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Az előttünk
álló esztendő
Az előttünk álló esztendő lesz talán
a legérdekesebb az utóbbi évek közül. Persze az országgyűlési képviselő választás is nagyon fontos, hiszen itt fog eldőlni, milyen irányba
fog menni tovább az önkormányzatiság. Persze erről senki nem tájékoztatott minket, polgármestereket.
Hiába keresem a programokban, de
nem találom. Nem baj, annál jobb,
gondolom magamban, mert a jövő hónapokban is egy biztos dolog van az életünkben. Mi működtetjük az országot és
a jövőben is mi fogjuk.
Az idén arrébb tolódik a 2019-es költségvetés előkészítése, ami
a mi szempontunkból nagyon jó. A kormányzattal kialakult
kapcsolatrendszerünkön keresztül sok feladatfinanszírozási
összeget hangoltunk össze a napi valósághoz, de még korántsem értünk a végére. A másik érdekesség az uniós beruházások támogatása és a valós beruházási árak közötti különbség
rendezése lesz. Nyugalom! Minden megoldódik. Ne felejtsétek, Magyarország településekből áll.
Nálunk az elv továbbra is: Szolidaritás és szakszerűség.
Ezen leszünk, valamint sok képzést és oktatást szervezünk
tagjainknak. Várunk mindenkit közénk. Hát akkor hajrá
Magyarország, hajrá önkormányzatok, hajrá TÖOSZ! Mindenkinek sikeres és eredményes 2018-at kívánok!
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

helyzetjelentés – Gáspár Mátyás
XXVI. évfolyam • 2016. második negyedév
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Elnökségi üléseken
történt
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az ÖNkormányzat decemberi számának lapzártáját követően négy alkalommal
ülésezett a TÖOSZ elnöksége. A négy ülésen tárgyalt témákat és döntéseket az
alábbiakban foglaljuk össze röviden.
Az Elnökség 2017. december 11-ei kibővített ülésén először a Privat Sentinel segítséghívó, személyvédelmi szolgáltatási rendszert (privatesentinel.
com) mutatta be a jelenlévőknek Bartal Csaba
(CEO Privat Sentinel). Az elnökségi ülésen körvonalazódott a TÖOSZ és a Privat Sentinel közötti
együttműködés lehetősége, ezért az Elnökség felhatalmazta Schmidt Jenőt, a TÖOSZ elnökét és dr.
Gyergyák Ferencet, a TÖOSZ főtitkárát, hogy ez
ügyben tárgyalásokat folytasson és annak sikeressége esetén a TÖOSZ elnöke a Szövetség nevében
együttműködési megállapodást kössön a Privat
Sentinel applikáció települési önkormányzatok
körében történő kedvezményes feltételekkel való
elterjeszthetősége érdekében.
Ezt követően Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
tájékoztatást adott az elmúlt időszak önkormányzatokat és Szövetséget érintő kérdéseiről.
Az önkormányzatokat negatívan érintő kilenc
éve változatlan köztisztviselői illetményalap miatt
szükségessé köztisztviselői bérrendezés kapcsán
– amelyre vonatkozóan a TÖOSZ az elmúlt években többször is tett megoldási javaslatokat a kormányzat felé – elmondta, hogy a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottal és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) összehívta
az országos önkormányzati szövetségeket és az
egyeztetésen kialakított állásfoglalást valamen�nyi résztvevő szövetségi vezető alá fogja írni.
Kérte az Elnökség felhatalmazását az aláírásra.
Ezt követően a TOP-os támogatások problémáját vetette fel: a TOP pályázatokat is érintő, egyes
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projektek esetén 40-50%-os építőipari drágulás okozta nehézségek miatt több megyében is,
illetve több településen is elő fog fordulni, hogy a
megítélt támogatás nem fedezi a pályázott beruházás költségeit. Várhatóan sok pénz fog vis�szaáramlani az alapba, onnan lehet igényelni a
kiegészítést a pályázatok megvalósításához. Az
ASP2 2018. január 1-jétől érkező következő fázisa
a rendszerhez most csatlakozó önkormányzatokat is komoly kihívások elé fogja állítani, mint
az már a 2017. január 1-jével csatlakozott önkormányzatok esetében tapasztalható volt. A 20192024 között nyugdíjkorhatárt elérő polgármesterek kapcsán nyugdíj ügyben legkésőbb december
közepéig-végéig állásfoglalást kell hozni, hiszen a
2019-re 2-300 polgármester jut a nyugdíjkorhatár
közelébe, mindenképpen megoldást szeretnénk
találni a probléma megoldására. Ehhez kérte a
TÖOSZ-ban e téma kezelésének előkészítésére
létrehozott munkabizottság segítségét. Tájékoztatta továbbá az Elnökséget, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter december elején összehívta
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködésének Tanácsa (ÖNET) ülését, amelyen a szövetségi vezetők és a Belügyminisztérium államtitkárai is részt vettek. Az ÖNET ülésén témaként
szóba került a köztisztviselői béremelés, a közfoglalkoztatás, valamint a közművek témaköre is.
Az Elnökség meghallgatta és egyhangú szavazatával elfogadta az elnöki beszámolót az elmúlt
időszak önkormányzatokat és Szövetséget érintő
kérdéseiről és felhatalmazta a TÖOSZ elnökét a
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köztisztviselői béremeléssel összefüggésben az
MKKSZ kezdeményezésére 2017. december 11-én
megtartott szakmai egyeztetésen született állásfoglalás aláírására.
Az ülésen még az elnökségi tagok részéről felvetődött a Magyar Államkincstár (MÁK) által a
feladatfinanszírozás ellenőrzése kapcsán keletkező visszafizetési kötelezettségek kérdésköre
(könyvelési hiba miatt, MÁK által is elismerten
ellátott feladat állami finanszírozásának visszafizettetése, MÁK méltányossági jogkörének hiánya), a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének, illetve az önkormányzatok közötti megegyezés hiányában megyei kormányhivatali kijelölés útján létrejött közös önkormányzati hivatal
működési problémája.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke a felvetések
kapcsán elmondta, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvekkel kapcsolatban jelezte dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, hogy a települések egy része nem fogja tudni december 31-ig
befejezni azt, és azt kérte, hogy tolják ki március
végéig a határidőt, reményei szerint pozitív döntés fog születni.
Az Elnökség 2018. január 16-ai kibővített ülésén
először a Digitális szakadék csökkentése (GINOP
6.1.2-15) projektben való együttműködés lehetőségeiről adott tájékoztatót Tóth Gábor, a KKVGURU
képviselője. Előadásában tájékoztatta a jelenlévőket folyamatban lévő projektjükről és az abban
való részvétel lehetőségéről. Az általuk biztosított képzésben 2020 végéig 260 000 fő kap lehetőséget informatikai alapképzésben való részvételre. A képzés ingyenes, egy-egy csoportban 15
fő vesz részt, sikeres vizsga esetén a résztvevők
megkapják az általuk a képzésen használt tablet
gépeket. Amit szeretnének az önkormányzatoktól az a szervezésben való részvétel, a képzés meg-
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hirdetése, résztvevők szervezése, helyszín – térítés ellenében történő – biztosítása.
A következő napirendként Kelemen Ágnes
(Autonómia Alapítvány) tartott tájékoztatót a
HRom programról. Ingyenes képzést biztosítanak 20 fiatal, érettségizett roma részére, amelynek
során elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyek
segítségével jobban tudnak érvényesülni a munkaerőpiacon. Vidéki fiatalokat is várnak, hiszen
igény szerint akár az utazási költségeket is meg
tudják előlegezni a résztvevők számára. A képzés bentlakásos és a teljes ellátás is biztosított.
Ezt követően Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke tájékoztatta a Elnökség jelenlévő tagjait az MKKSZnél tartott önkormányzati szövetségekkel közös
2017. december 11-ei egyeztetés során elfogadott
állásfoglalásról, az azóta eltelt időszak eseményeiről. Elmondta, hogy sajnos az eddigi megmozdulások nem sok eredményt hoztak, a nehézséget abban látja, hogy lankad a kezdeti lelkesedés
és igény a megfogalmazott igények megmutatására. A következő sztrájk háromnapos megmozdulás lesz. A miniszterelnök úrhoz írt levélben
pedig kérik, hogy a mielőbbi rendezés ügyében
jelölje ki a kormányzat részéről a tárgyalópartnert.
Majd Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke tájékoztatást adott az elmúlt időszak önkormányzatokat és Szövetséget érintő kérdésekről. Tájékoztatta az Elnökséget és Boros Péternét, az
MKKSZ elnökét, hogy a TÖOSZ levélben fordul
az Megyei Jogú Városok Szövetségéhez annak
érdekében, hogy az ő véleményüket is megismerhessük a köztisztviselői bérrendezés ügyében, mivel Szita Károly elnök (MJVSZ) koráb-
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ban más fórumon már jelezte, hogy az MJVSZ e
témában – az önkormányzati érdekszövetségek
és az MKKSZ közös javaslatától eltérő – önálló
javaslatot készített el, amit a kormányzatnak
megküldött, de azt az önkormányzati társszövetségek nem kapták meg. Így azt megismerni
– és esetleges egyetértés esetén – támogatni sem
tudták. Egyben a TÖOSZ kezdeményezni fogja
az ÖNET Önkormányzati Oldalának összehívását Szita Károly MJVSZ elnöknél, aki a 2018.
évben az ÖNET soros társelnöke.
A falugondnoki buszok cseréje kapcsán a MÁK
által megállapított visszafizetési kötelezettségek
kapcsán dr. Sértő-Radics István, Uszka polgármestere elmondta, hogy nem értettek egyet a vis�szafizetési kötelezettséggel és minden fórumon
fellebbeztek a MÁK döntése ellen. Jelenleg bíróság előtt van az ügy, amint lesz ítélet beszámol
róla. Nagyon sok önkormányzatot érint a dolog,
nem tartja igazságosnak a büntetést.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára jelezte,
hogy mivel ez országosan több önkormányzatot
érint, a TÖOSZ eHírlevelében felhívást tesznek
közzé és ez alapján a TÖOSZ Titkársága felmérést készít az önkormányzatok körében, hogy ki
milyen összeggel érintett és milyen jogorvoslati
lehetőséggel élt. Ebben az ügyben feltétlenül lépni
kell, mivel a TÖOSZ itt is tudja képviselni tagjai érdekeit. A februári elnökségi ülése újra előterjesztésre kerül a téma, de akkor már lesznek
számadatok is és remélhetőleg meglesz az bírósági döntés is Uszka ügyében. Ezt követően lehet
a további lépésekről dönteni. Másik témaként a
Private Sentinel által kínált lehetőség folytatásáról beszélt. Elmondta, hogy a decemberi elnökségi döntés kapcsán létrejött a két fél között az
együttműködési megállapodás, amelyet röviden
ismertetett. Az együttműködési megállapodás adta
lehetőségről az eHírlevélben tájékoztatni fogják a
TÖOSZ-tag önkormányzatokat. A TÖOSZ Titkársága részéről Kolin Péter kommunikációs titkár lesz a kapcsolattartó, neki kell jelezni a megyei
kapcsolattartók személyét. Kérte a megyei tagozatvezetőket, hogy ezt mielőbb tegyék meg.
A TÖOSZ 2018. február 13-án kihelyezett
elnökségi ülést tartott Szarvason. Az elnökségi ülés
elején Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármes-
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tere, a TÖOSZ kulturális tanácsnoka mutatta be
az elnökségi ülésnek otthont adó települést, annak
főbb természeti, turisztikai és gazdasági értékeit.
A házigazdai prezentáció után dr. Ladányi
Márta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) Egészségügyért Felelős Államtitkárság
egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkára és dr. Vajer Péter, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ Alapellátási és Ellátásszervezési
Osztályának igazgatója tartottak előadást a háziorvosi ügyelet finanszírozásának kérdésköréről.
Dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár
elmondta, hogy sok önkormányzat jelezte a szorító körülményeket, az Államtitkárság ezeket a
kérdéseket ismeri, foglalkoznak azzal, miként
lehetne jobbítani ezt az ellátási formát. Az ügyeleti szolgáltatók számának alakulását, valamint
az ügyeleti szolgálatok és az ellátandó lakosság
számának alakulását ügyeleti szolgálat ellátási
formájára bontva a 2010-2018 közötti időszakban az 1. sz. táblázattal szemléltette.
Rámutatott, hogy az ügyeleti szolgáltatók számának alakulása, valamint az ügyeleti szolgálatok és az ellátandó lakosság számának alakulása
az ügyeleti szolgálat ellátási formájára bontva azt
mutatja, hogy a központi ügyeletek nagyobb számban találhatók. A háziorvosi ügyeleti szolgálatok
és az ellátandó lakosság száma a 2018 februári adatok alapján látható, hogy Pest megyében jelentősen
több szolgálat működik, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a lakosságszámhoz képest több az
ügyeleti szolgálatok száma. Sok önkormányzat vállalkozásban működteti azt feladatellátási szolgáltatás formájában. Az orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása egy zárt kasszából történik, amelyben
a rendelkezésre álló forrást kell elosztani. A díjazás alapösszege 42 Ft fejenként, a lakosságszámtól függően szorzó kerül hozzárendeléshez ehhez.
Központi ügyeletnél 30%-os díjra jogosult a szolgáltató. 20%-os megemelt összeg az üdülőterületekre jellemző. A 2010-2017 között vizsgált időszakban a háziorvosi ügyeleti ellátás területén ellátott esetek száma 2015-ről 2016-ra 200 000 fővel
csökkent. Mint mondta: vannak helyek, ahol
nem folyamatosan nyújtják az ellátást, illetve az
elérhetősége is csökkent az orvosi ügyeleteknek.
A lakosság nem éri el a megfelelő színvonalú ellá-
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tást, így a sürgősségi ellátást kell igénybe vennie.
Elmondta továbbá, hogy a települések többsége
1,3-3,5 MFt-os havi finanszírozásból gazdálkodik
(bér- és fenntartási költségek), az önkormányzatoknak az ügyeleti szolgálatokra különböző összegeket kell fizetni, hozzávetőleg még egyszer annyival kell kiegészíteni, mint amekkora összeget kapnak. A házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi
szolgálatok működéséhez tudtak finanszírozási
segítséget nyújtani, valamint a központi ügyeletet több helyen bevitték kórházakba. Dr. Ladányi
Márta helyettes államtitkár az előadása végén felhívta a figyelmet, hogy a teljes háziorvosi ügyeleti
ellátó rendszer működési és szervezési változtatásán is el kell gondolkozni a finanszírozás mellett.
Ezt követően dr. Vajer Péter, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Alapellátási és
Ellátásszervezési Osztályának igazgatója tartott
előadást az Alapellátási és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság egyes feladatairól. Az Igazgatóság az ÁEEK-n belül működik, feladataik között
alapellátás módszertan, hatósági funkciók, képzési programok szerepelnek. rámutatott: a háziorvosi kar utánpótlását illetően nagy hiányok
vannak. Bemutatta a Praxisprogram I. elnevezésű képzési programot, amelynek keretében
olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek
háziorvostani szakvizsgával, tevékenységüket
az ÁEEK alkalmazottjaként (munkaszerződés)
látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani
szakvizsgát szerezni. Alkalmazásra abban az
esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat, amelyek területén legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, képviselőtestület döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatellátási
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szerződést köt az ÁEEK-val helyettesítő háziorvosi ellátásra.
Az ÁEEK Alapellátási és Ellátásszervezési Osztályának igazgatója az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kijelöléséről is beszélt, a szempontok
ismertetése mellett felhívta a figyelmet az ÁEEK
szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához című összefoglalóra: http://
www.oali.hu/praxiskezelo-nyilvtartas/147-azorszagos-alapellatasi-intezet-szempontrendszerea-haziorvosi-fogorvosi-koerzetek-kialakitasahoz.
A következő napirendi pont keretében a helyi
önkormányzatok 2018. évi költségvetésének kereteiről dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára
tartott előadást. Ismertette az államháztartási
és költségvetési rendszer 2018. évi jellemzőit.
Kiemelte, hogy az államháztartási hiány jelentősen 3% alá csökkent, ami 2012 óta tendencia,
és 2011 óta az Unióban csak Magyarország tudta
csökkenteni az adósságát. Majd az az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásaiként a feladatfinanszírozás talaján a feladatok jobb színvonalú
ellátásának segítését, a gyermekek napközbeni
ellátásához a kiemelt forrásbiztosítást, a szolidaritás erősítését és a gyengébb jövedelemtermelő önkormányzatok kiemelt támogatását jelölte
meg. Felhívta a figyelmet a kormányzati bérintézkedésekhez kapcsolódó forrásbiztosításra is.
Mint elmondta: a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel, illetve szociális hozzájárulási adó csökkentéssel összefüggő bérintézkedések kezeléséhez a 2018. évben kiegészítő támogatás jár az ágazati bérintézkedések (pl. polgármesteri bér, szociális ágazati pótlék, kulturális
bérpótlék stb.) forrása rendelkezésre áll.
Ezt követően a Magyar Közigazgatásfejlesztési
Zrt. részéről ASP tanácsadás címmel tartott előadást Ozsvár Ferenc vezérigazgató, aki elmondta:
általános programhasználat, oktatás, képzés, konzultáció, távoli segítségnyújtás, help desk rendszer
terén tudnak segítséget nyújtani önkormányzatoknak, elsősorban ott, ahol nincs könyvelő, nincs
pénzügyi szakember.
Az elnökségi ülés következő témája a falugondnoki buszcsere kapcsán elmulasztott bejelentési
kötelezettség miatti államkincstári büntetések
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Ügyeleti szolgálatok száma
Időszak

Ügyeleti szolgáltatók
száma

ös�szevont

Ellátandó lakosságszám

Központi

Köz
ponti és
diszpécser

összesen

összevont

Központi

Központi és
diszpécser

összesen

2010. dec.

288

51

266

48

365

466 757

7 790 050

1 880 635

10 137 442

2011. dec.

278

43

240

75

358

407 472

6 797 532

2 903 807

10 106 811

2012. dec.

272

40

234

92

366

347 224

6 782 475

2 959 861

10 089 560

2013. dec.

261

31

225

99

355

301815

6 425 702

3 359 287

10 086 804

2014. dec.

263

23

219

109

351

237 275

6 203 757

3 638 268

10 079 300

2015. dec.

264

24

213

110

347

248 658

6 069 354

3 750066

10 068 078

2016. dec.

257

22

209

116

347

228420

5 949 321

3 873 749

10 051 490

2017. dec.

246

18

211

117

346

204 317

5 945 922

3 906 299

10 056 538

2018. febr.

