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A TÖOSZ 2018. május 29-én tartotta
éves Küldöttgyűlését, ahol a TÖOSZ
vezetői beszámoltak az elmúlt év történéseiről. Eseménydús egy év után
vagyunk, amelynek történéseit tagjaink az ÖNkormányzat folyóirat
hasábjain, a TÖOSZ honapján és
Facebook zárt csoportjában is nyomon követhették. Az elmúlt esztendőben erőforrásainkkal jól és hatékonyan gazdálkodtunk és ezt kívánjuk folytatni az elkövetkező
hónapokban is.
A Küldöttgyűlés az ilyenkor „kötelező” témák (zárszámadás,
költségvetés stb.) mellett meghatározta azt az irányvonalat
az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban, amely alapján
az elkövetkező időszakban Szövetségünknek képviselnie kell
a helyi önkormányzatok és az önkormányzati rendszer megerősítése, az önkormányzati autonómia megőrzése érdekében
és hogy a helyi önkormányzatok szűkülő lehetőségei mellett
fenntartsuk településeink megtartó- és vonzerejét, ellássuk a
helyi közigazgatási és közszolgáltatási feladatainkat.
E célok csak mindannyiunk közös munkájával valósíthatóak meg. Összefogással, tapasztalataink és jó gyakorlataink
egymással történő megosztásával tudunk eredményesebbek
lenni, és egy év múlva számot adni kitűzött céljaink megvalósításának eredményeiről.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
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Küldöttgyűlést
tartott a TÖOSZ
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2018. május 29-ei, Budapest
XVII. kerületében tartott éves Küldöttgyűlésén hazai állami vezetők, hazai
partnerszervezetek is részt vettek, előadást tartottak. A TÖOSZ legfőbb döntéshozó
szerve egyhangú szavazással fogadta el a Szövetség önkormányzati rendszerrel
kapcsolatos elvárásait és kezdeményezéseit.
A Küldöttgyűlés résztvevőit házigazdaként
Riz Levente, Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának polgármestere
üdvözölte. Megköszönte, hogy a TÖOSZ ismételten Rákosmentét választotta Küldöttgyűlése helyszínéül. Benjamin Consant idézte, aki szerint az
állam túl messze van az egyéntől, hogy az egyén

Riz Levente
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kötődni tudjon hozzá. Kiemelte: ahhoz, hogy az
egyén az államhoz tudjon kötődni, kell egy köztes
elem, és ez a helyi önkormányzat. Szükség van a
helyi önkormányzatok megerősítésére, mivel ezzel
lesz erős Magyarország. A polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az önkormányzati szövetségek fontosak, erősítik a kapcsolatot a helyi
önkormányzatok között.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára „Kormányzati kép az önkormányzatok helyzetéről” címmel tartott előadást.
Elmondta, hogy az első ötéves önkormányzati
ciklusban vagyunk. A kormányzati politika és a
helyi önkormányzatokkal kapcsolatos politizálás
impulzusai majd a kormányzati ciklus félidejében mutatkoznak meg. Az, hogy szétválasztásra
került az önkormányzati és parlamenti ciklus,
jónak mondható. Téma volt a parlamenti választás
előtt az önkormányzati rendszer, különböző jóslatok jelentek meg a jövőt illetően. A kormányzat
az önkormányzati rendszer átalakítását, a hatáskör-rendezést lezárt folyamatnak tekinti. A jegyzői hatáskörök változtak, új hatáskörök is megjelentek és egyes hatáskörök átkerültek a járási hivatalokhoz. A konfliktusokat kezelni kell, de az látszik, hogy működőképes a közös önkormányzati
hivatali rendszer. A jövőben is minden település
maga válassza meg a polgármesterét és képviselő-testületét. A feladatfinanszírozás bevált, de
finomítani kell a rendszerét. A feladatfinanszí-
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Pogácsás Tibor

rozással el kell jutni oda, hogy meg tudják nézni,
mennyibe kerül egy feladat, és el kell jutni oda,
hogy milyen feladat és milyen településnél kerüljön finanszírozásra. Sok új kihívás előtt állnak az
önkormányzatok is, legfőbb mozgató ereje a technológiaváltás, az e-közigazgatás. Ebbe az irányba
minden önkormányzatnak lépnie kell. Meghirdetésre került a Modern Falvak Programja, az ország
területi kiegyenlítése magától nem fog menni. A
Modern Falvak Programja tartalommal töltendő
meg, nagyon izgalmas kérdés: mit is kell és mit is
szabad modern falu alatt érteni. Okos település,
okos város – modern cégek saját termékeiket adják
el. A Belügyminisztérium olyan programot dolgoz ki, amely minden településnél ajánlásként meg
tud jelenni, érdemben összekapcsolható és használható rendszerekkel. Az IKIR rendszer májusban indult el, lehetőséget ad arra, hogy a saját és
más település adatai összehasonlíthatók legyenek. Lezárulófélben van több program és kutatás is, ami novum, korábban nem volt az önkormányzati rendszerben. A klímaváltozás drasztikus változásokat hoz az elkövetkező években.
Jelenleg pillanatnyi megoldásokra törekszünk, a
pályázati rendszer nem támogatja a hosszú távú
felkészülést. Önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatválto-
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záshoz való alkalmazkodás érdekében LIFE16cca/
hu/000115A program. LIFE-program fejlesztési
irányt ad, amely az önkormányzatoknál használható. A Belügyminisztérium továbbra is törekszik
az önkormányzati szövetségekkel való együttműködésre, és más tárcákkal kapcsolatos koordináló
szerepet is ellátnak, hogy az önkormányzati feladatok elláthatók legyenek. A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás (tűzifa, nem vezetékes szolgáltatások) megoldására a kormány dolgozik a probléma megoldásán.
Dr. Berczik Ábel, a Pénzügyminisztérium
kincstárért felelős helyettes államtitkára „Az
önkormányzatok gazdálkodási lehetőségei a 2018.
évi költségvetési törvényjavaslat tükrében” című
előadásában elmondta, hogy 2019. évi költségvetés
elfogadása júliusra várható. A Modern Falvak Programra a költségvetésbe kerül majd forrás. A helyi
önkormányzatok gazdálkodása stabilizálódott 2011
óta. Jövedelmi egyenlőtlenségek vannak, az helyi
iparűzési adónál a települések 20%-a birtokolja
a helyi iparűzési adó 50%-át. Községek esetében
jelentős a lemaradás. Az adóerőképességben irreá-

Dr. Berczik Ábel

lisan nagy különbségek, szóródás van, a kiegyenlítő
rendszerrel (szolidaritási hozzájárulás) kapcsolatosan több észrevételt kapott a tárca. Dolgoznak
azon, hogy jövőre egyenletes növekedés legyen a
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lépcsőzetes növekedés helyett. Ez kb. 160 önkormányzatot érint, amely az önkormányzatok 5%-a.
A feladatok átstrukturálására nincs kormányzati szándék. A szociális feladatok egyéb támogatása jogcímnél várható még változás, mutatószám helyett célzottság. Az egyes önkormányzatok lekötött betétállománya nőtt. A tárcák között
is még szerteágazó javaslatok vannak a 2019. évi
finanszírozás vonatkozásában. Szociális feladatok
egyéb támogatása jogcím – változás itt várható.
Sebánné Joó Tünde, Belügyminisztérium
Önkormányzati Helyettes Államtitkárság Önkormányzati Koordinációs Iroda főosztályvezetőhelyettese a „Tájékoztató az ÖFFK II. projekt alkal-

Sebánné Joó Tünde

mazott kutatásainak eredményeiről” című előadásában az ÖFFK II. projekt célja és a három
kutatás eredménytermékeit, valamint az önkormányzati tudástranszfert megalapozó tanulmány
főbb megállapításait.
Ezt követően dr. Molnár Andrea, a Nemzeti
Ovi-Sport Program elnöke előadásában ismertette a Nemzeti Ovi-Sport Program eddigi eredményeit és tájékoztatta a jelenlévőket a jövőbeni
pályázati lehetőségekről, majd Hegedűs Csaba,
az UP Kommunikációs és Média Kft. ügyveze-
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tője a „Mutassa be települését, csak egy kicsit másképp!” című előadásában bemutatta a településmarketingként használható települési kisfilmkészítési lehetőségeket.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke tájékoztatta
a küldötteket, hogy a TOP pályázatok kapcsán
Monitoring Bizottsági ülésen tett javaslatokat.
Plusz forrás nincs a TOP-os pályázatoknál. Amelyik önkormányzat tud, vegyen fel hitelt, most
kedvező kamattal lehet forráshoz jutni. A 2019es költségvetésben nagyon várják a köztisztviselői béremelést. Véleménye szerint a Modern Falvak Programban azt fog megvalósulni, amit az
önkormányzatok letesznek az asztalra. Egyes térségekre több ezer milliárd forintot kell odatenni.
A közmunkások jelentősen el fognak tűnni, és át
kell állni arra, hogy 2-3 ember csinálja meg azt,
amit eddig 30-an csináltak. Információi szerint a
konyhapályázatoknál június végén kihirdetés lesz.
A Küldöttgyűlés elfogadta a Szövetség éves
beszámolóját, a Felügyelő Bizottság jelentését,
a 2017. évi zárszámadását, a 2018. évi költségvetését, a TÖOSZ Alapszabályának módosítását, az 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatát a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről és a TÖOSZ elvárásait és
kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban.
A „TÖOSZ elvárások és kezdeményezések” dokumentum kiemelt elemei:
1. Az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottsága
Magyarország költségvetési törvénye rögzíti az önkormányzatok általános működésnek és ágazati feladatainak támogatása
rendszerét. A finanszírozási rendszer egyes
támogatási pontjaiban rögzített támogatás
jogosultsági feladatmutatók évről-évre változatlanok. Az utóbbi három évben jelentősen megváltozott gazdasági és piaci környezet jó példája annak, hogy a finanszírozási
rendszer hatékonysága megkívánja, hogy a
támogatási mutatók minden évben – akár
módosítva – az aktuális gazdasági környezethez igazodjon, így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok kitettségének
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csökkentését és kifejezésre juttatva a valódi
kiadások mértékét.
2. Kiegyenlítő támogatási forma
Javasolt és indokolt lenne a korábban megszüntetett SZJA meghatározott részének
önkormányzatoknak való átengedése,
mint támogatási forma visszaállítása. Ezen
támogatási forma megszüntetése óta igazolta, hogy a jövedelemkiegyenlítés, jövedelemdifferenciálódás mechanizmusának
leghatékonyabb formája lehet a beszámítással szemben az önkormányzatok között.
3. Beszámítás
A jelenleg alkalmazott kiegyenlítési eszköz
a beszámítás, amely a nagyobb iparűzési
adóbevétellel rendelkezőktől a támogatások terhére elvon, míg a kisebb bevétellel
rendelkezőket kompenzálja. A beszámítás
alapja az önkormányzat előző évi iparűzési
adóalapjának 0,55%-a, és az elvonás mértéke a törvény szerinti differenciálás szerint
növekszik. A jelenlegi differenciálás egyrészt túl széles sávban érvényesíti az egyes
elvonások mértékét, amely miatt az önkormányzatok közötti kiegyenlítés nem szorosan követi az önkormányzatok adóalap és
adóerő-képességük változását. Másrészt az
adóalap számítás figyelembe veszi a felszámolás, vagy végrehajtás alatt lévő gazdasági
társaságok által bevallott, de meg nem fizetett adót, amely a gyakorlati tapasztalatok
szerint 95%-ban nem kerül megfizetésre
és behajtásuk eredménytelen. Ezen társa-
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sági formák bevallott és adóalapot képező
adóik torzítják az önkormányzatok adóalapját, amelyek így hátrányosan befolyásolják a beszámítás mértékét és támogatás
összegét. Ezért javasolt lenne a beszámítás
mechanizmusában ezen torzító tényezők
utólagos korrekcióját végrehajtani és annak
eredményétől függően az önkormányzatokat utólag kompenzálni.
4. Javaslatok a helyi adó-rendszer átalakítására:
–– Ne fordulhasson a Kormányhoz rendkívüli működési támogatásért olyan település, amelyik nem vonta be a településen élő magánszemélyeket és vállalkozásokat a helyi adózásba (a helyi adó kivetésével párhuzamosan természetesen az
adott önkormányzat joga a helyben hatályos adókedvezmények megállapítása is,
azonban ez nem irányulhat a helyi adófizetés kijátszására).
–– Az állandó lakóhely szerinti települést
illeti a munkaadó befizetett iparűzési
adójának a munkavállaló éves bérének
a munkaadó egész bértömeghez viszonyított arányszáma szerint számított
része. (A munkavállaló „fejkvótaként”
állandó lakóhelyére hazaviszi a ráeső
iparűzési adót. Az intézkedés kisrégióra vagy tágabb térségre is kiterjeszti
az adott településen megtelepedett ipar
pozitív hatásait. Minden településen a
jövőben sem lesz jelentős iparűzési-adó
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fizetésére képes potenciál, de az elosztás új rendje arányosabbá teszi a megtermelt jövedelemből való települési
részesedést. A változtatás legkevésbé a
megyei jogú városoknak kedvez, viszont
ezáltal megvalósul az a kormányzati cél,
hogy a megyei jogú városok legyenek a
motorjai az egyes térségek fejlődésének.
Ráadásul a Modern Városok Program
kedvezményezettjei
ként a megyei jogú
városok már előre hozzájutottak azokhoz
a forrásokhoz, amelyek településfejlesztési feladataik végrehajtását évtizedekkel
előrehozták úgy, hogy ezeket a forrásokat
a nem megyei jogú városokban élő polgárok által előállított jövedelmekből csoportosították át részükre). A módosítás
részeként a beszámítás és a szolidaritási
hozzájárulás szűnjön meg.
–– A gépjárműadó minden forintja maradjon az azt beszedő településen és az
önkormányzatnak kötelezően települési
közlekedési infrastruktúra fejlesztésre
kelljen azt fordítania. (A belterületi
utak állagmegőrzése és javítása, a helyi
tömegközlekedés finanszírozása, a közlekedésbiztonsági beruházások iránti
igény megalapozottá teszi a jelzett változtatást.)
–– A Kormány által tervezett SZJAcsökkentésből 2 százalékpont alakuljon
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szabadon kivethető helyi adóvá (lásd 1.
pont); kivetése esetén az SZJA-t beszedő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
havi részletben utalja az adóhányadot az
önkormányzat számlájára.
–– Javasoljuk a földadó-kérdés felülvizsgálatát a települések nagyobb adóbevétele
érdekében, továbbá a települési önkormányzat ne legyen részvevője az adásvételi folyamatnak, mivel – a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény (földforgalmi
törvény) alapján szociális földprogram
megvalósítása, településfejlesztési cél
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és közfoglalkoztatási ingatlanszerzés
kivételével – nem vásárolhat termőföldingatlant. Indokoltnak tartjuk, hogy a
települési önkormányzat is kapjon a földforgalmi törvényben elővásárlási jogot a
közigazgatási területét érintő földárverések alkalmával. Ehhez kapcsolódóan
javasoljuk, hogy a földforgalmi törvény
103/A. §-ában meghatározottak szerinti
kifogás esetében a települési önkormányzat képviselő-testülete helyett a fővárosi
és megyei kormányhivatal területileg
illetékes kerületi, járási hivatala rendelkezzen hatáskörrel a kifogás elbírálására.
5. Az állam által központi költségvetési forrásból nem vagy nem elegendő mértékben
finanszírozott feladatok
–– Háziorvosi központi ügyelet (50 000 fő
ellátotti lakosságszám alatt jelentős állami
költségvetési támogatás szükséges).
–– Gyepmesteri feladatok (ösztönző állami
költségvetési támogatás a közös feladatellátásra).
–– A társulási formában ellátott szociális és
gyermekjóléti feladatok esetén probléma,
hogy a társulásnak fizetendő hozzájárulás nem számolható el a szociális feladatfinanszírozás terhére.
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–– Közös önkormányzati hivatali finanszírozás. Elsődlegesen a feladat és ne a
lakosságszám legyen a döntő.
–– Az ASP-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó, a pályázati forrás terhére nem
elszámolható kiadások (információ biztonsági felelős foglalkoztatása, szerverszoba kialakítása, kamerarendszer kiépítése stb.) biztosítása lenne szükséges
pályázat útján.
–– A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati bevételek
közül újra gondolandó a szociális ellátásokra átadott forrás: jelenlegi formájában és mértékében számos településen
nagyobbik részének elköltése pazarlás.
–– Indokolatlanok a különbségek a települések finanszírozása között. A székhelytelepülés bizonyos feladatokra 10% többletforrást kap (szociális feladatok, közvilágítás, zöldterület-kezelés).
–– Könyvtár és kulturális tevékenységek
finanszírozása. El kell dönteni, hogy mit
szeretne vele az Országgyűlés. 1500 Ft/fő
feladatfinanszírozás nem elég semmire.
6. Önkormányzati fejlesztési források:
–– Nagyon jó, hogy van Belügyminisztérium által kiírt és pályázható forrás az
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önkormányzati utakra és járdákra, de
kérjük az összeg jelentős megemelését
20 MrdFt-ra.
–– Az európai uniós források elnyerése
komoly lehetőség az önkormányzatok
számára, de ez elsősorban a nagyobb
önkormányzatoknak jelent fejlődési lehetőséget. Probléma, hogy az elnyert források felhasználása során nehezen lehet
kommunikálni a közreműködő szervezet
ügyintézőjével, mert csak egy központi
szám szolgálja az elérést és a „diszpécser”
közvetít az aktuális ügyben! Szükséges
lenne, hogy a közreműködő szervezetek
biztosítsanak konzultációs lehetőséget,
elsősorban pénzügyi elszámolhatósági,
másrészt közbeszerzési kérdésekben.
7. Normatíva:
–– Több önkormányzat tart fenn kötelező
vagy önként vállalt feladatként intézményeket, amelyek normatívája különbözik az egyház által fenntartottakétól.
Az önkormányzatok is el tudják olyan
magas színvonalon látni a feladatot, mint
az egyházak, és anyagi lehetőségeik sem
jobbak az egyházakéinál. Az egyházi
normatívának megfelelő nagyságú normatívát kellene az önkormányzatoknak
is kapnia.
–– A falugondnoki rendszer nagy vívmány
a kistelepülések életében és szükséges,
hogy az egyre öregedő népesség mindennapi életét segítse. A tevékenységhez rendelt normatíva nem fedezi a fenntartás
költségének 50%-át sem, jó volna a tényleges költségekhez igazítani a normatívát.
–– Az önkormányzatok általános normatívája 1990-ben 2 MFt volt, ma ez már
3 MFt, az eltelt időszak, közel 28 év alatt
annyi változás történt az országban, hogy
szükséges lenne ezt a normatíva összeget
is felülvizsgálni.
8. Általános javaslatok:
–– Üdvözöljük, hogy Kormány szándékozik
meghirdetni a Modern Falvak Programot. Ez „életmentő” lehet a 3000 lélek-
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szám alatti településeknek. A TÖOSZ,
mint a legnagyobb taglétszámú képviseleti szövetség felajánlja, hogy információival és szakembereivel támogatja a program kidolgozását.
–– A demokrácia alappillérei a helyi önkormányzatok. Az adott önkormányzat
sikerét nagyban befolyásolja a polgármester személye. Az jó, hogy a polgármesteri tisztség betöltése nincs iskolai
végzettséghez kötve. Ugyanakkor meg
kell állapítani, hogy a polgármesterség
– ha ezt a tevékenységet jól végzik – még
a szakmánál is több! Hivatás! Mindezért
fontosnak tartjuk az újonnan megválasztott polgármesterek felkészítő képzését.
Ezért javasoljuk, hogy a településük és az
ország érdekében legyen arra lehetőség,
hogy vezetői, közigazgatási, jogi és egyéb
a feladat ellátásához szükséges ismereteket az új polgármesterek megszerezhessék, ahogy erre több országban van
lehetőség.
–– A polgármesterek bérezése is fontos kérdés, hiszen nagy a felelősségük a településük vezetésében. Javasoljuk, hogy a
bérezés a felelősség mértékéhez, a tudásukhoz és a tapasztalatukhoz igazodjon, mert ezek azok a tényezők, amelyek
leginkább befolyásolják egy település
sikerességét. Konkrét javaslatunk, hogy
a polgármesteri bér megállapításánál
lehessen figyelembe venni az iskolai végzettséget a tisztségben eltöltött ciklusok
számát és az adott település költségvetésének nagyságát. A település lakosságszáma nem feltétlen mércéje a feladatok
számának és nagyságának.
–– Indokolt lenne a közszolgálati járadék
intézményének újbóli bevezetése, mely
szükség esetén ellátást biztosítana a volt
tisztségviselőnek az öregségi nyugdíj
igénybevételéig. Javaslatunk, hogy az a
választott tisztségviselő, aki a 2019-es
helyhatósági választások évében a 60.
életévét betölti és négy választási cik-
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lussal, de legalább 15 év foglalkoztatási
jogviszonyban betöltött polgármesteri,
alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik,
a polgármesteri illetményének 80%-ára
legyen jogosult addig, amíg a nyugdíjkorhatárt eléri. A javaslat alapján ez a
jogosultság akkor is megilletné a választott tisztségviselőt, ha nem szándékozik indulni a 2019-es őszi helyhatósági
választásokon.
–– Nagyon fontos, hogy az önkormányzati
köztisztviselők bérezése azonos mértékű
legyen a kormánytisztviselők bérezésével. Az önkormányzati köztisztviselők ugyanúgy közszolgálatot látnak el,
mint a kormánytisztviselők. Feladatuk
nehezebb is, mert egy-egy személy több
feladatot, esetleg több szakterületet lát
el, hiszen az önkormányzatok számára
megállapított, finanszírozott létszámkeret igen szűkre szabott. Ha az önkor-
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mányzati tisztviselők bérének rendezése
nem történik meg, úgy járunk, mint a
vidéki háziorvosi körzetekkel, nem lesz
ember, aki egy kisebb településen önkormányzati tisztviselői munkát vállal.
–– Javasoljuk, hogy az iskolák üzemeltetése
kerüljön vissza az önkormányzatokhoz,
természetesen finanszírozással együtt, így
hatékonyabb és olcsóbb lesz az oktatás.
–– A közoktatási törvény szerepelteti az
iskolások Erdei Iskolába történő tanulásának lehetőségét. Az Erdei Iskolák
sokszor a tagintézményektől fizikailag
távol csendes természeti környezetben
helyezkednek el, megközelítésük leginkább vonattal lehetséges, ami a jelenlegi
jegyárak mellett nagy megterhelést jelent
a családok számára. Javasoljuk, hogy az
Erdei Iskolába utazó osztályok kaphassanak csoportos vasúti kedvezményt az
utazásukhoz.
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Elnökségi üléseken
történt
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az ÖNkormányzat márciusi számának lapzártáját követően négy alkalommal ülésezett
a TÖOSZ Elnöksége. A négy ülésen tárgyalt témákat és döntéseket az alábbiakban
foglaljuk össze röviden.
Az Elnökség 2018. március 13-ai kibővített ülésén először Borbély Olivér szakmai vezető és Tar
Zoltán programmenedzser az Invitech Solutions
képviseletében településekre vonatkozó intelligens megoldásokat mutattak be. Tapasztalataik
szerint a magyarországi Smart City koncepciók
sokszor nem a valós igényeknek megfelelően épülnek fel, a nagyvárosokra adnak egy-egy technológiai megoldást. Egy olyan megoldást szeretnének, amely a települések számára értékteremtő,
látványos, gyorsan kivitelezhető és a valós igényekre ad megoldást. Hangsúlyozták, hogy megoldásaik, technológiáik nem csak papíron léteznek, hanem van működő kész projektjük. Koncepciójuk lényege, hogy egészen a nagyvárosoktól
egészen az apró kistelepülésekig megoldást tudnak biztosítani. Példaként említettek két minta-

