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Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2017. évi pályázata két témában került meghirdetésre:
–– Közös-többszörös” – a településen élő
romák és nem romák példaértékű közös
(ségi) programjai, tevékenységei
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–– Helyi polgárőrség és az önkormányzat
együttműködése
A pályázati kiírásra összesen 18 pályázat érkezett be, ebből:
„Közös-többszörös” – a településen élő romák
és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei témában 9 pályázat érkezett (Budapest IX. kerület, Budapest, XIII. kerület, Budaörs, Jászberény, Kaposvár, Kisújszállás,
Kovácsvágás, Miskolc, Siklósnagyfalu)
Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése témában is 9 pályázat érkezett (Abasár, Ajak, Berhida, Budapest XIII. kerület, Jászladány, Kistapolca, Kunsziget, Polgár, Putnok).
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A beérkezett 18 pályázatból az Irányító Bizottság „rövid listába” beválasztott – helyszíni látogatásra érdemesre ítélt – 17 pályázatot, amelyből
a helyszíni látogatások után 6 gyakorlatot juttatott tovább a döntőbe.
Az ünnepélyes díjátadót megelőzően a döntőbe
jutott 6 önkormányzat képviselői részt vehettek
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által szervezett egy napos prezentációs tréningen, melyet Iványiné Szabó Andrea
tartott, ezzel segítve a döntőbe való felkészülést.
2017. október 24-én került megrendezésre
a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program záró konferenciája, a Belügyminisztérium
Márvány Aulájában.
A hat döntőbe került önkormányzat prezentációja mellett dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke köszöntötte a közel 130 fő megjelent vendéget.
A résztvevők részére Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Sebestyén Zsuzsa, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes
Államtitkárság (EMMI TFÁT) esélyegyenlőségi
referense, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, dr. Muhi Erika
kurátor, és dr. Ammann Zsuzsa kutató a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKJI)
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képviseletében, Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára, valamint Dr. Kovács Róbert
PhD, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője tartott
szakmai előadást. A konferencia levezető elnöke
dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára volt.
Dr. Felkai László a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy körülbelül
10 évvel ezelőtt találkozott először a legjobb gyakorlatok gyűjtésével, amelynek egy aspektusa az
országon belüli gyakorlatok gyűjtése. Ezt első hallásra nem értette, azonban később nagyon hasznosnak ítélte, mindezek mellett azt is fontosnak
tartja, hogy a rendezvényen tudnak találkozni a
polgármesterek és szóban is jó gyakorlat átadása
történik. Kiemelte, az önkormányzatiság lényege,
hogy vannak jogszabályok, saját vállalt feladatok,
ennek megoldásához sok segítséget nyújthat, ha
sikerül megtalálni azokat a módszereket, amelyekkel vonzó módon meg lehet felelni a jogszabályi kötelezettségeknek és a lakosság igényeinek
is. A jó gyakorlatok gyűjtése másik jövedelmező
hatása – és más hasonló programoknak is – a
közösségteremtő ereje.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke elmondta,
hogy a hagyományokra visszatekintő, több éve
működő, a helyi önkormányzatok körében méltán
népszerű programban vannak visszatérő, minden
évben megjelenő témák, ilyen például az esély-
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egyenlőség, amelyet kiemelten fontosnak és díjazandónak tart. Felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy a Belügyminisztérium és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége honlapján tájékozódjanak egy-egy projekt, rendezvény
vagy program előtt, mert sok hasznos ötletet és
megoldási javaslatot találhatnak.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tájékoztatót tartott az
önkormányzatok jelenlegi helyzetéről. (A tájékoztatóról részletes összefoglaló az ÖNkormányzat
folyóirat e száma következő cikkében található.)
Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke az önkormányzatok, a polgárőrség és a rendőrség együttműködését hangsúlyozta. Elmondta, hogy a lakosság igényli a polgárőrség szervezetét és fejlesz-
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tését. A rendőrség stratégiai partnere a polgárőrségnek. A polgárőr egyesületek és a rendőrség
közötti együttműködés jogilag rendezett, kötelező az együttműködési megállapodás megkötése. Az önkormányzatok és a polgárőr egyesületek leginkább ajánlás, hagyomány és személyes kapcsolatok alapján működnek együtt.
A polgárőr egyesületek részére az önkormányzati támogatás meghatározó a központi forrás
mellett, de indokolt és szükséges, hogy a polgárőr egyesületek beszámoljanak a tevékenységükről a képviselő-testületek részére. Elnök úr
tájékoztatta a jelenlévőket az Országos Polgárőr
Szövetség programjairól is, és felhívta a figyelmet arra, hogy 2018-ban a gyermek- és ifjúságvédelem lesz a kiemelt terület.
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Abasár község önkormányzata képviseletében dr. Lénártné Benei Anikó polgármester
asszony tartott prezentációt. Tizenkét civil szervezet működik Abasáron, ebből egyik a polgárőr
egyesület. A polgárőrség hálózatban működik
más szervezetekkel, intézményekkel (településőrök, rendőrség, védőháló szakcsoport), valamint
a környékbeli települések polgárőr egyesületeivel.
is. A településközi kapcsolatokon kívül nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkeznek, így segítik
az információáramlást és a tapasztalatok átadását. A helyi rendezvények biztonságos lebonyolításában is nagy szerepet játszanak a polgárőrök.
A helyi rendőrökkel együtt járőröznek bevonva az
ifjú polgárőröket, amelynek keretében sor kerül
a Citrom-Alma akcióra.
Ajak prezentációját Kerekes Miklós polgármester prezentálta. Elmondta, hogy a polgárőr
egyesület jelmondata: „Közös munka, közös érdek”.
A polgármester is polgárőr az egyesület megalakulása óta, ennek köszönhetően kitűnő a kapcsolat az önkormányzat és a polgárőrség között.
A városban működő egyesületnek van lovas és ifjú
polgárőr tagozata is. Az ifjú polgárőr tagozatban
a jövőbeli működés zálogát látják. A lovas polgárőröknek a külterületek védelmében van nagy szerepe. A kárpátaljai testvértelepülésekkel megosztották a polgárőr egyesület tapasztalatait. Több
prevenciós előadást tartottak, például arról, hogy
mi a teendő baleset esetén. Minden évben kérdő-
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íves felmérést végeznek a polgárőr egyesület tevékenységének monitorozása érdekében.
Budapest Főváros XIII. kerület gyakorlatát Pál Attila, az Angyalföld Polgárőr Szervezet tagja mutatta be, amelyben a helyi polgárőrség tevékenységét prezentálta a FINA Vizes VB
ideje alatt. Az önkormányzat és a polgárőrség a
kerület állampolgárainak a rendezvényből adódó
terheit kívánta minimalizálni, valamint a kerületben megjelenő sportrajongókat kívánta tájékoztatni, segíteni, útbaigazítani. Több szervezet
is szoros együttműködésben dolgozott (közterület-felügyelet, polgárőrség, önkéntesek, rendőrség). A rendőrség parancsnoka határozta meg a
feladatokat, a polgárőrök ennek megfelelően vettek részt a szolgálatokon. Az ifjú polgárőrök szerepe jelentős volt, mert hasznosították a nyelvtudásukat, így a nagy számban megjelenő külföldi
vendégeknek is tudtak segíteni.
Sebestyén Zsuzsa, az EMMI TFÁT esélyegyenlőségi referense a településen élők romák és nem
romák közösségi tevékenységeinek jelentőségét
és kedvező hatását hangsúlyozta előadásában.
Elmondta, hogy csak gazdasági és szociális eszközökkel a felzárkózást nem lehet megoldani,
ezért fontos a jó gyakorlatok gyűjtése és bemutatása. A jelenlévők információkat kaptak az EMMI
aktuális pályázatairól, a Magyar Nemzeti Felzárkózási Stratégia alapelveiről, valamint a kulturális
tevékenységek jelentőségéről, mely során a külön-
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böző emberek megismerhetik, ezáltal könnyebben elfogadhatják egymást.
Budapest Főváros IX. kerületének prezentációjában Oláh Anna esélyegyenlőségi referens a
kerület Roma Koncepcióját ismertette. Elmondta,
hogy a felzárkózási politika sikeres megvalósításának feltétele a társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás. A munkában bevonásra kerültek azok, akik a társadalmi helyzetüknél fogva vagy munkájukból adódóan erőteljesebben alakíthatják a társadalmi befogadással
kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi közösségek és egyének támogató hozzáállását. A program célul tűzte ki, hogy csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,
különös tekintettel a romák, gyermekek és nők
körére. Több program megrendezése is szolgálja
ezt a célt: Lehetőségek Iskolája, Roma Kulturális
Fesztivál, Roma és Nem Roma Nők Akadémiája.
Budaörs przentációját Vágó Csaba kabinetvezető és Lakatos György tanodavezető tartotta.
Az előadás első részében a város adottságairól
kaptak információt a megjelentek, majd a Tanoda
életébe kaphattak betekintést. Megtudhattuk,
hogy a budaörsi tanodát 20 éve támogatja a város.
A Budaörsi Tanoda keretein belül foglalkozik hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek felzárkóztatásával, fejlesztésével és tehetséggondozásával, egyrészt azzal a céllal, hogy elkerüljék az
iskolai kudarcokat, másrészt azért, hogy családi
helyzetükből adódó hátrányaik csökkentésével
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minél nagyobb esélyük legyen a továbbtanulásra
érettségit adó középiskolában, illetve szakképesítést és diplomát adó felsőoktatási intézményekben. Különleges jellemzője a programnak, hogy
nem csak a rászorulók és gyengébb tanulók vesznek részt benne.
Kisújszállás programját dr. Kovács Tibor alpolgármester prezentálta, amelynek különlegessége,
hogy a polgárőrség működteti a Családi Kuckót,
amely a gyermekek számára heti rendszerességgel szervez szabadidős programokat, immár
5 éve. A polgárőrök segítségével eljutnak a gyerekek olyan helyekre, ahová nem lenne másként
lehetőségük, pedagógusok fejlesztő foglalkozásokat tartanak. A helyi polgárőri tevékenység másik
eleme a bűnmegelőzés. Ennek fontos része a szociális helyzet javítása. A helyi cigány lakosság tagjaiból hatékony önkormányzati támogatás mellett
a Kertbarát Kör alakult, melynek tagjai több éve
végeznek eredményes önellátó munkát. A Kertbarát Kör mottója: „Önmagunk is egy kert vagyunk,
magunkat is nevelni kell.”
Dr. Muhi Erika, a NEKJI ügyvezető kurátora
„Eszköztár az egyenlőségért, városi módszerek a
rasszizmus ellen” címmel tartott előadást. Bemutatta a közreműködésükkel készült kiadványt,
amely az egyenlőségért és jó gyakorlatok népszerűsítése érdekében íródott, valamint az UNESCO
szakosított szervét az ECCAR-t. Magyarország
esetében egyedüliként Siklósnagyfalu tagja egyelőre a szervezetnek, felhívta a települések figyel-
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mét a csatlakozási lehetőségre. Létrejött egy kézikönyv (internetes formátum) azzal a céllal, hogy
a megvalósult programok bemutatásával segítse
a csatlakozni kívánó településeket.
Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára
tájékoztatót tartott a Szövetség megújult képzési
programjairól, amelyet a közönség figyelmébe
ajánlott. Előadása után sorsolásra került sor a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok megújítását célzó tanulmány kérdőívét kitöltők közül. Két
szerencsés részvételi lehetőséget nyert a TÖOSZ
által szervezett 2017. október 30-31-i „Konfliktuskezelés a településen” tréningre.
Dr. Kovács Róbert a Helyi Obszervatórium
ügyvezetője a Territora Díjról informálta a megjelenteket.
A program zárásaként a díjátadás következett.
A pályázati program díjait átadta dr. Barnucz
Szilvia, az OPSZ főigazgatója, Tenczer Tamás,
az EMMI TFÁT tanácsadója és Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke.
A helyezések alakulása a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Irányító Bizottsága
2017. október 24-ei döntése alapján:
„Közös-többszörös” – a településen élő romák
és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei témában:

