felújítása. Küszöbön áll az új, idősek ellátására épített,
harminc személyes bentlakásos otthon átadása,
mely teljes egészében önkormányzati beruházásból valósult meg. Mindemellett megemlíthetjük
az újtelepi szennyvízberuházás lezárását, mel�lyel a város egésze szennyvízhálózattal ellátott,
de végeztünk ivóvízminőség javító programot, csatorna felújításokat.
Természetesen, mint más településeknek, nekünk
is vannak gondjaink.
Kikerültek fenntartásunk alól az általános iskolák, a középiskola, vagy például a vízi közműszolgáltatás, de a lakosság részéről sok probléma
merül fel a szemétszállítással kapcsolatos szolgáltatással is. Sokan megtagadták a közüzemi
díj fizetését. A bevezetett zsákos szelektívgyűjtés
során a szolgáltató nem mindig pótolta a megígért zsákokat. Országos problémaként ránk is ter-
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heket ró a gyermekorvosi ellátás folyamatos biztosítása, s az országos prognózisok szerint előbb
vagy utóbb ugyanez vonatkozik a felnőtt háziorvosi ellátásra is, emellett a lakosság mindennapi
szociális problémái ugyancsak napi nehézséget
jelentenek. Természetesen az említett területeken
a városunk vezetése a lakosság érdekeit a legmagasabb szinten képviseli.
Rendezvényeink nagyon népszerűek. A fischa
mendi testvérvárossal való együttműködésünk
révén több éve és több éven keresztül talán a
ladányiak ismerhették meg az országban először az ottani hagyományt, a Krampuszfesztivált, mely nagy sikert aratott a városunkban.
Ugyancsak évek óta rendezzük meg a többhetes
Ladányi Nyár rendezvénysorozatot, színvonalas helyi és országosan elismert fellépők részvételével. Az Adventi ünnepeket is a város apraja
nagyja részvételével tartjuk. Püspökladány kulturális életében aktívan és önzetlenül vesznek
részt civilszervezeteink és alapítványaink: néptánc fesztiválok, harmonikatalálkozók, nótaestek, olvasó és mesemondó versenyek követik egymást. Külön ajánlom a figyelmükbe, hogy városunkban él és dolgozik Győrfi Lajos szobrászművész, akinek nagyon sok kiváló alkotása díszíti
közterületeinket.
Bemutatkozásunkat azzal zárnám, hogy minden kedves olvasónak ajánlom figyelmébe a városunk honlapját, amelyen keresztül számtalan érdekes információkhoz juthat Püspökladányról és
annak múltjáról.”
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Tiszagyulaháza és a virágbarter
Szerző: Hajós Anna
Tiszagyulaháza Hajdú-Bihar megye legészakibb
települése, három megyehatár találkozásánál.
A Tisza a falu nyugati szélénél folyik, kisebb vízfolyása a Király-ér. A terület nagy része legelő
volt, az itt élők állattenyésztéssel foglalkoztak.
Az árvízmentesítés tette emberi településre alkalmassá. Tiszagyulaháza 1908-ban jött létre. Kialakításához a szederkényi grófi birtokból leválasztott
részt Polgár határából elvett területtel is kiegészítették. 1970-ben a Polgári járás megszüntetésével Polgár nagyközséghez csatolták, s a faluban
az ügyeket több mint 20 éven át tanácsi ügyintéző végezte. A rendszerváltás után 1991-ben lett
újra önálló a község, demokratikusan választott
önkormányzattal és Folyás községgel közösen
választott körjegyzővel. Jelenleg Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó település. „Településünk bizonyára nem szebb, nem
másabb, és talán nem is érdekesebb más községeknél, de mégis különbözik, mert a Tisza mindig
meghatározza az itt élő emberek életét, ebből adódik mérhetetlen ragaszkodásuk a természet iránt”
– szögezte le a képviselő-testületük. Tiszagyulaháza az egyik új tagja a TÖOSZ-nak. Jelenükről,
terveikről, a szövetséghez csatlakozás indokairól
kérdeztük polgármesterüket, Mikó Zoltánt, aki
2005 óta tölti be ezt a tisztséget:
„Míg 1962-ben 1200-an voltunk, most a lakosaink száma 750. Elvándoroltak a munkahely hiánya miatt, és megöregedett a település. Az utolsó
években például összesen három ház épült. Amióta a közmunkaprogram létezik, az önkormányzat a főfoglalkoztató, a helyi mezőgazdasági vállalkozók általában idénymunka jelleggel kínálnak
munkát. A Tisza túloldalán, Tiszaújvárosban a
Jabil elektronikai gyár is foglakoztat helyi embereket, autóbusszal szállítják őket oda.
A Tiszától nyolcszáz méterre vagyunk, annak
minden áldását és átkát tapasztaljuk. Páratlan
horgász, vadászlehetőségeket kínál a terület. A gondot az okozza most például, hogy a Tisza vízgyűjtő
területén már kétszer annyi hó van, mint a 2010-
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Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza polgármestere

es nagy áradáskor, amikor a gát tetejéig ért a víz.
Ekkor négy település összefogásával több, mint száz
ember huszonkétezer homokzsákot töltött meg.
Már második éve készülünk, hogy beadjuk pályázatunkat a turisztika fejlesztésére, egy igazi horgásztó létesítésére. Ez a tervünk a falusi vendéglátástól kezdve mindent magába foglalna, tehát
turistaházat, szalonnasütőt, nagy filagóriát, és
csónakkikötő is létesülne. A meglévő, hatalmas,
négyhektáros, négy méter mély gödröt, amelyből
egykor a gát létesítéséhez bányászták ki az agyagot, most minősítettük horgásztóvá. Három helyről
is érkezhet bele víz. Az infrastruktúrát kell mellé
kiépíteni, játszóteret, parkolót, hogy a család minden tagja megtalálja a szórakozását.
2011-ben, amikor megkezdődött a közmunkaprogram, kitaláltuk, hogy mivel lehet a települést fejleszteni, a helyi emberek tudásával a helyi
hiányosságokat megszüntetni. 40 közmunkásunk közül háromnak van szakmunkás vizsgája.
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Kialakítottuk a betonüzemet. A hagyományos
40×40‑es színes, mintás járdalapokat gyártjuk.
A kezdet óta nyolcezer darabot raktunk le a településen. Minden intézményhez, iskolához, óvodához, parkolóhoz, postán, a Gólya-téren, a temetőben. Idén indulunk az utcai járdák építésével.
A ciklus végére minden járdát térburkolóval szeretnénk ellátni. Ez a projekt csak egyik szeletkéje
a TÖOSZ-hoz benyújtott anyagnak, mellyel megnyertük a legjobb önkormányzati gyakorlatot.
A Gólya-tér nem véletlenül kapta a nevét: a
településen 28 gólyafészkünk van. A Hortobágyi
Nemzeti Park és az E-ON segítségével szaporítjuk gólyafészkeink számát. Az oszlopra kerülő új
gólyafészek tartóra közfoglalkoztatottaink drótoznak fel egy gallyakból álló alapot. Tavalyelőtt
tízzel gyarapodott a számuk, a gólyák pedig jönnek, megkezdik a »saját ízlésük« szerint kialakítani fészküket. Hozzájuk kapcsolódik a gólyafesztiválunk, amelyet már idén tizenegyedik alkalommal tartunk. A másik rendezvényünk a közfoglalkoztatási kiállításunk, amelyre eddig 40 település
jelentette be a részvételét.
Sikeresek vagyunk a virágtermesztésben. Olyan
kertészetünk van, amelyben 22 ezer egynyári virágot és 25 ezer árvácskát nevelünk. Nem elsősorban az eladás dominál, hanem a többi település értékeinek Tiszagyulaházára hozatala. Így
például a megvásárolt rönköket a kabai önkormányzat közvetítésével ottani mesterek faragták meg halásznak, pásztorembernek, öreg néni-
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nek, mi pedig árvácskával fizettünk. Ott állnak
a Gólya-téren, ahogy a három filagóriát Görbeháza ugyancsak virágért adta ugyanide. Esztár
település gyárt nekünk padokat az orvosi rendelőhöz, óvodába, a művelődési ház elé, virágokért.
Tetétlen hozza a homoktövisét, Csökmő kerékpár
tárolót, Nagyrábé fonott papírkosarakat virágokért cserébe. Egyre több helyen barterezünk a
virággal. A budapesti Vajdahunyadvárban megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon a második díjat hoztuk el a pavilonunkkal 130 település
közül. Asszonyaink gyönyörű hímzéseket készítenek. Két hektáron gazdálkodunk, tavaly 500 db
ötliteres üvegbe tettünk el mindenféle földi jót.
Szociális áron jutottak hozzá a lakosaink a termékekhez. Amit így keresünk, visszaforgatjuk a közmunkaprogramba. Idén különleges chili-paprika
szószokat gyártunk, szín, erősség és illat szerint kis
üvegekbe töltve. A négymillió forintból pedig, amit
nyertünk a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
pályázaton, már épül a speciális hőlégbefúvásos
fóliasátor a további virágokhoz.
A TÖOSZ vonzerejét számunkra nagyban növelte
a »Legjobb önkormányzati gyakorlat« révén a
bemutatkozás és egymás megismerésének a lehetősége. A Polgármester Akadémia, a szakmai konferenciák mind igen fontosak nemcsak a nagyobb
településeknek, sőt talán a kisebbeknek még inkább.
Várjuk a szakmai híreket, figyelemfelhívást, az
olyan források ismertetését, amelyeket az önkormányzatok meg tudnak célozni.”
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Párbeszéd az állampolgárokkal:
az átlátható és etikus kormányzás
megvalósításának lehetőségei,
PLATFORMA szeminárium
Grúziában, Tbilisiben
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2016. december 15-16-án a Grúz, Moldáviai és Ukrán Önkormányzati Szövetség
tanácskozást tartott a Keleti Partnerség jövőjéről Európában, valamint az
önkormányzatok és régiók szerepéről Európában 2030-ban.
A tanácskozáson a három szövetségen kívül részt vettek még a Cseh Városok és
Települések Szövetségének, a Holland VNG International, a Litván Önkormányzati
Szövetség, Nantes Város, az Európa Tanács, valamint az ALDA Európai Szövetség a Helyi
Demokráciáért és a Régiók Bizottságának képviselői; Magyarországot a tanácskozáson
dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke képviselte.
A lakosság és kormányzás:
az elkötelezettség hiányának
növekedése