projektet, Budapest VIII. kerületében és a Pest
megyei Ceglédbercelen.
Amikor okos városról vagy Smart City-ről beszélünk, akkor nagyon sokan elsősorban azokra a
technológiákra, digitális eszközökre gondolnak,
amelyek egyre inkább elfoglalják az életünkben
a helyüket. Az okos város nemcsak a különböző
eszközök és technológiai megoldásokról szól. Az
egész okos város gondolkodás tulajdonképpen egy
településen belüli fejlődési, továbblépési lehetőség,
amelyet a modern kornak megfelelően a technológiai eszközök tudnak segíteni és támogatni. Az
Invitech Solutions megközelítésének alapja, hogy
nem különböző eszközöknek az eladását helyezik
előtérbe, hanem abban kell együtt gondolkodjanak a települések vezetőivel, hogy melyek azok a
problémák, nehézségek, feladatok, amelyeket egy

Tar Zoltán, Borbély Olivér
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településen belül meg kell oldani, és ezeket hogy
tudják segíteni olyan különböző technológiai
megoldásokkal, amelyek támogatják a település
fejlesztési szándékait, mindennapi működését.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke tájékoztatást
adott az elmúlt időszak önkormányzatokat és
Szövetséget érintő kérdéseiről. Tájékoztatójában
kitért arra, hogy az „Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése (IKIR)”
projekt a befejezéséhez közeledik, májusban várható annak indulása. Az IKIR rendszer célja egy
olyan adatbázis létrehozása, amely segíti a helyi
közszolgáltatások optimalizálását és lehetővé
válik az ország településeire kiterjedően részletes
és elemezhető információk lekérdezése. Az IKIR
települési szinten is felhasználható elemzési felületeihez és adattartalmaihoz a helyi önkormányzatok regisztráció alapján kapnak majd hozzáférést. Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket az
operatív programok közbeszerzéseinek tapasztalatairól, amely alapján megállapítható, hogy a
korábban tervezettekhez képest a projektek többnyire csak jelentős többletköltségekkel valósíthatók meg, és e többletköltségeknek milyen finanszírozási lehetőségei vannak. Erre vonatkozóan

Dr. Gyergyák Ferenc
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a TÖOSZ-nak lesznek – a tavalyi TÖOSZ Akadémia folytatásaként – szakmai rendezvényei az
érintett önkormányzatok polgármesterei számára
2018 márciusában és áprilisában.
Az Elnökség áttekintette a TÖOSZ valamennyi,
a közelmúltban megvalósított, aktuális, illetve tervezett jövőbeli projektjét. Dr. Gyergyák Ferenc
TÖOSZ főtitkár tájékozatójában elmondta: a
TÖOSZ 2017 őszén két sikeres pályázatot is nyert
az EGT és Norvég Alap 2009-2014-Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja kiírásán, norvég magyar
együttműködéssel, COOPER és PIERO elnevezésű konstrukciókban. A TÖOSZ-nak a COOPER
konstrukcióban elnyert pályázatot 2018. február
végére sikeresen megvalósította, a támogatási
szerződések alapján esélyegyenlőség és klímaváltozás témákban a MANORKA projekt folytatásaként háromszor kétnapos képzéseket szervezett a TÖOSZ Önkormányzati Információs és
Koordinációs Központban. Összesen 42 települési vezető, önkormányzati szakember vett részt
és végezte el sikerrel a képzést.
Schmidt Jenő TÖOSZ elnök tájékoztatta az
Elnökség tagjait, a TÖOSZ arra készül, hogy letegyen a következő kormány asztalára május-június
hónapban egy olyan szakmai anyagot, amely elősegítheti az önkormányzati feladatellátást jobban
lefedő finanszírozását. Ennek érdekében az Elnökség úgy határozott, hogy a soron következő, április 16-ai ülésre valamennyi elnökségi tag szakmai
anyagot készít arról, hogy mit lát problémának
az önkormányzati szektor pénzügyi finanszírozásában, melyek azok a területek, amelyeknél a
feladatfinanszírozás rendszerét újra át kell tekinteni, csoportosítani.
Az Elnökség 2018. április 16-ai kibővített ülésén először Bartal Csaba (CEO Private Sentinel)
tartott tájékoztatót a Private Sentinel applikáció
aktualitásairól. A Private Sentinel távfelügyeleti
okoskarkötője egy időskorúak védelmére kifejlesztett eszköz, hozzá tartozó korszerű szolgáltatással, rendkívül kedvező áron. Baj esetén a
Private Sentinel éjjel-nappal működő Call Centere a 112 segélyhívóval együttműködve nyújt
gyors és hatékony segítséget. Idősgondozás, betegellátás területén kifejezetten ajánlott szolgáltatáscsomag. (Bővebb információ itt érhető el:
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http://privatesentinel.com/assets/PrivateSentinel2018-Onkormanyzatok-18-001.pdf és https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqC8Xumrt9
nmzQA2urh5KiZ6VJbwov7CmmdabjekJOz4O
MsA/viewform)
Ezt követően Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
tájékoztatta az Elnökség tagjait az elmúlt időszak
önkormányzatokat és Szövetséget érintő kérdése-
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iről. Elmondta, hogy beérkeztek a polgármesteri
vélemények és javaslatok arról, hogy a települési
vezetők mit látnak problémának az önkormányzati szektor pénzügyi finanszírozásában, melyek
azok a területek, amelyeknél a feladatfinanszírozás rendszerét újra át kell tekinteni, csoportosítani. Ez alapján elkészül a TÖOSZ finanszírozási javaslata, és a javaslatcsomag már májusban
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az új kormány asztalán lehet arról, hogy milyen
változtatásokat javasol a TÖOSZ a költségvetési
törvényben az önkormányzatok 2019. évi finanszírozását illetően.
Az elnökségi ülésen kiemelt téma volt a polgármesterek nyugdíjkorhatár előtti járadéka. Az
elnökségi ülést megelőzően a TÖOSZ több ízben
foglalkozott a 2019-es helyhatósági választások
alkalmával visszavonulni szándékozó polgármesterek, alpolgármesterek korhatár előtti ellátása újbóli megteremtésének lehetőségével. Az
előzmények ismeretében a TÖOSZ 2017. április 18-i elnökségi ülésén egy munkabizottságot
hozott létre, amely első lépésként célul tűzte ki
egy online kérdőív elkészítését és kiküldését mind
a 3.178 települési önkormányzat számára tekintettel arra, hogy megpróbáljunk minél pontosabb
adatokat, információkat gyűjteni az érintetti körről. A kérdőívre mindösszesen 322 válasz érkezett vissza, ez a megválasztott polgármesterek
közel 10%-a. A kérdőíves felmérés megállapítja,
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 válhatnak munkanélkülivé,
veszélyeztetve ezzel további egzisztenciájukat.
A felmérés alapján a kérdőívet kitöltő 322 polgármesterből 134 olyan polgármester van, aki a
reá irányadó nyugdíjkorhatárt a 2019-es önkormányzati választásoktól számítva 5 éven belül
betölti. A potenciálisan érintett polgármesterek számát tekintve a felmérés reprezentatívnak
tekinthető. A kérdőívet kitöltő 322 polgármesterből 247 polgármesternek van legalább 3 vagy
annál több választási ciklusa. Mindezek figyelembe vételével a bizottság a korábbi közszolgálati járadék, mint egyfajta speciális korhatár
előtti ellátás jogintézményének újraszabályozását javasolta. Ez az ellátás egyaránt vonatkozna
a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármesterekre, alpolgármesterekre is. Előzetes becslések szerint jelenleg kb. 200 polgármestert érintene ez a járadék, amely összességében kb. 1 mil-
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liárd forintjába kerülne az állami költségvetésnek. A TÖOSZ munkacsoportja által kidolgozott
szabályozási koncepció-tervezet megtárgyalását
követő elnökségi döntés alapján a TÖOSZ javasolja a Kormánynak, hogy az a választott tisztségviselő, aki a 2019-es helyhatósági választások
évében a 60. életévét betölti és négy választási
ciklussal, de legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban betöltött polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik, a polgármesteri illetményének 80%-ára legyen jogosult addig, amíg
a nyugdíjkorhatárt eléri. A javaslat alapján ez a
jogosultság akkor is megilletné a választott tisztségviselőt, ha nem szándékozik indulni a 2019-es
őszi helyhatósági választásokon.
Az Elnökség 2018. május 8-ai kibővített ülésén először Dr. habil. Boros Anita egyetemi
docens, kutatásvezető mutatta be a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Kilényi Géza Egyetemi
Kutatóműhelyt és a 2017 végén megalakult Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületet. A Kutatóműhely által végzett „Az állami eljárások racionalizálásának alapkérdései” című kutatásban
részt vesznek külső szakmai szervezetek ‒ például a Települési Önkormányzatok Szövetsége, a
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei
Jogú Városok Szövetsége, a Kúria, az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala, az Alkotmánybíróság, a kormányhivatalok ‒, valamint a társegyetemek témában jártas oktatói, kutatói is. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület hiánypótló jelleggel a hazai közigazgatási jog és azon belül is a
közigazgatási eljárási jog kutatását, a vonatkozó
jogalkalmazás segítését és fejlesztését tekinti
alapvető céljának
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Az Elnökség megtárgyalta a 2018. május 29-ei
Küldöttgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatokat és a Küldöttgyűlés elé kerülő elterjesztéseket, az előterjesztéseket elfogadásra javasolta a
Küldöttgyűlésnek. Az Elnökség márciusi ülésén
hozott döntése értelmében előzetesen valamen�nyi elnökségi tag szakmai anyagban formájában
fejthette ki véleményét arról, hogy mit lát problémának az önkormányzati szektor finanszírozásában, melyek azok a területek, amelyeknél a feladatfinanszírozás rendszerét újra át kell tekinteni,
csoportosítani. Emellett a TÖOSZ a vélemények
széleskörű megismerésének és megismertetésének
elősegítésére, valamint az összehangolt információáramlás érdekében egyúttal arra kérte tagtelepüléseinek vezetőit, hogy amennyiben a fentiek
– vagy egyéb önkormányzati vonatkozású kérdések – tekintetében szakmai észrevételük, javaslatuk van, jelezzék azt a TÖOSZ részére. A rendelkezésre álló információk, a 2017. évi Küldöttgyűlés óta született tapasztalatok, valamint a beérkezett javaslatok és észrevételek alapján készült
el a TÖOSZ elvárásait és kezdeményezéseit tartalmazó küldöttgyűlési előterjesztés.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke ezt követően
tájékoztatást adott az elmúlt időszak önkormányzatokat és Szövetséget érintő kérdéseiről.
Az elnökségi ülésen még téma volt még Orbán
Viktor miniszterelnök által bejelentett Modern
Falvak Program is. A 2018 áprilisi országgyűlési választások előtt Miniszterelnök Úr levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben bejelentette a Modern Falvak Program meghirdetését. A TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja kezdeményezésére a folyamatok
támogatása érdekében szakértők, önkormányzati
szövetségek, szervezetek bevonásával 2018. május
3-án megalakult TÖOSZ Modern Falvak Munkacsoportról Dicső László, Alsómocsolád polgármestere, az Innovatív Önkormányzatok Klub
egyik alapítója számolt be az Elnökség részére.
A Munkacsoport szerint a negatív demográfiai
folyamatok megállítása és megfordítása érdekében integrált és komplex fejlesztések megvalósítása szükséges, amely épít a helyi erőforrásokra,
legfőként a falvak, a kistelepülések, valamit kis-
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Schmidt Jenő

városok lakosságának motiváltságára. Továbbá a
hatékony változások érdekében szükséges a helyi
kihívások azonosítása, egyedi kezelése és a fejlesztések térségi koordinációja, amely biztosítja
a beavatkozások összehangolását. Diagnosztikai módszertant és beavatkozási javaslatot állítanak össze, amely biztosítja az egyedi fejlesztési
utak tervezését és megvalósítását. A Munkacsoport első ülése alapján közép- és hosszú távú térségi fejlesztési és közszolgáltatási megállapodás
megkötését javasolják a Kormány részére a vidéki
kistelepülések lakosságával, amely szerint kiszámíthatóvá válnak a helyi társadalom és gazdaság
működési körülményei. Úgy látják: a megállapodás növelheti a már most is meglévő, kormányzat felé irányuló bizalmat és mobilizálja a helyi
erőforrásokat.
Az Elnökség ezt követően megvitatta az önkormányzati társszövetségekkel közösen Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írandó levéltervezetet és
annak aláírására felhatalmazta a TÖOSZ elnökét.
(Az aláírt és elküldött levélről bővebben itt: http://
xn--tosz-5qa.hu/news/350/73/Orban-Viktorhozfordultak-az-onkormanyzati-szovetsegek/)
Az Elnökség 2018. június 12-ei kibővített ülésén
Szánthó Attila ökotechnológiai termékreferens
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és Illés Bence ökotechnológiai referens (Készenlét Zrt.) rövid előadásában ismertette cégük szolgáltatásait, bemutatva REDO hálózati biológiai
víztisztító rendszert. Modern, vegyszermentes
víztisztító berendezéseikkel a legkisebb falvak
lakossági ivóvízének, valamint uszodák vizének
tisztítására egyaránt alkalmas.
A 2018. évi megyei polgármesteri fórumok előkészítése kapcsán Schmidt Jenő elmondta, hogy
az írásbeli előterjesztés szerint a megkérdezett
tagok többsége támogatja a megyei rendezvények
összevontan, regionálisan történő megrendezését,
viszont nem támogatja többnapos fórum megtartását, de ellentmondásosan részt venni másfélnapos rendezvényen. Véleménye szerint a polgármesterek egy fórumon meghallgatják a szakmai
előadásokat, de sokkal fontosabb, hogy egymással tudnak konzultálni az önkormányzati felada-
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tokról. Az előterjesztésben szereplő hét regionális fórum helyett négy kétnapos rendezvényeket
javasolt, amelyek tervezett időpontja októbernovember hónap, minden második héten egy rendezvény kedd-szerdai napokon. A rendezvények
témái, napirendje első nap délelőtt Modern Falvak Programja és TOP-fejlesztések, majd délután
az önkormányzati rendszer, polgármesteri és köztisztviselői életpálya, közmunka, oktatás, egészségügy, orvosi ügyelet, szociális ellátások, családok éve, ingyenes gyermekétkeztetés. A második
nap délelőtt hulladék- és vízközszolgáltatások,
ASP és Központi Adattárház és aktuális ügyek.
Az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúan támogatták a javaslatot.
Végezetül Schmidt Jenő TÖOSZ elnök az elmúlt
időszak önkormányzatokat és Szövetséget érintő
kérdéseiről szóló tájékoztatójában elmondta, hogy
sajnos a Küldöttgyűlésen a küldöttek részvételi
arányán látszik, hogy a polgármesterek egy jelentős része nem aktív, nem járnak el sehová a településükön kívül. Reméli, hogy a következő évben
ez már jobb lesz és aktívabbak lesznek a polgármesterek. Elmondta továbbá, hogy az utóbbi időben nagyon sok média-megkeresés érkezik a Szövetséghez, nagyon sok tv- és rádióinterjúra került
sor. Az Elnökség következő ülésére szeptemberben kerül sor.
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A bergeni tanulmányút
tapasztalatai
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A KS és a TÖOSZ a Norvég Alap támogatásával projektet valósított meg a norvég és
magyar önkormányzatok, vezetőik, szakértőik és dolgozóik együttműködésének
erősítése és a magyar önkormányzatok kapacitásának építése érdekében. A bilaterális
együttműködés során a projektben résztvevő partnerek megosztották tudásukat,
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat a nők és férfiak esélyegyenlőségének témájában.