246

18

211

115

344

204 317

5 957 013

3 895 597

10 056 927

1. sz. táblázat. Az ügyeleti szolgáltatók számának alakulása valamint az ügyeleti
szolgálatok és az ellátandó lakosság számának alakulása ügyeleti
szolgálat ellátási formájára bontva (2010-2018)

felülvizsgálatának lehetősége volt. (Erről bővebben lásd a keretes részben.)
Végezetül a visszavonuló polgármesterek felmérése került szóba. A TÖOSZ szándéka egy olyan
javaslat kidolgozása a Kormány felé, amely megteremti annak lehetőségét, hogy azon polgármesterek, alpolgármesterek, akik a 2019-es választások alkalmával már nem szándékoznak indulni,
vagy nem kerülnek megválasztásra és a jelenlegi
nyugdíjtörvény alapján a rájuk irányadó korhatárt
még nem töltik be, de addig már csak néhány évük
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lenne hátra, tisztességesen vissza tudjanak vonulni
a közéletből. A TÖOSZ létrehozott egy munkabizottságot, amely első lépésként célul tűzte ki egy
online kérdőív elkészítését és kiküldését mind a
3178 önkormányzat számára tekintettel arra, hogy
megpróbáljon minél pontosabb adatokat, információkat gyűjteni az érintetti körről. Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke ismertette, hogy a felmérés eredményeként mindeddig 322 válasz érkezett vissza,
mint mondta: a feldolgozást követően a munkabizottság ajánlást tesz az elnökség részére.
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Falugondnoki buszcsere
A 2015. és 2016. években történt falugondnoki szolgálat buszcsere program kapcsán országosan több települési
önkormányzat a buszcserét követően elmulasztotta, vagy késedelmesen jelentette be az új gépjármű rendszámának regisztrációját az illetékes megyei kormányhivatalnál. Ennek következtében a MÁK az adott települések
esetében az új falugondnoki busz üzembe helyezése és a rendszám-regisztráció közötti időszakra eső, a falugondnoki tevékenység feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás időarányos részére visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Ezért az Elnökség a 2018. január 16-ai ülésén úgy határozott, hogy a TÖOSZ felmérést
készít az országos helyzet feltérképezésére, hogy hatékonyabban tudjon fellépi a szükségesnek tartott intézkedések és az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében a kormányzat felé. Az elnökségi ülést
követően a TÖOSZ eHírlevelében megkereséssel fordultunk a TÖOSZ-tag önkormányzatokhoz. Kértük, jelezzék,
amennyiben településükön falugondnoki buszcsere kapcsán államkincstári visszafizetési kötelezettségük keletkezett, és 2018. február 10-ig küldjék meg a TÖOSZ részére a toosz@toosz.hu e-mail címre, hogy a falugondnoki
buszcsere-program kapcsán a rendszámváltozás késedelmes bejelentése miatt mikor, milyen időtartamot érintően és mekkora összegű finanszírozás visszafizetési kötelezettséget érvényesített a MÁK, illetve ezzel szembe
milyen jogorvoslati eszközt és milyen eredménnyel vettek igénybe az önkormányzat részéről.
A megküldött visszajelzések alapján 155 településen 214 517 304 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg
a MÁK, de csak 2 település jelezte, hogy jogorvoslati lehetőségükkel éltek, illetve 5 település kapott a kialakult
fizetési nehézségek miatt kormányzati támogatást.
***
Uszka Község Önkormányzata mint felperes a költségvetési támogatás visszafizetésével kapcsolatos közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perében a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a
15.K.27.315/2017/27. számú jogerős ítéletében az alperes MÁK KINCSTK/12170-2/2017. számú határozatát hatályon kívül helyezte.
A bírósági döntés előzménye:
A MÁK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda (elsőfokú közigazgatási szerv) hatósági ellenőrzést végzett a felperes által 2015. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások elszámolása és felhasználása megalapozottságának, szabályszerűségének felülvizsgálata érdekében.
Az ellenőrzés eredményeképpen az elsőfokú közigazgatási szerv mindössze azt a hiányosságot tárta fel, hogy
bár 2015. október 26. napjától kezdve használták a falugondnoki szolgáltatás ellátására az NHC-147 frsz-ú gépjárművet, annak szolgáltatói nyilvántartásba való jogerős bejegyzésére csak 2016. november 2. napján került sor.
A feltárt hiányosságok alapján az elsőfokú közigazgatási szerv a 2017. április 4. napján kelt SZAB-ÁHI/273-7/2017.
számú határozatával a felperest 625 000 Ft központi költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett támogatás
visszafizetésére kötelezte.
Uszka Község Önkormányzata az elsőfokú közigazgatási határozatot megfellebbezte.
A MÁK a 2017. június 29. napján kelt KINCSTK/12170-2/2017. számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Indokolásában rögzítette, hogy az elsőfokú közigazgatási szerv határozatában is felhívott jogszabályi rendelkezések alapján a szolgáltatás jogszerű működésének feltétele az újonnan beszerzett gépjármű
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló jogerős határozat megléte. Hivatkozott továbbá arra,
hogy az állami támogatás jogszerű igénybevételének feltétele nem kizárólag a feladat ellátásának a megtörténte, hanem a mindenkori költségvetési törvény által megfogalmazott feltételek teljesítése is, így a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés is, melyet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (Kvtv.) 2. sz. melléklet Kiegészítő szabályok 5.d) pontja is megerősít.
Uszka Község Önkormányzata a jogerős közigazgatási határozattal szemben a törvényes határidőn belül keresetet nyújtott be.
A bírósági döntés indokolásának lényege:
–– A bíróságnak a felperes keresetének a tükrében abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a perbeli
ellenőrzés során feltárt hiányosság eredményezheti-e a falugondnoki szolgáltatás ellátásához nyújtott
támogatás visszakövetelését.
–– A bíróság által vizsgált jogszabályi rendelkezések:
–– A Kvtv. 2. számú melléklet 5. h) pontja
–– a Kvtv. 2. számú melléklet III.3.e) pontja
–– a Kvtv. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. c) pontja
–– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 60. § (1)-(6) bekezdései
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–– a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

–– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételei-

ről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. §-a
A bíróság álláspontja szerint az ügyben kiemelt szerepe van azon körülménynek, hogy az ellenőrzés az Önkormányzatnál a falugondnoki szolgáltatás működtetésével összefüggésben a gépjármű rendszámának, egyéb
adatainak nyilvántartáson történő átvezetése elmulasztásán kívül egyéb szabálytalanság nem tárt fel. Nem vitatott, hogy az Önkormányzatnak a működése során valamennyi reá vonatkozó jogszabályi rendelkezést be kell
tartania, azonban a bíróság álláspontja szerint ezen jogszabályi rendelkezések közül kizárólag annak a megsértése vezethet a támogatás elvesztéséhez, melyet a Kvtv. kifejezetten megjelöl. Márpedig az MÁK által hivatkozott a Kormányrendelet nem tekinthető ilyennek, rámutatva arra is, hogy a bíróság álláspontja szerint a MÁK
nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyes működése jogszerűségének megítélésére. A Kvtv. 2. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. c) pontja pedig a támogatás igénybevételének feltételeként a települési önkormányzatnak az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba történt bejegyzését írja elő, melynek a felperes nem vitatottan megfelelt. Az engedélyezés,
vagy az engedély megvonása, esetlegesen a Kormányrendelet 40. §-ában körülírt egyéb szankciók alkalmazása
már az engedélyező Kormányhivatal kompetenciájába tartozik, ezért a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos
felperesi jogszabálysértések az ott írt eljárás keretében nyerhetnek értékelést.
A bíróság a fentebb kifejtettek alapján megállapította, hogy az Önkormányzat jogosult volt a költségvetési
támogatásra, mert a falugondnoki szolgálatot a Sztv. 60. §-a, és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartotta fenn, továbbá a nyilvántartásban egész évben szerepelt. Az eljárt közigazgatási
szervek által feltárt hiányosság a fentebb megjelöltek szerint nem eredményezi a támogatás visszakövetelését.
Mivel a bíróság megállapította, hogy az alperes határozata a felperes keresetében megjelölt okokból jogszabálysértő volt, a bíróság az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően új eljárás lehetősége nélkül helyezte hatályon kívül a Pp. 339. § (1) bekezdése alapján, mivel a szankció alkalmazásának jogszabályi feltételei nem álltak fenn.
***
A falugondnoki szolgálat buszcsere program kapcsán azon települési önkormányzatok esetében, amelyek a
buszcserét követően elmulasztották, vagy késedelmesen jelentették be az új gépjármű rendszámának regisztrációját az illetékes megyei kormányhivatalnál és ennek következtében a MÁK az új falugondnoki busz üzembe
helyezése és a rendszám-regisztráció közötti időszakra eső, a falugondnoki tevékenység feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás időarányos részére visszafizetési kötelezettséget állapított meg, érdemben eredményesen jogorvoslati kérelemmel akkor lehet fordulni a MÁK-hoz, majd a bírósághoz, ha az uszkai jogesettel azonos a tényállás és a jogorvoslati határidő nem telt el. Amennyiben az érintett önkormányzat nem fellebbezte
meg a visszafizetési kötelezettséget megállapító elsőfokú közigazgatási határozatot, akkor nem nyílik meg számára a határozat bírósági felülvizsgálatának lehetősége.
***
A felmérés adatai és a fent ismertetett bírósági ítélet tükrében a TÖOSZ írásban megkereséssel fordult a Magyar
Államkincstár elnökéhez, hogy a MÁK saját hatáskörben vizsgálja felül az új falugondnoki busz üzembe helyezése és a rendszám-regisztráció közötti időszakra eső, a falugondnoki tevékenység feladatellátáshoz biztosított állami hozzájárulás időarányos részére visszafizetési kötelezettséget megállapító eljárási gyakorlatát és a
bírósági ítélet ismeretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 103. §-a és 114. §-a, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(Ákr.) 115. §-a és 120. §-a alapján a szükségessé váló intézkedéseket tegye meg.
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Norvégiába járt tanulmányúton
a TÖOSZ delegációja a munka–
magánélet és a nemek közötti
esélyegyenlőség témakörében
Szerző, fotó: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében tanulmányútra került
sor Kristiansandba (Norvégia) a Norvég Alap
támogatásával. A tanulmányút célja az volt,
hogy a munka és magánélet egyensúlya, a nemek
között esélyegyenlőség témájában magyar és norvég választott képviselők, önkormányzati dolgozók és szakértők tapasztalatot cseréljenek, megismerjék a két ország legjobb gyakorlatait, állami és
jogi szabályozásait ezen a területen, a felmerülő
kihívásokat, csakúgy, mint a lehetséges megoldásokat. A tanulmányútra 2017. november 29. és
december 1. között került sor. A tanulmányútra felhívást küldtünk ki az összes tagunk
részére (1610 önkormányzat), a kiválasztásra
jelentkezési sorrendben és motivációs levél
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alapján került sor. A tanulmányút a TÖOSZ
testvérszervezetével a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetséggel (KS) partnerségben került megrendezésre.
A magyar delegáció tagjai voltak:
Bíróné dr. Dienes Csilla (Szamossályi község
polgármestere), dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
(Budakeszi város polgármestere), Gáll Attila (Iszkaszentgyörgy község polgármestere), Hodálik
Pál (Szarvas város alpolgármestere), Jánvári Andrásné (Bercel község polgármestere), Kovács Péter
(Vép város polgármestere), Matusz János Tamás
(Hidvégardó község polgármestere), Módos Ferenc
(Himód község polgármestere), Sándor István
(Magyarnándor község polgármestere), Tóth
Lucia Krisztina (Kisrécse község polgármestere), valamint Krausz Veronika (TÖOSZ nemzetközi titkára).
Kristiansand önkormányzata Agder régióban
fekszik, Vest-Agder megyében, az ország 5. legnagyobb városa. A szervezőknek azért esett a
választása Kristiansandra, mivel mind a régió,
mind pedig a város példaértékű az esélyegyenlőségi tervezés témakörében. Agder és Kristiansand
számos kihívással küzdött a munka és magánélet
egyensúlya és az a nők és férfiak esélyegyenlősé-
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gének területén, csakúgy, mint az esélyegyenlőség területén általában. A helyzet javítása érdekében, a helyi egyetem, a megyei önkormányzat
és a városi önkormányzat, valamint a helyi civil
szervezetek és a lakosság összefogásával stratégiai dokumentumok készültek a nők és férfiak
esélyegyenlőségének és a hátrányos helyzetű csoportok (kisebbségek, bevándorlók, fogyatékkal
élők) esélyegyenlőségének, befogadásának javítása érdekében: megyei és városi esélyegyenlőségi
terv készült, ami széleskörű társadalmi párbeszéden és így elfogadáson alapult és ehhez kapcsolódóan akciótervek is kialakításra kerültek. A tervek
először 2008-2015-ig kerültek elfogadásra, majd
2015-2022-ig. E terveknek köszönhetően javult a
nők részvétele a munkaerőpiacon, növekedett a
számuk a vezetői pozíciókban, emellett emelkedett az átlagfizetésük is.
A résztvevők a tanulmányúton találkoztak a
Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetségének (KS) képviselőjével és tájékozódtak a norvégiai jólléti állam alapjairól. Norvégiá
ban, hasonlóképpen ahogy más európai országokban, a nők többségben vannak az egyetemen,
az egyetemi hallgatók 40% férfi, a nők 34%-ának,
a férfiak 28%-ának van egyetemi diplomája. Az
önkormányzatoknál a munkavállalók 50%-ának
van egyetemi diplomája, a megyei önkormányzatoknál 70%-os az egyetemi diplomával rendelke-
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zők aránya. 78%-a nőknek – 20-66 éves korig –
jelen van a munkaerőpiacon, csak Izland és Svédország rendelkezik jobb arányszámokkal. A parlamenti képviselők 40%-a nő. A miniszterek 50%-a
nő. Felsővezetők aránya az üzleti szférában viszont
10 vezetőből 6 férfi.
A norvég jóléti állam feltételei lehetővé teszik
a norvég férfiak és nők számára, hogy a szakmai életüket összeegyeztessék a családi életükkel. Az országos szabályozás következtében,
minden gyermeknek 1-6 éves kor között kötelező óvodai helyet biztosítani. A norvég rendszerben két éves korig lehet otthon maradni a
gyermekekkel.
A tanulmányút résztvevői ellátogattak a helyi
Hokus Pokus óvodába. Az intézmény különös
figyelmet fordít a lányok és fiúk egyenlő bánásmódban való részesítésére, a gyerekeket arra nevelik,
hogy ne gondolkodjanak kötött nemi szerepekben,
a kisfiúk és kislányok egyaránt babázhatnak, építhetnek, játszhatnak bármilyen játékkal, igényüknek megfelelően. Az óvoda az egyéniség fejlesztésére törekszik, a másság elfogadására, együttműködésre neveli a gyerekeket, a kreativitás növelését tűzte ki céljául. Az óvodapedagógusok között
számos férfi van, az óvoda ily módon is törekszenek a megfelelő nemi egyensúly kialakítására.
A résztvevők ellátogattak az agderi egyetemre,
ahol az egyetem a nők és férfiak esélyegyenlő-
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ségének témájában folytatott kutatásairól hallhattak. Agder megye önkormányzatánál, Tore
Askildsen, Vest-Agder alpolgármestere beszélt
a regionális esélyegyenlőségi stratégia tervezési
folyamatáról, valamint Kelet- és Nyugat-Agder
régió jövőbeli összeolvadásáról.
A delegáció a Holte iskolában a MOT programról hallhatott, a program vezetői és résztvevői előadásában. A MOT szó bátorságot jelent norvégul.
A program arra neveli a fiatal középiskolás diákokat, hogy merjenek nemet mondani, ha valamit
nem szeretnének, merjenek kiállni magukért és
mégis közösségi, társaikat támogató emberekként
legyenek jelen a társadalomban. A MOT programban a diákok évente több alkalommal tematikus
foglalkozásokon vesznek részt, amelyek segítsé-

www.toosz.hu

gével életvezetési stratégiákat sajátítanak el, hogy
könnyebben boldoguljanak az iskolában, csakúgy,
mint tágabb környezetükben.
A város esélyegyenlőségi politikájáról Mette
Gundersen, választott helyi képviselő és Toril
Hogstad esélyegyenlőségi szakértő beszélgetett
a résztvevőkkel.
A delegáció tagjai részletes helyzetfelmérő kérdőívet töltöttek ki saját településük helyzetéről az
esélyegyenlőség területén, valamint megfogalmazták jövőbeli terveiket a témával kapcsolatban.
2008. februárban interaktív szeminárium keretében stratégiai koncepciót készítettek elő, amelyben ajánlásokat fogalmaztak meg arra vonatkozólag, hogy a Norvégiában tanultakat miként adaptálhatják majd saját településükön.
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Albán delegáció
látogatása
a TÖOSZ-nál
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Az Országos Albán Tréning és Technikai Segítségnyújtás Központja (ANTTARC)
delegációjának Magyarországon tett látogatása során 2018. január 23-án felkereste
a TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot, ahol a TÖOSZ
képviselői fogadták a vendégeket. A szakmai szervezet tagjai a hazai önkormányzati
rendszerről, valamint egymástól eltérő nagyságú magyar települési önkormányzatok
és társadalmi szervezetek közti együttműködésről hallhattak előadásokat.
A 3,2 milliós lakosú Albániából érkező delegációt közös szakmai partnerünk, az Autonómia
Alapítvány igazgatója, Nun András kísérte a
TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központba, ahol a vendégekről megtudtuk, hogy az ANTTARC 1998-ban alakult meg
azzal a céllal, hogy az albán intézmények működését segítse, erősítse. A tevékenységük elsődleges céljai közé tartozik a kapacitásfejlesztés és a
szervezeti fenntarthatóság lehetővé tétele projekteken, tréningeken, technikai segítségnyújtáson keresztül, a civil szervezeteken belül. Emellett segítik a civil szervezetek érdekvédelmi és
lobbi tevékenységét is.
A delegáció résztvevőit dr. Gyergyák Ferenc
főtitkár köszöntötte, egyúttal röviden bemutatta
a hazai önkormányzati rendszer sajátosságait,
majd a látogatók előzetes érdeklődése szerint egy
fővárosi kerület, Budapest Főváros XIII. Kerület
Önkormányzatának civil kapcsolati programjáról
tartott előadást Karácsonyi Magdolna aljegyző,
a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési
Osztályának vezetője, majd egy kisváros, Berhida civil szervezeteivel való együttműködésé-
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ről tájékoztatott Pergő Margit polgármester, a
TÖOSZ társelnöke.
Karácsonyi Magdolna Budapest Főváros
XIII. kerületének átfogó bemutatása során számszerűsítve ismertette a kerület mutatóit, elmondta:
a 11,3 km2 területű XIII. kerület lakosság száma:
113 426 fő, a közparki terület 210 000 m2, lakótelep zöldterület 670 000 m2, 55 játszótér, 9 fitnesz tér, 20 kutyafuttató, 24 km kerékpárút van
a kerületben.
Kiemelte: a helyiek nagyon szeretnek a
XIII. kerületben élni, a lakóhellyel való elégedettség folyamatosan növekszik; 2008-ban 74%, 2011ben 79% 2017-ben 83% -kal volt jellemezhető, hogy
mennyire szeretnek a lakosok a kerületben élni.
A kerületi civil hálózat bemutatása során
elmondta: 94 regisztrált civil szervezet van, de ide
sorolják az egyházakat is, és azokat a kis önszerveződő csoportokat, amelyek valamilyen hobbi
mentén jöttek létre, így összességében 150 szervezetet tartanak számon. A szervezetek sokfélék,
méretükben, céljaikban, működésükben, anyagi
alapjaikban tekintetében igen változatosak, de
közös bennük, hogy a XIII. kerületért dolgoznak.
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Az együttműködés formáit jellemzi a polgármester és a civilek közös kávézása, a képviselőtestület előtti beszámolás, a Szociális Kerekasztal,
a Civil Kerekasztal, XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja, valamint a 100 000 Ft pénzjutalommal
és vándorserleggel járó, évente egyszer adományozott Civil Vándordíj is. A Vándordíj nyertese
2015-ben a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület, 2016ban a gyerekjátékokkal foglalkozó homoludens.hu
Egyesület, 2017-ben pedig Budapest XIII. Kerületi Szociális Kerekasztal volt.
Karácsonyi Magdolna rámutatott: a pénzbeli támogatásokra is nagy hangsúlyt fektetnek,
17 olyan szervezet van, akikkel megállapodásuk
van egy-egy feladat elvégzésére, ez felöleli a szociális területet, a gyermekvédelem, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, közművelődés, kultúra, valamint a sport területét is.
A kerületnek emellett van egy pályázati kerete,
amelyben a civilek minden évben, elsősorban a
működésükre megpályázhatnak, ezen felül hang-
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súlyosak a természetbeni, infrastrukturális támogatások – ismertette az aljegyző.
Kiemelte a kerület szakmai elismeréseit, az elmúlt
évben számos díjazás között a TÖOSZ Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok Programja – Példát
átadó gyakorlatok pályázatán elért III. helyezését.
A prezentáció összegzéseként Karácsonyi Magdolna elmondta, hogy mit várnak a civilektől és
miért működnek együtt velük. Mint mondta:
részben azért, mert sok esetben hatékonyabban
működnek, mint egy nagyobb szervezet, a munkát abban segítik, hogy megbízhatnak egymásban, és mindezt a XIII. kerületi állampolgárokért
teszik, ez a közös céljuk – tette hozzá.
Pergő Margit, a hatezer lelkes Berhida város
polgármestere elmondta: ők mindenkit civilnek
tekintenek, aki valamit kíván a településért tenni.
Mint mondta: ahogy az előzőekben is elhangzott,
Berhidán is vannak bejegyzett civil szervezetek
és vannak olyanok, amelyek nincsenek bíróságnál bejegyezve. Ismertette a bejegyzett civil szer-
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vezet létrehozásának magyarországi törvényi feltételeit, majd kivetített prezentációval mutatta be
Berhida város civil szervezeteit.
Megjegyezte: vannak olyan szervezetek, amelyeknek az önkormányzat nem is javasolja, hogy
jegyeztessék be magukat, példaként említette
a nyugdíjasklub 20 fős népdalkörét. Mivel az
önkormányzat mindenkit úgy kezel, mint civil
szervezet, aki a településért tenni akar valamit, ezért az önkormányzat összes intézménye
– művelődési ház stb. – térítésmentesen rendelkezésükre áll.
Berhida polgármestere bemutatta az önkormányzat által támogatásban részesített szervezeteket, elmondta: az önkormányzati támogatás
mértéke 2017-ben a 11 támogatott szervezet esetében 50 000 Ft-tól 500 000 Ft nagyságrendig terjedt. A szervezetek között például iskolai, óvodai
alapítványok, sportegyesületek, lovas, túra és polgárőr egyesület is megtalálható.