A hosszú távú stratégiai tervezés lehetővé teszi a
fontosabb célkitűzések megvalósítását, valamint
az országos, európai és globális szintű változásokhoz való alkalmazkodást. Ennek fényében a
jelenlévők a Keleti Partnerség helyi és regionális
önkormányzatainak jövőjét a következő témák
mentén vitatták meg:
–– Lakosság és kormányzás;
–– Decentralizáció és kormányzati párbeszéd;
–– Helyi geopolitika és globális tervezés
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A lakosság közelsége ellenére a Keleti Partnerség
és az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatainak egyre inkább meg kell küzdenie a lakosok növekvő érdektelenségével és elkötelezettségük hiányával. Ugyanakkor, a lakosokkal való
párbeszéd az átlátható és az etikus kormányzás
legjobb módja. A lakossági bevonása az egyik legfontosabb célkitűzés 2030-ig.
A lakosokat nemcsak, hogy be kell vonni a döntéshozatalba, de figyelmet kell fordítani a két nem
arányos képviseletének és a kisebbségek képviseletén keresztül a befogadó részvételi demokrácia biztosítására. David Melua, a Grúz Önkormányzati Szövetség (NALAG) ügyvezető igaz-
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gatója elmondta, hogy ez különösen nagy kihívást jelent országában, ahol csak 10%-os a nők
aránya a képviseleti és végrehajtó munkában és
arra figyelmeztetett, hogy „soha sem lehetnek a
helyi demokrácia valódi letéteményesei a nemek
megfelelő képviselete nélkül”.
Ebben a kontextusban, a nemzetközi fejlesztési
együttműködés lehetővé teszi a szakértők cseréjét, a tanulmányutak, képzések szervezését az
átláthatóság és a lakossági részvétel a kormányzásban témakörökben.

Decentralizáció és országos
párbeszéd: a pénzügyi autonómia
szükségessége
A Keleti Partnerség helyi és regionális önkormányzatai gyakran még mindig nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi autonómiával ahhoz, hogy
a központi kormányzat által átruházott felelősségköröknek megfeleljenek. Ez korlátozza a helyi
és regionális önkormányzatok mozgásterét és a
lakossági bevonás folyamatát is.
David Jikia, Rustavi polgármestere és a NALAG
elnöke szerint „a helyi adózás egyfajta lakossági

A PLATFORMA
A PLATFORMA egy ambiciózus, az Európai Bizottság
által támogatott projekt, amely 2008-ban indult az
Európai Fejlesztési Napok alkalmából. A PLATFORMA
az európai helyi és regionális önkormányzatok munkáját koordinálja a fejlesztési együttműködés területén. Jelenleg 34 partner vesz részt a PLATFORMA
munkájában.
A PLATFORMA célkitűzései a következők:
–– Közös üzenet megfogalmazása az európai
intézmények számára, különösen az európai
fejlesztés politikák meghatározása és megvalósítása során.
–– Hálózati tapasztalat és információcsere elősegítése.
–– Az európai helyi és regionális önkormányzatok
európai fejlesztési programokban való részvételének megerősítése.
–– A civil társadalommal való kapcsolat erősítése.
Az Európai Bizottság PLATFORMA számára nyújtott
támogatása lehetővé teszi szemináriumok, tréningek, tapasztalatcserék szervezését a fejlődő és az
EU-hoz csatlakozni kívánó országokban.
Forrás: http://platforma-dev.eu/event.php?page_

id=1000&parent_id=22&thumb=meetings&lg=en
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ösztönzőként is működhet a helyi életben való
lakossági részvétel tekintetében”. Valóban, a pénzügyi autonómia és a lakossági részvétel lehetővé
teszik a személyre szabott önkormányzati szolgáltatások kifejlesztését és nyújtását és kapcsolatot teremtenek a lakosság és a helyi és regionális önkormányzataik között.
A nemzetközi szervezetek támogatják a helyi és
regionális önkormányzatok központi kormányzattal folytatott egyeztetési folyamatait, különös tekintettel a decentralizációs törekvésekre. Az Európa
Tanács mind a 47 országa, beleértve a Keleti Partnerség központi kormányzatait is, jóváhagyta a
Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját. Egy
további Protokoll került aláírásra Örményország
és Ukrajna által, amely lehetővé teszi a lakossági
részvételt az önkormányzatok munkájában. E kitétel mind a 47 országban történő aláírása egy olyan
célkitűzés, amelynek 2030-ra kell megvalósulnia.

Helyi geopolitika és globális tervezés
Grúzia, Moldova, Ukrajna társulási megállapodást írt alá az Európai Unióval. 2030-ra, az Európai Uniónak megfelelő módon át kell alakítania
az eszközeit és a támogatási rendszerét, hogy
minden kormányzati szinten elmélyülhessen a
partnerség. Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, az Európai Régiók Tanácsa támogatása az Európai Partnerség a Regionális és Helyi Önkormányzatokért
(CORLEAP) szervezeten keresztül támogatói
platformot jelenthet a társulási szerződést aláírók helyi és regionális önkormányzatai számára.
A Grúz, Moldáviai és Ukrán Önkormányzati és
Regionális Önkormányzati Szövetségekkel folytatott további együttműködés stabilitást és békét
eredményezhet pontosan azokon a területeken,
ahol ezekre a legnagyobb szükség van: az európai
integráció népszerűsítése a lakosság körében, az
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköztár
adaptálása, az energetikai és környezetvédelmi
hatékonyság növelése helyi szinten.
Az Európai Partnerség országaiban országos,
városi és regionális szinteken elért eddigi eredmények megalapozzák az ENSZ Fenntartható
Fejlesztési Céljainak helyi szinten történő megvalósítását a régióban.
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TÖOSZ Akadémia
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
Fotó: Gyergyák Ferenc, Kolin Péter, Lüttmerdingné Balla Mónika (TÖOSZ)