A projekt keretében Alsómocsolád, Tab, Szorgalmatos, Etyek, Berhida választott képviselői és
tisztségviselői, intézményvezetői és munkatársai
tanulmányútra mentek Norvégiába, Bergenbe,
2018. március 7-10-ig, hogy ott a nemek közötti
esélyegyenlőség, a munka és magánélet egyensúlya témáját tanulmányozzák, megismerkedjenek a norvég jólléti rendszer sajátosságaival, az
e témában releváns helyi és országos szabályozásokkal és a különféle jó gyakorlatokkal.
A résztvevők először a Norvég Helyi és Regionális Szövetség, a KS irodájába látogattak el és tájékozódtak a szövetség feladatairól, tevékenységeiről, valamint a norvégiai jólléti állam alapjairól.

A KS
A KS-ben minden helyi és regionális önkormányzat tag. Főbb prioritási területei a következők:
Települési és területi reform, munkaerőpiaci kompetencia és befogadás, innováció és digitalizáció,
klíma és környezetvédelem. A KS érdekvédelmi,
szolgáltatói és munkáltatói szerepkört tölt be,
ezeken belül feladatai közzé tartozik: a helyi és
regionális önkormányzati szint védelme, jogi,
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pénzügyi és közigazgatási tanácsadás a tagok számára, kutatás és elemzés és a munkáltatói jogok
képviselete a különféle országos és helyi háromoldalú egyeztetések során. Az elmúlt évek egyik
legfontosabb prioritása a közigazgatási reform
témája volt, ennek során a helyi önkormányzatok száma 428-ról 354-re csökken majd 2020ra. A regionális / megyei szint esetén a 19 megye
száma 11-re csökken.

Az esélyegyenlőség fogalmának
történelmi változásai
Eredetileg a norvég „Likestilling” kifejezés a nemek
közötti esélyegyenlőséget jelentette, napjainkra
azonban már egy tágabb értelembe vett esélyegyenlőséget jelöl és minden hátrányos helyzetű
csoport befogadására irányul. A nemek közötti
esélyegyenlőség fogalmát külön kifejezés jelöli:
jønnslikestilling. Ez a változás is azt mutatja, hogy
évek során a norvég társadalomban a nők és férfiak közötti egyenlőségért folyó küzdelem kiszélesedett és mára már minden hátrányos helyzetű
csoportot érint.

A norvég nők és férfiak jelenléte
a közéletben és a közszférában
Az első norvég kormány, ahol a nők voltak többségben az 1985-ös, Gro Harlem Brundtland vezette
kormány volt. Ez a kormány bár annak idején
rengeteg kritikát kapott − a norvég átlag állam-
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éves korig – jelen van a munkaerőpiacon, csak
Izland és Svédország rendelkezik jobb arányszámokkal. A felsővezetők aránya az üzleti szférában: 10 vezetőből 6 férfi.

A norvég jóléti állam alapjai

Astrid Toft, a KS Hordaland igazgatója,
Sølvi Olrich Sørebø, a KS tanácsadója

polgárok számtalan előítéletet fogalmaztak meg
azzal kapcsolatban, hogy nő legyen egy miniszterelnök − megalapozta az utat Erna Solberg és
miniszterei részére, akik 2015-be kerültek kormányra. A kormány jelenlegi összetétele a következőképpen alakul: 11 női és 9 férfi miniszterből
áll. A parlamenti képviselők 40%-a nő.
Jelenleg a norvég polgármesterek 28,3%-a nő
(2015. évi adat), az önkormányzati választott testületekben a nők aránya 39%. A közszférában dolgozók 70,1%-a nő. Az önkormányzatoknál dolgozó nők a férfiak fizetésének 93,5%-át keresik.

A jelenlegi norvég miniszterelnök és néhány
minisztertársa

Norvégiában, hasonlóképpen, ahogy más európai országokban, a nők többségben vannak az
egyetemen, az egyetemi hallgatók 40%-a 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% az egyetemi diplomával rendelkezők aránya. 78%-a nőknek – 20-66
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A norvég jóléti állam feltételei lehetővé teszik
a norvég férfiak és nők számára, hogy a szakmai életüket összeegyeztessék a családi életükkel. Ennek egyenes következménye, hogy a nők is
megfelelő arányban vannak jelen a munkaerőpiacon és ezáltal a norvég gazdaság is sokkal hatékonyabban működik. Norvégiában a munka világában és a jólléti rendszerben kialakított intézkedések lehetővé teszik a nők és férfiak számára,
hogy összehangolják a magánéletüket a munkájukkal. A munka és magánélet egyensúlya egy jó
ideje már politikai prioritás: különféle rendszerek, megoldások teszik mindezt lehetővé.
Minden 1-5 év közötti gyereknek óvodai helyet
kell biztosítani, ha a szülők szeretnék (6 éves kortól kezdődik az iskola). A gyermekgondozási szabadság 59 hét a fizetés 80%-val, vagy 49 hét, 100%os fizetéssel.
Az elmúlt 3 évben 10 hét a mindkét szülő által
igénybe vehető hetek száma. Az apakvóta 14 hét
volt korábban, egészen a konzervatív/liberális/
populista koalíció megválasztásáig. Ekkor lecsökkent 10 hétre. Jelenleg törekvések indultak, hogy
újra felemeljék 10 hétről az apa kvótát. A kutatások azt bizonyítják, hogy az apakvóta a családon
belüli feladatmegosztás kiegyensúlyozottabbá
tételének egyik eszköze. Az apák 68%-a kiveszi
a teljes apakvótát.
A gyermekekért kivehető betegszabadság: 10
nap, az 1 vagy két gyermeket, nevelők. 20 nap
az egy vagy két gyereket egyedül nevelők és 30
nap a három vagy több gyereket egyedül nevelők számára.

A KS konkrét programjai
Férfiak az egészségügyben
A KS néhány konkrét projekten keresztül támogatja a nők és férfiak munkaerőpiacon való kiegyensúlyozottabb jelenlétét. Mivel csakúgy, mint más
európai országokban, Norvégiában is túlreprezen-
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táltak a nők az egészségügyi és szociális területeken, így a KS aktívan támogatja azt az országos toborzási programot, amelynek célja a férfi
dolgozók számának növelése az egészségügyben.
E toborzási program során a férfiak szakképzett
ápolói képesítést szerezhetnek, a program elsősorban a munkanélküli férfiak átképzésére fókuszál. A norvég önkormányzatok 1/3-a részt vesz
ebben a programban és lépéseket tesz annak érdekében, hogy még több férfit toborozzon az egészségügybe. A KS tervezi és koordinálja a programot
és a megyék és települések vesznek benne részt.
2014-ben mintaprojekt zajlott szerte az országban. 2018 márciusában elindult a legújabb képzési
program: 352 férfi vesz részt a képzésben jelenleg
és 81 férfi kapta már meg a képesítését.

Férfiak az óvodákban
A KS hasonlóképpen részt vesz férfiak óvodapedagógusokká való képzésében. Norvégiában
egyre több lépést tesznek annak érdekében,
hogy kiegyensúlyozottabb legyen a nők és férfiak aránya a kisgyermekeket nevelő intézményekben, mint az óvodákban. Erre azért van
szükség, hogy már kora gyermekkortól árnyalt
nemi szerepeket sajátíthassanak el a gyermekek, illetve a csonka családban felnövő gyerekek
előtt is lehessenek férfi minták. Emellett a kutatások azt bizonyítják, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb az a munkahelyi környezet, ahol a férfiak és a nők hasonló arányban vannak jelen. Az
óvodák fiatal tizenéves fiú diákok számára országszerte szerveznek diákmunkát óvodákban,
ahol heti 2-3 órát dolgozhatnak rendes bérért
és megtapasztalhatják milyen óvodapedagógusként dolgozni. Ezt a programot a KS is népszerűsíti országszerte.

Akadálymentesítés az önkormányzati
középületekben, köztereken
Emellett a KS egy akadálymentesítést elősegítő programot is visz Norvégiában. Mint az
egy országos felmérésből kiderült, az önkormányzati dolgozók 14,5%-a valamiféle mentális,
vagy fizikai fogyatékkal küzd, ami akadályozza
a munkavégzésben. Ez a szám mindenképpen
indokolttá tesz egy országos programot ezen a
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területen. A KS egy kiadványt jelentetett meg az
akadálymentesítés témakörében, ami a legfontosabb ajánlásokat, útmutatásokat fogalmazza
meg arra vonatkozólag, hogy miként lehet hatékonyan megvalósítani az önkormányzat hatáskörébe tartozó középületek, közterek akadálymentesítését.

Norvégiában felmerülő kihívások
a nők és férfiak esélyegyenlősége
területén
A legnagyobb kihívást azoknak a nőknek a magas
száma jelenti, akik akaratuk ellenére részmunkaidőben kényszerülnek dolgozni. Norvégiában
az egyik legfontosabb megoldandó feladat, hogy
a nők, akiknek erre igénye van, teljes munkaidőben helyezkedhessenek el. Emellett egy másik
fontos célkitűzés, hogy több nő helyezkedjen el
olyan területeken, ami elsősorban férfias szakmának minősül, lásd a műszaki területek, illetve
több férfi az elnőiesedett szakmákban, lásd a szociális, egészségügyi területeken és óvodákban.
Ezt követően a résztevők ellátogattak Melandba.

Meland önkormányzatáról
Lakosságszáma 8079 fő. A 96 km 2
területű település a 386. a 422 norvég önkormányzat közül a területe
alapján és a 135. legnépesebb település lakosságszáma alapján. Az utóbbi
10 évben 30%-kal növekedett lakosai

nak száma.
Meland, Radøy, and Lindås települési összeolvadnak 2020-tól és az új név Alver lesz.
A képviselő-testületben 27-en vannak.
Øyvind Oddekalv, Meland önkormányzat polgármestere elmondta, hogy Meland az egyik leggyorsabban növekvő norvég település: a lakossága
az elmúlt 6 év során 50%-kal nőtt. A település
Nordhordeland része, Alver megalakulása után
a település lakossága 30 000 fő lesz, így jelenleginél jóval nagyobb település alakul. Ez egy sziget, amit egy függő híd köt össze a szárazfölddel. Sok ember költözött ide Bergenből, 60-65%
a lakosságnak Melandon kívül dolgozik. Míg
sokan a különféle iparágakban dolgoznak (például a Framoban, egy olajvezetékeket előállító
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cégben, dolgoznak több, mint 300-an. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat: több, mit
600 ember dolgozik önkormányzati alkalmazásban (tanárok, nővérek, közigazgatási dolgozók, adminisztrátorok stb.). A lakosság 30%-a 18
év alatti, ez szükségessé tette új iskolák építését
is. A település legfőbb jövőképe, hogy egy olyan
társadalmat kívánnak létrehozni, ahol mindenki
elfogadásra lel és a szolgáltatások mindenki számára elérhetőek, emellett az önkormányzat, mint
munkáltató példát mutat a lakosok és a többi
munkáltató számára az esélyegyenlőség biztosítása szempontjából. Norvégiában is kötelező az
esélyegyenlőségi program megalkotása, Meland
2015-ben alakította ki a saját tervét. Az önkormányzat külön programmal rendelkezik az iskolai zaklatás témájában, csakúgy, mint a bevándorlók integrációja tekintetében.
Melandban, önkormányzati alkalmazásban
többségében nők dolgoznak, ahogy a segítő pozíciókban, szociális területeken is főleg ők dolgoznak. 80%-a az önkormányzati foglalkoztatásban
dolgozóknak nő, sokan közülük részmunkaidőben dolgoznak. Átlagosan 74%-os munkaidőben
dolgoznak a nők, míg a férfiak 91%-ban. A nők
sok esetben arányaiban sokkal kevesebbért és
többet dolgoznak, mint a szerződésben meghatározott idő. Az elöregedő társadalomban egyre
nagyobb szükség van teljes foglalkoztatásban
dolgozókra, mindemellett pedig a szociális és
egészségügyi területen nőkre és férfiakra lehetőleg egyenlő arányban. Nagy energiákat fektettek abba, hogy felmérjék, hogy az önkormányzati
dolgozók közül hányan szeretnének teljes munkaidőben dolgozni és teljes körű foglalkoztatást
ajánlottak fel, teremtettek meg számukra. Természetesen a részmunkaidő is egy lehetőség marad,
de sok esetben a nők maguk is teljes munkaidőben szeretnének dolgozni. 2014-ről 2016-ra, 74%ról 77%-ra változott a nők munkaideje.
Nem olyan magas az iskolabántalmazások
száma, de volt egy konkrét iskola, ahol különösen magas volt a bántalmazások száma (ez nagy
részben pszichológiai bántalmazást takart). Ennek
kapcsán az önkormányzat programot dolgozott ki,
ami nemcsak az iskolában eltöltött időre, hanem
a teljes szabadidőre is kiterjedt.
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Látogatás a Glode Foglalkoztatási
és Esélyegyenlőségi központba
A Glode Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi központ elnevezése „csillogást, ragyogást” jelent.
A Központ filozófiai küldetése, hogy céljaikért
és az alkalmazottjaikért ragyognak, élnek, dolgoznak. A Központ 1985-ben alakult. A központ
a különféle más képességekkel rendelkező, megváltozott életkörülmények között élők foglalkoztatására alakult. A cég kezdetben 2 főt foglalkoztatott, ma már 400 főt alkalmaz. A társaság alapértékei: mindenki egyenlő és egyedi,
mindenki fejlődhet, mindenki képes arra, hogy
munkát végezzen, mindenki számít és mindenkinek joga van ahhoz, hogy megtapasztalja az
életében a sikert.

A Glode-ban előállított termékek

Küldetésünk része, hogy a munkán és a szolgáltatásokon keresztül mindenkit segítsünk abban,
hogy elérhessék a céljaikat és ehhez igyekszünk
megismerni az egyes emberek céljait.
Az itt előállított termékek, a munka minőségét
tekintve magasszínvonalúak és a vásárlói piacra
kerülnek. A központban mindenki egyenlő bánásmódban részesül és maga dönt a vállalt munka
milyenségéről, intenzitásáról a képességei függvényében. A Glode az Equas európai minősítési
tanúsítvánnyal rendelkezik. Többféle szolgáltatásuk, munkakörük van. Van 34 munkahely, ahol
olyanok dolgoznak teljes foglalkoztatottságban,
akik sehol máshol nem dolgozhatnának, csakis
itt, ebből 23 főnek a fizetését 75%-ban az állam,
25%-ban az önkormányzat fedezi, míg a fennma-
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radó 11 személyeknek 100%-ban az önkormányzat
fedezi, ez állandó statust biztosít. 290 embernek
segítenek cégeknél elhelyezkedni, végigkövetik a
munkakeresési folyamatát munkanélküli személyeknek, támogatják abban őket, hogy a cégeknél az adott munkakör feltételeit hozzáigazítsák
a munkavállaló speciális igényeihez, ezen a területen a körforgás jellemző, ha egyvalaki munkát
kap, újabb személy kerül a rendszerbe. 19 mentor segíti ezt a tevékenységet. További tevékenységük, hogy 20-30 személy esetében vizsgálják,
hogy képesek-e egy adott munkakört normál munkahelyen betölteni, vagy állami támogatásra szorulnak ehelyett. Egy ember képességeinek felmérése 12 hét. 46 képzési helyük van, ami egyéves
képzésre ad lehetőséget és abban nyújt segítséget, hogy az adott személyek normál munkahelyeken elhelyezkedhessenek. Az egyéves intervallum 3 évre bövíthető.
A területek: logisztikai és szolgáltatói osztály,
raktár, szállítmányozás, étterem, vezetékek összeállítása, elektromos műszerek összeállítása, ablakkeretek összeállítása.

Látogatás a Drømmehagen óvodába
Meland többsége 18 éven aluli, 9 óvoda működik itt. Egy önkormányzati fenntartású, a többi
8 óvoda pedig privát. 620 gyermek jár óvodába
jelenleg és kb. 200 alkalmazott dolgozik az óvodákban. Az óvodai alkalmazottak többsége nő.