www.toosz.hu

1. helyezett Budapest Főváros IX. kerülete
– 1 200 000 Ft
2. helyezett Budaörs – 800 000 Ft
3. helyezett Kisújszállás – 500 000 Ft
Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése témában:
1. helyezett Ajak – 1 200 000 Ft
2. helyezett Abasár – 1 000 000 Ft
3. helyezett Budapest Főváros XIII. kerülete
– 800 000 Ft
díjazásban részesült.
A konferencia keretében átadásra kerültek a
Territoria Díjak, a meghirdetett kategóriákban:
EGY ÖNKORMÁNYZAT – Territoria Önkormányzati Díj az Innovációért: Zalaszentmárton,
EGY PROGRAM – Territoria Fenntartható
Környezetért Innovációs Díj: Budapest Főváros
XIII. Kerület,
EGY KÖZÖSSÉG – Territoria Társadalmi
Integráció Innovációs Díj közösségi programok számára a demokrácia és a részvétel erősítéséért: Súr.
Az elismeréseket átadta: Schmidt Jenő, a TÖOSZ
elnöke, Dr. Kovács Róbert PhD, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője és José Luis Osete, a FranciaMagyar Kezdeményezések – Initiatives FranceHongrie (INFH) igazgatója.
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Mindenki azt várja,
hogy a települése
fejlődjön
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Természetes dolog, hogy egy önkormányzat működjön. A választó úgy van vele, hogy
ha valami működik, és jól működik, az a minimum elvárás. Mindenki azt várja, hogy a
települése fejlődjön, az infrastruktúra fejlődjön, javuljanak a feltételek, amelyekben
az önkormányzati feladatokat ellátják, ehhez források kellenek. A feladatfinanszírozás
átalakítása az önkormányzatok jelentős részében közelítette a finanszírozás mértékét
a feladathoz szükséges forráshoz, de vannak még olyan területek, amelyeket
javítaniuk kell, különösen igaz ez a szociális területekre – mondta Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok Program 2017. évi ünnepélyes záró konferenciáján.
Az önkormányzati államtitkár a Belügyminisztérium Márvány Aulájában tartott eseményen
rámutatott: ahogy az emberek, úgy a szervezetek is
célokat, feladatokat választanak maguknak. Mint
mondta: ez egy önkormányzati érdekszövetség
életében is így van. Egy érdekszövetség esetében
az ember a nevéből elsődlegesen arra következtet, hogy az valamiféle szakszervezetként, valamiféle lobbi-csoportként, konfrontálódó szervezetként lép fel a kormányzattal, illetve a döntéshozókkal szemben. Hozzátette: az önkormányzatok esetében ez egy izgalmas kérdés, hiszen az
önkormányzatok és az állam valamiféle feladatmegosztással, ráadásul közös célokért és közös
mechanizmusok mentén dolgoznak. Időnként
előjöhet konfrontáció, de mégsem ez a működés
célja, sokkal inkább azoknak a közös pontoknak
a megtalálása, amelyben ha összefognak, akkor
valóban érdemben előre tudnak haladni.
Pogácsás Tibor hangsúlyozta: bár sokszor
vitáznak a TÖOSZ vezetésével, alapvetően jó
együttműködés van a Belügyminisztérium és a
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TÖOSZ vezetése között. Vannak dolgok, amiket
nyilvánvalóan másképp látnak megoldhatónak,
az alapcélkitűzésekben azonban egyetértés van.
Kiemelte: a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programsorozatot azért tartja különösen
fontosnak, mert a szervezet kilép abból a klas�szikus keretből, amit a nevéből, mint érdekszövetség következtetnénk és szakmai iránymutatóként is megjelenik. Az államtitkár arra is kitért,
hogy az önkormányzatok – mint minden más a
világban – folyamatosan rivalizálnak egymással. „Forráshiányos világban élünk, ha pályázni
kell, akkor tudunk sikeresen pályázni, ha a mi
pályázatunk sikeresebb, mint a másiké, bármen�nyire is szeretjük a szomszéd települést, akkor is
ebben az esetben már riválisként lépünk fel” –
hangsúlyozta.
Az önkormányzati szövetségnek mindezeket a dilemmákat is oldani kell. Mindkét célterület, amely megfogalmazásra került a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program idei
szakaszában egyaránt izgalmas és jó irány –
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mondta. A romákkal való együttélés kérdését,
társadalmi elfogadottságában az önkormányzatoknak nagyon súlyos szerepük van, ami a
választásokon nem is biztos, hogy pozitív eredményként köszön vissza, mégis kell lépéseket
tenni. A másik terület, a közrend, a közbiztonságért való tevékenység elvárás a polgárok részéről, így ebből a szempontból valamelyest kön�nyebb – vélekedett Pogácsás Tibor.

Az önkormányzatok helyzetéről
Az önkormányzati államtitkár előadásában az
önkormányzatok jelenlegi helyzetéről is beszélt.
Elmondta: az nyugodtan kijelenthető, hogy jó
néhány, az önkormányzatok működőképességét biztosító alapkérdésben az elmúlt években
jelentős változás következett be. A hitelkérdést
és a működési források felosztásának kérdését,
illetve az önkormányzati finanszírozást említette.
Mint mondta: nem állítható, hogy az önkormányzati finanszírozás ma elégséges és azt sem,
hogy a feladatfinanszírozás ma hibátlan, de az alapműködés feltételei abban a három finanszírozási
ágban, amely ma az önkormányzati rendszert jellemzi, biztosítottak minden településen. Az egyik
része a feladatfinanszírozás, a másik része a helyi
bevételek és a harmadik rész az a fajta rendkívüli
támogatás, amely abban az esetben biztosít forrást, ha egy-egy település az állami finanszírozásból és a saját bevételből (ha van) nem tudja a
működését biztosítani.
Ez a hármas ma az önkormányzatok döntő többségét a működésben tudja segíteni és a működés
megoldott. Van néhány önkormányzat, amelynél önkormányzati csőd állt elő, ahol alapvetően
olyan súlyos döntési hibák keletkeztek, amelyeknek a következménye az, hogy az önkormányzat
nem képes normálisan gazdálkodni. Az Állami
Számvevőszék érdekes és fontos témának tartja
azt, hogy az önkormányzati adósságrendezést
hogyan lehetne úgy alakítani, hogy az az adósságrendezés alá került önkormányzatoknak valós
kiutat és segítséget jelenthessen.
A feladatfinanszírozás átalakításánál az önkormányzatok jelentős részénél közelítette a finanszírozás mértéke a feladathoz szükséges forrást.

www.toosz.hu

Vannak még olyan területek, amelyeket javítaniuk kell, különösen igaz ez a szociális területekre.
Természetes dolog, hogy egy önkormányzat
működjön, a választó úgy van, hogy ha valami
működik és jól működik, az a minimum elvárás.
Mindenki azt várja, hogy a települése fejlődjön,
az infrastruktúra fejlődjön, javuljanak a feltételek, amelyekben az önkormányzati feladatokat
ellátjuk, ehhez nyilvánvalóan források kellenek
– emelte ki Pogácsás Tibor.
Hozzátette: 2006-tól sok európai uniós fejlesztés állt és áll rendelkezésre, manapság hazai forrásokkal is kiegészíthető a költségvetés, amely
a napi működést is megkönnyítheti. Az önkormányzatok sok pályázati lehetőséggel élnek, hogy
megvalósulhasson, amire szüksége van a településnek. A következő pályázati ciklus a gazdasági
fejlődést szeretné segíteni. Elérendő cél, hogy a
települések közötti forráselosztás megfelelően
működjön. A feladatfinanszírozás tekintetében
az ideális működést az jelentené, ha a feladathoz
lenne hozzárendelve a forrás. Ezen cél elérése érdekében a kutatás folyik, hogy a következő ciklusban, tényszerű érvkészlet álljon a rendelkezésre.
Pogácsás Tibor hangsúlyozta, hogy a Belügyminisztérium és a Kormány értékelése szerint az
önkormányzati rendszer stabil része és az egyik
legfontosabb eleme a magyar demokráciának.
Az az önkormányzati struktúra átalakítás, amely
végbement – véleményük szerint szükségszerű
volt és a kitűzött célokat szolgálta. Megerősítette, hogy az az önkormányzati modell, amely
nálunk működik, amely szerint minden településnek saját önkormányzata, választott vezetője
van, ez egy bevált és olyan rendszer, amin nem
kívánnak változtatni. Hozzátette: vannak katasztrófa-elméletek, amelyek ezt cáfolni igyekeznek;
sajnálatát fejezte ki, hogy ilyenekkel kell vitatkozni, foglalkozni.
Zárszóként visszautalt dr. Felkai László közigazgatási államtitkár szavaira, amelyek a köszöntő
előadásában hangzottak el: „a helyi közösségek,
a helyi emberi kapcsolatok jól működése elengedhetetlen”. A legfontosabb, hogy az állampolgárok elégedettek legyenek és baráti kapcsolatok
alakuljanak ki.
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TÖOSZ–OPSZ együttes
elnökségi ülés
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Fotó: Lőwinger Zoltán (OPSZ)

2017. október 27-én az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttes elnökségi ülést tartott.
A két szövetség együttes elnökségi ülésére immár
harmadik alkalommal került sor, amely ülésen a
jelenlévők áttekintették együttműködésük eddigi
tapasztalatait és aktualitásait. Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke a napirend keretében jelezte: a
TÖOSZ kezdeményezni fogja, hogy a TÖOSZtag önkormányzatok a 2018. évi költségvetésükbe
tervezzek be minimum 100 000 Ft támogatást a
helyi polgárőr szervezeteknek, továbbá évente
egyszer vegyék napirendre a helyi polgárőr szervezetek beszámolóját tevékenységükről.
Ezt követően az Országos Polgárőr Szövetség és
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége között 2014. augusztus 9-én létrejött együttműködési megállapodás aktualizálása keretében
az együttműködési megállapodás technikai jellegű módosításaira került sor, amelyet a két elnökség egyhangú szavazással elfogadott. Ennek során
átvezetésre került az együttműködési megállapodásban a TÖOSZ új székhelye, valamint – az időközbeni személyi változások miatt – a két szervezet közötti együttműködési feladatok koordinálására kapcsolattartóknak az OPSZ részéről Csaplár
Zoltánt, az OPSZ önkormányzati elnökhelyettesét és dr. Barnucz Szilviát, az OPSZ főigazgatóját, továbbá a TÖOSZ részéről Kerekes Miklóst,
Ajak város polgármesterét, a TÖOSZ társelnö-
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két és dr. Gyergyák Ferencet, a TÖOSZ főtitkárát jelölték ki. A továbbiakban a felek áttekintették még a polgárőrség és a körzeti megbízottak
együttműködésének lehetőségeit.
Az együttes elnökségi ülést követően az Országgyűlés Hivatala munkatársának idegenvezetésével közös parlamenti látogatáson megismerkedtek a világ harmadik legnagyobb, de talán mind
közül a legszebb parlamentjének látványosságai
val. A parlamenti látogatás közös ebéddel zárult
az Országház éttermében.
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A jelen településén
a jövő vezetője
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban tartott szeptemberi
háromnapos képzését tizenkét polgármester végezte el sikeresen. A „Jövő
vezetője” elnevezésű workshopon a résztvevők munkáját segítjük, hogy a lehető
leghatékonyabban végezzék a település irányítási, vezetői feladatait. Az interaktív
képzés célja, hogy a településen dolgozó elsőszámú vezetők olyan kompetenciákat
szerezzenek meg, amelyek a mindennapi döntéseikben segítik őket. A képzés
megerősítést ad a településvezetői eszközök használatában, segíti a közszereplést,
motivációs technikákat, közösségi tervezési eszközöket ismertet meg, továbbá
modern infokommunikációs eszközöket ismertet meg.
A résztvevők a településvezetői munkájukat érintő
legnagyobb kihívás meghatározásával kezdték
a képzést Iványiné Szabó Andrea tréner szakmai iránymutatása mellett. A beazonosítást kiscsoportos helyzetgyakorlatok és projektfeladatok
követték. A gyakorlat elemzésénél külön szempont volt, hogy az egyes csoportok motivációs
rendszere miben tér el egymástól, illetve milyen
tényezők – pl.: baráti csoport, formális csoport,
siker-kudarc – befolyásolják a cél elérését.
A workshopon hangsúlyos szerepet kapott a
stratégiai döntések, illetve döntési csapdák kérdése is, amelynek keretében rövid tréneri prezentációt követő együttgondolkodás folyt a stratégiai
döntések természetéről, a leggyakoribb döntési
csapdákról, valamint azok elkerülési lehetőségeiről a saját tapasztalatok tükrében. Hasonlóan fontos téma volt a közösségi konfliktuskezelés, amit esettanulmányok alapján elemeztek
a résztvevők, majd a közösségi konfliktuskezelés
folyamatáról, a konfliktus-átalakításról, a megoldási lehetőségekről beszéltek, majd saját tapasztalatok, példák keretében csoportos megbeszélés következett.
A tréning tematikája érintette a modern infokommunikációs eszközök településvezetői gya-
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korlatban történő alkalmazását is. Ezt a képzési
modult Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs
titkára tartotta. Kitért a szűkebb és tágabb értelemben vett digitális technológiák és alkalmazások áttekintésére, majd a közösségi média és
önkormányzati kommunikáció témaköre után
a résztvevők betekintést nyerhettek az önkormányzat egységes arculatát, belső és külső kommunikációját erősítő és elősegítő prezentációkészítő eszköz, a Prezi használatába. Ezt követően
kiscsoportos gyakorlat, majd együttgondolkodás
következett arról, hogy milyen könnyítő digitális
megoldást tudnának elképzelni a településvezetők, mire van szükség a gyakorlati munka során
egy önkormányzat életében. Ezt követően, mindehhez kapcsolódóan a hazai és külföldi példák
bemutatása mellett smart city típusú megoldások bemutatására is sor került.
Dr. Kovács Róbert tréner az önkormányzati
vezetésben – különös tekintettel a költségvetésre – alkalmazható stratégiai szemléletről tartott előadást. A prezentációt kiscsoportos problémamegoldó gyakorlat követte, ahol a stratégiai
tervezés lépései mellett a hosszú távú, rövid távú
célok, a prioritások, az akciótervek, feladatok meghatározási sorrendje, összefüggései is szerepeltek.
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Ezen kívül napirenden olyan meghatározó
témák szerepeltek, mint a kommunikáció, társadalmi részvétel, közszereplés, közösségi tervezés a pályázatok során.
A „Jövő vezetője” képzés egyike a TÖOSZ állandó
képzési kínálatának, így arra bármikor lehet jelentkezni - a www.toosz.hu/kepzesek oldalon.
A 2017. szeptember 21-27-28- ai „Jövő vezetője”
képzést sikeresen teljesítő polgármesterek elismerő oklevélben részesültek:
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Balogh Ervin – Nyalka, Cseh Benjámin –
Dunasziget, dr. Horváth Klára – Bábolna, Fodor
Bödös István – Tés, Janovics István – Neszmély,
Jánosiné Gyermán Erzsébet – Gátér, Rinczki
Lajos András – Mosonudvar, Péter Károly –
Vonyarcvashegy, Szabó István – Derekegyház,
Szebellédi Zoltán – Újkígyós, Szénási Zoltán
– Fülöpjakab, Tímár Zoltán –Mikepércs polgármesterei.
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Konfliktuskezelés
a településen képzés
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Kétnapos konfliktuskezelési workshopot tartott a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2017. október 30-31-én dr. Krémer András vezetésével,
a szövetség által működtetett budapesti Önkormányzati Információs és Koordinációs
Központban. 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.
Az eredetileg Norvég Alap támogatásával kialakított program 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 TÖOSZ képzési kínálatában szereplő konfliktuskezelési modul októberi kurzusát dr. Krémer
András vezette. Krémer András főiskolai tanár,
a TÖOSZ konfliktuskezelést érintő projektjeinek
vezető szakértője, így a 2009-2010-ben megvalósított, önkormányzati vezetők képzését célzó,
rendkívül sikeres Polgármester Akadémia konfliktuskezelés tananyagának szerzője, 2011–2014
között végrehajtott, ügyféloldali erőszak elleni
tréningünk vezető trénere.
Ez utóbbi projektet mindenképpen érdemes
kiemelni néhány gondolat erejéig, mielőtt rátérnénk a mostani workshop bemutatására, hiszen
a hivatalos nevén Tisztes Munka és Háromoldalú Párbeszéd elnevezésű projekt keretében
megvalósított „Harmadik oldali erőszak megelőzése helyi szinten” az első olyan Norvég Alap
által támogatott program volt, amelynek vég-
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dr. Krémer András