Az előadásokat kérdések-válaszok
követték
Albániában a civil szervezetek nem kapnak ilyen
típusú támogatást az önkormányzatoktól, ezért
a delegáció tagjai felvetették a kérdést: amikor
a költségvetés tervezése elindul Berhidán, vagy
a XIII. kerületben, mennyire kerül bevonásra a
lakosság, vannak-e közmeghallgatások, van-e
konzultáció a lakossággal, amikor kialakítják az
éves költségvetést?
Pergő Margit elmondta: Berhida más dimenzió,
mint egy fővárosi kerület, a költségvetés elkészítésének menete szerint tárgyév február végére kell,
hogy a magyarországi önkormányzatoknak költségvetése legyen, és erre az időre ők csak a kötelezően előírt feladatokat tudják figyelembe venni.
Tájékoztatta a vendégeket a kötelezően ellátandó
feladatokról, majd hozzátette: ezen felül fennmaradó pénzből juttatnak a civileknek is. Mint
mondta: a második lépés április végén, amikor az
előző évből áthúzódó pénzmaradványokkal kiegészíti az önkormányzat a tárgyévi költségvetést, az
önkormányzat különböző bizottságai pedig megtárgyalják ezeket a civil szervezetek által megküldött
pályázatokat és ennek figyelembe vételével készül
el a költségvetés. Ezt követően kerül sor közmeg-
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hallgatásra, ahol az önkormányzat tájékoztatja az
érdeklődőket az előző évi költségvetés alakulásáról és arról, hogy a tárgyévben mit fognak csinálni,
hozzátéve: az önkormányzatnak minden negyedévben kell arról tárgyalnia, hogyan áll a költségvetése és akkor van lehetőség módosítani azt.
Kettéválasztaná a kérdést, hogy miképpen
működik a fővárosi XIII. kerületben mindez –
mondta Karácsonyi Magdolna. Van egy középtávú
programja az önkormányzatnak, amely évekre le
van bontva, feladatokkal nevesítve. 146 feladat
mellett több mint 300 intézkedés került meghatározásra az ötéves időszakra vonatkozóan. Ez a
középtávú program van lebontva éves koncep
ciókra. Minden területnek megvan a maga – civil,
egészségügy, szociális stb. – éves programja, ez
kerül ki az önkormányzat honlapjára. Az önkormányzati képviselők pedig a saját választókörzetükben a lakosságot is „megszondáztatják”, a beérkező javaslatok közül van, amit befogad a képviselő-testület, van amit nem. Amit nem fogad be,
azt megindokolja, hogy miért nem.
Ez a program csak az önként vállalt feladatokat
tartalmazza, mert a kötelezőt el kell látni. Az éves
költségvetések pedig erre épülnek. A költségvetés nagy számai az magának az intézkedéseknek a
részletes költségvetéséből alakul ki. Maga a költségvetési rendelet az fölkerül az elfogadás előtt
az önkormányzati honlapra és ott lehet javaslatot tenni, vagy véleményezni. Karácsonyi Magdolna, Tóth József polgármester mondását idézte:
Ez olyan, mint egy család, ahol a szülőnek el kell
döntenie, hogy a farmernadrágot veszi meg a gyermekének, vagy beíratja iskolába… A lényeg, hogy
bárki javaslatot tesz, hogy valahonnan vegyünk el
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és az ő területére csoportosítsunk át pénzt, akkor
meg kell határoznia azt is, hogy kitől vegyék el.
A családon belüli erőszakra vonatkozó kérdést tett föl az albán delegáció egyik tagja, aki
arra volt kíváncsi, hogy az önkormányzat hogyan
kezeli a családon belüli erőszakot, illetve a nemi
alapon történő megkülönböztetést és az ebből
származó erőszakot. Erre van-e külön költségvetési forrás, hogy ezzel foglalkozzon az önkormányzat? – kérdezte.
Minden önkormányzatnak el kell fogadni egy
esélyegyenlőségi programot és meg kell tárgyalnia
évente az adott településnek a gyermekvédelmi
helyzetét. A feladatmegosztás szerint, ha a bántalmazás akármilyen korú, vagy nemű ellen van, az
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a rendőrség dolga, tehát állami feladat. Az önkormányzatnak a prevenció, a megelőzés a legfontosabb feladata ezen a területen is. Együttműködnek
a kerületi rendőrkapitánysággal és mindazokkal a
szervezetekkel, akik a megelőzésben dolgoznak.
A gyermekvédelmi törvény egy önkormányzati
intézmény – a gyermekjóléti szolgálat – feladatává teszi, hogy a településen működő szervezetek, szakemberek, civil szervezetek, akár magánembereknek hova kell jelezniük, ha ilyet észlelnek.
Nagyon nehéz és kényes terület, hiszen a jelzések nem igazán érkeznek a szégyen miatt. Karácsonyi Magdolna elmondta: 2017-ben összesen
három ilyen esete volt a XIII. kerületi rendőrkapitányságnak.
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Az Albán Köztársaság önkormányzati rendszere kétszintű: a helyi önkormányzatok (bashkia) és a
régiók (Qarku) alkotják azt. Jelenleg 61 önkormányzat működik helyi szinten.
Az önkormányzat választott vezetőkből álló tanácsának élén a polgármester áll, akit legfeljebb három
egymást követő választási periódusra lehet megválasztani. Egy választási ciklus négy éves periódust
ölel fel. Az önkormányzat választott tanácsa felel többek között a helyi költségvetés elfogadásáért,
az önkormányzat vagyonáért, a munkaszervezet működtetéséért, felügyeletéért és a helyi adókért.
A polgármestert közvetlenül választják és tagja a regionális tanácsnak is. Ő felel az önkormányzat
választott tanácsa döntéseinek végrehajtásáért, garantálja, hogy minden önkormányzati kötelezettségnek eleget tegyenek és képviseli az önkormányzatot harmadik féllel szemben.
A polgármesternek joga van felkérni a városi tanácsot, hogy vizsgálja felül a döntéseket, ha úgy ítéli
meg, hogy azok ártalmasak a közösség érdekeire.
Az önkormányzatok további különböző igazgatási egységet hozhatnak létre, amelyeket tradicionális, történelmi vagy társadalmi okok indokolnak.
A települések igazgatási területét, nevét és megalakulásukat törvény szabályozza. Az igazgatási egységek vagy városból (qytete) vagy faluból (fshatra) állnak. A városokat további kisebb egységekre
oszthatják, amiket körzeteknek vagy szomszédságnak neveznek. Fő szabályozó elv, hogy körzet csak
ott alakítható, ahol a lakosságszám eléri a 20 ezer főt. A város felosztása körzetekké és azok területének meghatározása az önkormányzat tanácsának hatáskörébe tartozik.
Az igazgatási egység (njësia administrative) (nálunk polgármesteri hivatal) élén az igazgató áll
(administrator). Az igazgatót a polgármester mérlegelése nyomán nevezik ki, és neki tartozik elszámolással. A hivatal szerkezete és személyzete is része az önkormányzat igazgatásának.
Regionális szint: 12 régió (Qarku)
A régióknak saját működési területük van, amelyet a regionális politika keretein belül fejlesztenek ki
és hajtanak végre és biztosítják a nemzeti politikákkal való összhangot, a törvény szabályozta végrehajtói funkciók ellátásával együtt.
Valamennyi régió azokat a feladatokat látja el, amelyeket egy vagy több önkormányzat a hatáskörébe utal, a felek közti megállapodásnak megfelelően. Valamennyi régiónak ezen kívül a központi
kormány által delegált feladatokat is el kell látnia.
*Forrás: Local and Regional Governments in Europe – ccre.org
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Visszavonulni
szándékozó
polgármesterek
felmérése
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese
Előző lapszámunkban foglalkoztunk a 2019-es
helyhatósági választások alkalmával visszavonulni
szándékozó polgármesterek felmérése tárgyában
elindított kezdeményezésünkkel.
A TÖOSZ szándéka egy olyan javaslat kidolgozása a Kormány felé, amely megteremti annak
lehetőségét, hogy azon polgármesterek, alpolgármesterek, akik a 2019-es választások alkalmával
már nem szándékoznak indulni, vagy nem kerülnek megválasztásra és a jelenlegi nyugdíjtörvény
alapján a rájuk irányadó korhatárt még nem töltik
be, de addig már csak néhány évük lenne hátra,
tisztességesen vissza tudjanak vonulni a közéletből. Nem szeretnénk, hogy a 2019-es önkormányzati választások alkalmával szép számmal álljon
elő olyan helyzet, hogy a nyugdíjtól néhány évre
kerülnek utcára az ismételten meg nem választott polgármesterek, miközben több cikluson
keresztül dolgoztak a helyi közösség bizalmából
a településen.
Létrehoztunk egy munkabizottságot, amely első
lépésként célul tűzte ki egy online kérdőív elkészítését és kiküldését mind a 3178 települési önkormányzat számára tekintettel arra, hogy megpróbáljunk minél pontosabb adatokat, információkat gyűjteni az érintetti körről.
A kérdőívet számos alkalommal kiküldtük az
elmúlt időszakban. A mai napig mindösszesen 322
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válasz érkezett vissza. Ez a megválasztott polgármesterek közel 10%-a.
A kérdőívet kitöltő és visszaküldő polgármestereknek nagyon köszönjük ezúton is a közreműködést.
A feldolgozást megkezdtük, azonban a kitöltött kérdőívekre érkezett válaszokat nem tekinthetjük reprezentatívnak.

Eddigi megállapítások
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 a nyugdíjtól pár évre kerülhetnek az, veszélyeztetve ezzel további egzisztenciájukat. A kérdőívet eddig visszaküldő településvezetők
többsége a nyugdíjjogosultság szempontjából több
mint 30 év elismert szolgálati idővel rendelkezik.
A nyugdíjtörvény szerint a jelenlegi nyugdíjkorhatár
a) az 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését
követő 183. nap,
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c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését
követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését
követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év
jogosultsági idővel rendelkezik.
Fenti törvényi nyugdíjkorhatárok alapján a 322
kitöltő polgármesterből 134 olyan polgármester
van, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt a 2019es önkormányzati választásoktól számítva 5 éven
belül betölti. A potenciálisan érintett polgármesterek számát tekintve a felmérés reprezentatívnak tekinthető.
A feldolgozás jelenlegi állása szerint alábbi táblázat és diagramok szemléltetnek néhány adatot.
Az 1956-1959 között született polgármestereket,
akik 5 éven belül betöltik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt a 2019-es választásoktól számítva,
piros színnel jelöltük.
1. 1946 és 1966 között született polgármesterek megoszlása évek szerint:
Születési év
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
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Polgármesterek száma
1
2
1
0
1
0
0
2
5
13
46
36
30
22
24
17
17
14
16
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1965
1966
1966 után született
Összes kitöltő

2.
3.

8
16
51
322

A kérdőívet kitöltő 322 polgármesterből 247
polgármesternek van legalább 3 vagy annál
több választási ciklusa.
Az 1946 és 1966 között született polgármesterek megoszlása nemek szerint
férfi
nő

4.

218
53

Az 1946 és 1966 között született 271 polgármester közül 234-en főállású foglalkoztatási jogviszonyban töltik be a polgármesteri tisztséget.
Mint ahogy korábban utaltunk rá a feldolgozás
még korántsem teljes, igyekszünk minél pontosabb képet kapni a helyzetről.
Továbbra is szívesen veszünk a témával kapcsolatban bármilyen ötletet, javaslatot, így megköszönjük, ha azokat megírják nekünk.
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Minden évben
pályázunk közmunkások
foglalkoztatására
Szerző: Hajós Anna
Tolna megye Tamási járásának egyik ékessége
ez a település, amely, talán a Sió és a Cinca patak
létének köszönhetően már az ókorban is lakott
volt, a közeli Tótipusztán kiemelkedő jelentőségű
avar leletegyüttest találtak. A nagyon kevés hazai
reneszánsz emlék közül kimagaslik Ozora büszkesége, az egykori várkastély, amelyet olasz reneszánsz stílusban építtetett Zsigmond király firenzei származású hadvezére, Scolari Filippo, akit ma
már csak Ozorai Pipo néven emlegetünk, és aki
a történetírók szerint itáliai kereskedősegédből
lett rangos magyar főúr és hadvezér. A Forster
Központ kezelésében lévő, sok régiséggel berendezett várkastélyban a felújítás nyomán lakosztályok és szobák, kávézó várja a vendégeket. Alkalmas fogadások, esküvők, bankettek, céges összejövetelek helyszínének. Sőt még kerékpáros pihenőt is kialakítottak.
Az egykori iskolások és színházba járók Illyés
Gyula drámájából, az Ozorai példából ismerték
meg a falut, ahol 1848-ban a Perczel Mór vezette
sereg győzelmet aratott egy császári tábornok
9000 fős horvát hadteste fölött.
Napjaink sikere, hogy 1994-ben a „Virágos
városok és falvak” versenyén Ozora „falu” kategóriában első helyezést ért el, a következő évben
pedig Európa-díjat kapott. A település honlapjáról megtudhatjuk, hogy a 2002-ben bemutatott,
Pálfi György rendezésével készült Hukkle című filmet itt forgatták, részben a lakosság segítségével.
Szép eredményeket ért el a Napraforgó dalkör.
Népszerű az Ozorai Pipo vadásztársaság, a környék vaddisznóban gazdag. Két horgászegyesület
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Nagy Istvánné

működik, népszerű ez a sport, mindkettő korszerű
halgazdálkodást folytat, van horgászverseny is.
A település tavaly év végén kérte felvételét a
TÖOSZ kötelékébe. Jelenlegi helyzetükről, gondjaikról és lehetőségeikről kérdeztük Nagy Istvánné polgármestert:
– 2014-ben választottak meg polgármesternek. Tavaly év végén léptünk be a TÖOSZ-ba,
mert úgy éreztem, kell egy érdekvédelmi szervezet, ahova tartozik a település.
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– Mit várnak a tagságtól?
– Az aktuális információkat, és ezt úgy érzem,
ott megkapjuk, hiszen szerteágazó a szövetség
tevékenysége a képzésekkel, a konferenciákkal.
Ezért javasoltam a testületnek, hogy legyünk tagok.
– Hány lakosa van Ozorának?
– 1700-an élnek itt.
– Érdekes a címerük. A stilizált várkapu, a szőlő
és kétoldalt zöld levelek…
– Igen, az is szőlőlevél, mert a község tele volt
szőlőterülettel, az öreg bácsik és nénik, amíg bírták erővel, művelték ezeket. Most már azonban
nem tudták ezt végezni, a fiatalabbak pedig már
nem tudják csinálni, így a domboldalak elhagyatottak lettek. Van még szőlő, de elenyésző men�nyiségben.
– Mivel foglalkozik a lakosság?
– Főként mezőgazdasággal, szántóföldi kultúrákkal. Nagyarányú a roma lakosság, mély szegénységben élnek, nagyrészük az önkormányzatnál dolgozik, közmunkát végez. Minden évben
pályázunk közel száz fő foglalkoztatására.
– Ők milyen munkát látnak el?
– Településüzemeltetést, ezen belül a belvíz
programot is. A Start programokból hármat indítunk az idén: a mezőgazdaságot, ebben az idős
mamák által elhagyott kis telkeket munkáljuk,
és az onnan származó termékeket a gyermekélelmezés számára biztosítjuk. A helyi programban
a középületeinket újítjuk fel, faluszépítést végzünk, minden ingatlanunkat igyekszünk rendben tartani.
– A kastély egykori tulajdonosaival, az Esterházyakkal tartják a kapcsolatot?
– Nem. Egyszer volt itt író-olvasótalálkozó,
amelyen megjelentek, kiállítás is volt, amelyen az
„angol beteg”, Almássy László fotói is szerepeltek,
aki az egyik Esterházy kíséretében volt Afrikában.
– Neves képzőművészeti táborról ugyancsak
hallottunk…
– Sajnos a fafaragó tábor már 18 éve nem működik; a szervezők nem tudták tovább vállalni, és
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nagy anyagi megterhelést jelentett a településnek
is. Most közmunkában próbáljuk ezeket a fafaragványokat pótolni.
– A turizmus, a gasztronómia, a vendéglátás
mennyire jellemző Ozorára?
– Vannak vendégházak, a tulajdonosaik hirdetik magukat, saját honlappal rendelkeznek. A várnak is működik a turizmusa, az önkormányzatnak ugyancsak van vendégháza, ahová be lehet
jelentkezni. Nagyon minimális a befogadó képesség. Amikor az Ozora Fesztivált tartják, akkor
telik meg a házunk.
– Mi jellemzi ezt a fesztivált?
– A Dádpusztán, hatalmas területen tartott,
július végi, augusztus eleji eseményen mindenki
megtalálja a neki tetsző szórakozást. Minden színpadon más-más zene szól, még a nyugdíjasok is
szívesen látogatják.
– A településnek miből van bevétele?
– Főképpen állami támogatásból, helyi adókból és
bérbeadásból. Adóbevételünk kicsiny, a hátrányos
helyzetű települések között vagyunk, ezért csak
minimális, 5 százalékos önerővel tudunk pályázni.
– Mire a legbüszkébb Ozorán?
– Az itt élő emberekre.
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Aki 24 órában
polgármester
Szerző: Hajós Anna
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, közel a szlovák határhoz található Arló. Különleges, hazai
viszonylatban is egyedülálló a természeti környezete, a vizenyős területen a természet iránt rajongók olyan állatokkal találkozhatnak, mint a tarajos gőte, a barna varangy, különböző békafélék, és
az erdei sikló. A település közigazgatási határain
belül 70 védett és hat fokozottan védett madárfaj
él. A valószínűleg a nyugalom szigetének számító
nagyközség polgármesterével, dr. Vámos Istvánnéval a TÖOSZ-nak a Norvég Alap támogatásával közös, esélyegyenlőségi képzésen találkoztunk. Életéről, érdeklődési köréről és természetesen a település örömeiről, gondjairól faggattuk.
– Milyen doktorátusa van?
– Jogász vagyok, közigazgatási területen munkálkodtam 44 évet. Meglehetősen későn kaptam lehetőséget a családomtól, meg a körülményeim miatt, így később kezdtem az egyetemet, és
később avattak doktorrá. De mindig ezen a területen dolgoztam, csak nem a politikai, hanem a
szakmai oldalon.
– A település másodszor lépett be a TÖOSZ-ba…
– Igen, a korábbi képviselő-testület – nem tudom
miért – kilépett, most decemberben terjesztettem
a képviselő-testület elé, hogy legyünk újra tagok,
ők is egyetértettek a visszalépésben.
– Mióta polgármester?
– 2013 áprilisában, időközi választáson kaptam meg a tisztséget. Az elődöm az újonnan felállt kormányhivatal élére ment dolgozni.
– Érdekes a település címere, van benne egy
sas madár…
– Heraldikai szempontból megkutatott története van a címerünknek. A sas latinul orlo, így
alakult ki a település neve később az Arlo. Idén
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dr. Vámos Istvánné