A TÖOSZ a városi és nagyközségi polgármesterek részére 2017. január 23. és február
13. között az országban négy helyszínen, a nemzeti és EU források (különösen TOP,
VEKOP) együttes elemzésének, a megvalósítás pénzügyi-üzleti feltételei vizsgálata
eredményeinek nyilvános, az érintett és érdeklődő önkormányzati vezetők számára
való bemutatását szolgáló rendezvénysorozat keretében szakmai fórumokat rendezett
2017. január 23-án Siófokon Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye, 2017. január 30‑án
Győrben Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komáros-Esztergom, Vas és Veszprém megye,
2017. február 6-án Lajosmizsén Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok
megye és 2017. február 13-án Mezőkövesden Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érintett polgármesterei részére.
A négy fórumon Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
„Helyzet van önkormányzatok! Előttünk álló feladatok a TOP végrehajtása során” címmel, Oláh
Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkára a települési fejlesztésekhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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településfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati
vonatkozásairól, Tóth Tamás főosztályvezető,
illetve Zsuppán Andrea közigazgatási tanácadó
(Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság) az európai uniós fejlesztési programok, uniós támogatások önkormányzati vonatkozásairól – különös tekintettel
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel kapcsolatos teendőkre, határidőkre, továbbá Wolf László
vezérigazgató-helyettes (OTP Bank) és Aladics
Sándor ügyvezető igazgató-helyettes (OTP Business) „Miként teremti meg az OTP Business a településfejlesztés pénzügyi biztonságát?” címmel tartott előadást, majd a négy fórumon a megtartott
előadások után közvetlen szakmai konzultációra
volt lehetősége a részvevőknek az előadókkal és
az OTP Business megyei képviselőivel.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke előadásában
hangsúlyozta, hogy a fenntartható települési fejlődés a tágan értelmezett életminőség javítását szolgálja, amely nem szűkíthető le az anyagi jólétre,
hanem magában foglalja a környezet minőségét, a demokratikus jogok érvényesülését, a természeti erőforrásokhoz valamint a társadalom
nyújtotta szolgáltatásokhoz és intézményekhez
való hozzáférést a teljes testi, lelki egészséget, a
szabadidőt, és a biztonságot. Hazánk népességének 58%-a a városokban lakik, de a települé-
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sek közül csak 10% a városok aránya, amelynek
fele járásszékhely város. A fenntarthatatlanság
és a fenntarthatóság egyszerre van jelen a folyamatosan működő költségek mellett. Új szemlélet és megközelítés van: „Hajrá önkormányzatok
– egyedül vagytok.” Az önkormányzatok lehetőségeinél látni kell, hogy a pontszerű fejlesztések
halálra vannak ítélve, térségi, mikrotérségi összefogásban kell gondolkodni, figyelemmel a jövőbeni meghatározó szektorokra: (1) önellátásra
való törekvés az energetikai rendszerek területén (napelem, kollektor, hőszivattyú, geotermia,
távhő); (2) saját ellátórendszerek optimalizálása

lényeges a lehatárolás és másodlagos az együttműködés. A 2014-2020-as ciklusban az operatív
programok forintelosztása is erőteljes eltolódást
mutat: A TOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatás 14,83%-a, 2013-as
árakon 1050 Mrd Ft, a VP nem agrár támogatása:
167 Mrd Ft. A megyei jogú városok egy lakosra
jutó fajlagos támogatása 110 eFt, a VP által biztosított egy vidéki lakosra jutó forrás 38 eFt.
Mit nyújt a TÖOSZ? – tette fel a kérdést a
TÖOSZ elnöke – Az önkormányzati érdekvédelemben: (1) önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet; (2) helyi önkormányzati érde-

Tóth Tamás főosztályvezető, illetve Zsuppán Andrea közigazgatási tanácsadó (Miniszterelnökség)

és működtetése saját forrásból és nem adófizetői pénzből; (3) infokommunikáció nagy arányú
növelése; (4) közszolgáltatások saját kézben tartása; (5) klímaváltozásra való felkészülés. Erőteljes urbanizáció várható a következő 10 évben.
Az önmagukra hagyott kisvárosok és a járásszékhelyek egy része nem lesz képes megújulni
a területi különbségek, a lakossági összetétel, az
infrastrukturális nem elégséges feltétel rendszere és az erőforrások nem tulajdonlása révén.
A Vidékfejlesztési Program (EMVA) prioritásainál a területi fókusz kettéválik: a TOP a városfejlesztésre, a VP a vidékfejlesztésre tervez, ahol
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kek képviselete a központi szervekkel szemben;
(3) partnerségre, együttműködésre kész szakmai szervezet; (4) TÖOSZ-tag önkormányzatok
közötti vitás kérdésekben közvetítés vállalása;
(5) tagdíjakból és pályázati támogatásokból gazdálkodik; (6) általános önkormányzati problémát
megjelenítő egyedi ügyekben is eljár. Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára: (1) Önkormányzati Forró Drót bármilyen önkormányzatot
érintő ügyben; (2) nemzetközi kapcsolatok koordinálása; (3) konferenciák, képzések, tanulmányutak szervezése; (4) kapacitás-építési programok
működtetése az önkormányzati vezetők és szak-
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értők részére: Polgármester Akadémia működtetése; (5) az Európa Tanács helyi demokráciát fejlesztő programjainak működtetése Magyarországon; (6) eHírlevél és honlap fenntartása – www.
toosz.hu; (7) ÖNkormányzat című negyedéves
szakmai folyóirat.
Mit tesz a TÖOSZ? –tette fel a következő kérdést: (1) felkészíti az önkormányzatokat a TOP és
más ágazati OP-k közötti eligazodásban; (2) segít
a megfelelő információs csatornák elérésében;
(3) több önkormányzatot érintő ügyben felkarol
és megoldást generál; (4) létrehozza tagjai számára a fekete és fehér adatbázist (cégek szubjektív megítélése); (5) minden monitoring bizottsági
ülésen jelen van, amin képviseli és erről tájékoztatja a TÖOSZ-tagokat; (6) belső levelező rendszerén pályázati felhívásokat közvetít és segít a
lebonyolításban.
Tóth Tamás főosztályvezető, illetve Zsuppán
Andrea közigazgatási tanácsadó (Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság) elmondták, hogy a Miniszterelnökség
azon dolgozik, hogy minél több forrást tudjanak
biztosítani a kedvezményezetteknek. Előadásukban három fő témáról szóltak: (1) a források megoszlásáról, pályázati lehetőségekről; (2) a jogszabályok, különös tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelettel kapcsolatos változásokról, teendőkről,
határidőkről; (3) a közbeszerzési törvény módosítása hogyan hat a pályázatokra.
Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár (NGM) előadásában elmondta, hogy a TOP keretében eddig
616,2 Mrd Ft keretösszegű megyei felhívások
jelentek meg, és 2017. február-március hónapokban még várhatóan 188,1 Mrd Ft összegű felhívás jelenik meg. A megyei közgyűlés mondhatja
meg, hogy a megyében hol és milyen fejlesztésekre
van szükség. Az Irányító Hatóság (IH) 2017. február 17-ig dönt a támogatási kérelmekről, illetve
a most benyújtásra kerülő támogatási kérelmekről 2017 első felében várható döntés. Ezt követően kerül sor a támogatási szerződések megkötésére. Ezt követően részletesen ismertette a
benyújtott támogatási kérelmek elbírálási, végrehajtási menetrendjét.
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Wolf László vezérigazgató-helyettes (OTP
Bank) és Aladics Sándor ügyvezető igazgatóhelyettes (OTP Business) előadásukban arról
szóltak, hogyan fognak együttműködni 2020tól a gazdasági szereplők és az önkormányza-

Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)

tok. Először általános kitekintést adtak a makrogazdasági adatokról, bemutatva az államháztartás jelenlegi helyzetét és utalva arra, hogy az
OTP minden mutatóban pozitív trendet lát. Az
ingatlanpiaci körkép kapcsán felhívták a figyelmet, hogy egy bummra-készülés és félelem van,
hogy lesz-e kivitelezői kapacitás. A gazdasági
helyzet alapján várható a hitelállomány növekedése. Az önkormányzatok gazdálkodási keretei és a finanszírozási környezet összevetésében
kérdés, hogy a működési források hogyan fognak
rendelkezésre állni 2020 után. Az OTP együttműködést kínál az önkormányzatoknak, eddig