rehajtása a 2009–2014. közötti támogatási időszakban indult el.
A projekttel azt a célt tűztük ki, hogy az önkormányzati hivatalokban legyenek felkészültek a harmadik fél, jelen projektünkben az ügyfelek által
elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben,
azokat megelőzzék, illetőleg a már kialakult ese-
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teket kezeljék. Azt vállaltuk, hogy norvég mintára építve felmérjük és elemezzük a helyzetet a
magyar önkormányzatokban és ennek eredményeképp kísérleti jellegű konkrét intézkedéseket,
eljárásrendet, szabályozást próbálunk meg bevezetni az önkormányzati hivatalokban.
A kutatási eredményekről tanulmány készült.
A norvégiai tanulmányúton szerzett tapasztalatok felhasználásával magyar partnerek először egy
útmutatót dolgoztak ki, amely a kezdeti szervezeti
lépéseket tartalmazta az erőszakos esetek megelőzésére. A kérdőívet visszaküldő önkormányzatok közül hat különböző nagyságú és típusú
önkormányzat került kiválasztásra, akik a projekt
során folyamatosan részt vettek a kísérleti lépések
bevezetésében A pilot önkormányzatoknak összesen öt tréninget tartottunk. A résztvevő önkormányzatok példáján keresztül nagyon sok ötlet,
javaslat, tapasztalat gyűlt össze és a közös munka
eredménye egy adaptálható stratégiai modell lett,
amely norvég módszereken alapul és közös kiindulópontokat kínál az önkormányzati hivataloknak az ügyféloldali erőszak megelőzésére és keze-
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lésére. Ez megmutatkozott a MANORKA projektünk járási hivatalok és önkormányzati hivatalok
közötti együttműködést elősegítő képzései, valamint jelen konfliktuskezelési képzésünk során
is, ahol egyaránt nagy hangsúlyt helyezünk az
ügyféloldali erőszak megelőzésére és kezelésére.
Krémer András a 2017 októberi települési konfliktuskezelési workshop vonatkozásában kiemelte:
a kurzuson végignézték, 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.
Mint mondta: a workshop során nagy hangsúlyt fektetnek a települési, önkormányzati környezetben előforduló konfliktusokra, amelynek
során számos kapcsolódó téma kerül részletes
feldolgozásra. Így a tematika érinti a konfliktus
definícióját, a kölcsönös érdekfügést, a win-win
(győztes-győztes) játszmákat, kommunikációs
okokat és eszközöket, a többszereplős konfliktu-
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Dr. Steiner Erika

sok, csoportok kérdését, a kétirányú kommunikáció jelentőségét és megvalósítását, valamint az
ügyfél oldali fenyegetettségek, veszélyek kezelését.
Mindemellett olyan témák is előtérbe kerülnek a
műhelymunka során, mint az integratív tárgyalási
stratégiák, alternatív vitarendezési (AVR) technikák, eljárások, a konfliktuskezelési intézmények
és AVR technikák beépítése a (participatív) tervezésbe, panaszeljárásba, beruházási, környezetvédelmi, területhasználati vitákba, intézmények
működésével, működtetésével kapcsolatos problémamegoldásba. Hangsúlyozta: a témákat esetjátékokkal, szimulációkkal szemléltetve, a résztvevők aktív közreműködésével, konzultációjával
dolgozták fel.
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Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettese, a szövetség képzési programjaival kapcsolatban elmondta: fontosnak tartja, hogy mindig
napirenden legyen a konfliktuskezelés témája,
hiszen ez egy olyan terület, amelyről beszélni kell.
Kiemelte: a polgármester munkája során számtalan konfliktushelyzettel találkozik, például: a
lakossági fórumon magasra csapnak az indulatok,
a hivatalban az ügyfél megfenyegeti az ügyintézőt, elmérgesedett településközi viták alakulnak
– az ilyen és ehhez hasonló esetekre kínál megoldást a képzés. „Segítünk szembenézni a helyzettel és kezelni a konfliktusokat” – tette hozzá.
Kiemelte, hogy a képzés segít időben felismerni
a jelzéseket és a megoldási lehetőségekre fókuszál. A résztvevők megismerhetik a konfliktusok
különböző típusait, különféle konfliktuskezelési módokat, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait,
következményeit. A főtitkárhelyettes felhívta a
figyelmet: a konfliktuskezelési képzés egyike a
TÖOSZ állandó képzési kínálatának, így arra
bármikor lehet jelentkezni – a www.toosz.hu/
kepzesek oldalon –, megfelelő számú jelentkező
esetén az időszakosan meghirdetett időponttól
függetlenül is elindítják.
A 2017. október 30-31-ei „Konfliktuskezelés a
településen” workshopot sikeresen elvégezték és
elismerő oklevélben részesültek:
Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere, Dócziné Belecz Ágnes, Borzavár polgármestere,
Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere, Kerekes
Ildikó, Jenő polgármestere, Madarász István,
Iklad polgármestere, Pauló Tiborné, Garadna
polgármestere, Süvegjártó Csaba, Iregszemcse
polgármestere, Szántó József, Sáránd polgármestere és Vámos Imréné, Arló polgármestere.
Ezúton is gratulálunk a résztvevőknek!
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Visszavonulni
szándékozó
polgármesterek
felmérése
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) több ízben foglalkozott a 2019-es
helyhatósági választások alkalmával visszavonulni
szándékozó polgármesterek, alpolgármesterek
korhatár előtti ellátása újbóli megteremtésének
lehetőségével. Kezdeményeztük ezt már a 2016.
évi küldöttgyűlésen is, illetve a 2017. évi megyei
polgármesteri fórumokon is számos érv hangzott
el amellett, hogy erre a kérdésre megoldást kell
találni tekintettel arra, hogy 2012. január 1-jétől
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző
nyugellátás (nők kedvezményes nyugdíját kivéve)
nem folyósítható, illetőleg 2014-től a közszolgálati járadékra vonatkozó rendelkezések is megszűntek. A 2019-es önkormányzati választások
alkalmával szép számmal állhat elő olyan helyzet,
hogy a nyugdíjtól néhány évre kerülnek ki a közéletből az ismételten meg nem választott polgármesterek, miközben több cikluson keresztül dolgoztak a helyi közösség bizalmából a településen.
Mindezen előzmények ismeretében a TÖOSZ
egy munkabizottságot hozott létre, amely úgy döntött, hogy első lépésként fel kell mérni az érintett
kört, össze kell gyűjteni a pontos adatokat, információkat. Ezért elkészítettünk egy elektronikus
formában kitöltendő kérdőívet.
Mindeddig szép számmal érkeztek vissza válaszok, azonban a feldolgozás még korántsem teljes, illetve folyamatosan küldik vissza a településvezetők a kitöltött kérdőíveket, amelyet ezúton
is megköszönünk.
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Az eddigi válaszokból egyértelmű, hogy az érintett polgármestereknek nincsen lehetősége a megválasztásakor fennálló munkavégzésre irányuló
jogviszonyba történő újraalkalmazásra, beigazolódni látszik tehát az a feltételezés, hogy a 2019-es
önkormányzati választások után az újra meg nem
választott polgármesterek, mint közéleti szereplők
elhelyezkedés hiányában az utcára kerülhetnek,
veszélyeztetve ezzel további egzisztenciájukat.
A kérdőívet eddig visszaküldő településvezetők
többsége a nyugdíjjogosultság szempontjából több
mint 30 év elismert szolgálati idővel rendelkezik.
A kérdőív feldolgozása után a konkrét javaslatok megfogalmazásába, illetőleg a munkabizottság további munkájába szeretnénk bevonni a többi
önkormányzati szövetség szakértőit is.
Nagyon fontos számunkra, hogy a kérdőívet
minden érintett településvezető visszaküldje tekintettel arra, hogy a közéletben végzett, megválasztással létrejövő, megbízatását hosszú időn keresztül teljesítő, 2019-től visszavonulni szándékozó
településvezetők számára megfelelő megoldást
tudjunk találni.
A kérdőívben szereplő adatokat természetesen
bizalmasan kezeljük, minden esetben figyelembe
vesszük az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) rendelkezéseit.
A kérdőív az alábbi linken érhető el:
http://xn--tosz-5qa.hu/news/288/73/Vissza
vonulni-szandekozo-polgarmesterek-felmerese/
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Pályáztunk, pályázunk
és fejlesztünk
Szerző: Hajós Anna
Egy hazai kistelepülés, amely, mint Nyalka, több
mint ezer éves múltra tekinthet vissza, már ebből is
erőt tud meríteni. A TÖOSZ új tagjai között találjuk önkormányzatát, ezért szeretnénk bemutatni
a községet, vezetőjét, terveiket és lehetőségeiket.
Kérdéseinkre Balogh Ervin polgármester felelt:
– Győr-Moson-Sopron megyei, Pannonhalma
közeli, Győrtől 23 kilométerre lévő, fésűs beépítésű
a településünk, már Szent István 1001 évi oklevelében megemlíti, mint az apátság birtokát. Pázmándfaluval és Táppal közös körjegyzőséget alkotunk. 2006 óta vagyok polgármester. Azóta szinte
minden önkormányzati épületet sikerült felújítani,
annak funkciót adni. Földrajzi és anyagi lehetőségeink ismeretében reális terveket fektettünk le az
elmúlt tíz évben lakosaink életminőségének javítására. Kiemelt célunk a helyben megtalálható
megújuló energiák hasznosítása, a munkahelyteremtés és megtartás, intézményeink működésének hosszú távú fenntartása, fejlesztése. Éppen
ezért minden pályázati lehetőséggel élni kívánunk,
amely segíti a fejlődésünket. Így például a fűtési
energiánkat megtermeljük a magunk által előállított alapanyagból a központi épületben található önkormányzati hivatal, óvoda és kétcsoportnyi családi bölcsőde fenntartásához. Elmondhatjuk, hogy az épület teljes mértékben helyi természeti erőforrással üzemel. Erre építve szeretnénk
tovább bővíteni szolgáltatásainkat, és még több
helyben elérhető munkalehetőséget teremteni.
– Ez hogyan sikerült?
-A rengeteg önkormányzati út és árok, valamint a közutak melletti bokrokból, hulladékból,
amelyek akadályozzák a biztonságos közlekedést,
apríték készül. Az önkormányzatnak van egy, a
körjegyzőségben együttműködő Pázmándfaluval
közösen pályázaton nyert traktorhajtású ágaprító
gépe, ez végzi az előkészítést. Megválasztásom-
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kor társadalmi megbízatásként vállaltam a polgármesterséget, akkor sokat utaztam, keresve a
megoldást a fűtési költségek csökkentésére. Innen
indult a folyamat: kazánt vásároltunk, fával fűtöttünk, azután sikerült megvenni a traktort, amelyet
azóta is használunk a fűtőanyag megteremtésére.
Sajnos 2005-ben az alsó tagozatra az iskolánkban
csak öt gyerek járt, a polgármesteri hivatal és a
bezárt kultúrház rossz állapotban volt. Erre kellett
megoldást találni, ami úgy sikerült, hogy ismét
pályáztunk. 2010-ben 48,5 millió forintot nyertünk integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására, 2012-ben a kívül-belül felújított épületet
átadtuk a közösségnek. A régi, használaton kívüli
iskola csendes, kert felöli, világos részén kialakítottuk az óvoda helyét, (2004-hez képest, amikor
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Millennium park