ünnepeljük a nagyközség létének 750. évét. Nevét
1268-ban említette először oklevél. Szeretek foglalkozni a történelmünkkel, levéltári kutatásokkal. A mellettünk lévő településen, Borsodszentgyörgyön dolgoztam jegyzőként, ahol csodálatosan éreztem magam, és hálából megírtam a monográfiájukat. Most itt, az évfordulónk alkalmából
megkerestettem a Diplomatikai Levéltárban az
oklevelünket. Kiderült, hogy IV. Béla legidősebb
fia, V. István adományozta. A címerünkön látható még a hármas zöld domb, ez mutatja, hogy
csodálatos földrajzi környezetben élünk, dombok
között egy völgyben fekszik a település. A kék szín
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a suvadásos tavunk jelenlétére utal. A címerben
a bükkfa-levélkoszorú pedig az erdeinkre utal.
A hegyeinkben tölgyesek és bükkösök találhatók.
A színek közül az ezüst és az arany visszaköszön,
a gazdagságnak és a szerénységnek a jelképei.
– Ez a különleges nevű tó mikor keletkezett és
mit jelent a suvadásos jelző?
– 1927-ben jött létre, európai hírű, tudomásunk
szerint csak Erdélyben a Gyilkos tó ilyen. A talaj
összetétele kavics, agyag és homok. Az agyagon nedves idő esetén csúszik a homok, leszakadt a felette lévő hegy és völgyzáró gát jött létre.
Így mint egy kis tengerszem működik a tó. Forrás táplálja, és ha túl sok az eső, a csapadék, van
leeresztő patak, ami elvezeti a felesleges vizet.
A természeti jelenséghez emberi kéz is hozzáadott: a hegy másik oldalán bányaművelés folyt,
és amikor ezzel felhagytak, a járatok is hozzájárultak a föld mozgásához.
– Megnéztem a település térképét, és számomra
olyan, mintha egy fej nélküli, nadrágos ember
feküdne a tó partján…
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– Nekem ez így nem tűnt fel, de nagyon szerteágazóak az utcáink, a főutca három kilométer
hosszú, az utcák a hegyek lábai felé haladnak.
– Hol dolgoznak az itt élő emberek?
– Ez égető kérdés, mert a rendszerváltás előtt
bezárták az ózdi kohászati üzemeket, ahová Arlóból és a környező településekről mintegy húszezer ember járt be dolgozni. A kohászatok leépítésével a bányaművelések is megszűntek, bezárták ezeket. Rengeteg ember maradt munka nélkül,
leginkább tapasztalt kohászok, akik a környéken nem találtak munkát. Rendkívül nagy volt
a munkanélküliség. Azután kialakultak az ingázások; kisebb vállalkozások jöttek létre. Betelepültek olyan népművészeti kereskedelmi egységek, ahol pedig a hölgyek találtak munkát. De a
férfiak többsége ma is ingázik. A szakképzetlen,
vagy alulképzett emberek pedig közfoglalkoztatásban dolgoznak. Jelenleg háromszázhúszan,
de volt olyan év, például 2015, amikor egy hos�szú távú foglalkoztatás keretében ötszáznak tudtunk munkát adni.
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– Mit csinálnak a közmunkások?
– Többnyire a fejlesztéseken dolgozunk, mert
ha sok embert foglalkoztatunk, annak magas
dologi költségei vannak. Így ezzel az állami segítséggel tudtunk több fontos beruházást is megvalósítani a településen. Például a tavunknál van az
önkormányzat tulajdonában egy csárda, és szerettük volna, hogy az idegenforgalom fellendüljön, ezért téliesítettük az épületet, felújítottuk
a tetőt, ugyancsak az öt pihenőházat a tóparton. Most már nemcsak nyaranta, hanem egész
évben jöhetnek a vendégek. Vonzerő itt a befagyott tó mellett a látvány disznóölés. Az önkormányzat száz százalékos tulajdonában lévő kft
élén vendéglátós szakember az ügyvezető. Építettünk a csárdába egy rendkívül hangulatos tömegkályhát, ez hőálló vörös zalai téglából készült, az
eleje olyan, mint egy kemence. A titka, hogy nem
úgy kell benne tüzelni, mint a rendes kályhákban, hanem fordítva, felül van a papír és lefelé
ég benne a fa, így tökéletes az égés. A hozzá tartozó két segédkémény melegét visszavezettük egy
sütőbe, az abban készülő étel olyan lesz, mintha
szabadtűzön sülne. Étlapról lehet a csárdában rendelni, visznek innen a környező településekre is
a finomságokból. A TOP pályázaton 320 millió
forintért pályáztunk, amit a hét hektáros tó fejlesztésére kívánunk fordítani. Kiépítjük a strandot, korszerű horgászbeállókat építünk.
– További fejlesztések?
– A nagyon rossz minőségű buszmegállókat
korszerű, környezetbarátra cseréltük. Rendszeres a belvíz elvezetési programunk és a köztisztaság is a feladatunk. Négyezer ember lakik a
településen, ez kommunális és közszolgáltatás
szempontjából is sok feladatot ad. Az alapellátási intézményeinkben is dolgoznak kicsit képzettebb közmunkások. Például a szociális ellátásban, idősgondozásban, iskolai kisegítő munkában. Legalább negyvenen dolgoznak a mezőgazdaságban, három fóliaházunk van, öt és fél
hektáron gazdálkodunk. Működik egy vágópontunk is. Végülis folyamatosan pályázunk.
– Milyen civil szervezetek működnek Arlón?
– A vegyes karunk, a színjátszó körünk mindannyiunk öröme. Működik a helyi kábeltévé.
Táncosaink sok helyre kapnak meghívást. Fel-
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léptünk már a Vajdahunyadvárban is, ahol a
batátát, az édesburgonyát népszerűsítettük.
Megtartjuk a Márton napi vigasságot, meg a
„Téltemetést”. Augusztus utolsó hetében kerül
sor a hazaváró fesztiválunkra, amelyre minden
itt, a településen születettet szeretettel várunk.
Arló fennállásának 750 éves évfordulóját november 2-án ünnepeljük majd. A határban áll kedvencünk, Szalma Rózsi, „akit” minden évszakban átöltöztetünk.
– Vannak-e testvértelepüléseik?
– Igen, tartjuk velük a szoros kapcsolatot. A szlovákiai Nyustya és Beretke, és Romániából Korond.
A két utóbbival gyakran ünnepelünk együtt.
– Hogy látja, a jelenlegi TÖOSZ-tanfolyam
mennyire segíti a munkáját?
– Ez háromszor két napos, és sokat támogat bennünket, résztvevőket, a jó önkormányzati gyakorlat elsajátításában. Olyan kérdések merülnek fel,
amelyeket nem mindig lát át az ember egyedül.
Emellett segítjük egymást és barátságok kötődnek, tapasztalatainkat ki tudjuk cserélni. Valójában én is, ahogy több társam, 24 órában polgármesterek vagyunk, az emberek bármilyen gondjukkal hozzánk fordulnak, és bármikor.
– Lassan öt éve, hogy megválasztották. Hogy
összegezné a tapasztalatait?
– Amit vállaltam, azt mind sikerült megvalósítani. Úgy látom, beérik a munkám. Arlón LEDlámpás a közvilágítás, 150 férőhelyes óvoda működik, 480 általános iskolásunk van, a Szent Ferenc
nővérei cigánypasztorációt végeznek. A honlapunkon lehetséges a hivatalos ügyintézés.
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Ingyenes helyi
buszjáratok
Budaörsön
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára – Budaörs Infó szerkesztősége

Budaörs közössége lassan nyolc éve élvezi az díjmentes helyi tömegközlekedést a
település közigazgatási határain belül. A város Budapest agglomerációjának azon
privilegizált részéhez tartozik, amelyre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK)
évtizedek óta kivezeti különböző járatait. De a lakosok megnövekedett száma és
az egyre csak bővülő intézmények szükségessé tették a város újonnan kialakult
frekventált pontjait bekapcsolni a tömegközlekedésbe, hiszen a BKK járatok csupán
az ütőerének számító fő út mentén kapcsolódtak Budaörs vérkeringésébe.
Budaörs egyike Magyarország legfejlettebb településeinek, a költségvetési bevételei jelentős részét
ún. jóléti beruházásokra költi. 2010-ben a főváros
kiszervezte a BKK vonzáskörzetébe tartozó helyközi járatait, a szolgáltatás fenntartása alvállalkozók bevonásával és önkormányzati finanszírozással folytatódott. Az elővárosoknak, mint amilyen Budaörs is, az ingázók okán létfontosságú a
rendszeres és sűrű tömegközlekedés a munkahelycentrum Budapest irányába, de gazdasági
fejlettsége révén, amelyet a tercier szektor dominanciája jellemez, a belső tömeges helyváltoztatásra is fokozottan megnövekedett a szükséglet.
Az egykori alvóvárosból a rendszerváltás utáni
két évtized alatt az ország leg irigylésre méltóbb
önkormányzati bevétellel rendelkező településévé alakult, bár az utóbbi időben a hírekből is
ismert szolidaritási hozzájárulásnak nevezett
állami elvonás miatt a saját bevételei csökkennek. Az ingyenes helyi tömegközlekedésről kérdeztük a szolgáltatást nyújtó vállalkozás vezetőjét, Homm Károlyt, valamint az önkormányzat
részéről Wittinghoff Tamás polgármester által
delegált Vágó Csaba kabinetvezetőt mint illetékest.
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– Mi indította a városvezetést, hogy a menetdíjas
rendszer (BKK/Volánbusz) mellé ingyenes tömegközlekedést rendszeresítsen és mikor? – szegeződött elsőként a kérdés Vágó Csabához, Budaörs
Város Önkormányzatának kabinetvezetőjéhez.
– A városban élők és ezzel együtt az intézmények száma is megnövekedett az elmúlt évtizedekben. A BKK és a Volán által szolgáltatott vonalak nem fedték le az összes frekventált városrészt,
ráadásul ezekben főleg keskeny utcák vezetnek,
ahová nem fér be minden jármű típus. Az első
ilyen szolgáltatás az úgynevezett Budaörs busz
volt, melyet még korábban a BKV üzemeltetett,
de ez nem volt ingyenes és nem is fedte le az utazási keresletet.
– A szolgáltató kiválasztása hogyan és milyen
kritériumok alapján történt?
– A kiválasztást tömegközlekedési szolgáltatás
pályáztatására vonatkozó külön törvény alapján
bonyolítottuk le. A kritériumok között szerepelt,
hogy a teljesítmény 80%-át EURO6-os motorral
kell teljesíteni. Emellett fontos volt, hogy legalább
egy ajtón alacsony padlós utas csere valósuljon
meg, valamint a jármű mérete is egy adott méret-
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korláton belül essen, mivel a kijelölt útvonalon a
város adottságai miatt sok a szűk keresztmetszet.
– Hogyan került a budaörsi ingyenes tömegközlekedés a látókörükbe? – kérdeztük a szolgáltató
vezetőjét, Homm Károlyt.
– A budaörsi helyi járatban részvételünknek
hosszú hagyománya van. Még 2010-ben, amikor a BKV Zrt. volt a szolgáltatás fővállalkozója,
cégünk akkor is részt vett a menetrendszerinti
közlekedésben. Budaörs város 2012 második felében írta ki az előző – sok problémával üzemelő –
szolgáltató leváltására irányuló pályázatát. Ezt a
pályázatot nyerte el a HOMM Kft. és kezdte meg
a két viszonylat üzemeltetését 2013. május 1-jével.
Ettől a dátumtól kezdve a szolgáltatást – a szerződében foglaltaknak megfelelően – kizárólag
az erre a célra beszerzett speciális autóbuszokkal végezzük. Cégünk a piac autóbuszos szolgáltatási szegmensében meghatározó méretű szolgáltatóként országos méretben foglalkozik különjárati és munkásszállítási tevékenységgel a más
területen végzett menetrendszerinti közlekedésben való részvétel mellett.
Budaörsön a szolgáltatás biztosításának alapja
az az öt új, 0 km-es Mercedes Sprinter, amit a
budaörsi igények kiszolgálására specializáltak és
Euró 5-ös motorral szereltek. A csúcsidejű kapacitás biztosítására és tartalék képzésére állítottunk – a szerződésben rögzített feltételek mellett – két nagyobb kapacitású használt autóbuszt
a rendszerbe.
– Milyen városfejlődési szakaszban éri meg bevezetni ezt a rendszert és meddig lehet fenntartani?
Mennyibe kerül a rendszer üzemeltetése és miből
finanszírozzák?
Vágó Csaba: A közösségi tömegközlekedési
szolgáltatás mindig veszteséges, így a bevezetés
inkább a pénzügyi lehetőségekhez és az igények
találkozásához kötött. A város éves költségvetéséből finanszírozzuk és bruttó 160 millió forint
az üzemeltetése.
– Mennyibe kerül a rendszer üzemeltetése és
miért éri meg ez a befektetés az önkormányzatnak?
Homm Károly: A rendszer üzemeltetése – az
önkormányzat „üvegzseb adatai” alapján – 2015ben 124 200 000 Ft-ba került. Tapasztalataink
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alapján a szolgáltatás ár–érték aránya bőven az
érték felé billen. Ha egy önkormányzat felméri,
belátja és megteremti a lehetőségét az ilyen jellegű lakossági szolgáltatásnak a közösség életében
– tapasztalataink alapján – „megtérül”.
– Megelőzte-e valamilyen felmérés, hatástanulmány az új rendszer bevezetését? Követte-e
a bevezetést egy idő után hatékonysági, eredményességi hatásvizsgálat?
Vágó Csaba: Nem, mivel több újonnan létesült
intézményünket, az 1. számú Általános Iskolát és
a Városi Uszoda és Sportcsarnokot kellett összekötni város fontosabb pontjaival a tömegközlekedéssel lefedetlen lakott részekkel, és a MÁV-állomással, valamint Kamaraerdővel, így két belső járat
vonala gyakorlatilag adta magát. Ezeket természetesen az üzemeltető és a Hivatal szakági illetékesei is javasolták, de az egész képviselő-testület is
bejárta a tervezett új útvonalakat.
– Készítettek-e felmérést, hatástanulmányt a
budaörsi önkormányzatnak, vagy kész terveket
kaptak már az induláskor?
Homm Károly: Budaörs a fent említett kiírásában pontos paramétereket határozott meg a
pályázó szolgáltatók felé az elvárt kapacitás és
közlekedési rendet illetően.
Miután a szolgáltatás egy már több éve üzemelő
rendszer folytatásaként indult „újra”, cégünknek
sem volt szüksége előzetes tanulmány folytatására. Természetesen indulás előtt minden menetrendi részletet pontosítottunk.
– Milyen pozitív és negatív hozadéka van az új
rendszernek a városra, illetve a cégükre nézve?
Vágó Csaba: Pozitív, hogy a városban élők minden intézményt és fontos helyszínt elérhetnek
tömegközlekedéssel, legtöbbször átszállás nélkül
is, valamint a főbb lakóterületeket is bekapcsolta
a város vérkeringésébe. Negatív hozadék, hogy a
szükséges infrastruktúra rendszert, (megállók,
várók) ki kellett építeni, továbbá nagy költséget
jelent a szolgáltatás üzemeltetési díja.
Homm Károly: Negatív hozadékról nem tudunk
beszámolni, mert egy olyan szolgáltatást ébresztettünk fel – bővített formában –, amit már végeztünk Budaörsön is. Pozitív hozadékként megemlíthetnénk a lakosság és a megrendelő felől
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érkező pozitív visszajelzéseket és nem titkoltan
a további terveinkben referenciaként elhelyezhető színvonalunkat.
– Mennyire tesz jót a cégük reputációjának ez
a szolgáltatás? Keresték-e már meg egyéb önkormányzatoktól ilyen ügyben?
Homm Károly: Cégünknek – meglátásunk szerint – feltétlenül jót tesz egy ilyen feladat, ilyen
színtű ellátásának bemutatási lehetősége, képessége. Megkeresés már volt, de az önkormányzatok egy része alapvetőbb szolgáltatási feladatokat
sem tudnak biztosítani, bár a szegényebb közösségekben nagyobb szükség volna a lakosság térítésmentes szolgálatára. És vannak „tehetősebb”
önkormányzatok, akik egyéb okok miatt – már
kiépült fizetős hálózat, a nehézségek kerülése –
nem vállalják az ilyen szolgáltatás bevezetését.
– Tervezik a géppark helyi igény és szükséglet
szerinti átalakítását vagy cseréjét, felmerült-e
ennek a lehetősége a megrendelő részéről?
Homm Károly: Jelenlegi járműparkunk gerincét képező autóbuszok üzemi idejük „középkorában” vannak, így az ő cseréjük nem aktuális. Őket
folyamatos és tervszerű karbantartással igyekszünk „újszerű” állapotban tartani. Ennek eredménye, hogy műszaki hibából keletkező hibás teljesítési mutatónk messze jobb a szakmai átlagnál.
E mellett cégünk folyamatosan keresi a nagyobb
kapacitású autóbuszok lecserélésének lehetőségét, de sajnos a piacon nem található a helyi igényeknek megfelelő jármű. Elsősorban az alternatív meghajtás felé nyitnánk, – erre próbálkozás
is várható a napokban – de a jelenleg nem létező
kínálatnak nincs üzemeltetési realitása. A megrendelő a visszajelzések alapján támogatja igyekezetünket és örömmel fogadná, ha eredményessé
válna próbálkozásunk.
– Milyen lakossági visszajelzéseket tapasztalnak? A rendszer bevezetése óta történt-e módosítás és milyen?
Homm Károly: Szolgáltatásunk folyamatában a
legörömtelibb szegmens a lakossági kapcsolat. Járművezetőink meghatározó része ezen a szolgáltatási területen szerzett több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Minden felvételnél és folyamatos
minősítésnél alapvető szempont az utasközpontú
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szolgáltatói magatartás. Egy ilyen jellegű helyi
szolgáltatást csak kiváló lakossági kapcsolat mellett lehet megfelelően végezni.
A közösségi közlekedés sajátossága, hogy a szolgáltatás nyújtása és annak igénybevétele térben
és időben azonos. Ennek a lefolyását biztosítja a
menetrendnek nevezett időtáblázat. Budaörsön
kialakult gyakorlat, hogy a közvetlen ellenőrzést
végző és a közvetlen irányítást ellátó személyek
folyamatosan értékelik tapasztalatukat és ennek
szellemében változásokat végeznek a közlekedés
folyamatában.
Menetrendi szervezéssel elértük, hogy a két
viszonylat átszállási rendjét úgy szerveztük meg,
amivel létrehoztunk egy harmadik – virtuális –
viszonylatot és ezt meghirdetve tudunk jobb szolgáltatást biztosítani.
Kijelenhetjük, hogy a jelenlegi keretben elértük
a szolgáltatás-kapacitás maximumát. Mint minden jól működő rendszer ez is olyan népszerű lett,
hogy közel van a kikerülhetetlen kapacitásbővítés.
Vágó Csaba: A lakossági visszajelzés rendkívül kedvező. Az ingyenességen túl a városban
élők minden intézményt és fontos helyszínt elérhetnek tömegközlekedéssel, a legtöbb esetben
átszállás nélkül.
– Mik a jövőbeli terveik a szolgáltatással kapcsolatban, ajánlanák-e vagy nem más Önkormányzatoknak a budaörsi rendszer bevezetését/átvételét?
Homm Károly: Jövőbeli tervünk ennek a tevékenységnek – lehetőleg bővített – folytatása.
Tapasztalatunk szerint ez a szolgáltatás minden
lakóközösség életminőségét jelentősen emeli. Nyilván van, ahol napi egy–két járat is jelentős segítség. Van, ahol csak egy területrész kiszolgálása
is elegendő, de létjogosultsága lehet a környezetvédelembe ágyazott formában is.
– Mi a véleménye a városvezetésnek a témában, miért ajánlaná/vagy nem más önkormányzatoknak?
Vágó Csaba: Mindenképp előnyös egy ilyen
szolgáltatás az itt élőknek a korábban ismertetettek alapján. A lakossági visszajelzések rendkívül pozitívak. Ugyanakkor nem hallgatható el az
sem, hogy ennek a szolgáltatásnak a fenntartása
jelenthet komoly kihívást egyes településeknek.
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A szolgáltató cég munkatársai

– Mik a jövőbeli tervek a szolgáltatással kapcsolatban, és milyen a konkurens szolgáltató (BKK/
Volánbusz) hozzáállása?
Vágó Csaba: Konkurens szolgáltatók is pályáztak, de nem az ő pályázatuk volt a legelőnyösebb.
A hozzáállásuk teljesen normális, például a végállomási kiszolgáló épületet közösen használják,
több megálló is közös, és a BKK feltünteti térképein a helyi járatainkat, melynek számozása illeszkedik a fővárosi rendszerbe.
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Budaörsön a 2017. november 15-ei képviselőtestületi ülésen újabb két évre meghosszabbításra
került a közszolgáltatási szerződés Homm Kft.-vel
– ez a budaörsiek számára az eddig megszokott
kiszolgálást jelenti –, de egyelőre nem kerülnek
forgalomba a már kipróbálásra is került elektromos buszok, mivel a pályázat műszaki specifikációjának megfelelő paraméterekkel tisztán elektromos hajtású autóbuszok a piacokon jelenleg még
nem elérhetőek.
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Mert együtt
erősebbek vagyunk!
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

30

Ez volt a válasz arra a kérdésre norvég testvérszervezetünk, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) szakértőjétől, hogy vajon miért tag valamennyi norvég önkormányzat az egyetlen norvég önkormányzati szövetségben.
2018. február 5-7. között látogattak a TÖOSZ
által fenntartott Önkormányzati Információs és

Koordinációs Központba a KS képviselői: Kiira
Keski-Nirva és Sandnes városának aljegyzője és
esélyegyenlőségi szakembere, Hilde Lofthus és
Sigrun Homleid. A látogatásra a HU01-0017COOPER-B1-2017 azonosítószámú projektben
került sor, amit a Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja támogat. A KS-sel partnerségben szövetségünk, a TÖOSZ pályázott arra,

Takács Pálné, Szorgalmatos polgármestere,
a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat elnöke
köszönti a résztvevőket a program nyitásán

Fekete Katalin, a kísérleti tréninget vezető tréner
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Csoportmunka a workshopon

Iványiné Szabó Andrea
a módszer megalkotója, a tréninganyag kidolgozója

hogy kidolgoz és kipróbál egy esélyegyenlőségi
képzést önkormányzati vezetők részére. A három
alkalommal egyenként kétnapos tréningeken 21
polgármester és egy jegyző vett részt. A 2018 februári alkalom a harmadik és utolsó volt, amelyen
részt vettek a norvég partnerek is.
Az első két alkalommal többnyire gyakorlatokon keresztül vezette a kísérleti csoportot a jobb
önismeret, vezetői készségek és hasznos esélyegyenlőségi tudás felé Fekete Katalin tréner, Iványiné Szabó Andrea vezető szakértő által kidolgozott módszer alapján.
A harmadik alkalom a közös tervezésről és
a nemzetközi tapasztalatcseréről szólt. A tréning konkrét eredményt hoz a program végére
a résztvevő és remélhetőleg a települése számára
is: saját településére új, innovatív elemeket tartalmazó koncepciót alkot; egy olyan dokumentumot, amely alapja egy reális tevékenységi és
fejlesztési tervnek. A kísérleti kurzus résztvevői kihangsúlyozták, hogy a módszer egyik legjobb ismérve az interaktivitás és az egymástól
való tanulás.
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Norvég partnereinktől előadásokat hallhattunk az esélyegyenlőség jelentőségéről, kereteiről. Gazdasági számítások támasztják alá, hogy a
családi életben a jobb munkamegosztás előnyöket jelent nem csupán a család, de a nemzetgazdaság számára is.
A legfontosabb adatokat említve a nemek közti
esélyegyenlőség kapcsán a KS szakértője elmondta,
hogy
–– a polgármesterek 28,3%-a nő;
–– a helyi választott képviselők 39%-a nő;
–– a női önkormányzati alkalmazottak fizetése a férfiak fizetésének 93,5%-a, a közigazgatásban dolgozók 70,1%-a nő;
–– a gyermekek 91%-a óvodás;
–– a férfiak 69,7%-a kiveszi a kötelező gyermekgondozási szabadságot.