www.toosz.hu

Konferencia

Wolf László vezérigazgató-helyettes (OTP Bank) és Aladics Sándor ügyvezető igazgató-helyettes (OTP Business)
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10 megyével és 21 településsel kötöttek partnerségi megállapodásokat. Az OTP az önkormányzatokat tekinti a települések fő gazdaságfejlesz-
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tési központjának, és felkészült, hogy valamen�nyi település részére igényük alapján indikatív
ajánlatot készítsen. Az OTP segít abban is, hogy
megkönnyítse a mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását is.
A fórumokon a jelenlévő polgármesterek részéről – többek között – felvetették a szociális támogatások csökkenését, a szociális támogatásokra
más támogatási forrásokból történő átcsoportosíthatóság kormányzati engedélyezésének igényét, az önkormányzatok számára földterületszerzések lehetőségét az állami földterületek földhaszonbérleti pályázatain, a minimálbéremelés
miatti garantált bérminimumra történő bérkiegészítés feladatfinanszírozási rendszerben történő állami forrás biztosításának igényét, a Leader
Helyi Munkacsoportok finanszírozási problémáit,
az IDB lehatárolások felülvizsgálatának szükségességét, a települési önkormányzatok kötelező
feladatai ellátásához szükséges források szűkösségét, továbbá, hogy lesz-e elegendő tervezői és
kivitelezői kapacitás az OP-kban nyertes pályázatoknál, ha szinte egyszerre lépnek a piacra a
beruházó önkormányzatok.
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12 alapelv a vallásközi
párbeszédhez
helyi szinten
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa számára a vallásközi és kultúraközi
párbeszéd elősegítése fontos rész a különböző
csoportok közötti párbeszéd előmozdításában, amely felemeli településeink közösségeit.
Hatékony eszköz az intolerancia és
radikalizáció elleni harcban és segíti a kölcsönös tiszteletben történő együttélést.
A Kongresszus a franciaországi Montchaninben két konferencia szervezésével kezdte a
munkát 2006-ban és 2010-ben.
Ezeken a rendezvényeken helyi önkormányzatok képviselői, akadémikusok, nemzeti szervezetek és vallási vezetők vettek részt a megbeszéléseken, amelyek a helyi hatóságok szerepére koncentráltak a vallásközi párbeszédben – különösen a jó gyakorlatok kicserélésére, a szekularizmus
alapelveire, a vallásos nevelésre, a vallási vezetők képzésére és a vallási kultuszhelyek finanszírozására. Ez a 12 alapelv kiegészíti az Európa
Tanács Fehér könyvét a kultúrák közötti párbeszédről „Együtt élni egyenlő méltósággal”, amelyet 2008-ban fogadtak el. Valamennyi dokumentum letölthető magyarul: http://www.congressintercultural.eu/
A vitákban elhangzott hasznos gondolatok és
a hozzászólók sokszínűsége lehetővé tette 12 széles körű iránymutatás kidolgozását a vallások
közötti párbeszédről a helyhatóságok számára,
melyek kiegészítik az Európa Tanács Fehér Könyvében megfogalmazott elképzeléseket. Négy fő
terület köré csoportosíthatók, melyek a következők:
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A helyi vallási helyzet megismerése
és megértése (1 – 2 – 3)

1) A helyhatóságok figyelmét felhívják a vallás
növekvő szerepére az egyéni és kollektív identitások kialakításában, valamint a szocializációra,
a társadalmi képviseletek létrehozására és számos
polgáruk világnézetére gyakorolt hatására. A vallás egy olyan hitrendszer kifejeződése és eredménye, amely generációról generációra öröklődik,
valamint egy hagyományhoz való hűségé. Segít
az emberek gondolkodásmódjának formálásában,
értékeket és magatartási szabályokat állapít meg.
2) Ezeknek a hatóságoknak megfelelő tudással kell rendelkezniük a helyi vallási csoportok
viszonylagos méretéről és a szerveződésük módjáról. Jelét kell adniuk annak, hogy tudják: a helyi
vallási szervezetek tevékenységei tanító, oktató
munkájukon és az általuk kínált szolgáltatásokon
keresztül valódi előnyökkel gazdagítják a lakosságot. Tagjaik számára az értelmes élet lehetőségét kínálják, és segítik a szociális kapcsolatok felépítésében, ezáltal a helyi társadalom teljes jogú
résztvevőivé válhatnak. Az etnikai és/vagy vallási
kisebbségek helyének és szerepének tudatosítását
hasznosan ki lehet egészíteni egy ennek megfelelő tudatossággal a többség által gyakorolt látens
hatalomról, amelynek általában kvázi monopóliuma van a hatalomgyakorlás helyi gépezetében.
Ez a fajta megközelítés segít annak a megelőzésében, hogy a kisebbségeket saját jobb meggyőződésük ellenére defenzív helyzetbe taszítsák. Megkülönböztetett figyelmet kell szentelni a csalá-
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dok, különösen pedig az anyák szerepének, akik
segítik kulturális értékeik továbbadását a következő generáció számára, a társadalom iránt nyitottságot mutató hozzáállással.
3) A vallási szervezeteket nem mint homogén
entitásokat kell kezelni, hanem mint olyan szervezeteket, amelyek maguk is sokféle, néha egymásnak ellentmondó álláspontot tükröznek. Ezért
mind a jelen, mind a jövő szempontjából döntő
fontosságú a helyi hatóságoknak az a döntése,
hogy kik azok a tárgyalópartnerek, akik nyitottak a párbeszédre és közben arra is módjuk van,
hogy befolyást gyakoroljanak a saját közösségükre.

A párbeszéd résztvevői közötti
megértés előmozdítása (4 - 5)

4) A helyi hatóságoknak azzal kell hozzájárulniuk más kultúrák felfedezésének a folyamatához, hogy megfigyelik a kulturális hasonlóságokat és különbözőségeket, megértik azokat, akiknek eltérő a nézőpontjuk és elfogadhatatlannak
találják a helyi szokásokat és gyakorlatot, és ezeket az információkat terjeszteniük kell és meg kell
osztaniuk. Ezt úgy tehetik meg, hogy ösztönzik az
ismeretek tudás teljes körű tanítását a kulturális
tudás, nem pedig a vallási gyakorlatok terjesztésének céljából. Ez a fajta ismeretterjesztés, amelyet iskolákban és civil vallási tanulmányi központokban lehet folytatni, kulcsfontosságú tényező a
nagyobb nyitottság előmozdításában és a tudásvágy kielégítésében. A másik iránti nyitottság felkeltheti azt a vágyat is, hogy jobban megértsük a
saját hitünket vagy a saját személyes és társadalmi
értékeinket, így a nagyobb kulturális tudatosságon keresztül elősegíti a radikalizálódás kockázatának mérséklését. Ezt az intézkedést az a vágy
vezérli, hogy megteremtsék az egyenlőség feltételeit férfiak és nők között, és biztosítsák is ezeknek a feltételeknek az érvényre jutását.
5) A helyi hatóságoknak meg kell határozniuk
a megfelelő alkalmakat arra, hogy kölcsönös
tudást és személyes kapcsolatokat fejlesszenek
ki, a bizalmatlanság vagy akár a félelem érzésének a mérséklésére. A cél az legyen, hogy stabilan tudjunk haladni a tudatlanságtól a tudás, a
tudástól a megértés, a megértéstől pedig a magabiztosság felé. A program keretében olyan tevé-
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kenységekre kerülhet sor, mint különböző vallási
kultuszhelyek meglátogatása, vagy egy kultúrák
közötti vagy vallások közötti fórum vagy fesztivál megszervezése éves gyakorisággal. Ezzel párhuzamosan létre lehet hozni egy intézményt vagy
tanácsot a kultúrák és vallások közötti kapcsolatok ápolására, amely a többoldalú véleménycserét állítja a középpontba.

Partnerség létrehozása
(6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11)

6) A helyi hatóságok a frontvonalban tevékenykednek, és aktív jelenlétük a terepen, az összes
érintettre kiterjedő helyismeretük és innovációs
képességük révén vezető és teljes mértékben legitim szerepet töltenek be a vallási tevékenységekkel kapcsolatosan. Vitáik és tevékenységeik során
vezérelvük legyen a nyitottságra, az innovációra
és a kísérletezésre fordítandó figyelem.
7) A helyi hatóságok szerepe a párbeszéd előmozdításában és a partnerségek létrehozásában hatékonyabb és hitelesebb lesz hosszú távon
akkor, ha már az indulás pillanatában megfelelnek bizonyos feltételeknek:
–– a törvényesség tisztelete;
–– a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása;
–– vallási semlegesség és diszkriminációmentesség;
–– átláthatóság minden tevékenységükben.
8) A helyi hatóságok lehetőleg ne vegyenek
részt közvetlenül a vallások közötti párbeszédben.
A szubszidiaritás és a vallási autonómia alapelvei
miatt nem szabad ezt a fajta párbeszédet sem hivatalosan szponzorálni, sem pedig megszervezni. A
hivatalos álláspont legyen az, hogy az ügy a hatóság számára nem közömbös, de nem is avatkozik bele. A helyi hatóságok szerepe alapvetően
facilitátori, mediátori, vagy ha szükséges, szabályozói szerep, egyértelműen kijelölt és tárgyalások útján elfogadott célok alapján. Az ő szempontjukból, amely a tájékozott semlegesség, a vallások
közötti párbeszéd valójában az ésszerűségen, nem
pedig hiten, a tudáson, és nem hitelveken alapszik.
9) Az elismerés és a bizalom kihangsúlyozásával
a helyi hatóságok biztosíthatják, hogy a vallásokat
ne problémának, hanem erőforrásnak tekintsék, a
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pluralizmus demokratikus kezelésével kapcsolatos
pozitív hozzáállás elfogadása révén. A tevékenységüket két cél szolgálatába kell állítaniuk: egy koherensebb szervezeti struktúra létrehozása a helyi
vallásfelekezetek számára, és a társadalmi kohézió
megerősítése. A párbeszédbe bevont testületek és
partnerek nem szabad, hogy kilépjenek a saját meghatározott szerepükből, így a párbeszédet elsősorban és mindenekelőtt egy megosztott haszonnak
kell tekinteniük, amelyet ösztönözni kell.
10) Az olyan tevékenységek, mint például kultuszhelyek építése vagy kezelése, az egyensúly és
a harmónia előmozdítását kell, hogy szolgálják, és
a nagyobb nyitottságot, nem pedig a gettósodást
kell ösztönözniük. Ez azt jelenti, hogy a vallások
közötti megközelítésnek fokozatosan előtérbe kell
kerülnie a többvallású megközelítéshez képest.
A helyi hatóságok tevékenységeit annak a törekvésnek kell vezérelnie, hogy előmozdítsák a közös
hitet egy sokarcú Istenben.
11) A helyi hatóságok igyekezete a vallási sokszínűség és a vallások közötti párbeszéd előmozdítására konkrét intézkedések formájában is meg kell,
hogy jelenjen a helyi szociális ügyekkel, a sporttal, az oktatással, a várostervezéssel, a kultúrával
kapcsolatos szakpolitikákban és a helyi szervezetekkel ápolt kapcsolataikban, hogy ez által átlós
dimenziót kapjon. Ennek megfelelően ne egy meghatározott területből álljon, hanem adjon információt minden tevékenységi területnek, és gyakoroljon hatást ezekre. Ha minden érintett szereplő hajlandó odafigyelni a másikra, elérhető az
az állapot, amit a kanadaiak „ésszerű alkalmazkodásnak” neveznek, ami azt jelenti, hogy a felekezetek számára maximális lehetőséget kínálnak
vallási hitelveik kinyilvánítására mindaddig, amíg
ez nem áll ellentétben más alapvető jogokkal.