nem született gyermek a településen, 2005-ben
13-an jöttek világra Nyalkán), és a családi napközit, majd a korábbi óvoda helyén az önkormányzati hivatal helyiségeit 2013-ban. Most kétcsoportos bölcsőde is működik itt. A Pannonhalmi kistérségben elsőként hoztuk létre az óvodás kornál
fiatalabb gyermekek számára alkalmas ellátási
formát. A környékből is érkeznek gyerekek. Az a
nem titkolt reményünk, hogy aki ide jár bölcsődébe, majd ugyancsak a mi óvodánkat látogatja.
Így tudjuk a helyi születési „hullámokból” adódó
gondot bejáró gyerekekkel megoldani.
– Érdekes a neve a településnek…
– Dr. Filep Antal, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója szerint az első név, a „Himud” a
hímes szóra utal, ez alakult át több változat során
Nyalkává.
– Hány lakosú Nyalka?
– Ötszázan vagyunk.
– Okoz-e gondot az esetleges munkanélküliség?
– Miután Győrtől 23 kilométerre vagyunk, aki
akar, ott talál munkát. Az aktív keresők kétharmada bejáró. Segíti őket, hogy sikerült egy pályá-
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zattal megvalósítani a Győr irányába vezető 8222.
számú út felújítását. Az alépítményi javítások után
két rétegben kapott új burkolatot 6,2 kilométer
hosszúságban. A költség 530 millió forint volt, ez
a legnagyobb összeg, amely településünket érintő
beruházásként az elmúlt években megtörtént. Aki
viszont szociális helyzeténél fogva támogatásra
szorul, annak segítünk. Van könyvtárosunk, falugondnokunk, biztosított a házi segítségnyújtás az
ápolásra szorulóknak.
– Milyen helyi jellegzetességre büszkék?
– Miután sok minden köt bennünket a történelmünk során a pannonhalmi főapátsághoz,
a templomunk is ebbe a körbe tartozik. A pannonhalmi bazilika belső bútorait, berendezését
2013-ban cserélték le, az 1870-es évekből megmaradt, gyönyörű szószéket, oltárt mi kaptuk meg.
Emellett négy éve sikerült az önkormányzatnak
és két civil szervezetnek egy 1872-ben épült lakóházat, településünk legidősebb ingatlanát megvásárolnia, sikeres pályázattal tájházat kialakítani és berendezni.
– Esetleg szőlőültetvényeik vannak?
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– Bár a pannonhalmi borvidék utolsó települése vagyunk, a nagyüzemi táblák megszűntek,
csak egy-két idősebb ember foglalkozik szőlővel,
néhány sornyi található a házaknál.
– Mennyire jellemző a turizmus?
– Azok, akik az apátságba tartanak gépjárművel, busszal, csak átutaznak itt. Viszont a kerékpáros turizmus fellendüléséről be tudok számolni.
A Győr irányába felépült jó út fellendítette ezt a
szabadidő sportot. A 2001-ben, településünk első
írásos említésének ezer éves jubileumára kialakított Millennium parkban felavattuk azt a képoszlopot, amely Nyalka elnevezéseinek felsorolásával állít emléket a mi történelmünknek. Ezt
a koncepciót folytattuk 2012-ben: térburkolóval
kiköveztük az emlékmű előtti területet, sétányokat alakítottunk ki a korábban megépült játszótérhez és a falumegújításra és fejlesztésre pályázatban elnyert 4,2 millió forintból még jutott pénz
a kialakított kerékpáros pihenőhöz. A település
egymillió forint önrésszel járult hozzá. Ezt még
tovább szeretnénk gondolni, pályázni a további
kiírásokra.
– A játszótérnek is van különlegessége?
– Az Univer Magyarország Kft. „Főzzünk játszóteret” játékában két lakosunk, Komondi Erika
és Dornai Zsuzsa szervezésében, Nyalka gyűjtötte lakosságszám arányosan a legtöbb vonalkódot, ezzel pedig korszerű játszóteret kaptunk
6,7 millió forintnyi értékben. Nagyon népszerű,
még a szomszéd településekről is jönnek ide a gyerekek játszani. Bővíteni tervezzük egy szabadtéri
fittness parkkal, hogy a szülők, nagyszülők, kirándulók itt töltsék az időt, míg a kicsik játszanak.
– Készül-e az arculati kézikönyv?
– Az év végi határidőre elkészül, nagy nyomás
van a készítőkön, hogy időre meglegyünk. Talán,
ha hosszabb periódus áll rendelkezésünkre, átfogóbb munkát végezhetnénk.
– Milyen további terveik vannak?
– Csapadékvíz elvezetésére nyertünk egy számunkra jelentős összeget, amelyet fel szeretnénk
használni. Sajnos a domborzati körülmények
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miatt az összes esővíz, ami abnormális helyzetekben rövid idő alatt lezúdul, a település belterületén keresztül folyik. Ezt szeretnénk megoldani hosszútávra, hogy ne legyen veszélyforrása
a nyalkaiaknak. Másik pályázatunkkal a fűtéshez szükséges újabb eszköz beszerzésére szeretnénk hozzájárulást.
– Mindezt hallva, igazán lehetne a szlogenjük,
hogy pályázunk, pályázunk, és megint pályázunk,
ahogy hallom, sikeresen.
– Ez valóban így van. Az első ciklusom alatt
– 2011-ig társadalmi megbízatással láttam el a
polgármesteri feladatokat –, a település rendezésére nyertünk a területi kiegyenlítést szolgáló
alapokból, azután a kultúrház felújítására, átalakítására adtunk be pályázatot, majd útburkolatot
szélesítettünk és újítottunk fel a TEUT regionális kiíráson nyert összeg segítségével, önrész hozzáadásával. Ezután jött az integrált közösségi és
szolgáltató tér kialakítására nyert pályázat. Igazán mozgalmas a második ciklusom lett: 2012ben sportkörünk a LEADER pályázati kiírásból
8 millió forintot nyert, ebből felújítottuk az öltözőt, tető, nyílászáró csere, külső homlokzat felújítása történt, beszereztünk pingpongasztalt,
kerékpárokat. A templomunk felújítása ugyancsak
így történt. LEADER pályázatból sikerült tűzoltó
felszerelést, szivattyút és fűnyíró traktort beszerezni. Pályázati pénzből vehettük meg a falugondnoki autót; 2014-től egy új Skoda Yeti-vel szállíthatjuk a falugondnoki szolgálatot igénybe vevő
lakosokat. Így sikerült az önkormányzati hivatal
és óvoda épületét napelemes rendszerrel ellátni,
amely biztosítja az épület villamos energia igényét.
– Miben tud segíteni a TÖOSZ a településnek és Önnek?
– Eljárok a rendezvényekre, amelyekre meghívót kapok. Jó érzés a kötetlen megbeszélés, a közvetlen hang mind a TÖOSZ elnökével, Schmidt
Jenővel, mind egykor Zongor Gáborral. A segítőkészséget tapasztalom az új főtitkárnál is. Számomra nagyon fontos, hogy egy 500 lakosú kistelepülés polgármestereként is érzem a megbecsülést.
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Bugac több mint
homok és puszta
Szerző: Hajós Anna
Bács-Kiskun megyében, Kecskeméttől 40, Kiskunfélegyházától 19 kilométer távolságra található Bugac. A települést természeti környezete és
hagyományai eddig is vonzóvá tették a Homokhátságon.
Egy mondás szerint az igazán jó kereskedő az,
aki el tudja adni a Szaharában a homokot. Most
számomra úgy tűnik, apró változtatással ez sikerül a bugaciaknak, élükön Szabó László polgármesterrel, igaz, a szerencse is besegít nekik azzal,
ami a homok alatt volt. Ő azt mondta, Bugac több
mint homok és puszta, hiszen a magyar történelemnek fontos korszakait tudja bemutatni.
– Hány lakosa van Bugacnak?
– 2800, és van egy kis településünk, Bugacpusztaháza, ahol 280-an laknak. Társult önkormányzatként működünk velük 1990 óta, ami azt
jelenti, külön polgármesterrel és képviselő-testülettel, de közösen ülésezünk, van külön-külön
költségvetésünk, de közös is. Rajtunk kívül kéthárom ilyen van csak az országban. Így vagyunk
együtt kicsivel többen, mint háromezren, a közigazgatási területünk viszont nagy, a hatodik legnagyobb a megyében.
– Ön mióta polgármester?
– 2006-ban választottak meg.
– Bár Bugacról valószínűleg mindenkinek elsőként a puszta jut eszébe, azután a Kurultáj. Hányadik alkalommal tartják ezt a rendezvényt?
– 2010 óta rendezzük. 2007-ben volt az első,
kint Kazahsztánban, ahol nagyszámban laknak
még olyan törzsek, amelyek ugyan nem ismerik a nyelvünket, de magyarnak vallják magukat. Antropológus is volt a hazai résztvevőkkel,
aki a kromoszómavizsgálat alapján megállapította a közeli rokonságot ezzel a népcsoporttal.
2008-ban volt az első ilyen rendezvény Magyar-
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A Szent Péter ereklyetartó-fedél

országon, és 2010 óta minden második évben itt,
Bugacon kerül rá sor; a hun és türk tudatú rokon
népek találkozása és a lovas nomád hagyományok
felelevenítése a cél. Több száz lovas és több ezer
gyalogos hagyományőrző színes viseletben vesz
részt a háromnapos programsorozaton, néptánc,
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A látogatóközpont látványterve