Drømmehagen óvoda, alvás a szabad levegőn
babakocsikban

Törekednek arra, hogy minél több férfi dolgozzon az óvodákban, fiatal, gimnazista fiúk gyakornokként dolgozhatnak itt és megtapasztalhat-
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ják, hogy mivel jár az óvodapedagógusi munka.
Norvégiában az óvodák az oktatás alappillérei.
Az önkormányzat feladata, hogy 1 éves számára
óvodai helyet biztosítson.
Az óvodai költségtérítés maximuma is meg van
határozva kötelező jelleggel.
A Drømmehagen óvoda a legnagyobb a megyében. Az óvoda neve annyit jelent Álomkert. 8 csoport működik itt, 4 csoportban 1-3 éves korig járnak a gyerekek, 4 további csoport pedig a 3-6 éves
korú gyerekeknek van. Az egyik csoport egy úgynevezett természeti csoport, ami annyit jelent,
hogy ezek a gyerekek folyamatosan a szabadban
tartózkodnak. Az óvodának saját farmja van és
az összes gyermek használja a farm kapacitásait.
A természetben és szabad levegőn töltött időt előtérbe helyezik, minden időjárási körülmények
között kint vannak, a kisebbek a szabadban alszanak, az összes óvodás rendszeresen jár túrázni,
ilyenkor kint főznek, függőágyakban pihennek.
A kutatások azt bizonyítják, hogy a szabad
levegőn töltött idő hozzájárul a tanulási és nyelvi
képességek fejlesztéséhez. Kezdetektől nagy hangsúlyt helyeznek a különféle készségek, képességek fejlesztésére, valamint a gyermekek szabad
kifejezésmódjának ösztönzésére, színdarabokon,
rajzoláson, kézműves tevékenységeken keresztül.
A játék az egyik legfontosabb fejlesztési eszköze
a gyermekeknek, így nagy hangsúlyt helyeznek
a gyermekek érzékszerveinek fejlesztésére játékokon keresztül. A gyermekeket is bevonják az
egyes tevékenység − túra útvonalak, projektek –
megtervezésében. Az étkezések fontos szerepet
töltenek be az óvoda életében, az étel elkészítésében a gyerekek is aktívan részt vesznek.
Az összes óvodai csoportban 2 pedagógus és
2 dada dolgozik. A nagyobb csoportban 24-en, a
kiscsoportokban 14 gyermek jár.
A bergeni önkormányzatnál tett látogatás során,
a résztvevőknek lehetőségük nyílt személyes találkozásra Marte Mjøs Persen polgármesterrel.
Persent 2015-ben választották meg polgármesterként. Bergen az UNESCO Világörökség része,
gazdag történelmi, kulturális és turisztikai hagyományokkal rendelkezik. A bergeni képviselő-testületnek 67 tagja van, 9 politikai pártból. Bergen
parlamentáris kormányzattal bír, így a képviselő-
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testület mellett működik egy héttagú városi kormány is. Míg a képviselő-testület dönt az összes
hosszú távú témában (városi költségvetés, főbb
politikai tervek, stratégiai fejlesztések, önkormányzati szolgáltatások), a kormány a hivatal
vezetésért, valamint a képviselőtestület döntéseink végrehajtásáért felel. A bergeni önkormányzat munkájában kiemelt szerepet kap a befogadás,
esélyegyenlőség, sokszínűség. A bergeniek befogadóak és nyitottak. Az itt élő bevándorlók 160
különböző országból érkeztek és a népesség 18%át teszik ki. 30 000 diák él itt. Az önkormányzat

Látogatás a bergeni önkormányzatnál
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7 osztályból és 300 részlegből áll, a 18 000 alkalmazott közül 7000 részmunkaidőben dolgozik.
Az „átlagos” önkormányzati alkalmazott, közalkalmazott: nő, 43 éves, egészségügyi vagy oktatási területen dolgozik, norvég, heteroszexuális és 9,3%-ban használja ki a betegszabadságát.
A férfiak javarészt a műszaki területeken dolgoznak. Bergen saját esélyegyenlőségi, befogadási és
sokszínűségi tervvel rendelkezik, és ez kifejezetten Bergen város munkáltatói szerepére helyezi
a hangsúlyt. Főbb kihívások Bergenben: az oktatási intézmény és karrier kiválasztásánál a fiatalok gyakran a hagyományos szerepeknek megfelelő intézményeket, munkahelyeket választják.
A nem választott részmunkaidős munkák szintén jellemzőek a városban, az átlagos munkakör
79%-os, a részmunkaidős pozíciók aránya 54%,
a nők 53%-a, míg a férfiak 68%-a dolgozik teljes
munkaidőben.
E kihívások megoldása érdekében a város külön
program keretében ösztönzi a férfiak egészségügyi átképzését, valamint a fiatal fiúk körében az
óvodapedagógusi pálya népszerűsítését, előnybe
részesíti az alternatív és új műszakok, munkaidő
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megszervezését és a munka és magánélet egyensúlyát elősegítő kompenzációs és támogatási politikával rendelkezik.
A sokszínűség és nyitottság megőrzése érdekében a város emellett is aktívan dolgozik: konkrét
intézkedéseket tesz a radikalizálódás megakadályozása érdekében, külön képzési programja van
a muszlim közösségi vezetők részére a gyermekvédelem és szólásszabadság témakörében. Emellett mentoring programot biztosít a radikalizálódásra hajlamos kisebbségek számára.
A résztvevők a látogatás során halhattak a fiatal fiúk óvodai gyakornoki programjáról, csakúgy,
mint az önkormányzat különféle képzési programjáról, ami a hátrányos helyzetűek csoportját
hivatott integrálni.

Workshop és sajtótájékoztató
az esélyegyenlőségről, 2018. április 4.
2018. április 4-én Esélyegyenlőségi workshopra
és sajtótájékoztatóra került sor a projekt keretében. A workshopon a résztvevő önkormányzatok képviselői előadást tartottak a településről és a norvég projekt kapcsán megfogalmazott
terveikről majd kidolgozták saját esélyegyenlőségi koncepciójukat.
Mészáros-Taller Marietta, az alsómocsoládi
„Szín-Tér” Művelődési Ház igazgatója elmondta,
hogy a tanulmányút kapcsán az alábbi fejlesztési
ötletek merültek fel Alsómocsolád tekintetében:

Mészáros-Taller Marietta (Fotó: Kolin Péter)
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1. Megnevezés: NŐI ESÉLYEGYENLŐSÉG
Esélyegyenlőségi probléma: Az egyedülálló
nők közéletben inaktívak, kapcsolati hálójuk beszűkülőben van, elmagányosodás
fenyegeti őket.
Az elérni kívánt cél: A nők előtérbe helyezése a döntéshozásban.
A fejlesztés tartalma: Nő klub és női döntés-előkészítő bizottság létrejöttének kezdeményezése.
2. Megnevezés: JÁTSZÓSARKOK LÉTREHOZÁSA
Esélyegyenlőségi probléma: A csecsemő
és kisded gyermekek nagyszülői felügyelet
hiányában akadályozzák a hivatalos ügyek
intézését, a szolgáltatások igénybevételét.
Az elérni kívánt cél: Megkönnyíteni a mindennapi ügyintézést.
A fejlesztés tartalma: Játszósarkok létrehozása az intézményekben.
3. Megnevezés: ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA
Esélyegyenlőségi probléma: Az aktívkorú
lakosság 15%-a jelenlegi tudásunk szerint
megváltozott munkaképességű, de pontos
adat nem áll rendelkezésünkre.
Az elérni kívánt cél: Megváltozott munkaképességűek pontos feltérképezése.
A fejlesztés tartalma: Megváltozott munkaképességűek pontos feltérképezése, adatbázis létrehozása a munkavállalókról és a
foglalkoztatásukat vállaló munkaadókról
4. Megnevezés: TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
LÉTREHOZÁSA
Esélyegyenlőségi probléma: Az aktívkorú
lakosság 15%-a jelenlegi tudásunk szerint
megváltozott munkaképességű, többségük
munkanélküli.
Az elérni kívánt cél: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának elősegítése.
A fejlesztés tartalma: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának elősegítése komplex tanácsadó szolgálat létrehozásával (jogi, pszichológiai, mentálhigiénés).
5. Megnevezés: NYÍLT NAPOK SZERVEZÉSE
Esélyegyenlőségi probléma: A szociális
szférában magas a női dolgozók aránya.
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Az elérni kívánt cél: Férfi szakápolók foglalkoztatása az Őszi Fény Idősek Otthonában.
A fejlesztés tartalma: Nyílt napok szervezése pályaválasztás előtt álló fiataloknak,
illetve munkakereső férfiaknak, ahol megismerhetik az Otthon működését.
Pergő Margit, Berhida polgármestere szintén megfogalmazta azokat a pontokat, ahol szeretné a norvég példák adaptálását a településen.

–– A megváltozott munkavégzésűek, fogyatékkal élők számára biztosítani kívánják
a lakóhelyen történő akadálymentesítést,
csakúgy, mint az önkormányzati tájékoztatásban az akadálymentesítést.
Garaguly Tibor, Etyek nagyközség polgármestere hasznosnak ítélné, ha a norvég óvodai
program egy-egy részét integrálni lehetne az
etyeki óvodai programban. Emellett a nagyközség szegényebb, szegregált, külterületi részén, a
Dávid-majorban élőket valamilyen módon szeretné integrálni a település életébe. Norvégiában
fontos szerepet töltenek be az önkéntesek az idősebb korúak elmagányosodása elleni küzdelemben, szívesen bevonná az aktívabb idősebbeket
a közösségi életben. Meglátásában Norvégiában
mindenki teszi a dolgát: a jövőt, jólléti társadalmat építik, ennek érdekében terveznek, takarékoskodnak. A polgármester olvasatában demok-

Pergő Margit (Fotó: Kolin Péter)

A norvég tapasztalatok tükrében a HEP felülvizsgálatánál rögzítésre kerülő területek:
–– Hátrányos helyzetű felnőttek esetében
oktatási programok kidolgozását tűzné ki
célul az önkormányzat
–– Tervezik egy gyermekekhez igazodó intézményrendszer kialakítását: ahol az oktatási
program része lenne, hogy a gyermekek
több időt töltsenek a természetben, a szülőkkel való együttműködés kialakítása, a
férfi óvodapedagógusok számának növelése
–– Lehetővé szeretnék tenni a nők esetében
a rugalmasabb munkavégzést, rugalmas
munkaidőt
–– A családsegítő szolgáltatásokat oly módon
szélesítenék, hogy idősek „minél tovább a
saját otthonukban” maradhassanak.
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Garaguly Tibor (Fotó: Kolin Péter)

ráciát és egyenlő társadalmat úgy lehet építeni,
ha mindig és mindenkor figyelembe vesszük az
esélyegyenlőséget, mint feltételt, bármely területen, legyen az az óvoda, a hivatal, vagy akár
egy adott önkormányzati szolgáltatás megszervezése során.
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Takács Pálné, Szorgalmatos polgármestere
szerint a legértékesebb tapasztalatokat az óvoda
látogatás során gyűjtötték: tervezik, hogy hasonló
fedett teraszt létesítenek, mint, amit a melandi
óvodában láttak, hogy az óvodai program kialakításakor a Norvégiában látott módszerek alapján
fejlesztik majd a gyermekek kreativitását, önálló
döntéshozatalra inspirálják őket és szabadságot
adnak számukra a játékok választása során. Hasz-

zásokat arra ösztönözzék, hogy egyenlő eséllyel
alkalmazzanak női és férfi munkaerőt.
A megváltozott képességű emberek, fogyatékkal élők esetében törekednek arra, hogy megfelelő módon támogassák őket a megfelelő munkához való jutásban és a munkaadókat is arra ösztönzik, hogy alkalmazzanak fogyatékkal élőket
is, ehhez pénzbeli juttatást is rendelnek.
Az önkormányzat példát szeretne mutatni a
településen, így tervezik családbarát munkakörök lehetővé tételét.
A jövő fontos része a fenntarthatóság, így kis
lépésekben környezetkímélő intézkedések bevezetésre is törekednek majd.
Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a TÖOSZ
elnöke két területet említett meg, ahol a norvég
jó példákat szívesen adaptálná a magyar viszonyokhoz. Nagyon jónak látja a norvég óvodák
kialakítását, működését, hogy a gyermekek délutáni, sokszor erőltetett alvása helyett, hasznos
személyiségfejlesztő és önállóságra nevelő programokon vehetnek részt, emellett pedig a természet közeli nevelésbe részesülnek. A foglalkoztató
központ működését és finanszírozási modelljét is
példaértékűnek tekinti, magyar viszonyokban is
elképzelhetőnek tartja egy ilyen központ létreho-

Takács Pálné (Fotó: Kolin Péter)

nosnak találja azt a programot is, ami a férfiak
óvodákban való elhelyezkedését hivatott biztosítani és szeretné ezt meghonosítani Szorgalmatoson. Különleges hangsúlyt helyezne a lányok és
fiúk tekintetében az egyenlő bánásmódra és a
másság elfogadására törekvő nevelésre. Szeretnének kialakítani az óvodában egy olyan technikai kertet, biogazdálkodást, mint, amit Norvégiában megismertek, hogy a gyermekek szabadon
kertészkedhessenek, emellett a rászoruló gyermekeknek ruhagyűjtő akciókat szeretnének szervezni. Mind a természet közeli oktatás, mind a
férfi pedagógusok számának növelése szempontjából hasonló programot képzel el az óvodában is.
További tervként szerepel, hogy a helyi vállalko-
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Schmidt Jenő (Fottó: Kolin Péter)
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zását, ami részben állami, részben önkormányzati finanszírozásban valósul meg és minőségi,
magas színvonalú értékteremtő tevékenységet
folytat, a piacra termel.

A települési bemutatkozások után a résztvevők
WORLD Café módszerrel települési szintű koncepciókat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy esélyegyenlőségi tevékenységeik során milyen intézkedéseket kívánnak bevezetni a norvég tapasztalatok alapján. Ennek során feltárták a településen
megjelenő esélyegyenlőségi problémákat, a megoldandó kérdéseket, beazonosították az ezekhez
kapcsolódó célcsoportokat, meghatározták a megvalósítandó célokat és a konkrét beavatkozásokat.
A koncepciók többek között munícióval szolgálnak majd a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának ez évi felülvizsgálata során.

Közös tervezés (Fotó: Kolin Péter)

http://www.hofbauervilmos.wlap.hu

Hofbauer Vilmos
vállalkozó

1162 Budapest, Ida u. 113.
(36-1)405-3347
+36 30 921 3506
@ hofbauer_vilmos@freemail.hu

Köztéri-, parkés kertberendezések
öntészeti munkák, díszkutak,
fedlapok,
hulladékgyujtok

www.toosz.hu
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Fókuszban a nemek közti
nagyobb egyenlőség –
Tanulmányút a norvégiai
Stavangerben
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2017-ben a Norvég Alap pályázati kiírására szövetségünk a norvég önkormányzati
szövetséggel korábban többször folytatott sikeres együttműködés okán felhívást tett
közzé, amelyben partnerségben megvalósuló projektek megvalósítását ajánlottuk
fel. Így került sor a vállalkozó önkormányzatok részvételével 10 önkormányzat:
Alsómocsolád, Balástya, Bácsalmás, Berhida, Etyek, Lőrinci, Nádudvar, Réde,
Szorgalmatos és Tab önkormányzatainak hat pályázatának benyújtására, amelyek
támogatást nyertek és sikeresen meg is valósultak két tanulmányút és két tervezési
műhelymunka formájában a nemek közti nagyobb egyenlőség támogatására, helyi
szintű fejlesztésére.

Projektünk keretében szakmai tanulmányútra
került sor Norvégiában, Stavangerben illetve
Sandnesben 2018. március 19-21 között. A norvég és magyar önkormányzatok, vezetőik, szakértőik és dolgozóik együttműködését erősítettük a két országos önkormányzati szövetségeinek, a KS és a TÖOSZ, meglévő partnerségének
és kapacitás-építési programjainak folytatásán
keresztül. A bilaterális együttműködés a partnerek tapasztalat, tudás, know-how cseréjét és új
stratégiák, tudás és gyakorlatok közös kidolgozását takarta. A kezdeményezés célja volt a know-

28

ÖNkormányzat | második negyedév

how, a legjobb gyakorlatok és jól működő modellek cseréje és megismerése egy közös rendezvény
és egy tanulmányút keretében.
A tanulmányútról készült hírek felkerültek a
résztvevő önkormányzatok honlapjaira, megjelent a TÖOSZ portáljain, közösségi oldalain
(www.toosz.hu és www.manorka.net). A résztvevők kiváló értékelést adtak a tanulmányútról,
kiemelve annak gyakorlati hasznosságát.

www.toosz.hu
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Stavangeri tanulmányút tapasztalatok
2018. március 19 és 21 között a norvégiai
Stavangerbe és Sandnesbe látogatott Balástya,
Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde önkormányzati delegációja a Norvég Alap támogatásával.
A tanulmányutat a norvég és a magyar önkormányzati szövetség, a KS és a TÖOSZ szervezte.

nyítják önkormányzati szolgáltatásokért azokat az embereket, akiknek először merül fel igényük egészségügyi szolgáltatásra. A pszichológiai
tanácsadás korábban személyes szolgáltatás volt,
mostanra inkább átalakult kurzusokká és csoportokká. Technológiai tanácsadás keretében
abban segítenek a lakosaiknak, hogy milyen esz-

2018. március 19-én Stavangerben az Egészséges
Élet Központban (Frisklivssentralen) kezdődött
a hivatalos program, ahol Christine Shetard, a
központ helyettes vezetője bemutatta tevékenységeiket, elsősorban a társadalmi integráció szempontjából.
Az Egészséges Élet Központ tanfolyamokat,
tréningeket és beszélgetéseket kínál azok számára, akik változtatni kívánnak az életmódjukon.
Támogatják és irányítják azokat az új szokásokat,
amik fizikailag aktívabbakká teszik az embereket, egészségesebb étrendet, jobb alvást, egészségesebb alkoholfogyasztási szokásokat tesznek
lehetővé, vagy segítenek leszokni a dohányzásról.
Az Egészséges Élet Központ a Stavanger Egészségügyi Központ része. Multidiszciplináris projektműhelyként működnek, ami azt jelenti, hogy
azt kutatják, hogyan tudnak új innovatív egészség-megőrzési szolgáltatásokat nyújtani. Sokféle
szakember dolgozik ezért együtt: fizikoterapeuta,
pszichológus, tapasztalt tanácsadó, nővér, dietetikus. Különböző részlegek működnek a központban: ápolási klinika, ami azt jelenti, hogy az
ápolók nem házhoz mennek, hanem a központban ápolják a pácienseket. Preventív szolgáltatásokat is nyújtanak, vagyis megfelelő helyre irá-

közök állnak rendelkezésre az egészségügy területén. Egy kisebb kutatási részleg is működik a
központban, ahol egészséges élettel kapcsolatos
kutatásokat végeznek, illetve fő területük még a
demencia kutatása. Elsődleges céljuk a megelőzés, az egészséges életmód kialakításának elősegítése a lakosok körében. Számos kutatásból
nyernek információkat a leggyakoribb egészségügyi kockázati tényezőkről.
A célcsoportjuk azok az emberek, akik magas
egészségügyi kockázattal élnek, vagy változtatniuk kell a szokásaikon. Az első alkalommal személyes tanácsadáson azonosítják be a problémát,
majd tervet alakítanak ki, hogy melyik csoporthoz vagy kurzushoz érdemes csatlakoznia. Vannak különböző, állandó csoportok, mint az egészséges étrend vagy aktív élet kurzus, amely utóbbi
az elegendő testedzést tűzi ki célul. Kisebbségi
hölgyeknek speciálisan kialakított csoportjuk is
van. A csoportok foglalkozásaira 12 héten át járnak az emberek, majd újra személyes tanácsadásra
kerül sor, ahol értékelik, hogy elérték-e a céljukat,
és ha nem újra kezdik a folyamatot.
Az eredményeik azt mutatják, hogy sok embert
tudtak bevonni az egészséges élet kialakításának
irányába. Motivációt és tanácsot kapnak az embe-
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rek. A norvég orvosok körében végzett felmérés
is azt mutatja, hogy nagyon hasznosnak tartják
a szolgáltatást.
A kisebbségi hölgyeknek speciális egészségmegőrzési programot indítottak. Ez Stavangerből
induló kezdeményezés. A náluk élő kisebbségi
emberek fokozottan ki vannak téve a 2-es típusú
diabétesz veszélyének. Gazdasági-társadalmi
különbségeket is szerettek volna elsimítani ezzel a
programmal. A Dél-kelet Ázsiából érkezők fokozottan ki vannak téve a cukorbetegség kockázatának. Azért választották célcsoportul a nőket, mert
ők vásárolnak és ők készítik az ételt a családnak.
A KS Regionális Irodájának munkatársai 2018.
március 20-án reggel üdvözölték a delegációt a
stavangeri városházán. Az előadás a Norvég Helyi
és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
és az önkormányzati rendszer bemutatásával kezdődött. Kiira Keski-Nirva, a KS szakértője áttekintést nyújtott a norvég jogi keretekről, esélyegyenlőségi feltételekről, a munka és magánélet
egyensúlyát segítő intézkedésekről, amely tartalmát tekintve nem tér el a bergeni tanulmányút
előadásaitól.