Kiértékelés (12)

12) A helyi vallási szervezetekkel konzultálva
a helyi hatóságok előre határozzák meg, milyen
kritériumokat és mutatókat alkalmazzanak
a kultúrák és vallások közötti párbeszéd hatékonyságának kiértékelésére. Ilyen lehet például
az, hogy mennyivel gyarapodott a saját szakértelmük, és hogy hálózatok jöttek létre a vallásfelekezetek közötti eszmecsere érdekében, vagy képzési

www.toosz.hu

és információs központok létrehozása. Emellett
kapcsolatba kell lépniük más helyi hatóságok képviselőivel is, hogy összevessék, és egymás mellé
állítsák a különböző intézkedéseket, ezáltal kidolgozzák sajátos, rájuk jellemző megközelítésüket.

Jó példák a nagyvilágból a kultúrák és
vallások közötti hatékony párbeszédre
Reggio Emilia, Olaszország: szomszédsági egyezség: kölcsönös felelősség a városlakók és a város
részére. A város vezetése erős elkötelezettséggel
bír a folyamatosan változó városban a bevándorló
és az őslakosok közössége iránt is. A polgármester és az alpolgármester elhatározta, hogy a problémákat lehetőséggé alakítják át. Egy 12 nyelven
elérhető paktumban határozták meg a városukban
érvényes együttélési és etikai normákat. Kineveztek egy tanácsnokot, aki a bevándorló kisebbségi
csoportokat képviseli a testületben. Szomszédsági
megállapodást kötöttek a multikulturális, szegényebb területeken élőkkel, hogy milyen kötelezettségeket vállal a város (közszolgáltatások nyújtása)
és mit vállalnak a polgárok (konfliktusok kezelése, rendezvények és tevékenységek szervezése).
Aarhus, Dánia: az Aarhus Modell
Beavatkozásaik két fő területet érintenek:
Az általános közvélemény szemléletformálása:
workshopokat, bemutatókat szerveznek az oktatási intézményeken keresztül; valamint együttműködnek a helyi közösségekkel tiszteletteljes és
asszertív párbeszédet folytatva velük.
Az egyénekre hatva a következőket teszik:
–– munkacsoportot hoztak létre, akik kockázatelemzést végeznek csoportok és egyének
tekintetében
–– az alkalmazottak képzése arról, hogyan
kezeljék a radikalizációval kapcsolatos eseteket
–– tanácsadás egyének és közvetlen hozzátartozók számára, ha a radikalizálódás jeleit
érzékelik
–– azon személyek mentorálása, akik ki vannak téve a radikalizálódás és erőszakos extrémizmus kockázatának.
Forrás: az Európa Tanács Helyi és Regionális
Önkormányzatok Kongresszusa tematikus gyűjtése http://www.congress-intercultural.eu
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Polgárőr érdemrendet
kapott a TÖOSZ elnöke
Szerző: OPSZ – TÖOSZ/Kolin Péter Fotó: OPSZ – Kolin Péter (TÖOSZ)