Stratégia a munka-magánélet
egyensúlyának biztosításáért
–– 1-5 éves korig kötelező óvodai hely minden
gyermek számára;

Forrás KS, illusztráció
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–– gyermekgondozási szabadság: 59 hét a fizetés 80%-ért, vagy 49 hét a fizetés 100%-ért
(bármely szülő igénybe veheti, akár megosztva egymás között is);
–– anya-apa kvóta: 10 hét;
–– betegszabadság, ha gyermek beteg: 10/20
nap.
A norvég vendégekkel a programot úgy alakítottuk, hogy minél több kérdésre érkezhessen
válasz – a résztvevőinket igazán érdeklő – részletekről. Így a nyugdíjrendszerre vonatkozó felvetésre elmondták, hogy akkor is kap valaki nyugdíjat Norvégiában, ha nem dolgozott előtte; azonban a nyugdíjkorhatár a mostani 7 évről valószínűleg 70-re emelkedik és férfiak és nők esetében
is azonos lesz az esélyegyenlőség okán. Kevesebb
nyugdíjat választva 62 éves korban elő-nyugdíjba
lehet vonulni.
A női kvóta alkalmazásáról elmondták, hogy
nem kötelező, csak irányadó az alkalmazásuk.
Egyre inkább az a nézet uralkodik, hogy azért
válasszanak meg egy pozícióra, mert kvalifikált
és arra alkalmas vagyok. Sok szó esett az önkormányzatról, mint munkáltatóról. Erős jogok védik
a munkavállalót és a közigazgatás fejlesztése jegyében a magánszféra béreihez igyekeznek közelíteni a közszféra fizetéseit. A béremelések forrása a helyi adók, azonban van országosan kötelező kerete és finanszírozása is a rendszernek. Jól
működő egyeztetési rendszer biztosítja az esélyegyenlőséget az ország különböző területein, és
a különböző igazgatási szintjein. A KS egyik fő
érdeme, hogy valamennyi önkormányzatot képviselve hatékony egyeztetést folytat a kormán�nyal és a szakszervezetekkel országos szinten.

Forrás KS, illusztráció

hívták valamennyi önkormányzati intézményük
vezetőjét, ez összesen 120 főt jelentett és meghívtak egy híres svéd transznemű, sikeres építési vállalkozót, aki előadásokat tart a másságról (www.
saralund.se ), hogy beszéljen nekik.
Az első reakciójuk a döbbenet volt természetesen,
aztán megértették, hogy az ő mindennapjaikban is
előfordulhat, hogy egy álláshirdetésre bejelentkezik a tökéletes jelölt a kvalifikációját, alkalmasságát tekintve, csak éppen férfi létére női ruhában…
A várostervezésben is nagy szerepet kap az
esélyegyenlőség, figyelembe veszik a különböző
emberek különböző igényeit: megfigyelték, hogy
az idősebb hölgyek már nem nagyon vezetnek
autót, ezért olyan közlekedési hálózat kifejlesztésére törekednek, amely könnyedén használható
bárki számára.
Kiira Keski-Nirva, a KS szakértője bemutatta
segédletüket az önkormányzatok számára a társadalmi részvétel erősítésére. Ebben a tervezési
folyamaton felül olyan jó példák kaptak helyet,

Norvég és magyar jó gyakorlatok
A tréning résztvevői az interaktivitást is kiemelték, mint a módszer hasznos előnyét. A szemléletformálás terén alkalmazott önkormányzati jó
példák között a 75 ezres lakosságszámú Sandnes
szakértője, Sigrun Homleid elmondta, hogy nem
hiába hívják az esélyegyenlőségi önkormányzati
tervüket „Az emberek tervének”, hiszen az a céljuk vele, hogy egyenlő tiszteletet biztosítsanak
Sandnes minden polgára számára. Ezért is került
sor arra a találkozóra, aminek keretében össze-
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Kiira-Keski Nirva, a KS szakértője
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amik könnyedén alkalmazhatóak bármely önkormányzatban:
Polgármesteri pad: a településvezető kijelöl
egy állandó időpontot és helyet, amikor kötetlen
formában bárki, bármilyen témával megkeresheti egy beszélgetésre, például a városközpontban egy padot, ahol minden szerda délután várja
az embereket.

Forrás: www.saralund.se:
7,3 milliárdan élünk a Földön: miért csodálkozunk
azon, hogy különbözőek vagyunk?

Forrás: KS kiadvány, illusztráció

A norvég szövetség kiadványa számos konkrét módszert javasol még önkormányzatoknak. A fő vezérlő elv viszonylag egyszerű:
Miért + Ki + Mikor = Hogyan.
A norvég önkormányzatok véleménye szerint
az állampolgárokat nem azért kérdezik meg, mert
kötelező, hanem azért mert az ő véleményük és
tudásuk nagy jelentőséggel bírnak az önkormányzati tervezésben.
Az igazi tapasztalatcsere jegyében norvég szakértőink is megkérdezték a kísérleti kurzus résztvevőit a jó gyakorlataikról az esélyegyenlőség terén:
Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere elmondta,
hogy Magyarországon ugyan már nem az önkormányzatok felelősek az általános iskolákért, ám
ők felismerték, hogy az önkormányzatnak igenis
továbbra is dolga van a gyerekekkel! Négy oktatási intézményüket négy különböző intézmény
tartja fenn, ennek ellenére valamennyivel partnerségben dolgoznak a város humán erőforrás fejlesztési programjaiban, szép eredményeket produkálva közösen.
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere
elmondta, hogy 1200 fős településükön arra töre-
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kednek, hogy iskola utáni időt a gyerekek minőségi programokkal töltsék el, és ezeknek a programoknak a kialakítása szempontjából teljesen
mindegy, ki tartja fenn az iskolát, az együttműködés és a különböző csoportok egymáshoz való
közelítése a fontos.
Pergő Margit, Berhida polgármestere és a
TÖOSZ társelnöke elmondta, hogy náluk sikerrel működik a hivatal házhoz megy program,
amikor a város képviselői bizonyos időközönként, amit előre közzétesznek, házról házra járnak és megkérdezik az embereket a problémáikról és igényeikről.
A projekt során az estéket is hasznos programokkal próbáltuk emlékezetessé tenni; így trénerünk Fekete Katalin ötlete nyomán egy estébe
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próbáltuk bezsúfolni a résztvevők bemutatkozását, „legújabb büszkeségem” tematika nyomán.
Mint kiderült, ezzel akár a program teljes időtartamát kitölthettük volna, hiszen sok hasznos,
érdekes és megfontolásra érdemes önkormányzati gyakorlatról hallhattunk. A teljesség igénye
nélkül, néhányat említünk csak:
Somogyi Lajos Ballószög polgármestere:
„Legbüszkébb az általam 2013-ban indított
Nyakvágó félmaraton és családi sportnapra
vagyok, nemcsak amiatt, hogy évek óta nő a
résztvevők száma /a tavalyi évben 800 fő körül
sportoltak aznap/, hanem mert mindeközben
egy igazi cselekvő közösségé váltunk! A verseny
szervezés során egyre népesebb lett a segítőink
száma, mára a 2016-ban alapított FUTASZÖG
Egyesületünk a főszervező, mintegy 20 taggal,
de a verseny napján 100 fő önkéntest tudunk
bevonni. Ebben a futóklubban találkozik régi
és új ballószögi, emellett a futóklub tagjai szívesen vesznek részt a település más rendezvényeinek lebonyolításában is.”
Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere szemléletes módon mutatta be Kapa Kupa nevű rendhagyó jellegű helyi rendezvényüket, a rotációs
kapák versenyét, amely egyre növekvő népszerűségnek örvend és üde foltja a fesztivál-dömpingnek egyediségével.
Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármestere, a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program-

jában több alkalommal is díjazást vihetett már
haza; így öt percbe csak felsorolásként sikerült
besűríteni mindazt a teljesítményt, kezdeményezést és fejlesztést, amit az 1200 lelkes falu
magáénak mondhat.
Méhes Lajosné, Alap polgármesterétől hallhattunk az alapi gyümölcsök feldolgozásáról,
sőt kóstolhattunk is a remek és egészséges végtermékekből.
A 2017-es Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.
hu) programjában nyertes Ferencváros készséggel és nagylelkűen látta vendégül résztvevőinket.
Felfogásuk szerint a felzárkózási politika sikeres
megvalósításának feltétele a társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás, melyre a

Hodálik Pál

Pergő Margit
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következő időszakban is nagy hangsúlyt fektetnek. Különösen számítanak azoknak a közreműködésére, akik társadalmi helyzetüknél fogva vagy
munkájukból adódóan erőteljesebben alakíthatják a társadalmi befogadással kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi közösségek és egyének támogató hozzáállását, aktív bevonódását.
A programokról a teljesség igénye nélkül:
–– Lehetőségek Iskolája
–– Roma Kulturális Fesztivál
–– Roma, nem Roma nők Akadémiája
–– Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál
–– Magyarországi roma nőművészek Ferencvárosban
–– Hagyományőrző gyermek tábor
–– Cigány Táncház
–– „Végre Önnek is esélye felújítani otthonát”

Ez az esélyegyenlőségi képzés a Norvég Alap
Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja kereté-

ben meghirdetett kiírásra kidolgozott projektünkben került kidolgozásra. A Norvég Helyi
és Regionális Önkormányzatok Szövetségével sikeresen elnyert támogatás már az ötödik közös projektünk 2009 óta a Norvég Alap
támogatásával. Nemzetközi ernyőszervezetekben, mint amilyen az Európai Települések és
Régiók Tanácsa (CEMR) valamint az Európa
Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusa képviselőink egyébként is folyamatosan együtt dolgoznak a helyi és a regionális önkormányzatok érdekeinek érvényesüléséért, lakosaink jólétéért.
2009-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(akkoriban Corvinus Egyetem) és a KS partnerségével vezette a TÖOSZ azt a kétéves projektet, amivel megalapítottuk a Polgármester Akadémiát. Akkoriban 60 polgármester vett részt a
10 hónapos képzésen, havonta két nap időtartamban. A résztvevőket, akik a következő választásokon indultak, 86%-ban újraválasztották.
Sokat tanultunk a KS működéséről, módszereiről és a legfőbb célunk tag-önkormányzataink
fejlesztése és segítése volt.
A 2011-es nagyobb projektünk az ügyfél oldali
erőszak megelőzéséről szólt; a tapasztalatcsere
arra irányult, hogy önkormányzataink hogyan
alakíthatnak ki magas színvonalú szolgáltatásokat a lakosoknak, miközben megfelelő védelemben is részesítik alkalmazottjaikat.

Lendvai Ivánné

Somogyi Lajos

A Norvég Helyi és Regionális
Önkormányzatok Szövetségéről
A KS valamennyi norvég önkormányzatot tömörítő érdekvédelmi szervezet Oslói központtal és
7 regionális irodával az ország minden részében.
Alkalmazottjainak száma 220 fő. Nemzetközi tevékenységeinek középpontjában a helyi demokrácia
támogatása, az önkormányzatok fejlesztése áll.

A projekt előzményeiről
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Dunkl Gergely

Sajtótájékoztató a projektben

2013 és 2016 között a MANORKA (magyar–
norvég kapcsolatok rövidítéséből) projektben dolgoztunk együtt, immár 10 partnerrel, nagyobb
léptékekben: létrehoztuk a magyar önkormányzatok számára ingyenesen igénybe vehető Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot.
A tapasztalatcsere és a tanulás a hatékony fejlesztések záloga. A vezetés minősége nagyban
befolyásolja a helyi közszolgáltatások és a közösségi élet színvonalát. A MANORKA projektben
folytattuk a megkezdett munkát: továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése programot, új metódust fejlesztettünk ki a járások és önkormányzatok együttműködésének javítására és 101 járásban
elkezdtek együtt dolgozni egy tréning keretében
a szakemberek. Az életen át tartó tanulás ösztönzésére képeztük a polgármestereket, önkormányzati szakembereket. Az idősellátás és a falvak helyzetének javítása témakörben bilaterális
és hazai szinten tapasztalatcsere program valósult meg. Összesen 3626 fő vett részt képzésen
vagy tapasztalatcserében a MANORKA projektben; több, mint 700 intézményt képviselve.
A projektben tíz tanulmányútra került sor Norvégiában, norvég partnereink valamennyi jelentős projekteseményen jelent voltak hazánkban.

Már a MANORKA projektben konkrét helyi eredményeket tudtunk felmutatni, hiszen 5 magyar
önkormányzati vezető
hölgy utazott Norvégiába
és aztán látta vendégül itthon norvég kolléganőjét.
A tapasztalatcsere programban együtt dolgoztak
ki a magyar településekMéhes Lajosné
nek olyan fejlesztési terveket, akciókat, amik az esélyegyenlőség támogatását szolgálta (Abasár, Bük, Szentendre, Hidegkút, Etyek).
A MANORKA projekt folytatásaként született
meg az esélyegyenlőségi képzés ötlete.

Az esélyegyenlőségi képzésről
A TÖOSZ-tag női polgármesterek 2003-ban alapították meg a TÖOSZ-on belül a Polgármesternői Tagozatot. Nemzetközi színtéren is már sok
éve dolgoznak együtt a választott női képviselők
a nagyobb egyenlőség érdekében helyi szinten.
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A workshopoknak kettős célja van:
–– fejleszteni a vezetői kompetenciákat multiplikációs céllal;
–– intézkedési, beavatkozási pontok megalkotására felkészíteni a résztvevőket, hogy
valamennyi résztvevő projektötlettel, koncepcióval bírjon saját településén a nagyobb
nemi egyenlőség, jobb egyensúly a munka
és magánélet között, vagy a nők elleni erőszak megelőzése terén.

A workshopok tematikája:
–– vezetői kompetenciák erősítése;
–– önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési készségek gyakorlása, fejlesztése;
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A program oklevél átadásával zárult

–– meggyőzéstechnikai, tárgyalástechnikai
ismeretek bővítése;
–– jobb időgazdálkodás megteremtése annak
érdekében, hogy a településvezetők összehangolják az időt, szolgáltatásokat és helyszíneket az állampolgárok igényeivel;
–– településvezetői feladatok a munka-magánélet egyensúlyának megteremtése a nemek
közti egyenlőbb teherviselés megteremtése
terén;
–– stratégiai tervezés a társadalmi tudatosság
növelése érdekében;
–– közösségi tervezési eszközök megismertetése;
–– szemlélet alakítása, rendszergondolkodás
elősegítése, amelyek támogatják a résztvevőket abban, hogy hatásköreik által, valamint a helyi szereplők együttműködésével
konkrét intézkedéseket tegyenek a nők és
férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében.

A workshopok moduljai:
–– önismeret – hatékony kommunikáció;
–– tranzakcióanalízis a kommunikációban;
–– siker-kudarc, külső-belső kontroll szerepe a
személyiség alakulásában;
–– női/férfi szerepek beazonosítása – archetipikus személyiségtipológia segítségével;
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–– sztereotípiák, nemi szerepek, szerepkonfliktusok;
–– az önérvényesítés, kongruens viselkedés,
erőszakmentes kommunikáció;
–– vezetői kompetenciák;
–– meggyőzéstechnika;
–– együttműködő tárgyalás, előremutató vita;
–– gondolkodásunk átkeretezése, szemléletváltás ösztönzése;
–– időgazdálkodás;
–– munka-magánélet egyensúlyának megteremtése a nemek közti egyenlőbb teherviselés megteremtése – mit tehet egy településvezető;
–– magyar-norvég tapasztalatcsere: ötletek, jó
gyakorlatok, tervezési segédletek megvitatása, a koncepcióalkotás közös előkészítése.
A szakmai program végterméke, hogy valamen�nyi résztvevő projektötlettel, koncepcióval bírjon
saját településén a nagyobb nemi egyenlőség, jobb
egyensúly a munka és magánélet között, vagy a
nők elleni erőszak megelőzése terén.

Résztvevők
A kísérleti kurzuson 22-en vettek részt: 14 nő
és 7 férfi polgármester, és 1 jegyző hölgy, akik
2 várost, 2 agyközséget és 18 községet vezetnek, 9 megyét képviselve. A legnagyobb tele-
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Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna,
Alap, Alsószentiván,
Sárszentágota jegyzője

Vámos Istvánné dr.
Arló polgármestere

Tóth Csaba, Lesenceistvánd
polgármestere

pülés 4 ezres lélekszámmal, a legkisebb 200
lakossal bír.
Miért ajánlottuk polgármester uraknak is a részvételt? Mert meggyőződésünk, hogy az egyenlő
esélyek biztosítása is csak együtt lehetséges, ha nők
és férfiak együtt tevékenykednek a közös célért.
Szövetségünk tagjai is így gondolták, hiszen az
eredetileg tervezettnél háromszor több férfi polgármester jelentkezett.

Néhány vélemény a résztvevőktől
„Nagyon értékesnek tartottam a képzést, már a
tréning első napjától kezdődően. Az önismereti előadások, gyakorlatok felismertették bennem, hogy
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Németh Ágnes, Teskánd
polgármestere