A délután folyamán látogatásra került sor a
stavangeri Szabadidős és Ifjúsági Központba. A fiatalok aktív közösséggé fejlődését célzó intézmény
számos ingyenes és az igényekre szabott szolgáltatással várja a látogatókat. Egy magyar önkéntessel is
volt alkalom beszélgetni, aki az EU önkéntesküldő
szolgáltatásán keresztül és annak támogatásával
élt Stavangerben már néhány hónapja.
A delegáció ezt követően a stavangeri Városházán az Bjørg Tysdal-Moe alpolgármester asszon�nyal és Ingrid Hauge Rasmussen tanácsadóval
találkozott. A városvezető hölgy elmondta, hogy
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az olajcsökkenés miatt sokan sajnos elvesztették a
munkájukat. Szerencsére örömmel látják az optimizmust a munkaerőpiacon, de azt szeretnénk,
hogy a munkanélküliség tovább haladjon. A cél
az, hogy 2020-ra 10 000 új munkahelyet érjenek
el a régióban.
Stavanger Norvégia 4. legnépesebb városa,
132.729 lakossal rendelkezik. Területe: 44,51 km2.
Stravanger a kontinensen és számos szigeten fekszik és Rogeland megye közigazgatási központja.
A várost 1125-ben alapították, Norvégia egyik legrégibb városa. A város 7 kerületből áll, javarészt
lapos területekből áll. A városban számos nemzetközi cég van jelen, köztük a Statoil, az olajipar
jelentőségét mi sem mutatja jobban, minthogy a
várost Norvégia olaj fővárosaként is emlegetik.
Stavanger jelentős egyetemi város, számos felsőoktatási intézmény központja. A képviselő-testület 67 főből áll, a vezetésben többségben vannak
a Munkáspárt képviselői. A város meglehetősen
alacsonyan fekszik, számos tó (5) és fjord (3) található itt és gazdag élővilággal rendelkezik. A zöld
területek aránya magas, a várost parkok tarkítják.
A delegáció a tanulmányút harmadik napján
Sandnesbe és a Science Factory nevű tudományos
és kutatási látogatóközpontba utazott.
A központ egyaránt szolgál tudományos célokat, másrészt ismeretterjesztéssel, gyermekek
oktatásával is foglalkoznak. Kiemelt céljuk, hogy
minél több lányt vonzzanak a tudományos területekre. Sandnesben található a világhírű kerékpárgyár, amelynek kiállítása szintén a központban kapott helyet.
Hilde Lofthus aljegyző asszony Sandnes önkormányzatának képviseletében elmondta, hogy
75 ezres városa akár egy mini Norvégia: megtalálhat benne minden, ami jellemző az országukra:
a lakosok 30%-a 30 évnél fiatalabb 3%-kal növekedett a lakosság évente 2015-ig, ez a folyamat most
megállt az olajválság miatt. Észak-Amerikából,
Európából érkeznek sokan hozzájuk: 140 országból élnek itt emberek együtt békében. A második
legnépesebb nemzetiség a lengyel a norvég után
a településen. A munkanélküli ráta 1,7% körül
van átlagosan Norvégiában, Sandnesben ez 4%.
Az ország politikai vezetésébe jelentős arányban vesznek részt nők: a 2018. január 17-én meg-
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alakult kormányban 22-ből 11 nő vesz részt a női
miniszterelnök vezetése mellett.
Ő személy szerint 60 évesen három gyermek
édesanyja, 5 unkája van már, 10 éve dolgozik
az önkormányzat vezetésében és mindig teljes
munkaidőben dolgozott. A hivatal vezetésében
7 fő vesz részt, akikből 2 férfi. A férfiak jelenlétét az olaj magyarázza meg. Nagy a verseny a
közszféra és a privátszektor között a minőségi
munkaerőért.
Sigrun Homleid szakértő elmondta, hogy ő
felel Sandnesben a szakszervezetekkel való tárgyalásokért többek között. 2005-ben kezdtek el
először foglalkozni az esélyegyenlőségi tervezéssel, korábban nem kezelték önálló területként.
2009 óta diverzitás tervvé változott az elnevezése és némileg a tartalom is, hiszen más alulreprezentált csoportokat is bevontak a tervek
célcsoportjai közé. Ezekről a tervekről folyamatosan jelentéseket és kiértékeléseket kell küldeni
a kormányzat felé.
Vigdis Vatne, a Sandnes-i HØYLAND Középiskola igazgatóját és helyettesét azért hívták meg a
delegáció programjába, mert 2017-ben ez a középiskola nyerte el a Benjamin Díjat. A rasszizmus
elleni harc keretében a díjat egy tragikus eset nyomán alapították 2002-ben. A 15 éves Benjamin
Hermansent egy Osló közeli városban rasszista
indokból gyilkolták meg. A díjat olyan középiskolák nyerhetik el, amelyek aktívan tesznek a rasszizmus és a diszkrimináció ellen.
Az igazgató asszony elmondta, hogy a 75 ezres
Sandnesben iskolájuk 330 13 és 16 év közötti fiatalt
oktat és nevel 41 tanárral és 7 szociális munkással.
Az óraelemzés módszerével követik és fejlesztik a
pedagógiai munkát, ami folyamatos magas minőségű szolgáltatást tesz lehetővé. Benjamin Frank-
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lin szavait követik felfogásukkal: «If you tell me,
I will forget, If you teach me, I will remember, If
you involve me, I will learn.» Vagyis «Ha elmeséled nekem, elfelejtem, ha megtanítasz, emlékezni
fogok, ha bevonsz engem, meg fogom tanulni». Így
a pedagógusok aktív résztvevői a foglakozásoknak
ahelyett, hogy frontálisan oktatnának.

Két módszerüket osztották meg a magyar látogatókkal: a FlexID és a DEMBRA programokat.
Az előbbi lényege, hogy a különböző nemzetiségi hátterű diákoknak azt mutatják meg, hogy
rugalmas az önazonosságunk, vagyis attól, hogy
egy kisebbségi nemzetiség tagjai vagyunk, lehetünk adott esetben a norvég társadalom hasznos
és fontos része is. Bizalmat, tudást és készségfejlesztést ösztönöznek, ezzel próbálnak hidakat
építeni a tanulók között. A DEMBRA a rasszizmus és diszkrimináció elleni demokratikus program, amelynek keretében három alapelvet követnek: részvétel és befogadás, tudás és kritikus gon-
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talatai önkormányzataink saját céljai mellett hasznosulhassanak. A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) és a Norvég Helyi
és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
szervezte a szakmai programokat.
Beke Imre, Nádudvar polgármestere elmondta,
hogy egyszerre van Nádudvaron munkaerőhiány
és munkanélküliség. Jó lehetőség volt megnézni
Norvégiában, hogy hogyan oldja meg egy gaz-

dolkodás, és a kompetenciák sokszínűsége. Azt
vallják, hogy a befogadás több, mint az integráció.
A diákokat különböző programokon át arra sarkallják, hogy lekerüljék a rasszizmust és a diszkriminációt. Mindezt olyan jó eredménnyel, hogy
2017-ben kitüntették őket
A tanulmányút utolsó napjának délutánján a
Sandnesi polgármesterrel munkaebéd keretében
beszélgettek a résztvevők.
Sandes képviselő-testülete 49 főből áll és a jelenlegi vezetésben többségben vannak a Munkáspárt
képviselői. Sandnes Norvégia kerékpáros városa
ként ismert, főleg, mert itt üzemel évtizedek óra
az Øglænd DBS kerékpárgyártó cég. A helyiek és a
turisták számára számos kerékpárútvonal áll rendelkezésre. A folyamatban lévő politikai reform
kapcsán Sandnes és a környező városok kapcsán
is sor került összevonásokról való egyeztetésekre

Tervezési műhelymunka az egyenlőbb
esélyekért helyi szinten –
a stavangeri tanulmányút
tapasztalatainak hasznosulása
2018. április 19-én a TÖOSZ által fenntartott
Önkormányzati Koordinációs és Információs
Központban dolgozott együtt Balástya, Bácsalmás, Lőrinci, Nádudvar és Réde településvezetése a jobb helyi szintű esélyegyenlőség érdekében.
Az interaktív munkamódszer lehetővé tette,
hogy a Norvég Alap által támogatott projekt keretében megrendezett norvég tanulmányút tapasz-
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Beke Imre (Fotó: Kolin Péter)

dag ország a problémáit az esélyegyenlőség terén.
Nádudvar a Hortobágy szélén fekszik. A megye
nyugati részén Debrecentől 40 km-re. Nevét a
náddal körülvett udvarokról kapta. A nagyközségi rangot 1969-ben, a városi címet 1989-ben
kapta meg Nádudvar.
Nádudvar önkormányzata számára az alábbi
tapasztalatokat hozta a tanulmányút:
–– A nők esélyei terén a továbbiakban is
kiemelt cél, hogy az önkormányzat a legtöbb értékteremtő közmunka program
folytatása.
–– Az egészségmegőrzés, megelőzés, helyes
táplálkozás terén jelentős elmaradás tapasztalható. Ezen főleg a gyerekek bevonásával
igyekszünk változtatni, mert a tapasztalataink szerint az ő hatásukra könnyebben
sajátítják el az új szokásokat a felmenőik.
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–– A fiatalok számára az önkormányzat anyagi
lehetőségeihez mérten megtalálni azokat a
közösség építő és fejlesztő lehetőségeket,
amelyek révén a település népességmegtartó ereje nő.
–– Az egészségügyi alapellátás tovább fejlesztése az elérhető szolgáltatások szélesítése.
–– A közösségteremtő értékek megerősítése.
–– A nők munkavállalásának esélyeit növelendő az önkormányzat a bölcsődei ellátás
fejlesztése érdekében idén indított egy mini
bölcsődét, ami a meglevő bölcsőde mellett
igyekszik a megnövekedett igények kielégítésére. A tapasztalatok alapján nyitottak
vagyunk a további kvalitatív és kvantitatív
fejlesztésekre.
–– Számunkra a tanulmányút egyik nagy tanulsága az értő türelem gyakorlati alkalmazása.
Pölöskei József, Réde polgármestere elmondta,
hogy Réde a nagyvárosok központja, mivel ugyan-

üzemük és kerti magokat gyártó cég. A 15 fő közfoglalkoztatott között 3 urat és 12 hölgyet találunk. Szociális jellegű foglalkoztatásban vesznek
részt, kevésbé klasszikus közfoglalkoztatásban.
A norvég tapasztalatokra hivatkozva a polgármester úr elmondta, hogy az ott látott Egészséges Élet Központ példájából az ragadta meg, hogy
mennyire fontos az önkéntes döntés: jöjjenek rá,
hogy egészségtelen az életmód.
Az önkormányzati rendszerük hasonló, az alapfokú oktatás fenntartásának kivételével.
Juhász Jenő alpolgármester Balástyáról
elmondta, hogy településük Szegedtől 25 km-re
fekszik. 3500 fő lakossal és dominál a mezőgazdasági tevékenység. Az újburgonya hazája, ez a
húzó-ágazat. Ez nem gépesíthető, kézimunka igényes. Munkaerőhiány alakult ki, majd Romániából
érkeztek áttelepülők. Ez a bevándorlás most vis�szaszorult. Két fontos rendezvény: ősszel a zöldség-virág fesztivál: kiállítással, nívós előadók fellé-

Pölöskei József (Fotó: Kolin Péter)

Juhász Jenő (Fotó: Kolin Péter)

olyan távolságra van Győrtől, Székesfehérvártól,
Tatabányától. Réde a Bakony kapuja, 1400-1500
lakossal bír. Önálló iskolájuk, óvodájuk van. Háziorvos, fogászat is van. A fogászati ellátás ingyenes, egyedülálló módon az önkormányzat finanszírozza. Könyvtár, civil szervezetek: mazsorett,
néptánc, idősek klubja, hagyományőrzők, lovas
klub, polgárőrök, tűzoltó egyesület. Tavaly a tűzoltók önálló beavatkozók lettek. Van egy bútor-

pésével jár. November 2. hétvégéjén Böllér napok.
2 napirendi pont: történelmi séta és tradicionális
italok. Balástya számára a fiatalok nagyon fontosak, hiszen ha nincs elég fiatal, akkor a település
lassan légszomjat kap.
A fiatalokat tartós programokkal, munkahelyteremtéssel lehet helyben tartani. Településük az
M5 autópályáról 2 lehajtóval bír, ezért nagyon kedvező a helyzetük logisztikai szempontból. Zöld-
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ség gyümölcs csomagoló üzem is működik a településen. Olyan programot szeretnének indítani,
amit a norvég tanulmányúton láttak: tartalmas
ifjúsági szabadidős programot. Régebben volt
ifjúsági klub, mai napig tartó barátságok alakultak ott ki. Ezek a fiatalok azóta lokálpatriótákká
váltak. Az elején vonzó programot szeretnének
kialakítani, majd biztosítani a folytatás lehetőségét. Remélik, hogy minőségi bevándorlókat is
szereznek a környékről.
Dr. Schottner Norbert, Lőrinci jegyzője
elmondta, hogy Heves megyében, Pest megye
mellett található a 7 km hosszú település. Északi
részén elhalt iparterület található, ahol néhány
éve rekultivációra került sor: az azbeszt miatt
sokan meghaltak. A település 5553 fő lakossal
bír, Gödöllő és Budapest nagy vonzerővel bír.
Az azbeszt sajnos eltántorította a beköltözőket.
A 2024-es választásokra valószínűleg 5 ezer fő
alá csökken a lakosságszám. 52% nő, 59% az aktív
korúak, szemben a sandnes-i 69%-kal.

Dr. Schottner Norbert (Fotó: Kolin Péter)