népzene, hadi és harci bemutatók, hagyományos
lovasjátékok, kiállítások teszik felejthetetlenné a
hétvéget. A páratlan években pedig Ősök Napját
rendezünk a Kárpát-medencei magyarság hagyományainak ápolására.
Igazi meglepetésben részesülhet, aki a közeljövőben Bugacra érkezik. Szabó László polgármester és dr. Rosta Szabolcs, a kecskeméti
Katona József múzeum igazgatója előbb a helyszínen mutatta meg a megye legnagyobb turisztikai fejlesztésének alapot adó ásatást. Utána
elmondták, hogy az 1130-50 között, réti mészkőből épült monostor feltárása során kincsek
kerültek elő és mintegy ötszáz sír, amely körülötte volt. Köztük aranyszalag, karikák, gyűrűk,
márványból, kőből faragott szép tárgyak, drágakővel kirakott bibliaveretek, zománcmunkák,
zarándokjelvények Rómából, titkos pecsét, pénz a
világ minden tájáról, köztük érdekességként egy
fél rézpénz, mérlegek, súlyok, bronz és bűntálak
(ezek mindig férfiakat ábrázolnak). A legértékesebb, egy valószínűleg francia, tűzzománccal és
aranyozással díszített, zománcozott Szent Péter
ereklyetartó-fedél, amely nagysága miatt egyedülálló hazánkban.
– Mióta folyik az ásatás?
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– 2011-ben kezdődött, és egy határon átnyúló,
az Európai Unió társfinanszírozásával, szerbmagyar projekt keretében folyik most is a feltárás és a jövő tervezése. Ma már tudható, hogy a
hatalmas XII-XIII. századi monostor, és körötte
a halastavakkal és gyümölcsösökkel körülvett
Pétermonostora nevű település a Homokhátság
Árpád-kori központja volt. A település és a monostor sorsát a tatárjárás pecsételte meg. Az ereklyetartó ábrázolása utal arra, hogy Szent Péter volt
a település névadója akkor.
– Mi lesz a leletek további sorsa?
– Elkészült az Aranymonostor tervünk, több
lépcsőből áll. Ebben helyreállítás, bemutatás, kulturális és turisztikai célú hasznosítás szerepel.
Épül látogatóközpont, múzeum, amelyre egymilliárd forintot nyertünk, megújuló energiával,
magas infrastruktúrával, interaktív kiállítással,
okostelefonra küldhető applikációkkal. 3D-s történelmi rekonstrukciós film mutatja majd meg
360 fokos gömbpanoráma felvételek segítségével,
hogy az Árpád-korban hogy nézett ki ez a terület, hol épültek a házak. Lesznek itt történelemórák, múzeumpedagógiai foglalkozások, a másolatokat a gyerekek a kezükbe foghatják, beöltözhetnek keresztes lovagnak. Azt szeretnénk, hogy
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a legjelentősebb, legszebb tárgyak itt megtekinthetők legyenek. Természetesen vándorkiállításként időszakosan elkerülhetnek innen. A második ütemben felépül az Árpád kori monostor eredeti méretű rekonstrukciója, korabeli technológiával, műhelyekkel, a mesterségek, kézműves
tudás bemutatásával, felélesztésével, az Árpádkori tudástár létrehozásával. Ennek megtekintése
után vezethet a magyar szentek szobraival díszített Szentek útja – amelyet majd szintén ki kell
alakítani – magához az ásatáshoz. 2019 végére
szeretnénk mindezt megvalósítani.
– Mekkora látogatói körre számítanak?
– Évente 200 ezerre. És ez valóban lehetséges,
hiszen a kétévente megtartott törzsi gyűlésre, a
Kurultáj három napjára is 100 ezren érkeznek.
– És hogy közelítik meg a helyszínt? Ön említette, hogy a megszűntetett kisvasutat szeretnék
újraindítani. Ez megvalósítható?
– Számunkra, bugaciak számára ez érzelmi
kérdés. Gazdasági szempontból, és most mindent
így kell vizsgálni, nehezen fenntarthatónak tűnik.
Meggyőződésem szerint azonban fenntartható,
azonban csak turisztikai célra, de ehhez Kecskemét közlekedésében is változásnak kellene történnie. Hogy össze legyen kötve a kisvasút végállomása az ottani vasútállomással, vagy legalábbis
átjárható legyen a két közlekedési eszköz. Számítunk arra, hogy az ország minden részéből
érkeznek diákok, nyugdíjas csoportok, számukra
külön élményt nyújtana a kisvasút. Igazán hatékony akkor lenne, ha Kecskemét elővárosában is
történnének ilyen irányú fejlesztések. Úgy látom,
ez még hosszú folyamatot igényel.
– Az ásatáshoz képest a másik különleges rendezvény, a Kurultáj helye merre van?
– Bugacról kijőve az Árpád-kori monostorrom
jobbra mintegy két és fél kilométerre, a Kurultáj,
a Történeti Emlékpark pedig balra, szinte ugyanekkora távolságra helyezkedik el. A két végpont
között van a település, így lehet majd bejárni.
És másfél kilométer távolságra van maga a nagy
Bugacpuszta, ahol a harmadik időszak, a betyárvilág ismerhető meg, a népi gyógymódokkal együtt.
A legismertebb magyar puszták egyike ez, védetté
nyilvánított. Pásztormúzeuma az ősi foglalkozású pásztoréletből fennmaradt tárgyi emléke-
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ket őrzi. Használati tárgyak, hangszerek, pásztorkészségek segítenek bepillantani a hajdani pásztorok életébe. Pusztai lovasbemutatók, szürkegulya, „pusztaötös” és árvalányhaj látványa hozza
közel azt a kort. Szerencsés a helyzetünk, hogy
a történelemnek három nosztalgikus, és mindenki által érzelmeket kiváltó időszakát tudjuk
megismertetni.
– A Kurultájhoz milyen fejlesztési terveik vannak?
– Bugac további nevezetessége lesz még a
Kurultájhoz kapcsolódó lovas-nomád történeti
élménypark. A szabadtéri rendezvényközpont és
környezete turisztikai fejlesztése történik meg, be
tudjuk majd mutatni az őseink életmódját, anyagi
kultúráját, az akkori gyógyítást, amibe a koponyalékelés is benne volt. Lesz jurta telep, földvár, az
istállókban magyar őshonos lófajták tekinthetők
meg, köztük őseink lova, az „aranyszőrű” paripa,
az akhal tekini is. A vállalkozó kedvűek sok mindent ki is próbálhatnak. A nagyszámú vendég elhelyezésére az önkormányzat beruházásaként wellness szállodát épít, felújítunk 12 kilométer közutat. A területeket megvásároltuk, már 2015-ben
elkészült a megvalósíthatósági terv, amire a TOP
pályázaton nyertünk közel 1 milliárd forintot.
– A bugaci ősborókás a Kiskunsági Nemzeti Park
része. Az erdőben gyönyörű és barátságos vadászház várja a vadászokat. Mire lehet itt vadászni?
– Szinte minden vadra. Van nyúl, fácán, őz, gímszarvas, dámszarvas, vaddisznó. A vadászok körében is különleges helynek számít, nemcsak hazai,
hanem dán, olasz vendégek is érkeznek folyamatosan. A vadászidényben telt ház van.
– A település lakói mivel foglalkoznak?
– Leginkább mezőgazdasággal, zöldség és gyümölcstermesztéssel, fóliasátrakkal, szántóföldi
növényekkel, állattartással. Sokan járnak Kecskemétre és Kiskunfélegyházára dolgozni, de szerencsések vagyunk, mert itt is vannak nagy munkáltatók, mint az Állami Erdészet, vagy a dobozgyár, a sertéstelep.
– Munkanélküliséget tapasztal?
– Hála Istennek, nem. Minimális számú a közmunkásunk. Velük mintakertben zöldséget termesztünk, a növényeket pedig a helyi konyhán
hasznosítjuk.
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Konferencia a francia–
magyar települési
örökségvédelemről
Szerző: Tóth Karolnia, a TÖOSZ elnökségi titkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Francia – Magyar
Kezdeményezések – Initiatives France-Hongrie (INFH) az önkormányzatok, az
örökségvédelemben érintett és érdekelt szakemberek, valamint a téma iránt
érdeklődők részére örökségvédelmi konferenciát szervezett, amelyre 2017. október
25-én került sor Budapesten a Francia Intézetben. A konferencián a résztvevők
megismerhették a francia és magyar települési örökségvédelem lehetőségeit,
módszereit, a települési örökségvédelmi tevékenység eddigi tapasztalatait. A szakmai
nap levezető elnöke dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára volt.
A megnyitóban a TÖOSZ részéről dr. Áldozó
Tamás társelnök, valamint a Francia Intézet részéről Frédéric Rauser igazgató köszöntötte a megjelenteket. Bevezető előadásaikban mindketten
kiemelték a két ország együttműködésének fontosságát, és örömüket fejezték ki hogy ez a közös
munka nemcsak az örökségvédelemre, hanem
nagyon sok egyéb más területre is kiterjed. Az
együttműködés és együttgondolkodás mindkét ország számára kiemelten fontos és hasznos,

Dr. Áldozó Tamás a TÖOSZ társelnöke
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reményüket fejezték ki a tekintetben, hogy a jövőbeni folytatásnak sem lesz akadálya.
A köszöntőket követően a Sites et Cités
remaryuables de France részéről Jonathan Fedy
örökségvédelemért és nemzetközi együttműködésért felelős megbízott „Az örökséget őrző vidék
kiegyensúlyozott turisztikai fejlesztése” című részletes és átfogó előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az előadás első részében a szervezet rövid
bemutatására került sor, majd ezt követően a szervezet tevékenységéről, kiemelt projektjeiről, országos és nemzetközi szintű tevékenységeikről hallhattak tájékoztatót a résztvevők.
Porga Gyula, a TÖOSZ Történelmi Városok
és Települések Hálózata elnöke „A múlt meglévő
értékeinek megbecsülése és folyamatos fejlesztése
– a történelmi városok jelentősége” című előadásával mutatta be azt három nagy projektet, amelyet
Veszprém városában valósítottak meg. Az első a
Séd-völgy rehabilitációja, amelynek során igyekeztek olyan közösségi teret kialakítani, amely a
helyi vállalkozásokat is ösztönzi arra, hogy a Sédpatak mentén kialakított és megújított sétaút és
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Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára, valamint Jonathan Fedy

az azt övező terület újra a Veszprémben élők, a
kirándulók, valamint az ide látogató turisták célpontja lehessen. Másodikként a belváros rehabilitációját mutatta be, amelynek átfogó célja a
belváros központi szerepének erősítése, kereskedelmi, turisztikai és kulturális funkcióinak bőví-

tése, vonzó közösségi terek kialakítása, valamint
a közlekedési és a parkolási feltételek javítása volt.
Végül, de nem utolsó sorban egy olyan épület felújításának, megújításának folyamatát mutatta be,
amely régen is a kulturális élet színtere volt: a volt
Séd Filmszínház, a mai Hangvilla Kulturális Köz-

José Luis Osete és Porga Gyula, Veszprém polgármestere, a TTH elnöke
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pont kialakítása. Az épület átalakításával olyan
kulturális központ jött létre, amely megjelenésével és a benne folyó színvonalas szakmai munkával a város hírnevét erősíti.
Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont vezető tanácsadója „Műemlékvédelemből örökséggazdálkodás?” című tájékoztatójában szintén a műemlékek felújításának, megőrzésének fontosságát emelte ki. Előadásában
felvetette egy pályázat útján elnyerhető jelképes
elismerés gondolatát és igényét, amelyet az elképzelés és az előzetesen egyeztetések szerint a település, vagy térség örökségállományának egészével folyamatosan, hatékonyan gazdálkodó önkormányzat vagy az önkormányzatok szövetségei
nyerhetnének el.
Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Central
European Service for Cross-border Initiatives –
CESCI) főtitkára, valamint Hesz Roland, a szervezet tervező-elemzője „Az örökségvédelem és örökségi valorizáció legjobb gyakorlatainak néhány
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példája” címmel tartottak előadást. Ennek során
kitértek a területi tőkéhez kapcsolódó kérdésekre,
amely egy újfajta megközelítési módot próbál
elterjeszteni, ahol a térségben meglévő adottságokat, fizikai természeti, kulturális épített örökséget és a gazdasági potenciált közösen próbálják meg hasznosítani.
Európa igazi identitása a múltja, kultúrája,
hangsúlyozta José Luis Osete, a Francia–Magyar
Kezdeményezések – Initiatives France-Hongrie
(INFH) igazgatója záró gondolataiban. A jövőbeni tevékenységüknek az alapja mindenképpen a nemzeti és az európai turizmus fejlesztése
lesz. Céljuk, hogy minél szélesebb legyen a kínálat a kulturális örökségen keresztül, hiszen minél
több történelmi helyet tudnak elérni az emberek, annál hosszabb időt fognak bárhol a világon, így Magyarországon is eltölteni. A fejlesztésekkel elérhető, hogy Budapest, illetve a turisták fő úti céljai a fővárosok, nagyvárosok mellett
más, kisebb települések is jelentős turisztikai célponttá válhatnak.
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III. Önkormányzatiság
napjainkban
konferencia
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Fotó: Szilágyi Dénes (NKE)