Kibővített elnökségi ülésén ünnepelt az Országos Polgárőr Szövetség 2016.
december 16-án, a Készenléti Rendőrség tanácstermében, melynek keretében
Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet kapott Schmidt Jenő, a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke.
Az ünnepségen részt vett – többek között – Papp
Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Boda
József vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja, Samu
István, a Magyar Labdarúgó Szövetség biztonsági
igazgatója, Károlyi László, a Magyar Posta Zrt.
biztonsági főigazgatója, Lee Sang Il, a Hankook
Tire Magyarország ügyvezető igazgatója és Pigler
István rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség
Különleges Szolgálatok Igazgatóság igazgatója.
Köszöntő beszédében Túrós András az OPSZ
elnöke a 2016-os évre visszatekintve változatosnak, eseménydúsnak, sikeresnek, jubileuminak
és feszültségektől terhesnek jellemezte az elmúlt
hónapokat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a polgárőrök jelesre vizsgáztak a bűnmegelőzés terén.
A lakosok befogadták és elfogadták az önkéntes
bűnmegelőzőket, akik példát is mutatnak szabadidejükben végzett munkájukkal. A közel tízmillió
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szolgálati óra keretében az országhatár védelméből is kivették a részüket a polgárőrök. A kiemelt
hazafias cselekedetről a Csongrád megyei Közgyűlés is hálásan megemlékezett. A szolgálat mellett
persze jutott idő az ünneplésre is: szinte mindenhol megemlékeztek a polgárőrség fennállásának
25. évfordulójáról.
Az ünnepi eseményen elismerésben részesült
mások mellett, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke,
aki a polgárőrség legrangosabb kitüntetését, Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet kapott, miniszteri elismerésben és tárgyjutalomban részesült
továbbá Molnár Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, Taktakenéz polgármestere. (Az elismerések teljes listája megtalálható honlapunkon: www.toosz.hu)
Az ÖNkormányzat kérdésére Schmidt Jenő
elmondta: „Nagy megtiszteltetés volt számára
a kitüntetés, amely valójában a TÖOSZ munkájának elismerése. Két évvel ezelőtt kezdtünk
azon gondolkodni, hogy a polgárőr szövetség, a
rendőrség és az önkormányzati rendszer miképpen tud együttműködni. Azóta évente több alkalommal találkozunk, és mindenki teszi a dolgát a
kitűzött célok mentén” – mondta Schmidt Jenő.
„Ahogyan a TÖOSZ – ahol minden megyében
ott vannak a vezetőink és küldötteink –, a polgárőr szövetség is hasonló módon épül fel. Minden településen fontos a közbiztonság, azonban
azt is látni kell, hogy hazánk hetven százaléka kistelepülésekből áll, ahol a helyi felhajtóerőre nagy
szerepkör hárul abból a szempontból, hogy pró-
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bálja helyettesíteni, kiegészíteni a közbiztonság
fenntartásának egyes kérdéseit, hiszen a hivatalos állománynak nem mindenhol van erre kapacitása. Nagyon sok polgármester polgárőr is egyben, általánosságban elmondható, hogy jó a kapcsolat az önkormányzatok és a polgárőrség között.
Fontos az önkormányzatok számára hogy a polgárőrök folyamatosan járőrözzenek és vigyázzanak a települések rendjére és fegyelmére” – tette
hozzá a TÖOSZ elnöke.
A rendezvényen az alábbiak kaptak kitüntetést, elismerést, tárgyjutalmat:
Miniszteri elismerésben és tárgyjutalomban
részesült Molnár Tibor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke, Taktakenéz polgármestere.
Országos Rendőr-főkapitányi elismerést és
tárgyjutalmat vett át:
–– Cseh László János, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek elnöke;
–– Dézsi János, a Veszprém Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke;
–– Fuksa Ágnes, a Nagykozári Polgárőr Egyesület elnöke;
–– Szabó Sándor, a Gyenesdiási Polgárőr
Egyesület elnöke;
–– Pitz Sándor, a Kaposfői Polgárőr Egyesület
elnöke;
–– Dr. Malatinszky András, a Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke;
–– Kórosi Tibor, a Dózsa Polgárőrség elnöke;
–– Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr
Szervezetek Szövetségének elnöke;
–– Hegedűs Zoltán, a Kübekháza Polgárőr
Egyesület elnöke;
–– Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke.
Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet kapott
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányza-
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tok Országos Szövetségének elnöke, valamint
dr. habil. Boda József vezérőrnagy, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem dékánja.
Elismerő Aranyoklevelet vehetett át dr. Fekecs
Dénes, az OPSZ pénzügyi-gazdasági elnökhelyettese.
Polgárőr Község kitüntető címet érdemelt ki
Újudvar község.
Az Év Polgárőr pedagógusa kitüntetést Répásiné dr. Kovács Zsuzsanna kapott.
Az Év Polgárőre kitüntetésben részesült:
–– Nagy László, az Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület elnöke;
–– Könczölné Bernáth Ilona, a Répcelaki Polgárőr Egyesület elnöke.
Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetést és tárgyjutalmat vett át:
–– Mr. Lee Sang Il, a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezetője;
–– Jászovics László, a Tiszanagyfalui Polgárőr
Egyesület elnöke;
–– Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület;
–– Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgárőr
Egyesület.
Emellett az ünnepségen még Elnöki Elismeréseket is vehettek át többen, illetve ajándékcsomagot kapott három nagycsaládos polgárőr.
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A Demokratikus Helyi
Közigazgatás Fejlesztéséért
Alapítványról
Szerző: Zongor Gábor önkormányzati szakértő
A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítványt 1990-ben a Belügyminisztérium a
francia Drome megyei önkormányzat közgyűlésével (Conseil General de la Drôme), valamint a
megyeszékhely Valence (ville de Valence) városával közösen hozta létre.
Az alapító okirat szerint az alapítvány működése során, célkitűzéseit a következő formákban
valósítja meg:
–– helyi és területi közigazgatás demokratikus jellegét erősítő szakmai tapasztalatcserék lebonyolítása, tanulmányok készítése,
illetve ilyen jellegű kutatási tevékenységek
támogatása;
–– a helyi és területi közigazgatást, különös
tekintettel az önkormányzati önállóságot
segítő dokumentációk és információk gyűjtése és terjesztése;
–– az önkormányzati önállóság fejlesztésére
irányuló állampolgári kezdeményezések
megsegítése és támogatása;
–– a helyi és területi önkormányzati szervek
együttműködésének segítése;
–– az olyan helyi autonóm önkormányzati
kezdeményezések támogatása, amelyek
a demokrácia, a néprészvétel, valamint a
helyi lakossági közélet erősítését szolgálják;
–– a központi államigazgatási, illetve annak
helyi és területi szervei demokratikus jellegének erősítése, továbbá az ezzel kapcsolatos kormányzati és parlamenti munka
segítése;
–– a helyi és területi önkormányzatok szakembereinek, választott képviselőinek alapképzése, illetve továbbképzése;
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–– kiadói tevékenység folytatása;
–– együttműködés más, a helyi és területi közigazgatás, valamint az önkormányzatiság
fejlesztését szolgáló külföldi szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal;
–– az Alapítvány által finanszírozott kutatási és szakértői tevékenység anyagainak a
Országgyűlés, illetve a Kormány rendelkezésére bocsátása;
–– önkormányzati információs és dokumentációs központ létrehozása, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az önkormányzatoknak.
–– a helyi önkormányzatok által ellátott szakfeladatok típusainak és a szakmai hatásköröknek továbbfejlesztése.
–– a helyi önkormányzatok külső és belső
tevékenysége erőforrásainak (személyi,
pénzügyi-vagyoni, tárgyi erőforrásainak)
vizsgálata és fejlesztése.
–– a helyi önkormányzatiság felügyeletét és
ellenőrzését végző Alkotmánybírósági,
Közigazgatási bírósági, Kormány független végrehajtó hatalmai szervek vonatkozó
tevékenységével összefüggő fejlesztési igények feltárása.
Az alapítvány a 90-es években a célkitűzéseinek
megfelelően jelentős szerepet játszott az újonnan
létrehozott önkormányzati rendszer működőképességének támogatásában, tudományos megalapozásában és fejlesztésében. Az alapítvány a
90-es években támogatott önkormányzati képzéseket, szakmai kutatásokat, konferenciákat és az
önkormányzatok ismereteit bővítő kiadványok
megjelenését. Miután Magyarországon stabilizálódott a demokratikus önkormányzati rend-
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szer a francia társalapítók már nem gyakorolták
alapítói jogaikat.
A Belügyminisztérium 2015 nyarán az új Ptk.
törvényi szabályainak megfelelően megújította
az alapítványt, miközben a kitűzött célok alapvetően változatlanok maradtak. Természetesen
az elmúlt évtizedek változásainak következtében a ma működő alapítvány – figyelembe véve
a rendelkezésre álló forrásokat is – a változatlan
célok mellett a mindennapi gyakorlat által felvetett kérdésekre fókuszál.
Ugyanakkor a helyi közigazgatás demokráciájának, szakmai színvonalának fejlesztése, az önkormányzati önállóság kiterjesztése jelenleg is aktuális feladat. A demokratikus helyi közigazgatás
fejlesztése mindenekelőtt, a demokratikus jogállamiság, valamint a hatékonyság elvei szerinti
fejlesztési kérdések vizsgálatát foglalja magába a
helyi önkormányzatok témakörében.
Az alapítvány fontosnak tartja a helyi önkormányzati minták és szervezettípusok fejlesztését
az önkormányzatok belső vezetésének és ügyintézésnek korszerűsítése érdekében. Az alapítvány
fel kívánja karolni az önkormányzati jó gyakorlatokat, megoldásokat is.
Az alapítvány a közeljövőben kapcsolatfelvételre törekszik az önkormányzatokkal és érdekvédelmi szervezeteikkel, a közigazgatással foglalkozó civil szervezetekkel a szakmai aktivitás fejlesztése érdekében.
Az alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) között a kapcsolatépítés hosszabb ideje
folyik. Az alapítvány elnöke Prof. Em. Dr. Verebélyi Imre, az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött Önkormányzati Kutatóintézet mellett működő Tudományos Tanács elnöke
és törekszik az egyetem önkormányzati fejlesztési programjainak az alapítvány tevékenységé-
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nek egyeztetésére, összehangolására. Az alapítvány értelemszerűen együttműködik az alapító
Belügyminisztériummal az önkormányzatokat
érintő szakmai ügyek tekintetében.
Az alapítvány és a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) közötti együttműködés első lépése volt, hogy az alapítvány elnöke
részt vett és előadást tartott a TÖOSZ által 2016.
november 17-én szervezett Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Záró konferenciáján.
Az alapítvány nyitott a jó gyakorlatok ügyében
2008 óta folyamatosan működő rendszerhez való
csatlakozásra és részvételre a program irányító
bizottságában.
Az alapítvány kuratóriuma jóváhagyta az Új
Magyar Közigazgatással kötendő együttműködési megállapodást és folyóirat szakmai színvonalának tovább erősítését anyagilag is támogatja.
A hét tagú kuratórium elnöke Prof. Em. Dr.
Verebélyi Imre, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkormányzati Kutató Intézete Tudományos Tanácsának elnöke. Tagjai: Prof. Dr. Balázs
István, a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára, Bene
Dániel, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
főigazgatója, dr. Dudás Ferenc, a CIG Pannónia
Csoport közkapcsolati főtanácsadója, Kis-Fehér
Katalin, a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője, dr. Urbán Hajnalka, Monor város jegyzője és dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ nyugalmazott főtitkára. Az alapítvány titkári feladatait dr.
Sziráki András a BM munkatársa látja el.
A megújított alapítvány folyamatosan bővülő
tartalmú saját honlappal – http://www.dhkfa.hu/
index.html – rendelkezik.
Az alapítvány nyitott a közigazgatásban dolgozó gyakorlati szakemberek probléma felvetéseire, kezdeményezéseire és aktivitására.
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Remény a változásra –
Roma mediátorok
Szerző: Roma Sajtóközpont – RSK
Ignácz Roland nemrégiben nyerte el az év roma
mediátora-díjat, amit olyan emberek kaphatnak
meg, akik helyi közösségükben elősegítik a társadalmi párbeszédet, tevékenységükkel szilárd
együttműködések alakulnak ki, a településen
sikeres, tartós és hatékony fejlesztések valósulnak meg. (Keretes írásunkban bővebben olvashatnak a roma mediátorok szerepéről.)
Roland két éve lett a gyulaji (Tolna megye) közösség aktív motorja, amikor a Partners Hungary
Alapítvány és a GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszergyár közös programjában kezdett mediátorként dolgozni. Az 1000 fős zsákfalu lakosságának
nagy része munkanélküli, 90%-a roma. Munkalehetőség a legutóbbi időkig a közeli városokban
sem nagyon volt, ráadásul nagyon rossz a helyi

közlekedés. A járásszékhelyre (ahol kevesebb a
munkalehetőség, mint a valamivel messzebb lévő
Tamásiban) napi 5 járatpár közlekedik, a menetjegy 1120 Ft-ba, a havi bérlet 32 000 Ft-ba kerül.
A faluban 8 főre jut egy gépkocsi, ami messze az
országos átlag alatt van, de a megyeit (3,1) is jócskán alulmúlja – nem mintha lenne a helyieknek
pénze üzemanyagra.
A GSK egészségügyi programja során a
300 000 Ft-os forráshoz a mediátor által összefogott közösség gyűjtött további 200 000 Ft-ot,
hogy 24 rossz állapotú lakást renováljanak. Vizet
vezettek be, aljzatbetonoztak, fürdőszobákat alakítottak ki, ablakokat cseréltek, füvet nyírtak és
rendbe tettek udvarokat a komfort nélküli házakban, önkéntes munkában. Steril szobát hoztak létre