Szigeti Éva, Nagylózs polgármestere

miért olyan a személyiségem, a döntéseim, amilyen és mi az, amin változtatnom kell.
A tréning második alkalmával a résztvevők által
bemutatott „büszkeségek” olyan élményt nyújtottak, hogy rá kellett döbbennem, hogy men�nyi mindent nem tudunk egymásról, pedig egy
országban élünk!”
A jövőben biztos, hogy törekedni fogok arra, hogy
a bennem lévő előítéletet több szempontból is megvizsgáljam még az előtt, hogy bármit is szólnék.
Sokat jelentett az utolsó napi tréning gyakorlat,
ahol azokat a csoportokat gyűjtöttük össze, akik alanyai lehetnek az esélyegyenlőség megteremtésének.
Sokkal-sokkal több, mint az előre gondoltuk volna.”
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„Egy frissen választott polgármester kollégámnak nagyon jó szívvel azt tanácsolnám, hogy a
képviselő-társai által esetleg negatív módon megfogalmazott nyilatkozatokat fogadja higgadtan
és átgondoltan, mert más oldalról megközelítve
ilyen véleményeknek is helye van a helyi demokráciában még akkor is, ha az kisebbségi vélemény
és számunkra nem épp kedvező. Tanúsítson az
ügyfelek felé nagyfokú megértést és segítő készséget, mert sokkal jobb naponta úgy dolgozni, hogy
megvizsgáltuk miben segíthetünk, mint úgy, hogy
megvizsgáltuk, hogyan nem segíthetünk a megoldandó kérdésekben. Ezt a szakmát is csak tisztességgel, becsülettel, mások tiszteletben tartásával
lehet jól végezni és akkor a segítség sem marad el,
és nem maradtál »egyedül«.”
„A közösségi szervezés, a közösségi fejlesztés lassú
munka és néha kiábrándítóan nehéz. Én talán leginkább azt kaptam a képzéstől, hogy ha elmegy
a kedvem az egésztől (polgármesterség, közösségi
fejlesztés, párbeszéd az emberekkel) akkor legyen
a tarsolyomban egy-két másoktól ellesett jó példa
(polgármesterpad, futás, polgárőrökkel közös utcabejárás stb), amitől új erőre kaphatok, amiktől
megújulhatok. Másoktól kapott jó ötlet, példa
adjon erőt és új örömet a folytatáshoz. Talán úgy
is fogalmazhatnék, harcot a kiégés ellen.
Nyitottnak kell lenni mindenre. Bármennyire furcsa, de a lelkünk, szívünk mélyén mindannyiunkban
ott az előítélet, a rasszizmus. Fogadjuk ezt el, de
ne engedjük, hogy ez uralja a tetteinket. Mindig
mindennek nézzük meg a másik oldalát. Legyünk
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befogadóak, halljuk meg az emberek a közösségek szavát, mondanivalóját. Ami tőlünk teljesen
idegen az is lehet egy jó megközelítés egy jó ötlet.
A közösség az minden vezetőnek fontos. Egyedül
csak, magányos rossz vezetők leszünk.
Soha ne csak a barátok szavát halljuk meg, mert
nem önigazolásra van szükségünk, hanem valós
célokra és valós programokra.”
„Az élet fonala arra tanított, hogy tiszteljem a
másik embert, és ha ő egy nő, akkor még jobban.
Ez a kiinduló alap, és megvagyok győződve róla,
hogy az egymás tisztelete, nevelési és akaratbeli
döntés, ezért mindenkinek azt tanácsolom, hogy
szeresse az embertársait, de ne legyen naiv, mert
minden írott és íratlan szabállyal lehet élni és
visszaélni egyaránt.”
„Léteznek problémák, de azok igazából lehetőségek. Ha felismerted őket, akkor már egy lépést
tettél a probléma megoldásának útján.
Léteznek és olykor elénk kanyarodnak lehetőségek. Ezek nem problémák. Ezek megragadni való
griffmadarak. Ha jól kapaszkodsz, felemelnek. Ez
a képzés is ilyen.”
Amennyiben kedvet kapott a kurzus elvégzésére,
jelezze a TÖOSZ Titkársága felé, 2018 júniusban
újra indul a képzés. A Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatokat pedig mélyebben is megismerhetik a helyszínen; kövessék figyelemmel, válogassanak a jobbnál jobb megoldások közül honlapunkon és jelezzék, melyiket tekintenék meg, szövetségünk készséggel áll rendelkezésére minden
tanulni vágyó tag-önkormányzatunk számára!
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Hatékony
helyi válaszokért
a klímaváltozás
kihívásaira
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Sikeresen zárult norvég-magyar együttműködéssel
(EGT és Norvég Alap 2009-2014 Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja, COOPER konstrukció)
a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira című projektünk keretében megtartott
háromszor kétnapos képzéssorozat. A 2017. december 12. és 2018. február 21. között szervezett
képzéseken 20 fő, polgármesterek, alpolgármesterek és környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek vettek részt a következő településekről:
Lesenceistvánd, Sóly, Szarvas, Bölcske, Püspökladány, Berhida, Polgár, Vép, Oroszló, Ozora, Nagyszékely, Borsodszentgyörgy, Törökbálint, Salgótarján, Kisrécse, Pécel.
A képzéseket a TÖOSZ budapesti Önkormányzati Információs és Koordinációs Központjában
tartottuk.
Kutatások szerint a klímaváltozás szempontjából hazánk Európa egyik legsérülékenyebb országai közé tartozik. A felkészülés elkerülhetetlen.
Mégis: a rendelkezésre álló információ kevés vagy
hiányos, a hazai önkormányzatok és döntéshozóik nincsenek kellőképpen informálva a klí-
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maváltozás településüket, vagy akár hétköznapjaikat érintő káros hatásairól. Ez a képzés erre a
problémára próbált meg választ adni. A képzés
folyamán a résztvevők elsősorban saját településük problémáinak megoldására összpontosítottak, konkrét, településükre szabott intézkedéseket dolgoztak ki a környezeti változásokra való
felkészülés érdekében. A képzés során helyi, példamutató kezdeményezéseket is meglátogathattak a résztvevők.
A képzés az alábbi tématerületeket érintette:
–– éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai
ismeretek (hazai kihívásokra fókuszálva);
–– települések sérülékenységének vizsgálata,
melyek a települések legkritikusabb pontjai;
–– alkalmazkodóképesség javítása (működő jó
példák bemutatásával);
–– stratégiakészítés;
–– konkrét intézkedési terv kidolgozása a település sérülékenységének csökkentésére
(ütemezés, forrásteremtés, érintettek stb.);
–– kommunikációs készségek és eszközök a
klímavédelem területén.
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Az Energiaklub Egyesület részéről a háromszor két napos workshopot Pej Zsófia, az Energiaklub szakértője vezette, valamint szakmai előadásokat tartottak az éghajlatváltozással foglalkozó szakemberek is.
A képzési program az Energiaklub által kidolgozott módszeren és tananyagon alapult.
Az első napon Dr. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Meteorológiai Tanszék) előadásában megismerkedtek a résztvevők a klímaváltozással mint jelenséggel, globális
szintről indulva egészen a Magyarországon várható hatásokig. hogy az alkalmazkodás témájában
mi az amit helyi szinten meg kell vizsgálni ahhoz,
hogy kiderüljön, mely pontoknál kell beavatkozni.
Megtanulhatták az éghajlatváltozással kapcsolatos alapismereteket, tisztázták a főbb fogalmakat
(kitettség, érzékenység, alkalmazkodási kapacitás, sérülékenység).
A résztvevők elkészítették a saját településükre
vonatkozó sérülékenység vizsgálatot egy teszt
alapján.
A Nemzeti Adaptációs és Térinformatikai Rendszer egy, a sérülékenység és érzékenység vizsgálatához alkalmazott módszer- és eszköztár, melynek bemutatására is sor került.
Báthoryné dr. Nagy Ildikó okleveles tájépítész,
a Szent István Egyetem docense rámutatott arra,
hogy minden településen vannak olyan adottságok, amelyeknek a megőrzésével a klímaadaptáció felé egy nagyot lehet előre lépni.
Kiemelte a vízelvezető árkok szerepét, amel�lyel minden település rendelkezik. Ha több vizet
tud megtározni vagy elszivárogtatni a rendszer,
akkor az a zöldfelületeknek is vissza fog juttatni
megfelelő vizet, tehát zöldfelület gazdálkodási
kihatása is van. Az árkok vízáteresztő burkolat-
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tal való stabilizálása nagyon fontos és mindenki
számára elérhető megoldás.
Érdemes átgondolni a településeknek, hogy
valójában mennyi burkolatra van szükség a közlekedéshez, az épületek kiszolgálásához és törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint a meglévő burkolatokat is zöldfelületté alakítsák át,
illetve érdemes még vízáteresztő megoldásokban is gondolkodni.
A legolcsóbb mindig a települési zöldinfrastruktúra, települési és fenntartási költség szempontjából is, ezek klímaadaptációs hatása sokkal nagyobb.
Jó példaként megismerhették a résztvevők a
Szekszárdon már évek óta jól működő Klímakör tevékenységét, amely rávilágított arra, hogy
a sikeres klímaprogramok kulcsa, hogy az adott
település lakói minél érzékenyebben legyenek
az éghajlatváltozás problémáira. A Klímakör
ezért számos olyan programot szervez a város-

ban, amely a lakosság környezeti érzékenységét
és tudatosságát erősíti.
A résztvevők az első képzésen két közeli közteret is megvizsgáltak hőhullám és intenzív csapadék szempontjából és a tapasztalatokat kiscsoportos munka keretében osztották meg egymással,
különböző intézkedési ötletek összegyűjtésével.
A második képzésen norvég partnerek is részt
vettek, akik konkrét esettanulmányok segítségével
mutatták be az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiáját, a társadalmi bevonás szerepét
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és jelentőségét a stratégiák készítésébe. Larvik és
Hå települések önkormányzatainak szakemberei a
szélsőséges időjárás miatt kialakult árvíz helyzet
kapcsán részletesen beszámoltak arról, hogy mit
tehet egy önkormányzat az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás terén a káros anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében.

Larvikban 2015-ben hatalmas árvizet okozott
a szélsőséges időjárás. A város nagyon komolyan
felkészült arra, hogyan kezelje vagy csökkentse az
olyan váratlan események hatásait, amelyek kárt
vagy értékcsökkenést okoznak.
Hå önkormányzata a megújuló energia növelése érdekében dolgozik és 2025-től csökkenti az
energiafelhasználást 2020-ra az energia termelés
67,5%-a estében megújuló energiát tervez.
Norvégiában nagyon nagy jelentősége és szerepe van az állampolgárok bevonásának a stratégiák készítésébe. Az önkormányzatok rendszeresen tájékoztatják a lakosságot a szélsőséges időjárással, árvizekkel és egyéb lehetséges kockázati
tényezőkkel kapcsolatban.
Az Energiaklub kommunikációs szakértője,
Sipos Zoltán hangsúlyozta a kommunikációs
elvek fontosságát, gyakorlati példákkal illusztrálta
a nyilvánosság előtti beszéd szabályait.
A résztvevők pedig ezután konkrét gyakorlaton
keresztül is kipróbálhatták magukat abban, hogy
egy szélsőséges időjárással kapcsolatos éghajlati jelenséget (nagy vihar, hőségriadó, súlyos
aszályhelyzet, nagy mennyiségű lezúduló esővíz, hóvihar) hogyan kell kommunikálni a lakos-
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sággal, milyen akció- és intézkedési terveket kell
kidolgozni.
Az utolsó képzési napon a résztvevők az Energiaklub szakértőjének közreműködésével a saját
településükre vonatkozó adaptációs intézkedési
terven dolgoztak, majd azt, egy kvázi lakossági
fórumot szimulálva be is mutatták.
A képzés eredményeként minden résztvevőnek
a megszerzett ismeretek birtokában egy, a saját
településére vonatkozó települési mini stratégiát
kell majd kidolgozni az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás céljából. A résztvevők a stratégiák
elkészítéséhez kaptak egy részletes útmutatót is,
valamint a Klímaválasz projekt keretében készült
olyan hiánypótló tananyagot is, amely naprakész
tudnivalókat és ismereteket, illetve konkrét támpontokat ad a települések vezetőinek ahhoz, hogy
felkészülhessenek a klímaváltozás elkerülhetetlen, és várhatóan egyre fokozódó hatásaira, hogy
azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és
ezeket beépítsék a helyi tervezési folyamatokba
és szabályozásokba.
Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.
Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozás
hatásaira való felkészülésre, valamint az üvegházhatású gázok 2030-ig (kitekintéssel 2050-ig)
tartó csökkentésére vonatkozóan.
A háromszor kétnapos képzéssorozat végén
dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár a résztvevők teljesítménye, az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás iránti elkötelezettségük méltatása mellett átadta a workshop elvégzését tanúsító okleveleket a résztvevőknek, egyúttal köszönetét fejezte ki a képzés vezető trénerének, a norvég partnerszervezetnek és a TÖOSZ munkatársainak a program megvalósításáért.
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Facebook képzés
településeknek
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

2018. február 1-jén került megrendezésre az 1. Facebook képzés településeknek című
rendezvény, amit első körben a Pest megyei településeknek szervezett a TÖOSZ
együttműködésével az UP Kommunikációs és Média Kft. A rendezvényre rendkívüli
érdeklődés volt, ezért már pár nappal az esemény előtt megtelt a létszám, ami
26 települést és két budapesti kerület képviseletét jelentette, összesen 35 fővel.
Aki vezetőként korábban elutasította akár a
település, akár a településvezető megjelenését
a közösségi média felületeken, mára jellemzően
elismeri a jelentőségét, elfogadja, hogy a kommunikáció módjai megváltoztak. Elfogadja, hogy a
személyes, ilyen-olyan okokból fakadó ellenérzést
felül kell, hogy írja a felismerés, vagy a közösség
igénye egy korszerű kommunikációs csatornára,
mint a Facebook, amely amellett, hogy gyors és
költséghatékony, településmarketing szempontjából is kiváló. A hagyományos kommunikációs csatornák mellett egyre több településvezető ismeri
fel azt is, hogy a lakosság jelentős része, különösen a fiatalok napi szinten használják a közösségi
médiát, és azt, hogy ha ezen a csatornán hitele-
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sen, az ő nyelvükön szólva tudunk információt
elhelyezni, akkor annak a közösségnek a részévé
válhatnak. A mai 18-20 éves korosztályt nagyon
nehéz megszólítani a régi, hagyományos csatornákon, ezeken a felületeken viszont sokkal kön�nyebben szólhatunk a fiatalokhoz is. A lakossággal
való kapcsolattartást jelentős mértékben könnyíti
meg ez a lehetőség az önkormányzat számára.
Mindezt alátámasztják a világméretű adatok is:
közel 150 millió új emberrel bővült a Facebook
felhasználói köre 2017-ben és majd 100 millióval azoknak a száma akik naponta használják a
közösségi hálózatot.
Különösen aktuális a kérdés, hiszen 2019 az
önkormányzati választások éve lesz, ahol minden eddiginél fontosabb szerepet fog betölteni a
Facebook helyes és hatékony használata. Az egynapos, kifejezetten településeknek szóló képzés
előadásai alatt a résztvevők megtanulják, hogy
miként kell létrehozni és kezelni a Facebook kampányokat, az előadások rávilágítanak, hogy miért
fontos és elengedhetetlen egy polgármesternek,
településnek az önálló profil.
A rendezvénysorozat ősszel folytatódik, ha
szeretne bővebb tájékoztatást kapni a következő
Facebook képzés településeknek című eseményről,
kérjük küldje el nevét és elérhetőségét a kolin@
toosz.hu e-mail címre.
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A helyi
környezetpolitika
elméleti és gyakorlati
megközelítései
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával való együttműködés
keretében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Debreceni
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (DEÁJK) 2018. január 30-án a budapesti Hotel
Benczúrban közös konferenciát szervezett „A helyi környezetpolitika elméleti és
gyakorlati megközelítései” címmel a települési önkormányzatokat érintő mai hazai
környezetpolitikai helyzetről és a helyi környezetvédelem előtt álló lehetőségekről,
kihívásokról.
A konferencia nyitó előadását Prof. Dr. Bándi
Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét
ellátó biztoshelyettes, a jövő nemzedékek szószó-

Prof. Dr. Bándi Gyula
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lójának tartotta „Települési környezetvédelem a
szószóló szemével” címmel. Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának (AJBH) gyakorlatából ismertetett példákat a szubszidiaritás, a területrendezés,
a zöldfelület gazdálkodás, az érdekegyeztetés és
az együttműködés kérdéseiről, kitérve azok környezet-egészségügyi összefüggéseire is. Településrendezés kérdésköréből kiemelte, hogy a településrendezési eljárásokban a rendezési tervek
társadalmi véleményeztetése során a lakosság
részvétele a társadalmi nyilvánosság és közösségi ellenőrzés érvényre juttatásának egyik fontos eszköze.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
„A TÖOSZ környezetpolitikai tevékenysége” című
előadásában – a TÖOSZ-ról tartott rövid ismertetőt követően – rámutatott, hogy az aprófalvak
az elkövetkező 30 évben kihalófélben vannak,
ha nem történik lényeges változás a feladatellátás és fejlesztések finanszírozásában a kistelepü-
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lések gazdasági erejének stabilizálása érdekében.
Kifejtette, hogy a környezetvédelem ténylegesen
a településeken valósul meg. A TÖOSZ-on belül
a tanácsnokok közül több olyan van, akiknek a
tevékenységi területe valamilyen módon kapcsolódik a környezetvédelemhez (környezetvédelmi
és természetvédelmi, infrastrukturális, közlekedéspolitikai, településüzemeltetési és településfejlesztési, területpolitikai tanácsnokok). Magyarország településszerkezete nagyon heterogén.

A TÖOSZ környezetpolitikai tevékenységét
alapvetően két szempont határozza meg: az alkotmányos elvek – az Alaptörvény P) cikke természeti erőforrások megőrzésének kötelessége) és
XXI. Cikke (egészséges környezethez való jog)
– és a településen élők igényei (élhető település + fenntartható fejlődés + szegénység felszámolása + egészséges környezet + épített környezet védelme + zöld gazdaság + a jövő nemzedéke
számára történő megőrzés). A TÖOSZ-nak több
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környezetvédelmi programja van a helyi környezetvédelem népszerűsítése, segítése érdekében,
valamint pályázatok révén szakmai képzésekkel
is segítik tagjaikat. Felhívta a figyelmet, hogy tét
a jövőnk és utódaink élettere, közös felelősségünk ezt megóvni.
Dr. Antal László, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa „A Klímabarát Települések eddigi eredményei” előadásában ismertette a ’VAHAVA’ (Változás – Hatás – Válaszok) projekt céljait. Kitért
továbbá a klímaparadoxonra is: a fogyasztói társadalom és a klímatudatosság összeférhetetlenségére.
Dr. Pump Judit, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense a „Gazda nélkül gazdálkodni hogy lehet? A települési vízgazdálkodás kérdései” előadásában vizek kezelésével, jogi megítélésével foglalkozott, kitérve a csapadékvíz, felszín
alatti víz, felszíni víz okozta problémákra. Véleménye szerint vizek jó gazdája lehet akkor is az
önkormányzat, ha nem tulajdonosa a vizeknek,
a természetes, és mesterséges infrastruktúrának. A jó gazda önkormányzatnak tudnia kell,
mi történik a területén, megelőzésre koncentráló
szemléletmódra van szükség ahhoz, hogy szükséghelyzet ki se alakulhasson. Kiemelte, hogy az
önkormányzatok a környezetvédelmi programjuk részeként az integrált vízgazdálkodási rendszer megteremtése érdekében önkormányzati
rendeletet hozhatnak.
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Dr. Szamek Gabriella, az AJBH jogi főreferense a „Hulladékgazdálkodás és önkormányzatok” előadásában a hulladékgazdálkodási-közszolgáltatás önkormányzatokkal kapcsolatos visszásságairól beszélt. A közszolgáltatás igénybevételének struktúráját felvázolva megjegyezte, hogy
egy alapvetően kétarcú, jogilag nem tisztán rendezett helyzettel állunk szemben. Az előadásának végén tipikus példákat ismertetett az önkormányzati gyakorlat során felmerül hulladékgazdálkodás-közszolgáltatással kapcsolatos panaszokból (hulladék gyűjtőedények választható
mérete, közszolgáltatás szünetelésének lehetőségei, avarégetés stb.)
Dr. Agócs Ilona, az AJBH jogi főreferense
„A településképi szabályozásból eredő önkormányzati feladatok és azok alapjogi vetületei”
címmel tartott előadásában felhívta a figyelmet
arra, hogy a településképpel kapcsolatos szabályozások megkívánják, hogy a települési önkormányzatok megteremtsék a településképi és településrendezési szabályozó eszközök összhangját,
és fokozott figyelemmel járjanak el a helyi értékek
és a települési zöld felületek védelme érdekében.
Némedi Erika, az AJBH jogi referense „Széleskörű társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása a településképi kézikönyv és az önkormányzati rendelet készítése során – avagy érdemi-e a
partnerségi egyeztetés?” című előadásában saját,
gyakorlati tapasztalaton is alapuló esettanulmány keretében mutatta be, hogy hogyan nem
működik megfelelően a társadalmi/partnerségi
egyeztetés a településképpel kapcsolatos szabályozás kialakításakor.
Dr. Pánovics Attila, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi
adjunktusa „A közösségvezérelt helyi fejlesztések szerepe és hazai lehetőségei a környezetpolitikában” előadásában a Community-Led Local
Development: (CLLD) közösségvezérelt helyi fejlesztés témájáról beszélt. E fejlesztés célja, hogy
a helyi közösségeket és szervezeteket bevonja és
mozgósítsa a helyi városi fejlesztésekbe, a CLLD
alapgondolata az inkluzivitás. A fejlesztéseket a
helyi akciócsoportok (HACS), a civil szféra, a gazdasági szereplők és az önkormányzatok együtt
valósíthatják meg. A hazai helyzettel kapcso-
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latosan megállapította, hogy a fejlesztésekből a
civil szervezetek alig kaptak támogatást, valamint hogy hazánkban a helyi önszerveződésen
alapuló struktúra eltolódott egy hierarchikus,
elülről vezérelt hálózat irányába.
Dr. Mezei Cecília tudományos munkatárs és
dr. Varjú Viktor főmunkatárs (MTA Regionális
Kutatások Intézete) „Erőforrás-alapú fenntartható
önkormányzati fejlesztések lehetősége/modellezhetősége” című közös előadásukban rámutattak,
hogy a fejlesztések valójában nem tudnak partnerségben megvalósulni, mivel a pályázatok eleve
uniformizált kiírások és feltételrendszerek mentén születnek. Felhívták a figyelmet arra, hogy az
önkormányzatok sokszor elvileg saját magukkal
sincsenek tisztában és ezért nem tudnak jó pályázatokat készíteni, amire megoldást jelenhet az erőforrás-térképezés. Az erőforrás-térképezés előnyeit
egy kidolgozott modellen keresztül mutatták be.
Prof. Dr. Fodor László, a DEÁJK tanszékvezető egyetemi tanára a „Települési környezetpolitika komplex megközelítésben” címmel tartott
előadásában a települési önkormányzatok és a
környezetvédelem helyzetéről beszélt. Kifejtette,
hogy e területen a települési önkormányzatok
több szempontból is nehéz helyzetbe kerülnek,
problémát okoz a szabályozások gyors változása,
az önkormányzati autonómia csökkenése. Rámutatott arra is, hogy a helyi önkormányzatok körében végzett felmérés során adott válaszok alapján
sok önkormányzat a stratégiaalkotást sorolta az
utolsó helyre az eszköztárában. Kiemelte, hogy
az önkormányzatoknál nem csupán jogi eszközök vannak, hanem például a már többször felmerült tájékoztatás vagy a közvetítés.
Prof. Dr. Fónai Mihály, a DEÁJK tanszékvezető egyetemi tanára „A településméret és típus
hatása a helyi környezetpolitikára” címmel tartott előadásában a Debreceni Egyetem által végzett kutatás egyik eszközeként használt, kérdőíves
felmérést emelte ki. E kérdőívet 516 önkormányzat töltötte ki online, majd kvóta szerinti mintaválasztás zajlott olyan témákat érintően, mint
például a jogszabályi környezet, helyi rendeletalkotás, külső és belső kapcsolatok, önkormányzati
bizottságok, környezeti problémák, helyi eszközök
és lehetőségek. A kutatás kiértékelésének tapasz-
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talatai alapján az önkormányzatok alapvetően
problémamegoldásra fókuszálnak, nem proaktívak; jogértelmezést csak a felettes szervtől várnak,
általában a kormányhivatalokhoz fordulnak jogértelmezésért. Bár tisztában vannak azzal, hogy
mi volna jó, hogyan kellene működni, azonban
mégsem úgy, vagy nem mindig úgy működnek.
Dr. Bányai Orsolya, a DEÁJK egyetemi adjunktusa „A helyi önkormányzatok környezetvédelmi
szabályozása – elmélet és gyakorlat kettőssége”
című előadásában az elméleti elvárásokat két részre
osztotta: jogi alapú és etikai elvárásokra. Véleménye szerint az ökológiai fenntarthatóság csak az
etikai elvárásokban fogalmazódik meg. Gyakorlati példákon keresztül szemléltette az ökológiai
fenntarthatóság kapcsolatát a központi és a helyi
jogalkotással. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
önkormányzati rendeletek előkészítése során a várható hatások vizsgálatát körülbelül csak az önkormányzatok 40%-a végzi el, és ezekben az ökológiai
fenntarthatóság szempontjai pedig szinte nem is
érhetők tetten. A települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendeletei között számtalan olyan megfogalmazással találkozni, ami törvényességi szempontból kifogásolható.
Dr. Barta Attila egyetemi adjunktus és dr.
Gyüre Annamária Csilla tudományos segédmunkatárs (DEÁJK) „A helyi környezetvédelem
kihívásai két település példáján keresztül. Dorog
és Biharkeresztes, hasonlóságok és különbségek”
címen tartottak előadást, amelyben és bemutatták
Dorog és Biharkeresztes települési önkormányzatok környezetvédelmi tevékenységét. A vizsgált
települések társadalmi–gazdasági–ökológiai lehetőségei és kihívásai igen eltérőek. Mindkét vizsgált település fogékonyak az ökológiai kérdésekre,
de az önkormányzatok mozgásterét érdemben a
költségvetési pálya jelöli ki.
Dr. Pénzes Ferenc, a DEÁJK egyetemi adjunktusa a „Helyi szintű döntéshozatal és helyi szintű
politikák kialakítása” címen tartotta meg előadását, amelyben a helyi politika kutatásának eredményeiről számolt be. A helyi politika kutatások azt mutatják, hogy szűk hatalmi elit hozza a
döntéseket a megválasztott képviselők helyett.
Dr. Csűrös Gabriella, a DEÁJK egyetemi
adjunktusa „Az okos város koncepciójának egyes
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közpénzügyi és környezetvédelmi kérdései” című
előadásában kitért arra, hogy jelenleg nincsen
egységes fogalom arra, hogy mit is értünk okos
város (smart city) alatt, még a jogi szabályozás
szintjén sem, annak ellenére, hogy pályázatok,
fejlesztési projektek tartoznak e koncepcióhoz.
A hazai jog alapján az okos város fogalom része
a digitális város, a zöld város és ezeknek alrendszerei is. A Lechner Tudásközpont készíti az okos
város fejlesztési terveket. Az okos város településfejlesztési kérdésként is megjelenik.
Dr. Molnár Judit, a DEÁJK egyetemi adjunktusa
„Tervek és stratégiák a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” című előadását a Balatont és környékét
jellemző kettőség bemutatásával kezdte, egyrészt
ideális fürdőhely (változatos és szép táj, gazdag
kulturális örökség), másrészt a Balaton nagyfokú
érzékenysége (sekély, könnyen felmelegedő víz).
Rámutatott arra, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztése kapcsán az az általános kiindulópont, hogy a térség kiegyensúlyozott fejlődése
és az idegenforgalom minőségi fejlesztés csak a
környezet védelmével összehangolva valósulhat
meg. Ugyanakkor a vonatkozó fejlesztési stratégiai programokat áttekintve az építési tevékenység alapelemként található meg. Hangsúlyozta,
hogy fontos lenne megtalálni az egyensúlyt e fejlesztési területen.
A konferencia záró előadását Dr. Gyurkó Brigitta, a DEÁJK PhD-hallgatója „A hulladékgazdálkodás egyes jogi kérdései a Cívis városban” címmel tartotta, amelyben a közszolgáltatóvá válás
feltételeivel kapcsolatos problémakörrel foglalkozott, bemutatásra került a közszolgáltatók számának csökkenési folyamata, illetve csökkenés okai.
Elhangzott, hogy Debrecenben a közszolgáltatást korábban alvállalkozók igénybevételével látták el. Az új szabályozás szerint a nonprofit jelleg nemcsak a közszolgáltatókkal, hanem alvállalkozóikkal szemben is követelmény. E változás
komoly kihívás elé állítja a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat.
A konferenciát az előadók és a hallgatóság
közötti vita, konzultáció zárta. A konferencián
elhangzott előadások a közeljövőben a TÖOSZ
és a DEÁJK közös kiadásában megjelenő könyvben is elérhetőek lesznek az érdeklődők számára.
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Az ÖFFK II. projektben
megvalósuló
önkormányzati
működést érintő
kutatások
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda

„Talán nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország történetének legnagyobb területés településfejlesztési kutatásáról van szó, amely az Európai Unió támogatásával,
a Magyar Kormány kiemelt projektjeként, KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002
azonosítószámon, a KÖFOP és a VEKOP operatív programok igen jelentős volumenű
finanszírozásával egy több éves folyamat eredményeként kíván választ adni számos
magyar önkormányzati és településfejlesztési kérdésre. (…) A projekt máris számos
olyan részeredményt mutat, mely az önkormányzatok és a közigazgatási szakma
érdeklődését felkeltheti.”1
Az Önkormányzat 2017. negyedik negyedévi számában jelent meg előző tájékoztatásunk a KÖFOP2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú,
Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése
II. című kiemelt projektről (ÖFFK II.), amelynek
kutatási céljairól és várható eredményeiről jelen
cikkünkben adunk közre további információkat.
Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. projekt keretében vizsgált három tématerület az önkormányzatok koordinációja, együttműködése, az inkluzivitás, azaz a bevonás kérdése, és az
információgazdálkodás. A projektben megvalósuló
alkalmazott kutatások az önkormányzatok működé-

sét vizsgálják különböző szempontok mentén, ezért
a három alkalmazott kutatás, a teljes önkormány-

Európai Szociális
Alap

Ongjerth R. – Langó A.: Az ÖFFK II. projekt településfejlesztési összefüggései (Projektismertetés), Transylvanian
Review (a cikk megjelenés alatt)
1
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zati kört érinti. Az önkormányzatok működési jellemzőinek megismerését online és lakossági felmérések, interjúk, rendezvények segítik, melyek során
jelentős mértékben az önkormányzatok véleményére támaszkodtunk. Az eddig megvalósult rendezvényeinkre több mint 400 településről érkeztek
résztvevők, mint azt az alábbi térkép is mutatja. Sárgával jelöltük az eseményeken magukat képviseltető
településeket, míg kék színnel jelöltük azon megyéket, ahol műhelymunkasorozatot valósítottunk meg.

Önkormányzatok koordinációja,
együttműködése
Az Kutatás I. az önkormányzatok közötti együttműködést és az együttműködések megvalósított gyakorlatait vizsgálja, különös tekintettel
az önkormányzati feladatok szervezésére, ellátására. Az önkormányzatok közötti együttműködés napjainkban központi kérdés Európa szerte,
mind a tudományok világában, mind a közigazgatásban dolgozó szakemberek körében. Belátható az, hogy a koordináció2 javítása szükséges,
2
koordináció (jelentése itt) = irányítás, összeegyeztetés,
összehangolás értelemben

www.toosz.hu

ami több szereplő igénye is. A kutatás arra összpontosít, hogyan erősödhetne – lehetne szorosabb – és válhatna hatékonyabbá a településeken átnyúló együttműködés a településfejlesztés
és az önkormányzati feladatellátás terén. Hiszen
a koordináció megerősítése révén olyan problémák lennének orvosolhatóak, amelyek részben a
nem hatékony közszolgáltatás-nyújtás szervezéséből adódnak.
Vitathatatlan tény, hogy településeinknek eltérő
adottságai vannak. Az együttműködések révén
az erősségek összeadódhatnak, a gyengeségek,
hiányok csökkenthetőek volnának, ezzel mérséklődhetnének többek között az egyes települések között tapasztalható minőségi különbségek a
lakosság számára nyújtott közszolgáltatásokban.
A kutatás hangsúlyozza a térségi szemlélet erősödésének szükségét is. Több olyan fejlesztési irány
ismerhető fel – mint pl. a turizmus fejlesztése, a
területfejlesztés vagy a közüzemi szolgáltatások
ellátásának szervezése –, amelyek az önkormányzatok közötti térségi, regionális koordináció nélkül nehezebben, kevésbé eredményesen működnének. A cél az, hogy az elméleti felismerésen túl
– miszerint együttműködni fontos és szükséges –,
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szemléletváltás is történjen és a kutatás során feltárjuk azokat a kooperációs és koordinációs lehetőségeket, amelyek az önkormányzatok sikerességét segíthetik, előmozdíthatják.
A vizsgálatok jelen szakaszában már megállapítható, hogy a kisebb, hátrányosabb helyzetű
települések számára elengedhetetlen a szomszédos településekkel való együttműködés még
abban az esetben is, ha ezt jogszabályi előírás nem
teszi kötelezővé. Ugyanakkor, ha egy térség vagy
régió közösen kezd el gondolkodni a fejlesztési
irányokról, az mind erőforrásokban, mind elégedettségben, sikerben és fenntarthatóságban
többet jelenthet.
Azzal, hogy a kutatás feltárja a helyi önkormányzatok közötti együttműködési gyakorlatokat, koordinációs mechanizmusokat, mélyebb
ismeretet ad arról, hogy mely tényezők ösztönzik vagy gátolják az önkormányzatok közötti
együttműködést. Az azonosított (együtt)működési sajátosságok megmutatják, hogy milyen jellemzők járulhatnak hozzá a közösségek kölcsönösen előnyös, eredményes, hatékony és fenntartható működéséhez.
Mivel komplex jelenséget vizsgálnak a kutatók,
annak érdekében, hogy mélységében megérthessék a témát, és minél nagyobb számban bevonhassanak önkormányzatokat, többféle módszertant
alkalmaznak. A szakemberek a települési önkormányzatok közötti meglévő együttműködések és
koordinációs struktúrák (koordinációs szerkezet)
fajtáinak és számosságának feltárása érdekében
egy „települési együttműködési adatbázist” hoztak
létre. Ez tartalmazza a települések legfőbb jellemzőit – mint az állandó népesség vagy a közszolgáltató intézményekkel való ellátottság –, ugyanakkor összefogja a települési önkormányzatokra
vonatkozó egyes információkat (pl. rendelkezik-e
saját hivatallal, társulásban vagy önállóan oldja-e
meg a közfeladatai ellátását stb.) Kiemeli az adott
település együttműködéseit is: olyanokat, melyek
formalizáltak, valamely nyilvántartásban megtalálhatóak (önkormányzati társulások), esetleg
informális – a szokásjogon, hagyományon alapuló – nem formalizált együttműködések. Ez az
adatbázis segítette a további kutatási helyszínek
meghatározását. A szakértők 15 önkormányzati
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társulást választottak ki a mélyebb elemzéshez.
A kijelölt települések polgármestereivel, illetve
az általuk delegált hivatali munkatársakkal több
mint 80 interjú készült. Az interjúkat a szakemberek esettanulmányokban dolgozták fel, amelyek további adatokat, információkat is tartalmaznak a vizsgált társulásokról. Az együttműködések mechanizmusainak mélyebb feltárásához
más forrásokat is felhasználtunk, például társulási megállapodásokat, képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyveit, valamint az érintettek hivatalos
honlapjai közzétett információkat is.
Emellett – mivel előzetes feltételezésünk szerint
a helyi lakosság igényei, elvárásai is hatással lehetnek arra, hogy a települési önkormányzat vezetői
mely területeken működnek együtt, mely közfeladatok ellátásról gondoskodnak inkább társulásban – közös intézmény fenntartásán vagy szolgáltatási szerződés kötésén keresztül –, ezért a
Kutatás II. keretében megvalósult lakosság megkérdezés eredményeit is vizsgáltuk.
A kutatás másik fókusza a megyei és a települési önkormányzatok közötti együttműködés
jellemzőinek vizsgálata. Ennek okán az Önkormányzati Koordinációs Iroda megyei rendezvénysorozatot bonyolított le a helyi önkormányzati és
államigazgatási szereplők bevonásával. Az MJV
– megyék és települések együttműködése rendezvénysorozat egyik fő eredménye, hogy párbeszéd indult el megyei szinten is az egyes szereplők között, a kutatás munkatársai pedig hasznos
információkkal gazdagodtak, melyek egyrészről
becsatornázásra kerülnek a kutatásba, másrészről a későbbi ajánlásokat és módszertani kézikönyv alapjaként is szolgálnak.

Inkluzív településmenedzsment
A Kutatás II. célja megvizsgálni azt, hogy a magyarországi önkormányzatok a közszolgáltatás-nyújtás során miként képesek a lakosságot és annak
különböző csoportjait bevonni a (közös) gondolkodásba, a településekkel kapcsolatos döntéshozatalba. A kutatás igyekszik a települések által
alkalmazott gyakorlatokat feltárni, az önkormányzatok bevonási mechanizmusait és azok jellegzetességeit azonosítani, leírni, elemezni. Interjúi
ban rákérdez továbbá arra, hogy milyen szerepe
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van a lakosság bevonásának, hogyan hat a lakosság véleménye a településfejlesztésre, mit adhat
ez az önkormányzati működéshez, ugyanakkor
vizsgálja arról az oldalról is, hogy a lakosságra,
az ő helyi identitásukra milyen hatással van az,
ha tudatosan szerepet kapnak a saját településük
fejlesztésével kapcsolatos döntésekben. Az „inkluzív kutatás” kölcsönhatásokra fókuszál tehát, és
arra, hogy a fentiekre vonatkozóan milyen gyakorlatot követ a településvezetés a településmenedzsment területén.
A kutatók a lehető legszélesebb empirikus
bázisra támaszkodnak, így változatos eszközöket használnak céljaik megvalósítása során. Használják a KSH 2001-es és a 2011-es népszámlálási
adatait, illetve települési önkormányzatok és a
települések lakosságának gazdasági helyzetét leíró
egyéb adatokat. Ahogy az ÖFFK II. projekt mindegyik kutatási témájában, úgy a bevonás kapcsán
is kérdőív került kiküldésre és a beérkezett önkormányzati válaszok alapján dolgoznak jelenleg is
a kutatók és folytatnak különböző típusú adatelemzéseket. Az önkormányzati online kérdőíves eredményeket a kutatás a későbbi adatfelvétel helyszíneinek kiválasztásakor is hasznosította,
de természetesen az elemzésben is megjelennek
majd az itt szerzett információk. Hasonlóképpen,
a lakosság körében is végzett országos felmérést a
kutatás, mely – 1810 megkérdezettel – reprezentatívnak minősül.
A kiválasztott települések esetében interjúkkal történt további adatfelvétel. 58 településen,
illetve fővárosi kerületen készült el esettanulmány,
összesen 284, helyi viszonyokat ismerő személ�lyel készített interjúra támaszkodva. A helyszínek
kiválasztásakor igyekeztek a kutatók a lakosságszám, az országban való egyenletes földrajzi eloszlás való tekintettel is minél teljesebb településlistát összeállítani. A települési „mélyfúrás” elvégzéséhez a korábban kiválasztott 58 településből
6 önkormányzatot választottak ki az ott talált
érdekes gyakorlat mélyebb megismerésének céljából. Ezen a helyszíneken további 17 interjú zajlott le, amivel a már elkészült esettanulmányokat egészítették ki.
A vonatkozó szakirodalmat három részben dolgozták fel. Egyrészt elkészült egy, a magyar nyelvű

www.toosz.hu

szakirodalom teljes körű feldolgozására törekvő
tanulmány. A nemzetközi szakirodalom több tízezer érdemleges említést, tanulmányt és könyvet
tartalmaz az érintett témában. Ezért második
körben ezen a területen - szakértői mintavételezést követően - a fontosabb irodalmakat és tanulmányokat feldolgozó tanulmányrész készült. Az
előzőeket egészíti ki a külföldi jó gyakorlatokat
bemutató, elemző tanulmány.
A kutatási fázis utolsó időszakában három célcsoporttól (központi közigazgatási szakemberek,
települési vezetők és lakosság) fókuszcsoportos
vizsgálat eredményeként is nyertünk adatokat.
A fókuszcsoportos vizsgálat hasznosnak bizonyulhat abból a szempontból, hogy olyan információkat lehetett így megismerni, melyeket egy
kérdőív segítségével nem lehetett volna megtudni.
Miközben a résztvevők beszélgetnek, kérdeznek
egymástól, nézőpontokat ismertetnek, spontán
reakciókat hívnak elő egymásból, melyek segítenek feltárni a véleményeket, azt, hogy egy adott
témát hogyan szemlélik a csoport alanyai. Az első
vizsgálatra Budapesten, a másik kettőre vidéken
került sor, alkalmanként 6-10 résztvevővel.
A fentiekben bemutatott változatos módszertannal gyűjtött adatok szisztematikus elemzése
jelenleg is folyamatban van. Az elsődleges eredményeket bemutató jelentés 2018 első negyedévére
várható. Jelenleg inkább csak előzetes benyomásaink vannak, mintsem szisztematikusan alátámasztott állításaink. Már körvonalazódnak
eredmények annak kapcsán, hogy milyen hatással van a helyi lakosság anyagi helyzete a bevonódásra, hogy a helyi közösségen belül kialakult
közösségi koalíciók hogyan kaphatnak szerepet,
de az új beköltözők lehetőségei és a településvezetők módszerei is az elemzés alapját képezik
még a továbbiakban.

Önkormányzatok
információfeldolgozása, -megosztása
A Kutatás III. célja abban segíteni az önkormányzatok munkáját, hogy miként tudják a mindennapokban szükséges információkat hatékonyan
és tudatosan átgondolva megszerezni és megosztani. Olyan módszertant és eszköztárat kívánunk kidolgozni, mely szükség esetén javítja a
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helyi információmegosztás és tudásátadás hatékonyságát. Ahhoz azonban, hogy minél alaposabban feltárjuk a jelenlegi helyzetet, s így valós
igényekre valós megoldásokkal tudjunk szolgálni,
kutatóink vizsgálják azt, hogy az önkormányzatok mely beérkező információikat és tudásanyagaikat osztják meg a lakossággal jelenleg,
illetve milyen platformokon, milyen gyakorisággal teszik ezt.
Az adatgyűjtés 2017 februárja óta zajlik. Áttekintésre került a hazai és a nemzetközi szakirodalom is, majd egy előszűrést követően közel negyven – hazai, illetve angol, német, japán és kínai
nyelvterületről származó – szakirodalmi forrást
dolgoztak fel a szakértők. A Kutatás III. tekintetében – 34 kérdéscsoportból álló – országos online
felmérés segítette azt, hogy a települési önkormányzatok információgazdálkodásának jelen-
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legi helyzetét feltérképezzék. Kevesebb, mint egy
hónap alatt 2520 településtől, azaz a helyi önkormányzatok közel 80%-ától érkezett be válasz.
A kitöltésben összesen 4100 válaszadó személy
vett részt, legtöbbször a jegyzők, vagy a polgármesterek válaszolták meg a kérdőívet.
Az online kérdőívből kapott információk az
önkormányzatokról adtak képet, ám fontos az
is, hogy a lakosság véleményét is megismerjék a
kutatók a témában, ezért a Kutatás II-ben megvalósult lakossági megkérdezés eredményei is elemzésre kerülnek. A felmérésből hasznos információk nyerhetőek ki önkormányzatok által alkalmazott kommunikációs formákra, a használt csatornákra, az információk elérhetőségére, az egyes
helyi szereplőkkel kapcsolatos bizalmi szintre és
a lakosság önkormányzati tájékoztatással kapcsolatos elégedettségére vonatkozóan.
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Az adatgyűjtés negyedik pillére személyes interjúk készítése: 80 településen 117 interjú készült el.
A települések részéről jellemzően polgármesterek,
jegyzők, kabinetvezetők, informatikusok voltak a
megkérdezettek, településenként 1-3 fő. Az interjúk során a kutatóknak egy sokkal mélyebb megértésre volt lehetőségük a témával kapcsolatban
– olyan tartalmakhoz lehet hozzáférni, melyeket
egy kvantitatív kérdőív nem tud előhívni. A 80
vizsgált település vonatkozásában informatikai
modelleket készítenek el a kutatók. Ezek egyrészt
a felmérésekből, másrészt webes kutatásokból állnak össze. A települések informatikai modelljei
az infokommunikációs adottságokat és alapadatokat mutatják be, kitérnek a meglévő információs
struktúra helyzetére, illetve elemzik az információs csatornákat és vizsgálják a hatékony bevonás
megvalósításának lehetséges formáit.

Várható eredmények
Jelenleg az adatok feldolgozása folyik, mind az
online felmérésből, mind a lakossági kérdőívből dolgoznak a kutatók, emellett az eddigi
átfogó eredményekről tanulmányok készültek és
készülnek a jövőben is. A települési interjúkból
pedig esettanulmányokat állítottak össze, amelyek további részletes elemzésre adnak lehetőséget. 2018 márciusáig zajlik a kutatási jelentések
összeállítása, melyek a kutatások tudományos
igényességű leírását, elemzésit fogják tartalmazni.
A projektben célunk, hogy az önkormányzatok
a mindennapokban használható, kézzel fogható
információkhoz jussanak, ennek érdekében tervezzük eredményeink ajánlás, útmutató és módszertani kézikönyv formájában történő közzétételét is.
Ajánlások mindhárom kutatási területen készülnek. Ezekben a közigazgatás különböző szintjei számára kerülnek összegyűjtésre a kutatások
során azonosított problématerületeken megfogalmazható megoldási lehetőségek, melyek alapját
egyrészről a szakirodalmi leírások, nemzetközi
gyakorlatok, másrészről az interjúk, rendezvények tapasztalatai adják.
Az Útmutató a Kutatás II. keretében az inkluzív településmenedzsmentről fogalmaz meg gyakorlati tanácsokat az önkormányzatok számára.
A kiadvány célja, hogy a helyi szereplők, lakosság,
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véleményvezérek bevonásában segítséget nyújtson, bemutassa a bevonás előnyeit, esetleges hátrányait és mintát adjon a „hogyan”-ra. Azt már
a kutatás kezdeti fázisában is világosan láttuk,
hogy nincs egyetlen általános recept, mely minden esetben működik. A különböző településtípusok és ügyek besorolhatók olyan kategóriákba,
melyek lehetőséget adnak számunkra a megoldási lehetőségek differenciált megfogalmazására.
A Módszertani Kézikönyv Kutatás I-hez kapcsolódva a rendezvények, workshopok megszervezéséhez kíván gyakorlati tanácsokat megfogalmazni az önkormányzatok számára annak érdekében, hogy ezt az eszközt hatékonyan tudják
használni az együttműködéseikben.
Eredményeinket természetesen a Kormány
számára is közvetíteni fogjuk egy kormányjelentés útján, mely mindhárom kutatást összefogóan mutatja be és a központi közigazgatás számára megfogalmazott ajánlásokat is részletezi a
döntéshozók számára.
További hasznos információkhoz juthatnak az
ÖFFK II. projekttel kapcsolatban a http://bm-oki.
hu internetes portálunkon is.
Ezúton is köszönjük mindazok közreműködését, akik
rendelkezésünkre álltak az adatgyűjtések során, részt
vettek rendezvényeinken és véleményükkel segítették munkánkat. A jövőben is számítunk együttműködésükre a közös célok elérése érdekében!