Hagyományosan november elején, immár harmadik alkalommal került megrendezésre
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar (NKE ÁKK)
Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézete szervezésében – a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ)
védnökségével – 2017. november 3-án az Önkormányzatiság napjainkban Konferencia.
„Önkormányzati konferencián olyan szakemberek
jönnek össze, akik hisznek az önkormányzatiságban” – mondta Prof. Dr. Kis Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és
Közigazgatási Kar dékánja megnyitó beszédében.
„Ez nem csak szakmai, hanem hitbeli közösség is.
A közös hit, miszerint a helyi önkormányzás fontos.” Az OECD kimutatta, hogy korunk trendje
a feladatok, források és hatáskörök átcsoportosítása az önkormányzatoktól a központi kormányzat
irányába. Ez két állam esetében kiugróan magas:
Írországnál és Magyarországnál. Rámutatott arra,
hogy nehéz megtartani az önkormányzatoknak a
forrásaikat és feladataikat egy kormányzati paradigmaváltásnál. Hisz abban, hogy a mindenkori
kormánynak meg kell találnia a helyes arányokat a koncentráció-dekoncentráció, a centralizáció-decentralizáció tekintetében. Rámutatott
arra is, hogy növekvő megatrend az urbanizáció és az információs forradalom. Haladunk egy
posztbürokratikus kormányzás felé, amikor az
emberek kormányzásáról beszélünk. Hogy ez
milyen hatással lesz az önkormányzatokra, azt
még nehéz belátni. A helyi önkormányzás ősi,
hagyományos létforma, előbb volt, mint a központi kormányzás.
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Dr. Bekényi József, a Belügyminisztérium
Önkormányzati Módszertani Főosztályának vezetője górcső alá vette az önkormányzati feladatrendszer kialakulását és változását a rendszerváltozástól egészen napjainkig. A ’90-es években a
fékek és ellensúlyok rendszerének felértékelődésében nagy szerepet vállaltak a helyi közösségek.
Felhívta a figyelmet arra, hogy 1990-ben tudatos
döntés volt az erős önkormányzati rendszer létrejötte. 2010 után alapvető változások történtek
az önkormányzati rendszerben, mivel kétségtelenné vált az átfogó reform szükségessége. Az évek
során számos anomáliával kellett szembenéznie
a rendszernek, amelyet a 2011-es Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény igyekszik
újradefiniálni és szabályozni. Azonban ezzel nem
zárultak le a kodifikációs folyamatok: a jövőben
fontos még megoldani a hatáskör-telepítés lezárását, valamint az ágazati szabályozások finomítását, hogy a helyi önkormányzatok különböző
képességük tekintetében tudják szolgálni a lakosságot. Tendencia, hogy önkormányzati feladatok
átkerültek/átkerülnek a kormányzati igazgatásba.
Tóth János, a JOSZ elnöke, Csemő község jegyzője előadásában rámutatott, hogy 1990-ben a
településeknek a saját lábukra kellett állniuk és
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felnőniük a feladatokhoz. A kezdeti időszakban
sok gyermekbetegség megjelent, ennek legjobb
példája az önkormányzatok eladósodása. Napjainkban a kistelepülések úgy működhetnek, ha
közös feladatellátást vállalnak. A feladatellátás
elvárási szinten működik: amit a lakosság elvár.
A jövőt az önfenntartó települések koncepciójában látja, amely nem csak a lakosságot látja el
erőforrásokkal, hanem szociális szempontból is
öngondoskodásra nevel.
„Mi az önkormányzat feladata? Szerintem az,
hogy a település megmaradjon, létezzen és élhető
legyen” – fejtette ki dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ
főtitkára, az NKE ÁKK mesteroktatója – „Erősíteni kell a települések önfenntartó képességét, fel
kell tárni a különböző lehetőségeit és hasznosítani kell az erőforrásait.” A vonatkozó jogforrások bemutatását követően ismertette a hazai településszerkezetünk struktúráját és urbanisztikai
adatait. Adatokkal alátámasztva kifejtette, hogy
ehhez elengedhetetlen az állami és önkormányzati szerepek újragondolása, a feladatrendszer és
a finanszírozás aktualizálása, valamint a közigazgatási szereplők kölcsönös támogatása demokratikus kormányzás mellett.
A falusi közfeladatok ellátásáról tartott előadást
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke,
Szentkirály község polgármestere. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a községi igazgatás helyzete nem túl rózsás napjainkban, számos
kihívással kell megküzdeniük, mivel a forráselosztási rendszer inkább a nagyvárosokat támogatja. A közigazgatás megreformálásával a községi
önkormányzatok személyi állománya a feladatok
tekintetében aránytalanul csökkent, a helyi közigazgatási szakembereknek így multifunkcionális
ügyintézővé kellett válniuk. Álláspontja szerint a
falvak elnéptelenedése nem olyan mértékű, mint
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ahogy azt a közbeszéd sejti, a kisvárosokat sokkal inkább érinti ez a probléma. De a falvak életképességének biztosítása – a települések egyedi
sajátosságinak megőrzése mellett – elengedhetetlen. „Mi egy egész nemzetben gondolkodva akarunk
olyan értékeket tartani, amire mindannyiunknak
szükségünk van” – hangsúlyozta előadása végén.
A gyakorlati szakemberek után a kutatókra
került a sor. Dr. Kovács Róbert PhD tájékoztatót tartott az NKE Önkormányzati Kutatóintézet tudományos tevékenységéről, Prof. Dr.
Tózsa István, az NKE ÁKK Közszervezési és
Közigazgatástani Intézet vezetője ismertette az
önkormányzati továbbképzési rendszerek gyakorlatát és jövőbeli tervezetét. Végül Dr. habil.
Budai Balázs, az NKE ÁKK Szakigazgatási és
Szakpolitikai Intézetének vezetője, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának kutatásvezetője mutatta be a Belügyminisztérium önkormányzatok információgazdálkodásáról, adottságairól szóló ÖFFK II/III-as kutatását
és érdekes eredményeit a részvevőknek.

negyedik negyedév | ÖNkormányzat

29

Konferencia

Digitális Jövő Települési
Hálózat – Második
helyzetjelentés
Szerző: Gáspár Mátyás közigazgatás-szervezési tanácsadó
Alighanem a téma egyre nagyobb jelentőségével
magyarázható, hogy az ÖNkormányzat rendszeresen megjelenő rovatot biztosít, amelyben
beszámolhatunk a hálózat kibontakozásáról. Az
első helyzetjelentésünkben – XXVI. évfolyam
2017. harmadik negyedév – megállapítottuk azt
a követelményt, hogy az intézményesedést szorosan összekapjuk megindított programokkal.
Csakis így tudjuk elképzelni és garantálni, hogy
a konkrét eredményekben érdekelt szereplők igényeljék és finanszírozzák a nélkülözhetetlen programszervezetet. Ezért az elmúlt időszakban a
korábban megjelölt irányokban kerestük a projektek elindításának lehetőségeit. Ez a magyarázat
arra is, hogy – kaptunk ilyen kérdéseket – miért
nem bővítjük intenzívebben a hálózatot. Egyébként így is érkeznek megkeresések és jelentkeznek csatlakozók.
–– A Digitális jövő nyitott műhelyek témakörében azt érzékeltük, hogy az elsőként, 2018-ra
megcélzott egészségügy témára más szervezetek is, a számunkra elvileg elérhetőnél sokkal
jelentősebb, döntően állami és technológiai
háttértámogatással foglalkoznak. Nemzetközi szakértőkkel konzultálva (lásd a továbbiakban a nemzetközi kapcsolatok témájánál)
megerősítést kaptunk abban, hogy egy átfogóbb témával és megközelítéssel foglalkozzunk, amely a kisebb települések számára is
érdekes a digitális transzformáció témakörében. A kérdés, amire a válaszokat és lehetséges gyakorlati – nyitott műhelyek szintjén is
megjelenő – megoldásokat fontosnak tartjuk
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felfedezni, megtalálni, megismerni az, hogy
milyen kulturális, közösségi feltételei vannak
a meglehetősen romboló (disruptive) technológiák befogadásának.
–– A hátrányos helyzetű gyerekek képzése
témakörben kialakítottunk egy programstratégiát, amely összekapcsolja a témát a virtuális valóság lehetőségeinek kihasználásával.
A két programterület együttes kezelése nyomán szintén kialakult egy programjavaslatunk, amelyeket az érintettek – képző helyek,
technológiafejlesztők, tanulók – szükségesnek és megvalósíthatónak tartanak. Abba
helyzetbe kerültünk, hogy már lépni lehet a
potenciális finanszírozók felé. Amennyiben
ez sikeres lesz, meg is indíthatjuk a programot, amely nem csak a hátrányos helyzetű
gyerekek oktatását olyan módon segíti, hogy
beemeli őket a jobb helyzetben lévők tanulási
környezetébe. Ennél több részlettel a program
meghirdetése után tudunk majd szolgálni.
–– Elkészült a program és megtörtént a megállapodás a DJTH bekapcsolódásáról egy
új kapcsolattartási megoldáson keresztül
megvalósuló szolgáltatási rendszer kialakításába. Terveink szerint december közepén
indulnak el a technikai előkészületek. Januárban kezdődik meg egyszerre több településen az előreláthatóan féléves pilot program,
döntő lépés mozgalmunk életében. Budaörs
város és az Invitech Solutions együttműködésében a megoldást a jogi távtanácsadás
területén teszteljük.
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–– A robotika, automatizálás, 3D, virtuális
valóság és programozás gyerekeknek szolgáltatási rendszer kialakítása területén megvalósított sikeres budaörsi kísérleteinket és
fejlesztő munkánkat folytatjuk. Az eddigi
tevékenység csúcspontja volt a 2017. május
10.-én Budaörsön megrendezett nagysikerű
konferenciánk, amellyel a DJTH letette névjegyét a szolidaritás elvű digitális transzformáció képletes „asztalára”. Tovább dolgozunk egy komplex, többszintű MakerSchool
jellegű képzési rendszeren, amelyben játékosan, minden foglalkozáson valamilyen érdekes szellemi és manuális feladatot is megoldva
haladnak előre a gyerekek, felfedezik a nekik
tetsző technológiai irányokat és tevékenységeket és a továbbiakban ennek megfelelően
specializálódva haladnak tovább. 2018-ban
szeretnénk kijönni egy ilyen – széles körben,
a kistelepüléseken is – átvehető, alkalmazható know-how-val, ill. a DJTH-ban elterjeszteni, kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani.
–– A helyi gazdaságfejlesztés támogatása
webes szolgáltatásokkal és ezek mögött lévő
szervezéssel egy nagyon összetett program.
Továbbra is kapcsolatban állunk az Európa
Parlament okos falu kezdeményezése mögött
lévő hazai szakemberekkel és szervezetekkel.
Azt szeretnénk elérni, hogy a DJTH bekerüljön az előkészítő program pilot projektjeinek
szervezésébe. Ennek érdekében keressük saját
lehetőségeinket döntően a kistelepülések foglalkoztatási gondjainak enyhítése vonalán,
valamint a terményeik bevitelében a kereskedelmi rendszerekbe. Mindezt úgy, hogy
ehhez kihasználnánk/kiépítenénk az országos lefedettséget és a hálózati kommunikáció, szervezés lehetőségeit. Abban reménykedünk, hogy néhány hónapon belül ezen a
területen is kialakul egy beindítható program
még az esetleges EP pilotok megszervezése
előtt, igazolva bekapcsolódási képességünket.
–– A teleház bázisú közösségi innovációs műhelyek hálózata lassan kibontakozó, nagyon
komplex és hosszabb távon megvalósítható,
folyamatosan működtethető program. Felté-
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tele egyik oldalról az, hogy kellően nagyszámú
szolgáltató, technológiaszállító számára váljon fontossá a kistelepülési közönség elérése,
felkészítése, befogadó képességének fejlesztése. A helyi közösség oldaláról pedig a feltétel az, hogy alakuljon ki a digitális jövőért
való deklarált önkormányzati felelősségvállalás, készüljön ennek stratégiája, ill. programja (lásd alább), ami ösztönzi a digitális
technológiákat is felhasználó helyi, közösségi innovációt, ill. bekapcsolódást e folyamatokba. Ez váltja ki ugyanis az igény helyben a közösségi innovációs műhelyek működtetése iránt. Sokat segítene, ha az első ilyen
műhelyeket – akár csak hasonló, vagy részlegesen ilyen jellegűeket – széles körben be
tudnánk mutatni, jelentkezésüket várjuk.
–– A helyi digitális jövő tervek kidolgozását
a már meglévő ilyen és hasonló dokumentumok összegyűjtésével, elemzésével, tapasztalataik – mint jó gyakorlatok – közzétételével
fogjuk kezdeni. Az első programok elindításával párhuzamosan, a kapcsolódó promóciós munka, csatlakozási felhívás része lesz
– hiszen a DJTH-ba való bekapcsolódás feltétele is – a digitális transzformációs elkötelezettséget deklaráló dokumentumok és
tapasztalatok összegyűjtése. Ez alkalmat ad
arra is, hogy a csatlakozók igényeit, elképzeléseit is megismerjük a hálózat együttműködéssel kapcsolatosan. Szeretnénk, ha
a DJTH a kistelepülések digitális átalakulásának leghitelesebb forrásává válna. Ez a
tapasztalati anyag és természetesen szakértők bevonása teszi lehetővé, hogy a digitális jövő tervezésében a hálózati települések
közösségeinek, önkormányzatainak segítséget tudjunk nyújtani.
–– A vidék digitális transzformációja jó gyakorlatainak hiteles tudástárával rendelkezve
hatékonyan be tudunk kapcsolódni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel már kialakított
kutatási-fejlesztési együttműködésbe. Lehetőségünk van megismerni és kiegészíteni a
már összegyűjtött jó gyakorlatokat, együttműködni a kutatókkal abban, hogy miképpen
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tud beépülni ez a szakterület az önkormányzati jó gyakorlat szolgáltatási rendszerbe.
Az intézményesítés egyik feltétele a jó gyakorlatok értékelése. A DJTH – amennyiben
ezen a területen hitelesíti magát – bejelentkezhet szakterületi minősítő szervezetként.
Ezt a rangot természetesen meg kell szerezni,
megfelelő tevékenységekkel és eredményekkel alá kell támasztani. Ha sikerül, akkor a
jövőben szerves részévé válhatunk az országos tudástranszfer rendszernek a vidék digitális transzformációja területén.
A DJTH szervezése abban a kritikus helyzetben
van, amikor a partnereket a programok elindításának valós lehetőségéről kell meggyőzni. Ezen
belül arról, hogy konkrét feladatok megoldása,
szolgáltatások megszervezése az a „hívó szó”,
amely alkalmas az innovatív települési közösségek, önkormányzatok jelenleginél szélesebb
körű megszólítására, bevonására. Ebben az esetben nyílik meg a lehetőség fellépésre a nemzet-

közi színtéren is. Első lépésben jól ki lehet használni azt a tényt, hogy magyar diákok, kutatók
a fejlett világ számos egyetemén, kutatóintézetében tanulnak, dolgoznak. Már felvettünk kapcsolatokat kint működő magyar munkatársakkal osztrák és holland intézményekkel részben
onnan jövő érdeklődés, részben a mi kezdeményezésünk alapján. E szándékaink szerint bővülő
kapcsolatrendszer célja az, hogy bekerüljünk a
nemzetközi tudásátadás „vérkeringésébe”, fejlesztési programokba.
Várhatóan 2018 első hónapjaiban tudunk bejelenteni és bemutatni induló programokat. Ezt az
alkalmat felhasználjuk a DJTH első találkozó és
toborzó rendezvényének megszervezésére, érdeklődő, további hálózati programokat fontolható
partnerek meghívására és kölcsönös bemutatkozásra. Ekkorra tervezzük a DJTH intézményesítési folyamatának következő konkrét lépését is,
amint azt a fentebb említett előző tájékoztatónkon vázoltuk.