A Norvégiában látott „Férfiakat a szociális ágazatba” program mintájára a jegyző úr javasolja
országos, kormányzati program indítását. Legjobban a családokkal kapcsolatos tapasztalatok tetszettek legjobban – vélte Lőrinci jegyzője. A bölcsődei ellátás fejlesztésére nagy szükség lenne itthon is. Lőrinciben kihasználatlan ez a szolgáltatás. A magyar férfiaknak is üdvözlendő volna a
szülési szabadság biztosítása – Norvégiában ez
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10 hét a férfiaknak, szemben a nálunk adott pár
napos lehetőséggel.
Érdekes volt a stavangeri ifjúsági program
is: ajánlatos volna az önkéntesség terjesztése.
A magyar 1,6 helyett 1,9 az egy főre jutó gyermekek száma Norvégiában. A részmunkaidős foglakoztatás bevezetése is fontos előrelépés lehet,
amit egy önkormányzat a munka szervezésével
biztosíthatna a munkavállalói számára.
A program lényege a munkanélküli 26-55 év
közötti férfiak bevonása az ápoló szakmákba országos program keretében megvalósuló oktatással,
munkahely biztosításával, amelyhez állami és
önkormányzati segítséget nyújtottak Norvégiában.
A három fő érték a tisztelet, képesség és segítés. A
norvég tapasztalat azért is lenne hasznos a hazai
adaptáció szempontjából, mert az idősotthonban
férfi ápoló, gondozó hiány van. A családsegítésben aktív és határozott részvételre, a házi-segítségnyújtásban fizikai erő jelenlétre lenne szükség,
amit férfiak bevonásával lenne célszerű megoldani.
A bölcsődei ellátás nem eléggé kihasznált Lőrinciben. Kizárólag hölgyek dolgoznak az intézményben és csupán 14 gyermek jár oda a városból és
a környékéről. Ezzel szemben a norvég példa azt
mutatta, hogy 2 éves kortól kötelező az „óvoda”
és a férfiaknak is aktívan részt kell venni a gyermeknevelésben. A szülést követően 49 hét szülési
szabadság vehető igénybe a teljes fizetés mellett,
ezenkívül még tíz hétig a fizetés 80%-át kapja az,
aki gyermekét otthon akarja nevelni. Van lehetőség egy év fizetés nélküli szabadságra. A gyermek
betegsége idejére mind az anya, mind az apa 12-12
nap fizetett szabadságot vehet igénybe. A gyermek születését követően az apák 10 hét fizetett
szabadságot kapnak, hogy az újszerű életet a család együtt tudja tölteni.
Az általános iskolai tanárok esetében közel 70%
a nők aránya. A stavangeri ifjúsági központ példája
is hasznos volt, amelyhez hasonló délutáni időtöltést a magyar városban is lehetne szervezni a fiataloknak: kondi- és edzőterem fiataloknak, sportolási lehetőség a műfüves pályán, vagy délutánonként tánc és egyéb szabadidős játékos tanulási lehetőségek szervezése.
Érdekes és figyelemreméltó volt az Európai
Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében utazó magyar
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fiatallal való stavangeri találkozás is. Az Erasmus+
programnak utánanézve a jegyző úr elmondta,
hogy érdemes a magyar önkormányzatoknak is
élni a lehetőséggel. A program a 17-30 éves fiatalokat célozza, külföldi önkéntes munka egy
társadalmilag hasznos nonprofit szervezetnél,
civil szervezeteken keresztül, min. 2 hét – max.
12 hónap időtartam keretében. Útiköltséget,
a szállást, ellátást, biztosítást, nyelvi felkészítést és zsebpénzt biztosít a program a résztvevők számára.
Norvégiában törvény szabályozza, hogy minden közjogi szerepet ellátó döntéshozó testületben
legalább 40% női arányt kell biztosítani. A norvég
pártok önkéntesen vezették be a női kvótát már a
törvény megszületése előtt. Lőrinci Város Önkormányzata a nemek közti esélyegyenlőség szempontjából a következőképpen fest: 9 fő képviselőből 2 nő és 7 férfi dolgozik, a polgármester férfi.
A Lőrinci Polgármesteri Hivatalban 24 fő dolgozik, 1 fő férfi felsővezetővel, 2 férfi / 1 nő középvezetővel, az összes dolgozó körében a férfiak és nők
aránya: 7 férfi és 17 hölgy. Összegzésként a jegyző
úr szerint közép-kelet európai szemmel feminista
társadalomnak tűnhet Norvégia, ennek fő oka az
eltérő társadalmi fejlődés a 19. században. Vannak
bizonyos szegmensek, ahol a nemek halmozódást
mutatnak. Főbb tapasztalataik: irigylésre méltó a
férfiak szerepe a családban, a norvég családmodell
és családpolitika, a férfiak szerepe a „nőies” foglalkozásokban. Figyelemreméltó volt a részmunkaidős foglalkoztatás fontossága. Élmény volt a lőrinci
delegáció számára a nyitott kultúra, a családcentrikusság, az elfogadó integráció megtapasztalása
és a tény felismerése, hogy Norvégiában a munka
világa nem csak a férfiakra van szabva.
Horváth Erika projektmenedzser, Bácsalmás képviseletében elmondta, hogy Bácsalmás a
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„Felsőbácska kapuja”, ami azt jelenti, hogy Bácsalmás város a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun
megyében található, a régió 53 városa közül a 33.
legnagyobb lakónépességű. Bácsalmás a Duna-Tisza
köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok
közötti háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. A város az ország egyik leghátrányosabb helyzetű járásának központja. A város közvetlen vonzáskörzetét a járás további 9 települése
jelenti: Bácsbokod, Bácsborsód, Katymár, Madaras,
Kunbaja, Csikéria, Bácsszőlős, Tataháza, Mátételke.
Bácsalmás három-nemzetiségű: magyar, bunyevác és sváb település, amelyet címere is jól jelképez. A város neve magyarul Bácsalmás, bunyevácul Aljmaš, svábul Almasch. Bácsalmás város
legfőbb célkitűzése értékeinek őrzése, valamint
értékeinek bemutatása lakosainak és látogatóinak.
Nagy a munkaerőhiány. A Sole-Mizo Zrt. pl.
naponta küldi, hogy 20-30 főt tudnának azonnal alkalmazni. A járási polgármesterek járják
a cégeket és felmérik, milyen munkaerőre lenne
szükség. Alkalmaznak egy kolléganőt, aki a határ
mentén toborozza a munkaerőt. „Adjunk esélyt
mindenkinek!” – Bácsalmási járás esélyteremtő
programterve – Esélyegyenlőségi kerekasztalok
(foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és szociális) során közös gondolkodás, szükségletek felmérése, közös tervezés zajlik. A megvalósítás térségi, járási szemléletben történik a térségi település- és vidékfejlesztő csapat által generált projektek és a társszakmák együttműködése által.
Célcsoportok voltak: gyermekek, nők, időskorú
emberek, fogyatékos emberek helyzete, foglalkoztatási problémák – munkanélküliség – munkaerőhiány, a teljes járás területére kidolgozták a terveket.
Tapasztalatok, tanulságok a norvég tanulmányútról: egészséges életmód-szemlélet; a nemek közti
esélyegyenlőség jelentősége, intézkedések sokrétűsége, szabályozottsága; a pozitív gondolkodás,
befogadás, elfogadás, az önkéntesség, munka és
magánélet egyensúlya.
Tanulmányút által inspirált fejlesztési ötletek:
az önkormányzat közösségfejlesztésen keresztül is
minél nagyobb egyenlőséget próbál megvalósítani.
Az oktatás terén nagy hatást gyakorolt a norvég
előadó által idézet Benjamin Franklintől miszerint «Ha elmeséled nekem, elfelejtem, ha megta-
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nítasz, emlékezni fogok, ha bevonsz engem, meg
fogom tanulni». Így a pedagógusok aktív résztvevői a foglakozásoknak ahelyett, hogy frontálisan oktatnának. KIP – EFOP 3.9.2 + érzékenyítésről szóló program keretében fogják ezt megvalósítani Bácsalmáson. Fontos tapasztalatokat szereztek még az egészséges életmódról – tanulság
számukra, hogy a szolgáltatások koordinációjának
összehangolása térségi szinten történjen. Különböző projektekben megvalósuló szemléletformálás, célzott tevékenységek pl.: 3.9.2. Komplex óvodafejlesztési programban az egészséges életmódra
nevelés keretén belül, kézmosó show, úszás, vízhez szoktatás – nagyobb hangsúlyt kellene fektetni továbbá a felnőttek szemléletformálására.
Önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében
(civilek bevonásával pl.:1.3.5.)
A workshop Tóth Attiláné dr. előadásával folytatódott, aki „Nők és férfiak ma és a jövőben” címmel tartotta meg előadását. A jövőkutatók sokat
foglalkoznak a múlttal. Nem furcsa, hogy történelmi szemlélettel bírnak, hiszen a múltból lehet
a jövő eseményeire következtetni. Régen történtek azok az események, amik a mai napig hatnak.
A felsőoktatásban az elmúlt 15 évben növekedett
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a nők aránya. Ennek súlyos következményei lesznek: egyre kevesebb férfi vezető lesz. A társadalomban előbb utóbb több lesz a női vezető, mint
férfi. Ne forduljon elő, hogy a jelentkezésnél 10%
férfi van, a végzettek körében pedig 0%. Nemcsak
az a baj, hogy nem tanulnak a férfiak, hanem az
is, hogy nem vigyáznak az egészségükre. Így a
rövid előadást összegezve elmondta, hogy társadalmunk jövője függ attól, mennyire sikerül változtatni a szemléleteken.
A workshop közös Világkávéház típusú tervezéssel zárult, ahol csoportokban dolgoztak együtt
a települések képviselői arról ötletelve, milyen
konkrét intézkedéseket tehetnek céljaik érdekében. Végül elkészültek a koncepciók valamennyi
résztvevő település számára, amelyben a közösen kidolgozott fejlesztési elképzelések kerültek
összegzésre, jó alapot nyújtva a 2018-ban esedékes kötelező felülvizsgálathoz a Helyi Esélyegyenlőségi Programok tekintetében.
A partnerek együttműködése kiváló volt: a norvég és a magyar önkormányzati szövetség a résztvevő önkormányzatok igényeire építve szervezte
meg és kivitelezte a projekt mindkét elemét. Elhatározás született, hogy a résztvevő önkormányzatok az országon belül is ellátogatnak egymáshoz a gyakorlati tanulás lehetőségeit kihasználandó. A KS és a TÖOSZ pedig további terveket
dolgoznak ki együtt a jövőbeni sikeres együttműködés reményében.
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Ceglédbercel:
Okos megoldások –
modern falu
Fejlesztések az „okos falu” címért
Szerző: Hajós Anna
Ceglédbercel Pest megyében, a Duna és a Tisza
között, Budapesttől mintegy 60 kilométerre található. Cegléd és Albertirsa között, szinte mindegyikkel összeépülve élnek itt az emberek. Már
a honfoglalás idején is lakott volt, ezt bizonyítják
az ásatások a Gerje patak és a Gödöllői dombok
között. Nehéz a múltja a településnek, ám hűséggel őrzik ezek emlékeit is. A II. József által a XVIII.
században Hannoverből idetelepített evangélikus svábok nagy része egy járvány áldozata lett.
Kőkeresztjeik a gondozott temetőben emlékeztetnek rájuk. A megmaradottak többsége visszaköltözött hazájába. Az újabb beköltöző sváb családok katolikusok voltak, és Magyarország már
létező sváb településeiről érkeztek. Kihasználták
a hely rendkívül jó adottságait. Leszármazottaik
egy része ma is itt él, de a II. világháború megtizedelte őket. 648 itteni lakost elvittek „malenkij
robot”-ra, kevesen tértek haza, az itt maradottak
közül sokat, több mint ezrüket pedig sváb voltuk
miatt kitelepítették az országból. Csak hárman
tudtak visszaszökni. A főutcán emlékmű hívja
fel a figyelmet keserves sorsukra. 1948 tavaszán
a Felvidékről a németek helyére 48 család érkezett, a falu hamarosan befogadta őket.
– Ceglédbercel életét, fejlődését többszörösen
befolyásolja a vasút. Már 1848-ban megépült, így
érkezett Kossuth Lajos is Ceglédre. Innen mentek önkéntesek a szabadságharc seregébe. És ezt
mi számon tartjuk. Egyrészt könnyen megközelíthető a településünk a napjainkban felújított, két
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megszépült állomású Budapest – Szolnok vasútvonalon, másrészt az itt élők már generációkon
keresztül állnak a MÁV szolgálatában, szinte minden területen – ismertette Török József polgármester – Dolgoznak a Nyugati pályaudvaron, az
Északi Járműjavítóban, a Ganzban. Vasutas településként híresültünk el. Tisztességes megélhetést
biztosít ez a munka, egyenruhát, ingyenes közlekedést. Mivel a család is megkapja a szabadjegyet, a megtermelt áruval ingyen juthatnak fel a
budapesti, a Lehel, vagy a Bosnyák téri piacokra,
a közeli Albertirsára. Három kilométer hosszú
kerékpárút segíti a kerékpáros turisták közlekedését. További fontos előrelépés a fejlődésben a 4-es
számú főközlekedési útvonal kialakítása, – igaz,
emiatt elvesztettünk két vendéglőt, mert meg-
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Török József polgármester

szűnt a nagy áthaladó forgalom, viszont csendesebb lett a falu. A most épülő leágazása rövidesen meggyorsítja a mi közlekedésünket.
– Mennyire befolyásolta a település életét a sváb
múlt, származás?
– Az egykori zárt sváb közösség anyagi áldozatával épült 1801-ben a katolikus templom,
Klebersberg Kunó minisztersége alatt a máig
meglévő két iskola, az önálló közigazgatás révén
lehetővé vált saját adókivetéssel folyamatosan
gazdagodott Ceglédbercel. Iparosok, kereskedők
léte, vásártartás mind segíti ezt. Jelentős számban részt vettek az itteniek az I. világháborúban
is. II. világháborús dokumentumfilm mutatja be,
hogy a németek a ceglédberceli vasútállomáson
rakodják ki a felszerelésüket, mert itt minden erre
alkalmas, szükséges építmény, rámpa megvolt.
1944-ben gyorsan áthalad a front, kevés anyagi
kárral, kevés polgári áldozattal. Azután jön az
orosz fogság a német származásúaknak, majd a
kitelepítés 1946-ban. A „malenkij robot”-ra elvittek közül azok, akik életben maradtak a bányá-
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ban végzett munka után, 1949. november 4-én
tudtak hazajutni. Nagyon kevesen élnek ma már
közülük, hosszú ideig tilos volt erről beszélniük.
Ez most a Falu napja, erre emlékezünk. A kollektív bűn hirdetése jelentős veszteséget okozott a
falunak. Megmaradt azonban a sváb identitás,
a zárt közösség. A hatvanas évek végéig például
nem nagyon illett idegenből hozni a férjet, vagy
feleséget. 1968-ban, a lakossági erő bevonásával
megkezdődik az ivóvízhálózat kiépítése az egész
faluban. Működik óvoda, bölcsőde, iskola. A 80-as
évektől kiépül a gázvezeték, a telefonhálózat és a
szennyvízelvezetés is. Mondhatjuk, hogy a rendszerváltás után egy perccel minden infrastruktúrával rendelkeztünk.
– A temető az Aranyhegy közelében van. Miért
kapta a nevét ez, találtak itt aranyat?
– Nem, viszont ott vannak a szőlőskertek, kiváló
a talaja és aranyat ér az ottani bor. Onnan a fagy
és a hideg mindig lefelé jön, és csak nagyon szélsőséges időjárás esetén fagyott el a termés. Pályázatot adtunk be, hogy a fejlesztési elképzelésünket
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megvalósíthassuk, vagyis, hogy kiépüljön a pincefalu, a Kálvária, a kilátó jó megközelíthetősége.
– Hány lakosa van Ceglédbercelnek?
– 4400-4500 között „billegünk”. Sajnos az egykori kitelepítettek már nem járnak vissza, meghaltak, vagy megöregedtek, fiaik, unokáik pedig
Németországban asszimilálódtak.
– Mióta polgármester?
– 2002-ben választottak meg, a harmadik ciklusomat töltöm. Fejlesztjük az iskolát, óvodát, büszkén mondhatom, hogy nincs földes utcánk. Nem
volt hitelünk, nem kellett konszolidálni bennünket. Az ezért kapott 220 millió forintot a település
további fejlesztésére fordítottuk. A két lépcsőben
megkapott forrást felhasználtuk, tavaly december
31-ig mindazokat a munkákat befejeztük, amelyeket ebből az összegből akartunk megvalósítani.
Fogunk még építeni egy gyermekorvosi rendelőt.
– Ceglédbercel az első olyan kisebb település,
amely az Invitech Solutions a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő AutSoft Kft-vel közösen kifejlesztett alkalmazását, széles körben bevezette. A céljuk, elérni
az „okos falu” kívánalmainak meghonosítását.
A Budapesttől 60 kilométerre fekvő faluban már
most érezhetőek a digitalizáció előnyei. Valamiben elsőnek lenni, egyszerre bátor és kicsit félelmes dolog. Hogyan lehet megbirkózni és a település lakosságát ráhangolni a jövő fejlesztésére?
– Úgy éreztük lépnünk kell az informatika világába. Kerestünk olyan partnert, aki segít a megvalósításban. Így találtuk meg az Invitech-et. Elsőként megépült nyolc térfigyelő kamera, majd most
már két wifi csatlakozási lehetőség, letölthető applikáció, amelynek az egyik pontja minden szükséges helyi információhoz, tájékoztatáshoz hozzájuttatja az érdeklődőt az önkormányzat lépéseitől
a templomi miserendig. 1600 ingatlan van Ceglédbercelen, és most már 600 okostelefonon ezek
a tudnivalók elérhetőek, nyomon követhetőek.
– Mennyire tudják ezt az idősebbek használni?
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– Idősügyi programunk van, csatlakoztunk a
kormány programjához. 15 hetven éven felüli lakosunknak van internetes elérhetősége, és kapott
laptopot. Három kollégám segíti őket a használatban, élve a lehetőséggel.
– És a további lépések?
– Most már merünk tovább álmodni. Hogy
meglegyen a pincefalu, hogy a Kálvária a helyére
kerüljön, hogy a jó borunkhoz megismertessük
a legendáinkat.
– Egyet ebből?
A település körül szőlőültetvényeket találunk. A pincesoron finomabbnál finomabbak a
borok. Itt készülnek a Megyeri Fivérek pincészet
borai például, amelyek közül került ki az idei év
ceglédberceli zászlósbora, egy finom cserszegi
fűszeres. A helyi szőlészetek egy csodálatos történetre emlékezhetnek: az egyik itteni gazda,
Siklósi Ferenc bújtatott egy sebesült olasz katonát, aki a háború után visszatért és hálából egy
maréknyi szőlővesszőt hozott, amelyet elültettek,
és napjainkban is terem, úgy fest, mint a bikavér.
Az itteni szőlőből készülő borok könnyűek, többségük homoki, igen kellemes a sváb konyha fogásaihoz. A sült csülökhöz, amely párolt savanyú
káposztával és krumplival készül, vagy a berceli
lakodalmak gasztronómiai kiteljesedésének számító „millikrein”-hez, a főtt, fahéjas, mazsolás
csirkehúshoz. Még egy érdekes sváb szokásunk
elevenedik meg a ceglédberceli ünnepeken: a
báránytánc. Augusztus 19-én, a Bor und i.z.é. (ízek,
zamatok, élmények) rendezvényen, vagy a berceli
búcsún nem maradhat el ez sem. Két báránykát
hófehérre mosdatnak, májusfához kötik őket,
két gyerek tartja a kötőféket, és körbetáncolják a
párok. Azután kisorsolják a barikákat. Ilyenkor
készül bárányformájú torta is, kék, vagy rózsaszín szalaggal. És szól a sváb muzsika, fúvószenekarral, táncolnak a német nemzetiségi ifjúsági egyesület tagjai, felvéve a féltve őrzött egykori népviseleteket.
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Számítanak
a szennyvízelvezetéshez
szükséges anyagi
támogatásra
Szerző: Hajós Anna
Fejér megye Sárbogárdi járásában, Székesfehérvárhoz közel, az Aba és Sárbogárd közötti egyik kis
település Sárszentágota. Polgármesterét, Sebestyén Zoltánt faggattuk a község múltjáról, életéről és jövőbeli lehetőségeiről. A Magyarországon
kevéssé ismert Szent Ágotáról a könyvek azt írják,
Szicíliában született, görög család gyermeke volt,
aki Kr. után 250-ben halt hitéért vértanúhalált.