Az év roma mediátora, Ignácz Roland és Marcos Andrade, az Európa Tanács munkatársa
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Selmeczi László, Gyulaj alpolgármestere

egy vesetranszplantációra váró cigány asszonynak, aki így otthon gyógyulhatott.
Roland kitartó munkája hamar elismertséget
szerzett neki, sikerült meggyőznie környékbeli
nagyvállalkozókat, ami további anyagi támogatást hozott a projekteknek. Azt mondja, a polgármesteri hivatal, illetve egészen pontosan Selmeczi
László alpolgármester segítsége elengedhetetlen
volt a sikerhez. Selmeczit Lászlót egyébként a már
említett – a Partners Hungary Alapítvány által
szervezett – díjátadón szintén díjazta a zsűri, ő
lett az év roma mediációs nagykövete.
Roland a díj elnyerése után döntötte el, hogy
munkahelyet vált. Elege volt a közeli üzemben
végzett éjszakai műszakokból, ami a családi életének is sokat ártott (párjával egy kislányt nevelnek). Eddigi tapasztalataira alapozva felkereste a
közeli város közismert multi cégét, és ajánlattal
élt. De nem csupán a maga nevében.
A környék munkanélküliséggel sújtott, a cégek
viszont munkaerőhiányban szenvednek, aki
tehette, külföldre ment munkát vállalni. A romák
közül is sokan elmentek, az itthon maradók többségének viszont nincs munkája. Ebből indult ki
Roland, s felkereste az ügyvezetőt, aki a felvételi
tesztekért is felel. A városba – hiába van csupán mintegy 30 kilométerre – nehéz és költsé-
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ges eljutni, napi három busz megy, azokról is át
kell szállni, így a leggyorsabb járattal is másfél óra
az utazás. Roland felajánlotta, hogy helybe viszi a
felvételit, azaz megszervezi a környékbeli falvakban, amennyiben a cég biztosítja az ehhez szükséges forrást. A cégnek, ami épp bővíteni készül,
új, 500 fős üzemet épít, kapóra jött a felajánlás.
Első körben két faluban, Gyulajon és Kurdon indult meg a felvételi, rengetegen jelentkeztek. A szükséges infrastruktúrát a polgármesterek biztosították. Helyben régi jó kapcsolat
fűzte Rolandot a polgármester betegsége miatt
a települést valójában irányító alpolgármesterhez, a szomszédos Kurdon pedig – ott nőtt fel
– egykori tanára a polgármester, itt sem volt
kérdés, hogy befogadják-e a kezdeményezést.
Eddig 60 embert, munkanélkülieket és közmunkásokat, illetve pályakezdőket vitt be a céghez az
említett két faluból, most további hat településre
szervezi a tesztírást, ahol szintén a polgármestereket fogja felkeresni, hogy sikeres legyen a felvételiztetés. A tesztírásra szinte mindenki jelentkezik, –
mert akárki akármit mond, a közmunka nem megoldás hosszútávon, pláne nem lehet abból egy családot eltartani – mondja Roland. Az alulképzettség
jelentős, ezért még az egyszerűbb munkákhoz se
fér hozzá mindenki – árnyalja a képet a mediátor.
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Roland nem állt le a hagyományos mediátori
tevékenységével sem. Ahogy az ország szegényebb vidékein, itt is óriási gondot jelent a tüzelő
beszerzése a mélyszegénységben élő embereknek. Legújabb projektje épp erről szól. Az erdészetnél hosszú tárgyalásokon keresztül elérte,
hogy rászoruló családok fát gyűjthessenek, cserébe hasznos munkát végeznek az erdőben. Az
erdészetnek korábban sok gondot okozott az illegális fagyűjtés, ezért nehezen indultak a megbeszélések. Ugyanakkor szükségük volt olyan mun-

kásokra, akik gyérítenek, azaz tisztítják, takarítják az erdőt. Jelenleg hét család került be a programba, de minden fél a bővítésben gondolkodik.
Mintegy négy hektárnyi területen dolgoznak, és
családonként 3,5 m3 tűzifát vihetnek haza, hogy
mindenkinek jusson. A fát így is ki kell fizetni, de
a piaci árnál jóval olcsóbban, negyedéért, hatodáért jutnak így minőségi tüzelőhöz. A polgármesteri hivatal is besegít, 2500 forintért hazaszállítja a fát az erdőből, ami szintén igen kedvezményes díj.

Az elmúlt 10-15 évben a különböző roma integrációs programok megvalósítása során felbukkant
egy új funkció, illetve szakmai szerep: a közvetítőé, akinek az a feladata, hogy segítse a párbeszédet, együttműködést a roma közösség tagjai és a különféle intézmények és a helyi önkormányzat
között. Ezek a közvetítők hozzájárulnak a konfliktusok megelőzéséhez, illetve segítséget nyújtanak a már kialakult konfliktusok megoldásában is. A nemzetközi szakirodalom a különböző társadalmi csoportok és a különböző intézmények közötti közvetítőt interkulturális mediátornak nevezi.
Jelentős mennyiségű tapasztalat halmozódott fel a roma integráció kulcsterületein: az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a lakhatás témájában. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kisebbségi csoportok közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének segítésében, a hatékonyabb kommunikáció
kialakításában kiemelt szerepük van a roma mediátoroknak. A különböző társadalmi integrációs programokban – néhány fejlesztési konstrukció esetén pedig már a kiírásban is – megjelentek a közvetítők.
A rendelkezésre álló példák, jó gyakorlatok azt mutatják, hogy leginkább az oktatás és az egészségügy területén alkalmazták, alkalmazzák leginkább a közvetítői szerepet gyakorló szakembereket.
Bár elnevezésük különböző (roma dajka, roma pedagógiai asszisztens, roma pedellus, családi koordinátor, esélynövelő koordinátor, családi mentor, egészségügyi mediátor, egészségőr, segéd egészségőr), az általuk betöltött funkció számos azonos elemet tartalmaz.
Időszerűvé vált annak vizsgálata, hogy Magyarországon van-e létjogosultsága az interkulturális
mediáció, mint önálló szakma megteremtésének. Ezt a feladatot a Partners Hungary Alapítvány
végzi. A szakma megteremtésének egyik alapkérdése, hogy a szakma gyakorlóinak képzése a hazai
képzési rendszerbe hová illeszthető: az Országos Képzési Jegyzékbe, mint önálló, érettségire épülő
szakképzés, vagy modulként, szakmai elágazásként, vagy rész-képesítésként lenne hozzáilleszthető
releváns szakmákhoz (mint pl. családpedagógiai mentor, óvodai dajka, pedagógiai asszisztens, szociális asszisztens, egészségügyi asszisztens stb.). Egy másik megoldás lehet, hogy az általános mediátor szakmához hasonlóan, egy egyszerűbb eljárással, például miniszteri rendelettel nyilvántartásba
veszik a szóban forgó szakembereket.
Másik alapkérdés a foglalkoztatás rendszerszintű, állami támogatása. Amíg az interkulturális mediátorok alkalmazása a projektek finanszírozásától függ, addig a roma integráció rendszerszintű támogatásában betöltött szerepük is esetleges marad.
Érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen lehetőségek, jó gyakorlatok vannak olyan szakmák, szakmai hálózatok állami finanszírozására, melyek kiemelten közhasznú társadalmi célok eléréséért
működnek – pl. a védőnői hálózat –, és ehhez hasonló módon finanszírozni az interkulturális mediátorok foglalkoztatását. Ebben az esetben a fenntarthatóság és az eredmények is számon kérhetővé,
az állami szerep- és felelősségvállalás pedig megkérdőjelezhetetlenné válnának.
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A lakáshotel és az ifa
Szerző: Hajós Anna Fotó: Hajós Anna