FELHÍVÁS!
A DJTH az üzleti titkok teljes körű tiszteletben tartása mellett nyitott
módon szerveződő és működő kezdeményezés, intézményrendszer.
Felhívással fordulunk minden érdekelthez, bármely szóba
jöhető szerepkörben, hogy amennyiben egyetért a célokkal és
programkezdeményezésekkel, csatlakozzon hozzánk, saját hozzáadott
értékeivel legyen részese a megindult – helyi közösségek számára
nagyon fontos – folyamatnak.
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Önkormányzatokkal
az önkormányzatokért
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda

Az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. című, KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15
azonosítószámú kiemelt projekt - mely a rendszerváltás óta lefolytatott legnagyobb,
az egész országra kiterjedő kutatás – már számos olyan részeredményt mutat, mely
az önkormányzatok és a közigazgatási szakma érdeklődését felkeltheti. A projekt
három alkalmazott kutatásból áll, amelyek a teljes önkormányzati kört érintik.
A konzultációkba több különböző módon vonjuk be települési szereplőket. Az
önkormányzatok működési jellemzőinek megismerését on-line felmérés, lakossági
survey, interjúk, konferenciák és műhelymunkák segítik. A kutatások számára
fontos információt jelent a települési és megyei önkormányzatoknál dolgozó helyi
szakemberek véleménye, ezért több mint száz rendezvényünk alkalmával is kérdezzük
és tájékoztatjuk az önkormányzatokat. Az eddig megvalósult rendezvényekkel már
sikerült elérni az összes megyét, s csaknem 400 település képviselőit.
A projekt stratégiai célja hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati
szemlélet kialakulásához.
Írásunkban a projekt aktuális állásáról, eddigi folyamatairól adunk áttekintést.
Előzmények
Az Önkormányzati Koordinációs Iroda az Államreform Operatív Program egyik kiemelt projektje
keretében – 2012 júliusában kísérleti jelleggel – jött
létre azért, hogy segítse az önkormányzati ivóvízminőség-javító projektek eredményes végrehajtását. A projekt megvalósítása során a szakemberek
egy új típusú kormányzati ügykezelési módszert
dolgoztak ki. Ennek középpontjában a közvetítés és a koordináció állt. A projektben együttműködésre és közös gondolkodásra hívták az egyes
szereplőket és azt vizsgálták, milyen problémákat
kell orvosolni ahhoz, hogy eredményes legyen a
kooperáció megyei, regionális és állami szinten
egyaránt. Az ÖFFK II. projektben hasznosulnak
a korábban szerzett tapasztalatok és a kutatások
fókuszát is az előző munkaprogramban szerzett
önkormányzati vélemények, feltárt szükségletek
alapozták meg. A területi workshopokon önkor-
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mányzatok, érdekképviseletek és a vízminőségjavító projektekben érintett szervezetek vettek
részt. Az általuk megfogalmazott szükségletek:
koordináció, kommunikáció, információ, módszertan bevezetése, javítása.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Az ÖFFK II. projektről
Az ÖFFK II. projekt stratégiai célja, hogy elősegítse a hatékony és szolgáltató önkormányzati
szemlélet kialakulását, fejlesztését és széleskörű
gyakorlati alkalmazását. Mindezt úgy, hogy folyamatos párbeszédben áll az önkormányzatokkal.
A projekt céljainak eléréséhez ezért nélkülözhetetlen az önkormányzatok – a projektek megvalósítása és a napi működés során keletkezett – már
meglévő tapasztalatainak vizsgálata.
A kutatómunka keretében igyekeznek a szakemberek a lehető legjobban megismerni az önkormányzatok működését. Három fókusszal folyik
az adatok és információk feltárása. A cél az, hogy
azonosíthatók legyenek a sikeres és a kevésbé
sikeres működés mögött lévő okok, hiszen gyakori az, hogy – látszólag – azonos adottságú települések között is vannak különbségek. Cél a jellemző gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, a jó gyakorlatok megosztása a települések
között és az is, hogy az önkormányzatok rálássanak arra, mi teheti eredményesebbé a működést.
A tevékenységek három párhuzamosan dolgozó
kutatócsoportban zajlanak, amelyeket horizontális – mindhárom kutatást érintő – tevékenységek kísérnek, egészítenek ki. Az alkalmazott
kutatásokat a Belügyminisztérium saját teljesítésben hajtja végre.
Az európai uniós és más nemzetközi stratégiák
célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása, a helyi közigazgatás eredményességének optimalizálása, a
szolgáltató attitűddel működő önkormányzatok
nélkül. Magyarország a 2014–2020 időszakban a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében kívánja végrehajtani a
közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási
szféra azon fejlesztéseit, amelyek illeszkednek
a stratégiai dokumentumokban rögzített célrendszerhez.
Azon túl, hogy mind az Európai Unió, mind
Magyarország stratégiai célokat, egységes elvek
mentén zajló fejlesztési irányokat határoz meg,
egyre inkább szükséges az is, hogy a fejlesztések
eredményei mérhetők legyenek. Ma már Európa
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egyre több országában végeznek a kutatók nemzeti szintű kormányzati teljesítményértékeléseket.
Magyarországon 2015-ben jelent meg az első Jó
Állam Jelentés, amely fontos szerepet tölthet be az
aktív, cselekvőképes állam és kormányzati gyakorlat kialakításában. Az ÖFFK II. projektben folyó
szakmai munka hozzájárul a Jó Állam Mutatók
pozitív irányú változásához is. A Jó Állam vizsgálata, a folyamatok mögött rejlő okok felismerése és a következtetések meghozatala a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem feladata.
A fentiek alapján helyi közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának és reformjának elősegítése
érdekében az alábbi három kutatási tématerület
került meghatározásra:
Kutatás I. (koordináció) – Az önkormányzati
horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusok kiterjesztését megalapozó, alkalmazott kutatás. Foglalkozik a megyei
szintű együttműködési lehetőségekkel, ugyanakkor a települési önkormányzatok egymás közti
koordinációját is elemzi. Átfogó célja, hogy megalapozza, megerősítse a hatékony együttműködési és koordinációs mechanizmusokat és ezzel
segítse, szakmailag támogassa a 2014-2020-as
programozási ciklus önkormányzati fejlesztéseinek megvalósítását.
Kutatás II. (inkluzív településmenedzsment)
– A kutatás támogatja a helyi igényekre, kezdeményezésekre támaszkodó, azokat elősegítő, így
nagyobb hatású és fenntarthatóbb programok lét-
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rejöttének megalapozását. A folyamatban hangsúlyt kap a helyi közösség minél kiterjedtebben
és magasabb szinten történő részvételének segítése az önkormányzatok stratégiaalkotó és településfejlesztési munkájában. A vizsgálat tárgya
az, hogy az inkluzív településvezetés miként hat
a települések sikerességére.
Kutatás III. (információmenedzsment) –
A kutatás témája az önkormányzatok információfeldolgozási képességeinek és szükségleteinek
felmérése, a képességek javítási lehetőségeinek feltárása, az egyes közigazgatási szinteknek megfelelő információszükségletet vizsgálja azt fókuszban tartva, hogy melyek a sikeres információkezelés kritériumai.
A kiemelt projekt keretében tervezett kutatások
hatékony és eredményes megvalósítása, a különböző szinteken, területen meglévő tudás beépítése,
valamint a szakmai anyagok teljessége érdekében
kutatási teamek működnek. Az egyes kutatásokban Kutatási Platformok segítik más minisztériumok, háttérintézmények, önkormányzati szövetségek, civil szervezetek véleményének megismerését, az információáramlást és tudásmegosztást,
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majd az eredmények disszeminációját is. Ugyanakkor ezeken a szakmai konzultációkon megjelenik a helyi közigazgatás szereplőinek véleménye
is, s ezzel érvényre jut majd a feldolgozásban és
a javaslatok megfogalmazása során.
Annak érdekében, hogy az egyes kutatásokban végzett munka során a szinergiákat ki tudjuk aknázni és elkerüljük a redundanciát, továbbá,
hogy az érintett szervezeteket, önkormányzatokat (a kormányzati törekvésnek megfelelő egyszerűsítés jegyében) minél kevésbé terheljük szükséges a tevékenységek, megoldások és eredmények
összehangolása és megosztása.
A három kutatás összehangolásának tere, az
Integrációs Platform, melynek delegáltjai a Kutatási teamek és Kutatási Platformok tagjai. A koordinációt így nem csak vizsgálja a projekt, hanem
arra különböző munkaformákban alkalmazható
modelleket is nyújt.

Adatok és információk gyűjtése
A projekt olyan bázisértékeket mér fel, amelyek
későbbi kutatások, fejlesztések számára adnak
validált értékeket, releváns viszonyítási alapot.
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Mindhárom kutatáshoz szolgáltat adatot a 2017
első negyedévében lefolytatott online kérdőív,
melyet a helyi önkormányzatok mintegy 80%-a
válaszolta meg.. A települési vélemények megismerésére azonban nem csak kérdőív útján, hanem
személyes megkeresések során is lehetőségünk volt.
A koordinációs kutatás a projekt kezdete óta 80
interjút készített a helyi képviselőkkel, a települések polgármestereivel, a megyei önkormányzatok
vezető munkatársaival. Az inkluzív településmenedzsment hatásait vizsgáló kutatás 52 településen
és hat budapesti kerületben szervezett több mint
240 interjút, az adatgyűjtést további hat fókuszcsoport egészíti ki. Az információmenedzsment
kutatás 81 településre jutott el, ahol összesen 117
interjút készített. A rendelkezésre álló adatok,
információk feldolgozása után esettanulmányok
készülnek. Eddig közel 100 db áll rendelkezésre a
további elemzésekhez. Mindezek hozzájárulnak
az önkormányzati működést hatékonyan segítő
módszertani anyagok összeállításához.
Fontos szerephez jutnak még a következő horizontális tevékenységek is: a kutatások megvalósítása kapcsán is a rendezvények, szakmai látogatások, egyeztetések, konzultációk, a tervezett
informatikai fejlesztés (Önkormányzati Koordinációs Rendszer), a „Szolgáltató Önkormány-
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zat Díj” szakmai hátterének megalapozása, valamint a kidolgozásra kerülő Szabályozási Segédlet.

Rendezvények
A projekt keretében több mint száz rendezvény megtartására kerül sor, amelyek több célt
is szolgálnak: a projektfolyamatok kezdetén az
önkormányzatok bevonása, a kutatásokhoz szükséges információk összegyűjtése, a kutatások
lezárását követően az eredmények megosztása,
disszeminálása a kitűzött cél.
A projekt teljes időtartamát végigkísérik a különböző típusú, a kutatásokat és a disszeminációt
segítő rendezvények. A projekt során eddig több
mint 400 település került sikeresen bevonásra a
rendezvények által, az egyes településekről résztvevők számát az alábbi ábra szemlélteti.

Megyék és települések
együttműködése
A rendezvénysorozat célja, hogy az önkormányzatokat érintő problémákról nyíltan lehessen
konzultálni és javaslatokat is tenni a változások
érdekében.
A programsorozat az I-es, koordinációs kutatás
szakmai támogatásának érdekében kerül megrendezésre. A projekt során összesen 8 rendezvény-
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sorozat, sorozatonként 5 rendezvénnyel (1 megyei
központi, 3 járási, majd ismét 1 megyei központi)
valósult meg. Minden rendezvénysorozat után,
4-6 hónap elteltével utánkövető szakmai összejövetel került megrendezésre a megyei folyamat
áttekintése érdekében. A kereteket a Belügymi-
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nisztérium adta, azonban a témát, melynek kapcsán a koordinációt vizsgáltuk, a megye választotta meg.
A projekt során összesen nyolc rendezvénysorozatot tartottunk a kiválasztott megyékben. Az
MJV rendezvények során csaknem 300 települési önkormányzatot tudtunk bevonni és mind
a 19 megyét elértük a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) partnersége
által. A megyei nyitórendezvény a megyeszékhelyeken valósult meg, ahol a tématerület ismertetése mellett workshop keretében oszthatták meg
tapasztalataikat a meghívottak. A megyei szintű
nyitórendezvény után a résztvevők megkapták a
tárgyalt témák kapcsán összegyűjtött informá
ciókat, illetve az abból létrejövő anyagot kiegészítésre, véleményezésre.
Ezt követően az események megyénként háromhárom járásban folytatódtak, ahol az adott tématerület koordinációs mechanizmusának működésével kapcsolatban a helyi polgármesterek véleményének, tapasztalatainak, javaslatainak megismerése volt a cél a megyében tárgyalt témafókusszal.
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A járási rendezvények információinak, a résztvevők véleményének és javaslatainak visszacsatolása érdekében a sorozat lezárásaként ismét
megyei helyszínre tért vissza a rendezvénysorozat
– immár a záró alkalomra –, ahol az addig összegyűlt szakmai tartalmak (információk, tapasztalatok, javaslatok) megosztására került sor. Az
összegzett koordinációs mechanizmusok vizsgálata céljából 4-6 hónappal később újabb esemény került megrendezésre a megyében, mely
lehetőséget ad az elért eredmények vizsgálatára
és bemutatására.
A megismert koordinációs mechanizmusokról
esettanulmányok készülnek. Továbbá a rendezvénysorozat keretében, a kutatási folyamat során
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összegyűjtött tapasztalatok összefoglalásaként
egy módszertani kiadvány készül, mely szintetizálja a feltárt eredményeket, összefoglalja a feltárt együttműködési és koordinációs mechanizmusok módszertanát a helyi közszolgáltatás-nyújtás hatékonyságának növelése érdekében.