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Ötletek Bécsből
Szerző: Hajós Anna

Napelemes pad az iskolák előtti téren
A bécsi, Enkplatz-i iskolák előtti téren felállították az osztrák főváros első napelemes padját.
Az asztal és pad kombinációjából álló szerkezet
robusztus és stabil, pont megfelelő egy iskola
környékére. Itt a gyerekek beszélgethetnek tanítás előtt, vagy után, és közben napenergiával feltölthetik a telefonjukat. Ezzel lehetőségük nyílik
megtapasztalni, hogyan lehet a megújuló energiát
árammá alakítani és rögtön felhasználni. Barbara Novak, a bécsi Városháza képviseletében az
átadón elmondta, hogy a napelemes padok nemcsak a mobiltelefonok, laptopok és más eszközök
feltöltésére alkalmasak, hanem felhívják a figyelmet a „Smarter Together” projektre is, amely Bécs
legnagyobb városmegújító terve, és amelyet az
Európai Unió is támogat. A célja, hogy az osztrák
főváros Simmering városrészében a jövő kihívásainak megfelelő fejlesztéseket valósítsanak meg.

Tesztüzemben
az új bécsi orvosi segélyhívó
Az osztrák egészségügyi reform keretében tavaly
április óta új segélyhívó telefonszám áll a bécsiek,
voralbergiek és alsó-ausztriaiak rendelkezésére.
Ezt a számot akkor hívhatják, ha fáj valamijük, de
nem tudják eldönteni, mennyire komoly az állapotuk. Bármely hálózatból, normál tarifával hívható az 1450, ahol éjjel, nappal speciálisan képzett,
diplomás ápolók állnak készenlétben, akik kérdéseikkel megállapítják, mennyire sürgős az adott
eset, szükséges-e további egészségügyi ellátás. Az
előző év statisztikai adataiból kiderült, hogy az
új segélyhívót az első hónapban naponta 80-an
keresték, ez a szám 100-ra emelkedett a későbbiekben. A legforgalmasabb a hétvége, valamint
a karácsonyi időszak; ekkor naponta 129 paciens
kért a telefonon keresztül orvosi segítséget. Gyakori a hát-és fejfájás, szédülés, kiütéses és hányásos tünetek. A szakképzett ápolók szívesen tájé-
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koztatják a hívókat arról is, hol van a közelben
nyitva tartó gyógyszertár, vagy praktizáló háziorvos. Eddig ezer esetben kellett továbbirányítani
a telefonálót a sürgősségi mentőszolgálat szervei
felé. Az esetek hat százalékában volt elegendő a
saját, otthoni kezelés.

Biogazdálkodási együttműködést
írtak alá Párizsban
Idén januárban az úgynevezett „Organic Cities
Network Europe” szervezet alapító okiratát írták
alá Párizsban. Az alapító tagok között olyan európai nagyvárosok vannak, mint Párizs, Piemont és
környéke, Milánó, Nürnberg, Porec és Bécs. Példaként az osztrák főváros öko-gazdaságpolitikája
szolgál, ahol a környezetbarát termeléssel előállított élelmiszerek felvásárlásával a város több
mint húsz éve segíti a helyi bio üzemeket. Mint
Bécs Város Külképviseleti Irodájától megtudtuk,
Bécsben összesen ezerhektárnyi területen termelnek első osztályú, bio minősítéssel ellátott
burgonyát, gabonaféléket, kukoricát, borszőlőt
és zöldségeket. A stratégia sikere a bécsi önkormányzat MA 49 erdő- és mezőgazdálkodási ügyosztályának és az ökológiai kutatásokat végző Bio
Forschung Austria együttműködésének köszönhető. A bioélelmiszerek aránya az óvodákban 50
százalék, a kórházakban 30%.
Az együttműködésben résztvevő nagyvárosok célja a lakosok első osztályú, hazai
ökogazdálkodásból származó gyümölcsökkel,
zöldségekkel, illetve textil és építőanyagokkal
ellátása. A partnervárosok arra törekszenek, hogy
a regionális és helyi élelmiszer áruházak polcain
még több bio élelmiszer legyen. További cél a környezetbarát termelési szektor bővítése, az ágazatban új munkahelyek teremtése, az öko- és méltányos kereskedelemből (fair trade) származó termékek – például kozmetikumok és textíliák –
előállításának támogatása.
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Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
a helyi közigazgatás szakmaisága
értékeinek megőrzésére és
közkinccsé tételére
A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (DHKFA), a Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ),
valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) ezúton jószolgálati felhívással fordul
a települési, valamint a területi önkormányzatok vezetéséhez és szakmai kollektíváihoz. Közös pályázati felhívásunk középpontjába a közigazgatási szakma értékeinek, hagyományainak, valamint példaképként állítható és szolgáló személyiségeinek megőrzését, illetve
közkinccsé tételét állítjuk.
A felhívást gondozók örömmel konstatálják azt, hogy
szerte az országban számos önkormányzatnál és helyi
közigazgatási szervnél eredményes mentorálási programok valósulnak meg. Mindezek eredményeit, mások
által is jól hasznosítható megoldási módozatait sajnos
kevesen ismerik, mivel azok megállnak a települések
határainál. Ugyanilyen jelentőséggel bírnak azok a
kezdeményezések is, amelyek a korábban vagy a közelmúltban nyugállományba vonult vezető és szakértő
köztisztviselők közmegbecsüléséhez, s a hivatalok szakmai életébe történő bevonásához kapcsolódnak. Arról
is keveset tudunk, hogy a gazdag szakmai tapasztalatokkal rendelkező köztisztviselő Kollégák miként adják
át tudásukat a fiataloknak, amelynek fókuszában a közigazgatási szakma és hivatás megszerettetése, presztízsének, hagyományainak közös gazdagítása áll.
Az együttgondolkodás közös célja egy országos
Mentor Program életre hívása, valamint a jelenlegi foglalkoztatási kötöttségek oldása, illetve rugalmasabbá
tétele. Ennek igényét és lehetőségeit a kiírók fel kívánják vetni a kormányzati döntéshozók felé. E törekvés
indoka az, hogy jelentős közérdek fűződik a nyugállományba vonult önkormányzati hivatali vezetők és szakértők tudáskincsének kiaknázásához és a helyi közigazgatási szakma vérkeringésébe történő bekapcsolásához.

www.toosz.hu

E célkitűzések jegyében jó szívvel és nyitottsággal
várjuk a fentiekhez kapcsolódó jó gyakorlatok és közérdekű tapasztalatok szíves átadását és részünkre történő megküldését.
A legelőremutatóbb – részletesen és kellően dokumentált – kezdeményezéseket szerepeltetni fogjuk és
közkinccsé tesszük a Jegyző és Közigazgatás, valamint az
ÖNkormányzat folyóiratok hasábjain. A beérkezett pályázati összefoglalókat továbbá a DHKFA, illetve a JOSZ,
valamint a TÖOSZ honlapján is közzé kívánjuk tenni.
A pályázati anyagok minimális terjedelme – mellékletek nélkül – 20 oldal, míg a maximális terjedelem 50
oldal. A kellő dokumentáltság alatt értendő, hogy az
anyagban szereplő események, javaslatok megfelelően
(valósághűen, tényszerűen) kerüljenek alátámasztásra,
illetve megindokolásra.
A legátfogóbb kezdeményezések és javaslatok a
kiírók által jegyzett erkölcsi és anyagi elismerésben
fognak részesülni. A pályázatokat a kiíró szervek által
létrehozott szakértői bizottság bírálja el.
Az I. díjjal 350 000, a II. díjjal 250 000, míg a III. díjjal
200 000 forint jutalom jár. A pályázatokat elbíráló szakértői bizottság fenntartja a jogot arra, hogy jelentősebb
számú és meghatározó tartalmú pályázatok beérkezése esetén az adományozható díjak száma megnövelésre kerüljön.
A pályázatokat – a pályázó pontos megnevezését és
elérhetőségeit feltüntetve – 2018. május 1-jéig elektronikus formátumban az alábbi címre kérjük megküldeni:
Jegyző és Közigazgatás Szerkesztősége
E-mail: jegyzo@hvgorac.hu
A tárgy mezőbe kérjük, írják be: Szakmai értékek megőrzése pályázat
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Digitális Jövő Települési
Hálózat – Harmadik
helyzetjelentés
Szerző: Gáspár Mátyás közigazgatás-szervezési tanácsadó
Folytatjuk az ÖNkormányzat olvasóinak tájékoztatását egy új, a XXI. század kihívásaira választ
kereső és azokhoz igazodó szervezet működésének kibontakozásáról. Második helyzetjelentésünkben1 megállapítottuk, hogy a szervezést
elindító Budaörs, Alsómocsolád és a csatlakozási
szándékukat bejelentő önkormányzatok, cégek
és magánszemélyek szándéka szerint a szervezet
intézményesítése csak programokkal indítható
el. Ezért az előző jelentésünk a projektszervezés
irányait mutatta be és ezzel az üzenettel zárult:
„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.” Az
érdeklődés, belépési szándék a DJTH-ba mind az
önkormányzatok, mind pedig a hálózati szolgáltatók részéről továbbra is töretlen.
Amint annak lehetőségét korábban már jeleztük, megszületett a konkrét megállapodás az
Invitech Megoldások Zrt és Budaörs Önkormányzata között arról, hogy áprilisban a DJTH közreműködésével elindul a Vivien személyes távolsági kapcsolatok (telepresence) szolgáltatási
rendszer pilot programja. Tartalom szerint jog A lap 2017. negyedik negyedévi számában jelent meg:
http://xn--tosz-5qa.hu/uploads/onkormanyzat-ujsag-pdf/
Onkormanyzat_2017_04_szam_netre.pdf

1
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segély szolgálattal és általános helyi közigazgatási ügyintézési tájékoztatással kezdjük el az új
kommunikációs csatorna tesztelését. A létrejövő virtuális ügyfélszolgálati megoldás a távolság, az utazási idő legyőzésében, költség és energia felhasználás csökkentésében kívánja segíteni a
szolgáltatókat, önkormányzatokat, hogy közelebb
kerüljenek személyes ügyfélszolgálatukkal ügyfeleikhez, az állampolgárokhoz. A megoldás kialakításának meghatározó szempontja, hogy bár a
legmodernebb technológiát alkalmazza, az ügyfelek számára alacsony digitális küszöböt jelent
és használata nem kíván semmiféle készséget,
technikai, technológiai ismeretet. Az elgondolt
működési modell szerint a megoldáson keresztül több, távoli szolgáltató is elérhető, az ügyfelek pedig egy-egy településen, akár több ponton is
elhelyezett eszközökön keresztül léphetnek majd
kapcsolatba velük valós idejű – ügyfél és ügyintéző
élethű találkozását biztosító – videó- és hangkapcsolaton keresztül. A fejlesztés célja, hogy településmérettől függetlenül lehetővé tegye a személyes
ügyfélkapcsolatokat, ily módon hozzájárulva az
életminőség javításához és az ügyintézéssel töltött idő rövidítéséhez, a köz- és üzleti szolgáltatások elérhetőségének javításához.
Létrehoztunk egy munkacsoportot, amely megszervezi és elindítja a szándékaink szerint országosan, a DJTH hálózaton keresztül elterjeszthető
„kismérnök” MakerSchool képzést. Az iskolai
oktatást szakkör jelleggel kiegészítő, folyamatosan élményt adó kreatív képzési program a gyerekek, fiatalom érdeklődéséhez igazodva, életkori
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sajátosságaiknak megfelelően adja át az ismereteket, alakítja ki a készségeket a robotika, automatizálás, 3D építés és nyomtatás, virtuális valóság és
programozás területén. A szolgáltatás szorosan
összekapcsolódhat a jövőben a már Magyarországon is terjedő MakerSpace törekvésekkel, amelyek lényege a korszerű digitális eszközök hozzáférhetővé tétele a nagyközönség számára. A mi
tervezett szolgáltatási rendszerünk sajátossága,
hogy mindezt a kistelepülésekre, hátrányos helyzetben lévő közösségekbe is elvigyük arra alkalmas megoldásokkal.
Több korábban jelzett kezdeményezésünk egy
összetettebb irányba – az okos város és falu,
mikro és kistérségek fejlesztésének elősegítése felé – mutat, ill. ez iránt érdeklődnek leginkább – régi és új – potenciális üzleti partne
reink. Az alsómocsoládi „okos falu” kezdeményezés – megjósolható módon – kibővülni látszik
„okos térséggé”, aminek kibontakozásába partnereivel és kialakuló lehetőségeivel bekapcsolódik a DJTH annak érdekében, hogy létrejöhessen
egyfajta modellértékű – szélesebb körben tanulságokkal szolgáló, eredményeit illetően terjeszthető – kezdeményezés és megoldás. Ugyanezen
a vonalon Budaörs elindult – okos város stratégiája nyomán – egy okos város innovációs központ
(nemzetközi terminológiával: innovation hub,
az EU-ban digitális innovációs központ2) létrehozása irányában, amelynek a hálózati hátterét
a DJTH szolgáltathatja. A digitális transzformáció területén már működő intézmények – mint
pl. a Lechner Tudásközpont – mellett ez egy fejlesztéseket elősegítő, az információ- és tapasztalatcserét, az érintettek találkozását intenzív
módon elősegítő kreatív tér. Folynak a tárgyalások az érdeklődő cégekkel – már bejelentkezett
és potenciális DJTH tagokkal – a maga nemében
viszonylag új szolgáltató központ és hálózat lét „ A digitális innovációs központok egy-egy szakterület
különböző szereplőit – pl. egyetemek és kutató intézetek
tudás- és kompetenciaközpontjait, nagy ipari szereplőket,
kis- és középvállalatokat, inkubátorokat, akcelerátorokat,
befektetőket – fogják össze, hogy előmozdítsák az adott
terület digitális ökorendszerének alakulását és fejlődését.”
Forrás: http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/
nemzetkozi-hirek/digitalis-innovacios

2
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rehozásáról. Jelen vagyunk az Európa Parlament
okos falu kezdeményezése mögött lévő hazai előkészítő csoportban, amelynek munkáját a támogatni tudjuk már az alakuló innovációs központ
közreműködőin keresztül is pilot programok megszervezésével.
Szintén a kezdeményezéseink konvergenciáját mutatja útkereséseink egyik iránya, amelyet a
digitális transzformáció társadalmi felelősségeként3 lehet azonosítani, amellyel kapcsolatban
a DJTH kulcsszereplő lehet a jövőben. Bekapcsolódtunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
különböző – terveinkhez kapcsolódó – kutatási
programjaiba terepi információkat szolgáltatva a
jó önkormányzás és jó önkormányzati gyakorlatok, valamint a társadalmi közfelelősség témaköreiben. A jelen helyzetben az elmélet, a módszertan és a gyakorlat összekapcsolódása a fejlesztésekben már nem megkerülhető. Ahhoz, hogy előre
lehessen látni a (digitális) jövőt, ott kell lennünk a
jövőkutatás műhelyében, látnunk kell az alternatív
forgatókönyveket, az így megszerzett tudásunkkal fejlesztő terepként kell pozícionálni magunkat, létrehozandó hálózatunkat. Csakis ebben az
esetben kerülünk abba a helyzetbe, hogy tagjaink
vállalni tudják a digitális transzformáció befogadásának felelősségét a legkisebb településeken is.
S ekkor válhat valóra az a – korábban jelzett –
tervünk, hogy támogatni tudjuk tagjaink digitális jövő terveinek kidolgozását, ami mára már
jogszabályi előírás az integrált településfejlesztési
koncepciók és stratégiák kidolgozásának részeként.4 Ebbe a működési irányba illeszkedik szervesen a vidék digitális transzformációja jó gyakorlatainak módszeres gyűjtése és hiteles tudástárának összeállítása.5 Ebben is együttműködünk
 Erről a témáról részletesebben lásd: Gáspár Mátyás: Digitális települési transzformáció, Új Magyar Közigazgatás,
2017/1/02, http://www.kozszov.org.hu/dokumentumok/
UMK_2017/1/02_Digitalis_telepu, lesi_transzformacio.pdf
4
 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, elérése: https://
net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200314.kor
5
 Ehhez jó alapul szolgál a Dél-alföldi Teleházak Regionális
Közhasznú Egyesülete - jó gyakorlatok tára, elérése:
http://www.telehaz-del-alfold.hu/jo-megoldasok-tara
3
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az NKE-vel bekapcsolódva az önkormányzati jó
gyakorlatok szolgáltatási rendszer létrehozásának kutatási programjába.
2018 tavaszán-nyarán – a fenti kezdeményezések
„beérésével” – nyilvános rendezvényeken kívánjuk bemutatni beindított programjainkat. A sorozat
– terveink szerint – 2018.március 9-én kezdődik6
a teleházak konferenciáján a MagNet Közösségi

Bank rendezvényközpontjában, amikor beszámolunk a DJTH szervezésének helyzetéről. Ezt követően kerül sor várhatóan áprilisban a fentebb leírt
telepresence pilot program elindításának nyilvános
bejelentésére, majd május vagy júniusban társrendezőként részt veszünk egy nagyobb szabású, társadalmi felelősség témájú rendezvényen a digitális transzformációért viselt felelősséget képviselve.

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.

TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS ASP GAZDÁLKODÁSHOZ
kérdése van, bizonytalan
nem tud eligazodni az asp gazdálkodási rendszerben
nem tud eligazodni a jogszabályban
szüksége van egy szakember segítségére
szeretné átbeszélni a problémás feladatokat
nem akar büntetést ﬁzetni
határidőre akar teljesíteni
csökkenteni szeretné a stresszt a munkahelyén
20 év tapasztalatát a számvitelben, valamint az asp gazdálkodási rendszer
ismeretét vehe� igénybe. Proﬁ csapat segí� a napi munkáját.
Keresse Horváth Krisz�nát a részletekért: 06-30-984-7680; asp@ecity.hu

Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.

 A jelen beszámoló készítésekor ez még jövő, a megjelenéskor már a tervezett esemény már lezajlott.
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Térfigyelés HD felbontással
belépésszámlálás,
otthagyott tárgy funkció,
rendszámfelismerés
Élőkép közvetítés, mely
weboldán megosztható
Facebook Live, Youtube Live
Nagysebességű
köztéri Wi-Fi
150–200 m hatókörben

SZERETEM A VÁROSOM

OKOS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS
Integrált és intelligens megoldások a modern és biztonságos településekért

H AT É KO NY MEG OLDÁSOK A VÁ R O S V E Z E T É S S Z Á M Á R A
Hogyan lehet még gondosabb, újítóbb vezetője saját településének?
Megoldásunk segítségével egy eszközön keresztül valósítható meg a HD minőségű térfigyelés és a nyilvános
internetelérés, amely az integrált mobilalkalmazással kiegészülve lehetőségek tárházát nyitja meg a városvezetés
számára:
• a település közbiztonságának megőrzése, javítása
• események meghívóinak kiküldése, élő közvetítése
• helyi lakosok és turisták hatékony informálása.

T E L E PÜ LÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
Látványos és egyszerűen kezelhető, testre szabható felületen számos hasznos funkcióval tudja támogatni
a település lakóit, látogatóit és a településvezetést:
• Turisztika információk megjelenítése
• Célzott, azonnal megjelenő „push”
üzenetek küldése a lakosság
számára
• Reklámfelület biztosítása, mely
bevételforrás a város számára

• Szavazás, kvíz lebonyolítása,
eredmények opcionális megjelenítése
• Szabadon létrehozható és kezelhető
tartalom kategóriák
• Minden tartalom típus támogatása:
kép, video, hang

Térségének fejlesztéséhez
kapcsolódó egyéb
IT megoldások kialakításához
is segítséget nyújtunk.
Bővebb információ:
www.invitech.hu

• Kampányok, közvélemény-kutatások
futtatása
Elérhetőségek:

1444

kapcsolat@invitech.hu

Borbély Olivér – Smart City szakmai tanácsadó • Invitech Megoldások Zrt.

+36 20 256 7329

borbelyo@invitech.hu

www.invitech.hu