Zúgolódnak a szállodák – zúgolódnak a szomszédok.
Érik a szigorú ellenőrzés követelése
Egykor volt a „Zimmer Feri”, az IBUSZ szoba,
most pedig ezen a területen virágzik az Airbnb.
Az utóbbi (AirBed & Breakfast) egy külföldi központú online foglalási rendszer, amelynek során
privátok adnak ki fizetővendég szolgáltatásként
szobát, apartmant, vagy egész lakást. Miután ez
idegenforgalmi célú hasznosítás, köteles lenne a
lakás tulajdonos idegenforgalmi adót, azaz ifát és
személyi jövedelemadót is fizetni a bevétele után.
Ha a tulajdonos nem jogkövető, nem jelenti be a
vendéget, elmarad mindkét adóbevétel. Az önkormányzatok számára az ifa a fontos, mert ehhez
kapja az állami hozzájárulást, és ezt az összeget
tudja a település fejlesztésére, a turisztikai szempontból vonzó környezet kialakítására felhasználni.
A nem állandó lakos ezzel járul hozzá a kommunális
szolgáltatásokhoz és a helyi közszolgáltatásokhoz.
A cél az is, hogy a turizmus negatív hatásait az így
befolyt összeggel mérsékeljék. Ám ez ritkán fordul
elő. Egyrészt az Airbnb szolgáltatások igénybevételénél a 2008-ban az Egyesült Államokban alapított cégen keresztül történik a fizetés lebonyolítása, ők pedig egyelőre nem adnak ki információt a velük szerződésben álló felekről, másrészt
a hazai szálláshely hasznosítók egy része ugyancsak kerüli a bejelentkezést, a hatósági nyilvántartásba vételt és egyúttal mindkét adó megfizetését.
Közben egyes becslések szerint jelentős piaci
szegmenssé nőtte ki magát a közösségi szálláshely kiadás: tavaly világszerte három millióan
vették igénybe. A „lakáshotel” a szállodák, főleg
a középkategóriás szolgáltatást nyújtók számára
vetélytárs, mert jóval olcsóbban, jóval kevesebb
megkötéssel érnek el jelentős bevételt. Azonban
az önkormányzatok szerte Európában nem ennek
a fajta vendéglátásnak az ellehetetlenítést akarják, hanem az adózási fegyelmet megteremteni
és biztosítani. Természetesen több helyen is ter-
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vezik a környezet, a többi lakástulajdonos terheinek – a vendégkör szabados viselkedésének –
bizonyos mértékig a mérséklését is.
Magyarországon az 110/1997. (VI. 25.) Korm.
rendelet szabályozná a kialakult helyzetet, ám az
élet bizonyos mértékig túlhaladt a közel 20 éves
jogszabályon. Eszerint az adott település jegyzője
veszi nyilvántartásba a szállásadó kérelmére a
szállásadói tevékenységet. Meg kell adni sok olyan
adatot, amelynek segítségével az illető beazonosítható, emellett az érintett szálláshelynek osztályba sorolását is. Mindez könnyen megkerülhető. Igaz, a környezet sokat tesz az Airbnb „kifehérítéséért”, hiszen egyre több panasz érkezik az
önkormányzatokhoz a kiadott szálláshelyeket
igénybe vevők viselkedésére. Az önkormányzatoknak viszont ez kapóra jöhet, kiderül, hogy voltak
vendégek, hogy egyáltalán kiadják erre a célra a
lakást, az azonban nem, mennyi ideig maradtak
és mennyit fizettek. Pedig ez a fontos a hivataloknak, hiszen minden egyes forintnyi idegenforgalmi adó bevételhez újabb egy forintnyi állami
támogatást kapnak. Az ifa mértéke településenként változó, az önkormányzatok állapítják meg
a jogszabályban megállapított 500 Ft/nap plafonig az összeget vendégéjszakánként. A legérintettebb természetesen Budapest, de a megyeszékhelyek, megyei jogú városok, a gyógyhelyek, gyógyfürdők mellett a kiemelt üdülőhelyek is ebben a
csapdahelyzetben vannak.

Londonban – Berlinben –
Barcelonában – New Yorkban
– Mi itt tartunk. Hogy szabályozzák a kialakult
helyzetet külföldön?
– Jövőre változás várható a brit fővárosban
ezen a téren. A hvg.hu cikke szerint megszigorítják a lakáskiadás feltételeit. Az Airbnb-nek ez
a világon a második legnagyobb piaca. Eddig ott
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Adóztatás
a lakáskiadásokra alig kellett adót fizetni, míg a
szállodai szolgáltatásokra magas adót vetettek
ki. 2018-tól évi 90 napra lehet csak a lakásokat
turisztikai célra kiadni.
Berlinben viszont teljesen megtiltották a rövid
távú lakáskiadást, Barcelonában önkormányzati
engedélyhez kötötték, Amszterdamban 60 napra
korlátozták. A cég kompromisszumos megoldásra törekszik a világ nagyvárosaiban, ám az
önkormányzatok a lakosság panaszait is figyelembe kívánják venni: együttélésre nehéz kötelezni a többi tulajdonost, vagy lakótársat, akiknek megmérgezi hétköznapjait az éppen kikapcsolódó turista a hangos éjszakával, a környezet
bepiszkolásával. A közelmúltban a New York-i
bíróság hozott olyan, várhatóan a további perekben hivatkozási alapul szolgáló döntést, hogy jogszabályba ütköző cselekedet apartman kiadása
rövid időtartamra, és ezért súlyos büntetést szabott ki a tulajdonosra.

Bécsben
Bécs városa 23-as ügyosztálya foglalkozik a piaci
kérdésekkel és az innovációs ügyekkel. Az adózás
megkerülése gondot jelent – mondta Klemens
Himpele, a terület vezetője. – Az Airbnb szállásmegosztó nem ad felvilágosítást az igénybevevőkről. Az adózási morált kívánják elősegíteni azzal
a monitoring rendszerrel, amely 6500 kiajánlott
lakásról közöl információt, a tulajdonosok itt az
adózási kötelezettségükkel kapcsolatban felvilágosítást kapnak, és van egy homepage, amelyről
lehívhatják a számítási képleteket a lakás nagyságát, a szállást igénybevevők számát és az igénybevétel idejét figyelembe véve. A közelmúltban megváltoztatták a turizmustámogatási törvényt, így
ezeknek a csoportoknak most már kötelességük
az adatszolgáltatás. Bécs szigorúan szabályozza a
közösségi szálláskiadást. Büntetést ír elő a jogszabály kiegészítés a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén. Ez vonatkozik a szállásmegosztó
platformokra is, nekik az adatokat továbbítaniuk
kell a város felé. Minden ellenérték fejében eltöltött
vendégéjszaka után idegenforgalmi adót kell fizetni.
– A szállodaipar jogosan követeli, hogy a magánszemélyek – ugyanúgy, mint a szállodák – azonos feltételek közepette adják ki a turistáknak a
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lakásokat. Nem illegális a bérbeadás, ahogy eddig
sem volt az. Ha viszont reggelit is adnak, már ipart
űznek, másik körben és másik adókulccsal fizetnek.
– Az Airbnb érintett központja Írországban
van. Ausztria megkereste az írországi bíróságot
ez ügyben. A város és az állam két szinten foglalkozik ezzel a témakörrel. Bécs szedi, vagy szedné
az üdülőhelyi díjat, az állam pedig az adót.
*
A körkép persze nem teljes. A nemzetközi tapasztalatok viszont egyértelműen a meghatározott éves
időtartamot preferálják a környezet érdekében,
valamint az illegalitás megszüntetését. A hazai
állapotokon is ez segítene. És a jogszabályhoz
esetleg majdan fűződő szankció. Ez lehetőséget
ad a visszaélések kiszűrésére, és ösztönzi a bérbeadókat, hogy legálisan, bejelentve, adófizetéssel
végezzék ezt a tevékenységet. A BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató tanácsadó cég
tanulmánya szerint 2015-ben 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak a lakáshotelek, míg a szállodák nyolcmilliót. Budapesten 4800 aktív vendéglátót tart nyílván az Airbnb, közülük 1200-an
több egységgel vannak jelen. Ennek a fajta vendéglátásnak fontos a szerepe és van helye a turizmusban, mert egy olyan vendégkört vonz, amelyik
további háttér területeknek ad munkalehetőséget, éttermeknek, színházaknak, múzeumoknak
generál bevételt, de az adófizetés elengedhetetlen.
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