Helyi értékeink célkeresztben
Az Önkormányzati Koordinációs Iroda és a Belügyminisztérium Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály közös szervezésében valósult
meg a Nagyszabású szabadtéri regionális rendezvénysorozat. A résztvevőkkel számos információt osztottak meg belügyminisztériumi társfőosztályokról, más minisztériumoktól, háttér-
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intézményektől, szakmai szervezetektől felkért előadók.
A megjelentek egy központi sátorban előadásokat hallgathattak meg – többek között településmarketing és szociális szövetkezetek témakörökben – míg ezzel párhuzamosan a „Helyi értékek”
című kiállítói vásár keretében bemutatásra kerültek a környékbeli és helyi szociális szövetkezetek,
civil szervezetek, gazdasági szereplők gazdaságélénkítő, foglalkoztatást segítő kezdeményezései, és az általuk előállított termékek. A rendezvény Magyarország hat konvergencia régiójában
valósult meg, helyszínenként 70-100 fő részvételével. A rendezvényeket Orfűn, Orosházán, Várpalotán, Hollókőn, Hajdúnánáson és Hévíz településeken tartottuk meg.

Regionális konferenciasorozat
(roadshow)
Roadshow-nk ún. horizontális rendezvény, azaz
mindhárom kutatáshoz, illetve a projekt teljes
tevékenységéhez kapcsolódik. Célja a szakmai

koordináció: egyrészt összehozza az egyes ágazati
szereplőket annak érdekében, hogy minél hatékonyabb párbeszéd alakuljon ki, másrészt teret biztosít a személyes kapcsolatépítésnek az egyes régiókban. Sorozatonként Magyarország hat konvergencia régiójában rendezünk egy-egy konferenciát.
A tanácskozásokon a hazai önkormányzatokat aktuálisan érintő és körükben nagy érdeklődésre számot tartó előadástémák kerülnek bemutatásra a projekt időtartama alatt négy sorozatban. A meghívottak az adott régió polgármesterei és jegyzői.
A konferenciákon egyedi konzultációkra, szakmai egyeztetésekre is sor kerül. A projekt időtartama alatt négy alkalommal hat helyszínen, tervezetten 20 különböző városban rendezünk regionális konferenciát. A rendezvénytípusból az első
két sorozat zajlott le. Eddig a következő témákban hallgathattak előadást a résztvevők: az önkormányzati feladatellátás aktualitásai, csapadékvízelvezetés a településeken, kiberbiztonság, területfejlesztés, szociális szövetkezetek vagy a közvetlen finanszírozású európai uniós programok
által nyújtott pályázati lehetőségek önkormányzatok számára. A már lezajlott roadshow-k alkalmával partnerünk volt többek között a Miniszterelnökség, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, a
Magyar Fejlesztési Központ, a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztálya Önkormányzati Gazdasági Főosztálya is.

A kutatásokat segítő további
rendezvények
A kutatásokat aktívan támogató rendezvények
a projekt megvalósítási szakaszát végigkísérik.
Szakpolitkai Workshopok, Moderált Workshopok
és Kapacitás Integráló Workshopok segítik a kutatókat és az Önkormányzati Koordinációs Iroda
kutatási munkatársait különféle témákban, mint
térségi együttműködés, klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás, szociális gazdaság, online adatfelvételi módszerek és további módszertani tréningek, egyéb készségfejlesztő, csapaépítő, kommunikációt segítő workshopok.
A Kutatástámogató Műhelyek az egyes kutatások között, a kutatásvezetők aktív közreműködésével zajlanak. A szakmai egyeztetések teret
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adnak a kutatóknak a tevékenységek összehangolására, lehetőséget nyújtva ezáltal a három kutatás közötti szinergia biztosítására.
A disszeminációs szakasz kezdeteként a Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetségével közös
szervezésben 2017. november 9-én került sor az
Éves Társadalmasítási Konferenciára. A rendezvény keretein belül kerültek bemutatásra azok az
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mára, hogy bemutathassák a választott témájukat, illetve a koordináció terén elért eredményei
ket a többi megye képviselőjének.
A Tudásbővítő Fókuszrendezvény célja az akadémiai szféra még szorosabb bevonása, az önkormányzati tematikájú kutatócsoportok felkeresése, az eddigi eredmények bemutatása és további
kutatóműhelyek kutatásainak, jó gyakorlatainak
megismerése.

A várható eredmények bemutatása

eredmények, melyeket a Megyei Jogú Városok –
Megyék és települések együttműködése programsorozat nyolc állomása alkalmával, a megyei
önkormányzatokkal együttműködve gyűjtöttünk
össze. Elsőként az európai uniós források koordinációjáról, a területfejlesztés aktuális kérdéseiről, valamint a nemzetközi pályázati lehetőségekről hallgathattak meg előadásokat a résztvevők.
Az előadásokat követően kötetlen kerekasztalbeszélgetés keretében biztosítottunk lehetőséget a programsorozatban résztvevő megyék szá-
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A kutatások eredménytermékei úgy kerültek meghatározásra, hogy a lehető legtöbb ismeretanyag
rögzítése, megosztása, minél szélesebb körben
megtörténjen. A projekt keretein belül jelentős
apparátus dolgozik azon, hogy a legmegfelelőbb
szakértői bázissal rendelkezve olyan szakmai
minőségű anyagok kerüljenek előállításra, amelyek mind az önkormányzatoknak, mind a tudományos szférának, mind a központi kormányzásnak hasznosnak bizonyulnak. A projektben várható eredménytermékek az alábbiak:
A gyakorlati megoldások feltárása, feldolgozása, majd módszertani eszközök (módszertan,
útmutató, ajánlás, hatásvizsgálat) kidolgozása
révén a projekt hozzájárul a közszolgáltatások
települési szintű megújításához. Kiemelt szerepet
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kap az önkormányzati tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése és értékelése. Kutatási jelentések, Ajánlások mindhárom kutatásban készülnek. A projekt eredményeiről Kormányjelentés
készül, amelynek előterjesztésével mindhárom
kutatás tapasztalatai, eredményei és következtetései bemutatásra, disszeminálásra kerülnek a
kormányzati szereplők felé. A Jelentés részletesen közvetíti az ÖFFK II. projekt végrehajtásának eredményeit, tapasztalatait, amelyek iránymutatást adhatnak a helyi közigazgatás hosszú
távú munkájának minőségi fejlesztéséhez, különös tekintettel a helyi önkormányzatok szolgáltató szemléletének fejlesztéséhez, információ felhasználási lehetőségeik javításához és működésének hatékonyabbá tételéhez.
A projekt horizontális céljaként kidolgozásra
kerül a Szolgáltató Önkormányzat Díj szakmai
háttere. Egy olyan kritériumrendszer kerül kidolgozásra, mely eszköztárként is szolgálhat a települések számára. A Szolgáltató Önkormányzat
Díj alapítását pályázat kiírása követi, amelyben
a települések számára lehetőség nyílik ezirányú
sikeres gyakorlatuk bemutatására. Az első pályázati felhívás 2018 nyarán várható, az eredmények
kihirdetésére pedig 2018 őszén kerülhet sor.
A fentiekben összefoglalt alkalmazott kutatási
eredmények alapján kialakul az önkormányzati
feladatellátás hatékony megvalósítását támogató

módszertan. A kutatások eredményeinek rögzítését, illetve az önkormányzatok és a projekt résztvevői számára hozzáférhetővé tételét szolgálja az
Önkormányzati Koordinációs Rendszer (ÖKR)
és a www.bm-oki.hu internetes honlap átalakítása, továbbfejlesztése is. Az ÖKR egy olyan, az
önkormányzatok működését segítő informatikai rendszer, amely jó gyakorlatok megosztását,
információszerzési lehetőséget biztosít. Minden
helyi önkormányzat igényelhet majd hozzáférést
a programhoz várhatóan 2017. december elejétől, s így saját maguk, illetve a központi szervek
is feltölthetik tartalommal a Tudástárat. Különféle témák szerint kereshetnek majd a megosztott tapasztalatok között, ugyanakkor az oldal
elősegíti a kapcsolatfelvételt, az egymás közötti
kommunikációt is. Mindez előmozdítja a térségi
és országos kapcsolódási pontok megtalálását.
Rendezvényeink jelentős része és a kutatásokhoz szükséges adatgyűjtés már lezajlott a projekt keretében, azonban a jövő év is mozgalmasnak ígérkezik, hiszen még több mint 20 esemény
vár ránk, amikor már az eredmények ismertetése
kerül fókuszba. Természetesen továbbra is számítunk az önkormányzatok partnerségére, aktív
részvételére, közreműködésére annak érdekében,
hogy a projektben megfogalmazandó megállapítások, ajánlások, útmutatók a napi munka során
is könnyedén hasznosíthatóvá váljanak számukra.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Képzett roma fiatalok
és nagyvállalati
munkahelyek sikeres
találkozása
Az elmúlt években megnőtt az érettségizett, illetve
felsőfokú diplomát szerző roma fiatalok száma, azonban
jelentős részük nem tud képzettségének megfelelő, hoszszú távú perspektívát biztosító munkahelyeken elhelyezkedni. Ez a kudarc nem csak az érintett fiatalok számára
meghatározó, hanem a közösségeik számára is. Hiszen,
ha a „pozitív példaként” szolgáló képzett roma társuk
sem tud vonzó, minőségi munkahelyen elhelyezkedni, az
a közösség más fiataljainak továbbtanulási motivációira
is negatívan hathat. Az Autonómia Alapítvány által működtetett HRom program erre a problémára nyújt választ
összekötve az álláskereső roma fiatalokat és a piacvezető
nagyvállalatokat. A program partnere a TÖOSZ, így az
ország számos kistelepülésén élő roma fiatalok is részt
tudnak venni a szolgáltatásokban és nagyobb eséllyel
találhatnak képzettségüknek megfelelő munkahelyet a
for-profit szektorban.
A HRom program egy nagy sikerű kísérleti kezdeményezés tanulságai alapján került kialakításra. A
kísérleti program számos sikeres elhelyezést és szakmai
elismerést eredményezett. A HRom program keretében
a fiatalok díjmentesen vehetnek részt egy ötnapos képzésben, ahol vállalati képzők támogatásával tökéletesíthetik önéletrajzukat, készülhetnek fel az álláskeresésre,
kapcsolat
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interjúzásra, és kerülhetnek személyes kapcsolatba tucatnyi vállalat HR-eseivel. A képzés után minden résztvevő
személyes támogatást kap a munkakeresés során, illetve
szükség esetén további tréningeken – pl.: idegen nyelvi
képzés, Excel képzés – is részt vehetnek. A program egyik
résztvevője, Melinda hosszú évek sikertelen próbálkozásai után a programnak köszönhetően alig egy hónap alatt
kapott munkát a faluja közelében működő szupermarketben, míg a szintén kistelepülésen élő Gyula a közelmúltban kezdett el dolgozni egy lakóhelyéhez közel működő
postafiók vezetőjeként.
Ezek a példák bizonyítják, hogy akár a hátrányos
helyzetű kistérségekben élő roma fiataloknak is lehet
esélyük megfelelő munkahelyek elnyerésére az elsődleges munkaerőpiacon, sőt a nagyvállalati szektorban is.
Ehhez csupán az szükséges, hogy megfelelő támogatás
révén felkészültekké váljanak a munkakeresésre, és
a vállalatok kiválasztási szakemberei személyesen is
megismerhessék erősségeiket. Mivel a program 2019-ig
folyamatos bekapcsolódási lehetőséget biztosít azoknak
a legalább érettségivel rendelkező roma fiataloknak, akik
akár munkahelyet, akár gyakornoki lehetőséget keresnek,
érdemes a lehetséges érdeklődők figyelmébe ajánlani ezt
a lehetőséget.