Sebestyén Zoltán polgármester
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Kínvallatása során összeroncsolták, majd levágták a mellét. A 14 segítő szent egyike, aki a mellbetegek és az anyatej védőszentje.
– Hogy kapta a falu a nevét?
– Már az 1680-as években oklevelek említik a
települést. A környéken a római korban kialakított sóút melletti katonai tűzjelző dombok egyikén épült az azóta az 1700-as években átépített
középkori templom, amely a védőszent nevét őrzi,
és amelyről a települést elnevezték. Az egykori
öregfalu meg az újfalu az évtizedek során lassan összeért. A Zichy uradalom alá tartozott, a
majorhoz kapcsolódó kastély és magtár van itt.
A régi iskola, az egyházi tulajdonban lévő egykori paplak lehetne műemlék, de nagyon rossz
állapotban van, felújításra szorulna, ám gazdátlanul ott hever.
– Hány lakosuk van?
– 1397 fős a településünk. Felsőkörtvély is hozzánk tartozik 70 ingatlannal. Költöznek hozzánk
családok a szomszéd falvakból, ezért nem fogy a
lakosság száma. Egyértelműen meghatározza az
életünket Székesfehérvár közelsége. Oda viszi be
naponta a munkaerőt az ottani cégek 10-12 busza.
– A helyben maradók mivel foglalkoznak?
– A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, a közfoglalkoztatással. Volt már 46 foglalkoztatottunk is, mivel azonban a kormány úgy
akarja, egyre kevesebb az ember, akit így munkába állíthatunk. Most 26 főt tudunk alkalmazni
négy brigádban, elegendő is.
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– Mire tudják használni a közmunka lehetőséget?
– Van egy másfél hektárnyi kertészetünk, egy
nagy fóliasátrunk és öt kisebb, itt dolgoznak, ellátjuk ezzel a lakosságot, éves másfél milliót forgalmaznak terményből. Másik brigádunk rongyszőnyegkészítéssel és üvegáru gravírozásával, díszek
ráégetésével foglakozik. Két hagyományos brigádunkból az ötfős „járdáscsapat” évről évre egyegy utcát ellát öntött betonos járdával, így sokkal
jobban járunk, mert kifizetődőbb, hogy önköltségi áron készül el. A másik csapat a zöld területek kaszálását, a közterületek gondozását végzi.
Természetesen van átfedés a csoportok között.
– Akkor munkanélküliség nincs…
– Van rejtett munkanélküliség, akik nem
regisztráltak, vagy csak egy-egy hónapra kötelességünk felvenni szociális okokból, de igazán
nagy hasznot nem hajtanak sem az országnak,
sem a településnek.
– Mit tartana fontos, megvalósítandó dolognak?
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– Egyértelműen a szennyvíz elvezetését. Ígéretünk van a terület országgyűlési képviselőjétől,
hogy két-három éven belül megkapjuk a szükséges anyagi támogatást. Közösen pályáztunk Sárbogárddal a több mint kétmilliárdos támogatásra.
Ez rendkívül fontos lenne, ugyanis a Sárvíz közepén, egy belvízzel növelt területen helyezkedünk
el. Szükség lenne még a kultúrházunk belső felújítására is, mert rendkívül rossz állapotban van,
majd sorra kellene kerülni a település utcáinak,
járdáinak. Ugyancsak fontos feladat lenne a közösségi élet megerősítése, mert ez az elődöm idején
nem sikerült.
– A turizmus, az idegenforgalom mennyire jellemző a falura?
– Hosszú időre nem tudunk lekötni embereket, két-három óránál nem töltenek többet itt
az emberek. Pedig van egy nagyon szép halastavunk a falu mellett, ám a Duna-Ipoly Nemzeti
park kezelésében, és ők nádaratással tették bevételi forrássá. Mint a Sárvíz-völgye Természetvé-
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delmi Körzet része gyönyörű, rengeteg a madár,
kiváló madármegfigyelő hely, költő és átvonulóterű – kezelésében áll. Bérlője van, ritkán látogatható. A településen 12-13 vadászunk alkotja a
két vadásztársaságot, amely a vasút másik oldalán
lévő területen működik. Nyúl, fácán, vaddisznó,
őz kerülhet ott a puskacső elé.
– Milyen ünnepeik vannak?
– Már ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Szent Ágota nap; az előző polgármesterünk kezdeményezte a templom melletti kegyhely alapítását, azóta minden évben zarándoklat látogatja ott, általában májusban. Ilyenkor a
magyarországi rákliga és más szervezetek közös
megemlékezésen vesznek részt. Június első vasárnapján kettes fogathajtó bajnokságot tartunk.
A hagyományos falusi búcsúnkat július második vasárnapjára tűzzük ki; mindenki, aki elszármazott innen, hazatér meglátogatni a családját,
kimennek a céllövöldébe, vagy hasonló vidám
forgatagba. Augusztus második, vagy harmadik
vasárnapján tartjuk a falunapunkat; amióta polgármester vagyok, ez kétnapos ünnepünk: egyik
nap a falut ünnepeljük, a másikon pedig motoros
találkozót tartunk. Van egy hagyományőrző csoportunk a településen, ők harmadik éve Kul-túra
néven éjszakai túrát honosítottak meg. Több csapat alakul, és este 9-kor érintő pontokon haladnak keresztül, ügyességi feladatokat oldanak meg.
Most Szent Iván éjszakáján lesz. Vidám, nevetős
esemény. Decemberben, adventkor pedig a civil
szervezetek mindegyike egy-egy hétvégén előadást, műsort tart, és készítenek kis vendéglátást, süteményt az oda érkezőknek.
– Előzőleg azt mondta, nem elég erős a közösségi élet. A most felsoroltak nem ezt bizonyítják!
– Ez igaz, de mindig az önkormányzatnak, a
polgármesternek kell kezdeményezni, inspirálni.
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Van még egy sportegyesületünk, a megyei másodosztályban futballoznak. Néptáncosaink voltak,
magam is közöttük táncoltam, de lassan megszűnt az együttes.
– Mióta polgármester, mi volt az eredeti foglalkozása?
– Agrármérnökként végeztem. 2002-ben a kistérséghez kerültem vidékfejlesztési menedzserként. Ott 12 évet töltöttem, majd amikor a kistérségeket központi akarattal felszámolták, bekerültem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, két évig ott dolgoztam. Közben már indultam
a polgármester választáson, képviselőnek, kisebb,
nagyobb sikerrel. 2014-ben polgármesterré választottak. Sajnos rossz korszakban, mert az önkormányzatok lehetőségei, az uniós településfejlesztési támogatások már nem olyan mértékűek,
mint előzőleg voltak. Az eddigi három év avval
telt, hogy az akkori projekteket újra kellett gondolni, megnézni, hogy a település önereje men�nyire teszi lehetővé, hogy újra pályázzunk. Jelen
pillanatban egy nagy, TOP-os pályázatunk került
sikeres elbírálásra, amely az orvosi rendelő és
épület felújítását eredményezi. Pályázatot adtunk
be a falu tájházának a felújítására. Több kisebb
összegre is pályázunk a hazai forrásokból. Ezeket apró sikereknek érzem.
– Melyik tervét tartja nagyon fontosnak, hogy
sikerüljön megvalósítani?
– A szennyvízelvezetést. Az előzetes dokumentációt elfogadták országosan, fenn vagyunk a listán. A Sárbogárddal közös pályázatunk bekerülési költsége 2,6 milliárd forint lenne. Ez nagyon
fontos, ugyanis a Sárvíz közepén, belvízzel növelt
területen helyezkedünk el.
– A TÖOSZ miben tud a településnek segíteni?
– A TÖOSZ segít a többi kollégával ötletelni, jó
példákat és kapcsolatokat ad a település számára.
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TÖOSZ Akadémia
2018 – az OTP Business
támogatásával
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A TÖOSZ – a 2017. évi TÖOSZ Akadémia folytatásaként – a városi és nagyközségi
polgármesterek részére a nemzeti és EU forrásokról, a megvalósítás pénzügyi-üzleti
feltételei lehetőségeiről, a TOP projektek végrehajtásáról és elszámolásának gyakorlati
tudnivalóiról, a központosított közbeszerzésről nyilvános, az érintett és érdeklődő
önkormányzati vezetők számára való bemutatását szolgáló rendezvénysorozat
keretében szakmai fórumokat rendezett 2018. március 27-28-án Balatonszemesen
Baranya, Tolna, Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Veszprém és Fejér megye, 2018. április 10-11-én Hajdúszoboszlón Bács-Kiskun, JászNagykun-Szolnok, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, BorsodAbaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye érintett polgármesterei, jegyzői és az
operatív programok megvalósításával foglalkozó önkormányzati munkatársak részére.
A nemzeti és EU forrásokat (különösen TOP,
VEKOP) felhasználó nyertes pályázatok gyakorlati megvalósításának pénzügyi-üzleti, közbeszerzési, kincstári elszámolási és kivitelezési feltételeinek vizsgálata, eredményeinek az érintett és
érdeklődő önkormányzati vezetők számára tör-
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ténő bemutatása szerepeltek szakmai rendezvényeink elsődleges céljai között.
A két fórumon először Schmidt Jenő, a TÖOSZ
elnöke „Helyzet van önkormányzatok! Előttünk
álló feladatok a TOP végrehajtása során” címmel tartott előadásában az önkormányzatok előtt
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álló Területi- és Településfejlesztési Operatív
Programmal kapcsolatos feladatokról beszélt.
Előadásában kitért a Vidékfejlesztési Program
(EMVA) prioritásaira és a TOP forráselosztására
és területi forrásallokációjára is. Kiemelte, hogy
a fejlesztéspolitika révén erőteljes urbanizáció
várható a következő 10 évben és az önmagukra
hagyott kisvárosok, járásszékhelyek és települések egy része nem lesz képes megújulni a területi különbségek, a lakossági összetétel, az infrastrukturális feltételrendszer elégtelensége és az
erőforrások tulajdonlásának hiánya miatt. Szólt
a jövőbeni meghatározó szektorokról és felhívta
a figyelmet, hogy bárki bármit mond, a támogatott projekttel kapcsolatosan minden felelősség a
támogatott önkormányzaté. Amennyiben hitelképes az önkormányzat, akkor hitelkeret megállapítása valamint a saját forrás feltérképezése
lehet a megoldás. Amennyiben egyik sincs, akkor
baj van, mert elhúzódó beruházás lesz, ami akár
forrásvesztéssel is járni fog (ezek lesznek a vis�szahulló források).
Ezt követően a „TOP végrehajtásának aktuális
kérdései – helyi sikerek az OTP Bank támogatásával” címmel tartott előadást Aladics Sándor
ügyvezető-igazgatóhelyettes, az OTP Bank Vállalati Igazgatósága részéről. Elmondta: az OTP
megállapodást kötött a TÖOSZ-szal, annak érdekében, hogy tematikát dolgozzanak ki a Szövet-
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ség önkormányzatai számára, az EU pályázatok
biztonságos megvalósításához szükséges konstrukciókról.
Dr. Gáspár Emőke, a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság közbeszerzési igazgatója „Központosított közbeszerzés?” című előadásában a fontosabb vonatkozó jogszabályok ismertetése mellett
a központosított közbeszerzés szereplőiről, hatályos keretmegállapodásokról, folyamatban lévő
eljárásokról, valamint a keretmegállapodásos
eljárás második részéről és az elektronikus központosított közbeszerzésről is beszélt.
Domokos Péter, a Magyar Államkincstár EU
Támogatási Főosztály Végrehajtási és Monitoring Osztály főosztályvezető-helyettese a „A TOP
projektek elszámolásainak gyakorlati tudnivalói” című előadás keretében egy mintaprojekten keresztül levezetve mutatta be a egyes fázisok során felmerülő elszámolási kötelezettségeket és azok gyakorlati tudnivalóit.
Balatonszemesen Varga József, a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, míg Hajdúszoboszlón dr. Skultéti Éva, a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a
helyi kamarák és a települési önkormányzatok
közötti együttműködési lehetőségekről beszélt,
majd a résztvevők kérdései következtek az előadókhoz, amelynek során elsősorban gyakorlati felvetések, kérdések merültek fel és kerültek
megválaszolásra.
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Az Önkormányzati
adattárház
bemutatása
Magyar Államkincstár
Az Önkormányzati adattárház az ASP 2.0 fejlesztés új eleme, amely az adatok sokoldalú elemzését
– és így a kormányzati és önkormányzati döntések előkészítését – szolgálja majd.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (ASP rendelet) 9. §-ának előírása szerint az adattárház
működtetője a Kincstár, forrásrendszerei az ASP
szakrendszerek, az ASP rendszerhez interfészes
módon csatlakozó önkormányzatok saját lokális
szakrendszerei, valamint a Kincstárban működő
Törzskönyvi nyilvántartás (KTÖRZS) és Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul. Az
önkormányzati szakrendszerekből a következő
forrás adatkörök kerülnek integrálásra:
–– gazdálkodási adatok,
–– önkormányzati adó adatok,
–– ipar- és kereskedelmi ügyek adatai,
–– ingatlanvagyon-kataszteri adatok, és
–– iratkezelő rendszerek adatai.
Az adattárházra azért van szükség, mert az
ASP szakrendszeri alkalmazásai és a Kincstár
által üzemeltetett adatszolgáltatásokat felgyűjtő
rendszerek az adatköröket összevontan kezelő
elemzői, adatbányászati, szimulációs vagy vezetői lekérdezések kiszolgálására kevéssé alkalmasak. Elsődleges feladatuk ugyanis az ügyintézési
folyamatok támogatása, a tranzakciók gyors rög-
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zítésének és redundancia-mentes tárolásának
biztosítása.
Országos szinten a szakrendszeri adatok együttesen olyan nagyságrendet jelentenek, amelyek
nem elemezhetők kellő hatékonysággal az operatív rendszerek adatbázisain, ezért a döntéstámogatási tevékenységhez szükséges információkat nem lehetséges közvetlenül az ASP-s szakrendszerekből támogatni. Ehhez ún. üzleti intelligencia rendszereket (BI, Business Intelligence),
vagyis adattárházat (DWH, Data Warehouse) és
a ráépülő elemzést támogató alkalmazás környezet együttesét kell biztosítani.
A forrásrendszerek adatait az adattárház egységes alapokon, központosítottan kezeli és lekérdezésre optimalizáltan dolgozza fel. Az adattárház
kiaknázására rendszeresített analitikai, döntéstámogató alkalmazások pedig lehetővé teszik az
elemzői és vezetői igények gyors kiszolgálását, a
hosszabb idősorok elemzése mellett a folyamatosan aktualizált adatok monitorozását.
A forrásrendszerekből a jelenlegi tervek szerint
aggregált és elemi adatok is betöltésre kerülnek az
adattárházba. Az ASP rendelet 9. § (6) bekezdése
határozza meg az adattárház felhasználói körét, amelyek a Kincstár, helyi önkormányzatok, az önkormányzati érdekszövetségek, a Belügyminisztérium,
a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és az Állami Számvevőszék.
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Az Önkormányzati adattárház logikai ábrája

Az adattárházban az adatok önkormányzati
szinten, önkormányzatok adott csoportjaira, országos szinten és idősorosan is elemezhetők lesznek.
A kiaknázási lehetőségek a felmért igényeknek
megfelelően széles spektrumot biztosítanak az
elemzők felkészültségének megfelelően:
–– széles kör számára előre definiált, paraméterezhető riportok készülnek
–– szűkebb kör számára önkiszolgáló riportkészítés lehetősége is adott lesz.
Ezeken felül az előre nem ismert vezetői kérdésekre történő gyors válaszadás érdekében az
adatkört és a BI eszközt professzionális szinten
kezelő ún. kulcsfelhasználók részére felhasználói adatelőkészítés és ad-hoc riportálás lehetősége a teljes betöltött adatkörön biztosítva lesz.
Így például összefuttathatók és kiszűrhetők az
önkormányzat azon adóalanyai, akik szálláshely
engedélyük ellenére nem nyújtottak be idegenforgalmi adó bevallást.
Az adattárházban különböző aggregáltsági
szintű riportok és tételes listák kerülnek előállításra. Az önkormányzatok a saját adataikat részletesen elemezhetik, bármely rájuk vonatkozóan
az adattárházban elérhető kimutatást lekérdezhetik. Különböző bontású aggregátumok, idősoros kimutatások, diagramok és több riportot, diagramot egy felületen ábrázoló ún. vezetői dashboardok is készülnek számukra. Ezzel a
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mai követelményeknek megfelelő Vezetői Információs Rendszer kerül kialakításra, amely által az
önkormányzati szervezeti kultúra szerves részévé
válhat a tény alapú döntéshozatal.
–– Az önkormányzatok és az önkormányzati
szövetségek számára lehetőség lesz önkormányzatok összesített adatait tartalmazó
kimutatások lekérésére is. (Pl. település típusonkénti, azon belül lakosságszám szerinti
kategóriánként számított összegek, átlagok).
Így az önkormányzatok saját adataikat a
hasonló jellegű önkormányzatok átlag adataival összehasonlítva elemezhetik, és ezt saját
működtetési és fejlesztési politikájuk tervezésében és monitoringjában hasznosíthatják.
–– Az operatív döntések támogatása céljából
az adattárház lehetőséget teremt a különböző szakrendszerekben külön-külön nyilvántartott adatok összefuttatására, automatizált keresztellenőrzések elvégzésére
is. Például kiszűrhetők, toplistába rendezhetők az idegenforgalmi adót nem valló, de
szálláshely szolgáltatási engedéllyel rendelkező adózók tételei.
–– Az adattárház létrehozása és fegyelmezett töltése hosszabb távon lehetővé teszi
az önkormányzatokat terhelő egyes adatszolgáltatások kiváltását, ezáltal az önkormányzatok tehermentesítését.
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Annak érdekében, hogy az adattárház adatvagyona ne tartalmazzon személyes adatnak
vagy adótitoknak minősülő adatot, az elemi adatok a NAIH által jóváhagyott módszer alapján
deperszonalizáltan [átkódolt, ezért értelmezhetetlen (adó)azonosító számokkal, nevekkel, címekkel]
kerülnek integrálásra. Így az adótitok és a személyes
adatok védelme biztosított lesz, a visszafejtés/megszemélyesítés kizárólag az adatgazda önkormányzat számára a saját rendszerében lesz lehetséges.
A deperszonalizációt megvalósító programmodult a Kincstár központilag fejleszti ki, és 2018.
június elején teríti az önkormányzatok részére, így
azok beépíthetők lesznek a helyi interfész leválogató programrendszerekbe. Így nem szükséges minden interfészen csatlakozó önkormányzatnak, illetve szakrendszeri szállítójuknak ezt
a fejlesztést külön-külön elvégeznie, a fejlesztők az interfész leválogató programok fejlesztésére tudnak koncentrálni. Az egységes megoldás mellett szól továbbá az is, hogy a központi
fejlesztés, tesztelés, dokumentálás csökkenti a
fejlesztés/tesztelés ráfordítását az önkormányzati oldalon, és redukálja a hibás, vagy nem teljes körű deperszonalizáció esélyét.
Az ASP rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Belügyminisztérium jelentős számú
nagy önkormányzat (21 fővárosi kerület, 19 nagyváros és a főváros) számára engedélyezte azt, hogy
az adattárházhoz közvetlenül, interfészen keresztül csatlakozzon. Tekintettel arra, hogy a rendszercsatlakozási folyamat erőforrás és időigénye a
szakrendszeri oktatások, a migrációs állományok
adattisztítása és az infrastruktúra bővítése okán
nagy, az interfészes önkormányzatok csatlakozási
képességének felülvizsgálatát még augusztus folyamán el kell végezni annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium az ASP rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti döntését szeptemberben
meg tudja hozni. A felülvizsgálatra egy szűkített
adatkörön (ún. betöltési prototípus) megvalósított próbaüzem keretében kerül sor.
Az önkormányzati adattárház fejlesztés megkezdésekor az interfészes önkormányzatok képviselői számára a Belügyminisztériumban tartott
tájékoztatón bemutatásra került az adattárház
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koncepció, a tervezett ütemezés, a betöltési prototípus adattartalma. A tájékoztatón megbeszélésre kerültek az együttműködés keretei, a kapcsolattartás módja, amely lehetővé teszi a kétoldalú, konstruktív kommunikációt.
Az adattárház tervezése és fejlesztése az ütemezés szerint halad.
Két ütemben (2018. április 2. és május 17.) kiküldésre került a betöltési prototípus interfész specifikáció interfészes önkormányzatokkal és szállítóikkal egyeztetett változata. Tekintettel arra, hogy
ugyanazon adatkör legalább 10 különböző szakrendszerből érkezik, nagyon fontos, hogy olyan
konszolidált specifikáció készüljön, amely az ASP
szakrendszerekből és a különböző helyi szakrendszerekből is üzemszerűen előállítható. Jelenleg
a fejlesztési munkák zajlanak a küldő oldalakon
(interfészes szakrendszerek, ASP szakrendszerek) és a fogadó oldalon (adattárház).
Tervezetten június 15-én kezdődik a tesztelés,
amelynek része lesz az adathelyességi tesztelés
is. Ennek sikeres végrehajtásában az interfészes
önkormányzatok gazdálkodási, ipar- és kereskedelmi rendszereit használó szakértőinek munkája meghatározó jelentőségű lesz, míg ugyanilyen fontossággal bír a néhány kijelölt ASP-t
használó tesztelő önkormányzat szakrendszereket használó szakértőinek tesztelési munkája.
Május 25-től alkalmazandó, de már két éve
(2016. április 27.) hatályba lépett az EU új adatvédelmi rendelete, a GDPR (General Data Protection
Regulation). Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a teljes ASP rendszer kialakítása és fejlesztése során figyelembe vettük mind
az akkor hatályos hazai és EU-s, mind a GDPR
követelményeit. Az ASP szakrendszerek adatfeldolgozójaként a Magyar Államkincstár természetesen megfelel a GDPR által támasztott
követelményeknek. A jövőben pedig a hazai jogalkotási, és GDPR gyakorlatot követve folyamatosan igazítani fogjuk a rendszert a jogi és technikai elvárásokhoz. Felhívjuk az önkormányzatok szíves figyelmét arra, hogy, mint adatkezelők maguknak is meg kell felelniük a GDPR által
támasztott adatvédelmi és az információbiztonsági előírásoknak.
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Gyorsjelentés az ÖFFK II.
kiemelt projekt
alkalmazott kutatásainak
főbb eredményeiről
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda

A KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú, „Önkormányzati fejlesztések
figyelemmel kísérése II.” projekt (a továbbiak: ÖFFK II.) előrehaladásáról immáron
harmadik alkalommal adunk hírt az ÖNkormányzat hasábjain. Eddigi írásainkban
az ÖFFK II. projektet, illetve annak célrendszerét, valamint a kutatásokat és azok
várható eredménytermékeit mutattuk be. Jelen írásunk célja, hogy ismertessük az
ÖFFK II. projekt keretében megvalósult három kutatás eredményeit, valamint az
önkormányzati feladatellátásban történő hasznosítási lehetőségeket.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Az előző lapszámokban megjelent cikkekben részletesen bemutatásra került az ÖFFK II. projekt,
valamint a három alkalmazott kutatás célrendszere és kutatási módszerei, így ezekről csupán
egy rövid áttekintést adunk a következő sorokban.
A Belügyminisztérium által a projekt keretében
saját teljesítésben végrehajtott három alkalmazott kutatás a következő tématerületekre terjed ki:
Kutatás I. – az önkormányzati horizontális és
vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusok kiterjesztését megalapozó, alkalmazott kutatás,
Kutatás II. – a helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak, valamint ezek sikertényezőinek és kudarcfaktorainak
az önkormányzati gyakorlatok tükrében történő
azonosítását célzó alkalmazott kutatás,
Kutatás III. – Önkormányzatok információfeldolgozási képességeit (pl. fejlesztési, tervezési,
együttműködési, módszertani stb.), szükségleteit
és a továbblépés lehetőségeit meghatározó kutatás.
A kutatások lebonyolítása során kvalitatív és
kvantitatív technikákat egyaránt alkalmaztunk.
Jelentős mennyiségű szakirodalmi forrásanyag
feldolgozása történt meg, összesen közel ötszáz
személyes interjúra került sor, valamint a teljes önkormányzati kört érintő online kérdőíves
lekérdezést is megvalósítottunk. Utóbbi lekérdezés során az önkormányzatok mintegy 80%-a
adott választ kérdéseinkre. Előbbi adatforrások
mellett természetesen támaszkodtunk a rendelkezésre álló statisztikai adatforrásokra és a sort
kerítettünk egy 1810 fős lakossági lekérdezésre is.
A kutatások során összegyűjtött nagy men�nyiségű adat, információ elemzése és a kutatási
jelentések összeállítása az elmúlt hónapokban
megtörtént. A következő oldalakon a kutatási
eredmények rövid kivonata kerül bemutatásra.

Az önkormányzati koordináció
A Kutatás I. során az önkormányzatok közötti
koordináció legfőbb kérdéseit elemeztük. Mindennapi értelmezésben a koordináció irányítást,
összeegyeztetést, összehangolást jelent. A koordinációt a kutatás során olyan cselekvéssorként
vizsgáltuk, mely a különálló egységek, tevékenységek összehangolását, együttműködését segíti elő
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egy közös cél elérése, komplex folyamatok, jelenségek hatékonyabb kezelése érdekében.
A koordináció vizsgálatakor feltártuk a leggyakoribb együttműködési formákat és csoportosítottuk azokat. Elsőként kategorizáltuk az együttműködéseket a szerint, hogy milyen mértékben
szabályozott a létrehozásuk, működésük, így jogilag formalizált és jogilag nem formalizált együttműködéseket határoztunk meg. A jogilag formalizált együttműködések vizsgálatához adatbázisok is rendelkezésünkre álltak, míg a nem formalizált együttműködések feltárása az interjúk
tapasztalatai alapján történhetett meg.
A kutatás során kialakított együttműködési
adatbázis adatainak elemzése alapján a jogilag formalizált önkormányzati együttműködési formák
között a legjellemzőbbek a közös önkormányzati
hivatalok, az egy- vagy többcélú önkormányzati
társulások, az (önkormányzatok által létrehozott)
egyesületek, az együttműködési megállapodásban
rögzített partnerségek és a konzorciumok. Természetesen egyéb együttműködési formákról is
beszélhetünk, melyek részletes vizsgálatára kutatásunk nem tért ki. Ilyen önkormányzati együttműködés például az önkormányzati érdekképviseleti szövetségekben és a testvértelepülési kapcsolatokban való részvétel.
A kutatás során vizsgáltuk a különböző típusba
tartozó települések önkormányzatainak tényleges
együttműködési gyakorlatát, együttműködési aktivitását és együttműködési hajlandóságát. A vizsgálat során azt kívántuk feltárni, hogy kimutatható-e szoros összefüggés a település sajátosságai
és az együttműködés mintázatai között. A települési sajátosságok között a település nagysága,
gazdasági helyzete, a településen elérhető közszolgáltatási infrastruktúra fejlettsége (szolgáltatásnyújtási kapacitás) szerepelt. Az önkormányzati együttműködési adatbázis vizsgálata során az
alábbi összefüggéseket tártuk fel az önkormányzatok együttműködéseinek számossága – azaz,
hogy egy önkormányzat hány együttműködésnek
tagja – és a települési jellemzők között:
1. A település nagysága és az önkormányzatok
nyilvántartott együttműködésének száma
között fordított irányú az összefüggés, azaz
minél nagyobb a település, annál kevesebb
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formalizált együttműködésnek a tagja az
önkormányzat. A kisebb önkormányzatokra
jellemzőbb a nagyobb számú formalizált
együttműködés.
2. A települési önkormányzatok gazdasági helyzete és az együttműködéseinek száma között
szintén fordított irányú az összefüggés, azaz
minél gazdagabb az önkormányzat, annál
kevesebb formalizált együttműködésnek a
tagja, illetve az önkormányzatok inkább több
együttműködésben vesznek részt.
3. A települések közszolgáltatási kapacitása és
az együttműködéseinek száma között szintén fordított irányú az összefüggés, tehát
minél fejlettebb az adott településen a közszolgáltatási infrastruktúra, annál kevesebb
formalizált együttműködésben vesz részt az
önkormányzat.
A fenti összefüggések részben megerősítették
azt az előzetes feltételezésünket, miszerint azok az
önkormányzatok, amelyek jobb települési adottságokkal és ennél fogva kedvezőbb közszolgáltatási szolgáltatásnyújtási kapacitással rendelkeznek, kevesebb együttműködésben vesznek részt
a közfeladat-ellátás terén. Míg azok az önkormányzatok, ahol az önkormányzat nem rendelkezik a szükséges adottságokkal ahhoz, hogy a helyi
közfeladatokat önállóan ellássa – vagy csak alacsonyabb hatékonyságú, esetleg rosszabb minőségű szolgáltatást nyújtana önállóan, mint más
önkormányzattal együttműködve –, nyitottabbak a térségi önkormányzatokkal a közfeladatellátás közös szervezésére.
Az önkormányzati együttműködések előmozdításában nagy szerepe van a jogszabályi előírásoknak, a gyakorlati céloknak, azaz az önkormányzati együttműködéseket gyakran vezérli
a szabálykövetés, az előírásoknak, kötelezéseknek való megfelelés szándéka. Emellett a gazdasági racionalitás is fontos tényező; az önkormányzatok közötti együttműködéseknél kulcsszerepet játszanak a pénzügyi ösztönzők, amelyek emelt normatívák vagy pályázati források is
lehetnek. A személyes interjúk lehetőséget adtak
az együttműködések hátterében álló ösztönző és
gátló tényezők mélyebb elemzésére is. Településtípusonként vizsgáltuk, hogy mely ösztönző/gátló
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tényezők milyen gyakorisággal fordultak elő az
önkormányzati vezetők válaszaiban.
A kistelepülések tekintetében az együttműködések stabilitásának egyik alapvető tényezője – különösen a közfeladatok ellátását szolgáló együttműködések esetén –, hogy ezeknek a településeknek
az önkormányzatai gyakran nem is tudnák önállóan megszervezni, ellátni a közszolgáltatásokat.
Az együttműködés „kényszere” mellett a kistelepülések önkormányzatainak vezetői abban az
esetben tartották az együttműködéseket jónak,
sikeresnek, számukra kedvezőnek, ha bizonyos
előnyökre szert tudtak tenni az együttműködés
révén. Ilyen előnyként említették az önkormányzati vezetők a kötelező feladatellátás hatékonyabb
megszervezését; a közös pályázás révén többletforrások lehívását; az információmegosztást,
tapasztalatok cseréjét, kölcsönös tanulást; valamint azt, hogy az együttműködés által magasabb minőségű szolgáltatásokhoz tudnak hozzájutni a lakosok, mint amit az önkormányzat
önállóan biztosítani tudna (ha egyáltalán képes
lenne biztosítani).
Emellett a kistelepülések önkormányzatainak
vezetői jellemzően azokat az együttműködéseket
tartották konfliktusmentesnek, jól működőnek,
ahol azonos nagyságú, hasonló gazdasági helyzetű
települések önkormányzatai működnek együtt, és
az együttműködő felek egyenrangú partnerként
vesznek részt az együttműködésben.
Vizsgálataink szerint a kistelepülések önkormányzatainak együttműködési sikerességét az is
erősítheti, hogy ezeken a településeken az önkormányzati/települések közötti együttműködéseknek történelmi hagyománya van.
További részletes információk az együttműködések ösztönző és gátló tényezőiről a Kutatás I.
Kutatási Jelentésében olvashatóak.
A települések közötti együttműködések mellett
a települések és a megyei önkormányzatok közötti
viszonyt is vizsgáltuk. Az elemzés a projekt keretében megvalósult MJV – megyék és települések
együttműködése programsorozat és az ezt kiegészítő interjúk alapján történt meg. A megyei és
települési önkormányzati együttműködés tekintetében a rendezvények tapasztalatai alapján a
következő javaslatok körvonalazódtak:
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–– A megyei önkormányzat a vertikális
együtt
működés eredményeként erősíteni
tudná a helyi szintek bekapcsolását a döntési folyamatokba, különösen a fejlesztéspolitikai döntések meghozatalánál és a
pályázati programok előkészítésénél, ennek
következtében jobban figyelembe tudnák
venni a helyi igényeket;
–– A résztvevők szerint a megyei együttműködés ott volt sikeres, ahol a megyei önkormányzaton keresztül sikerült az információáramlás hatékonyságát javítani térségi
szinten és az önkormányzatok, valamint az
államigazgatási szervek közötti kapcsolattartásban.
–– Szintén jónak értékelték a települési önkormányzati vezetők a megyei önkormányzatokkal való együttműködést, ha a megyei
önkormányzat a települési önkormányzatok számára plusz erőforrásokat tudott biztosítani elsősorban a pályázatok írásában,
források lehívásában. Emellett a megyei
önkormányzat sikeres együttműködés esetén a pályázatok során lobbierőt is jelenthet.
–– Emellett inkább az együttműködés sikerét
korlátozó tényezőként említették, hogy a
megye szűk hatáskörrel rendelkezik, nincs
felruházva olyan jogkörökkel, amely lehetővé tehetné akár a térségi szintű horizontális koordinációs szerep betöltését, akár a
központi és a helyi szint közötti vertikális
koordináció erősítését.
A települési vezetőkkel készített interjúk és a
rendezvények tapasztalatai is azt mutatják, hogy
a települési vezetők egyfajta koordinációs szerep
erősítését, kiterjesztését várják a megyei önkormányzatoktól.

Az inkluzív településmenedzsment
A Kutatás II. keretében a települési önkormányzatok inkluzív működését, mint sikerességi tényezőt vizsgáltuk. Bevezetőként fontos tisztáznunk,
hogy mit is értünk inkluzív önkormányzat alatt.
Értelmezésünk szerint az inkluzív önkormányzat
az innovatív és fenntartható működés és fejlesztések érdekében, a demokratikus alapelvek mentén megvalósítja a helyi hatóságok, a helyi szer-
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vezetek, vállalkozások és lakosság közötti párbeszéd mechanizmusát, az érintettek minél szélesebb körben történő bevonásával, elvárásaik
figyelembevételével és figyelemmel a marginalizálódott csoportok helyzetbe hozására. Kompetensen gazdálkodik a közösség erőforrásaival, és
partnerségben alakítja ki, valósítja meg a helyi
stratégiákat, szolgáltatások szervezését, az inkluzív fejlődés és a szegénység mérséklése mellett.
A társadalmi tőke mozgósítása érdekében támogatja a közösségek fejlődését és bevonását, ezzel
is hozzájárulva a helyi irányítás és területi kohézió javításához.1
Az inkluzív működés sikeressége elsősorban
azon múlik, hogy az érdekeltek valóban hasznosnak tartják ezen eszközöket és technikákat és hos�szútávon az érdekeltek legtöbbje számára pozitív
eredménnyel jár használatuk. A bevonás tekintetében mind az informális, mind a formális módozatok fontos szerepet játszanak. A kisebb közösségekben a személyes, mindennapi kapcsolattartás, a kapcsolatokon keresztül érkező visszacsatolás formális mechanizmusok hiányában is magas
szintű inkluzív működést valósíthat meg. Míg a
nagyobb településeken a formális eljárások szerepe
jóval meghatározóbb, azonban itt is működhetnek
informális csatornák, akár különböző lakossági
és érdekcsoportok, akár véleményvezérek és helyi
közösségek – szomszédságok – között.
A helyi közösség adottságai, mind gazdasági,
mind társadalmi kohézió, mind történelmi tényezők terén, ezen túl a vezetés, elsősorban a polgármester attitűdjei kulcsfontosságú szerepet játszanak az inkluzív működéshez való viszonyulásban.
A magasabb bizalmi szint, a lakosok nagyobb kohéziója elősegíti a lakosság bevonását a döntéshozatalba és a helyi közszolgáltatások nyújtásába,
formális vagy informális módon. A polgármester
képességei, szerepfelfogása így döntő egy önkormányzat működésében éppúgy, mint hogy milyen
csoportokra támaszkodik legitimitása megteremtésében és megőrzésében. Ennek során az a vis�szásnak tűnő helyzet is előállhat, hogy a polgármesterként nem népszerű, akár alkalmatlannak
Számadó Róza (2014): Inkluzív önkormányzat. Jegyzet,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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bizonyult személy kerül újra és újra megválasztásra egy-egy adott településen.
A polgármester számos körülmény együttállása miatt vált a legfontosabb szereplővé. A legtöbb helyi lakos – és az önkormányzatok legnagyobb része is – a helyi hivatalt, függetlenül,
hogy az dekoncentrált államigazgatási szervezet
vagy a polgármester irányítása alatt lévő önkormányzati egység – a polgármester közvetlen irányítása alatt lévőnek és egységesnek tart. Ennél
fogva a polgármester által mondottakat tekinti
elsődleges autoritás forrásnak a helyiek többsége.
Továbbá munkáltatóként – akár közvetve, akár
befolyását felhasználva közvetlenül, esősorban a
kisebb településeken – a legjelentősebb munkáltatók közé tartozik.
Az apparátus, a külső bevont szakértők képviselik a hivatali oldalon legjelentősebb befolyással
bíró csoportokat. A döntéshozatalnál a kisebb,
ezer főnél népesebb települések összességében
inkább a képviselő-testületre, mintsem az apparátusra támaszkodnak. Azonban megfigyelhető,
hogy a sikertelen települések nagyobb arányban
támaszkodnak külső szakértőkre, mint a sikeresek.
Tehát a helyi tudás ilyen bevonása fontos tényezője a sikerességnek. A „távolról” hozott szakértők, hiába jeles tudói a nagy összefüggéseknek, a
helyi tényezők beható ismerete nélkül összességében kevésebb sikert tudnak tehát felmutatni,
azaz a kisebb települések önkormányzatisága a
sikeresség fontos faktora.
A kisebb települések helyi értelmiségének gyengülése a települések sikeressége ellen hat. Számos, sokszor akár kisvárosnyi nagyságú településen is, az önkormányzat az értelmiség legfontosabb, gyakran egyedüli alkalmazója, így az
önkormányzati intézmények és értelmiséget alkalmazó munkahelyek számának csökkenése, eltűnése a helyi közösség sikerességének egyik fontos támaszát veszi ki.
Az összetartó közösségek, lakossági csoportok
nagyon jelentős befolyással bírhatnak a helyi közügyekre. A lakosság minél szélesebb rétegei és a
bevonás sikeressége közötti összefüggés a vártnál összetettebbnek bizonyult. A csupán magas
státuszú rétegek magas szintű elkülönülésével
jellemezhető településeken – tehát ahol a helyi
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elit mintegy kiválik a közösségből – jellemzően
kevésbé sikeresen mennek a dolgok és a lakosság
bevonása is alacsonyabb szintű. Azonban a sikeresebb és a legsikeresebb településekben az alacsony státuszú rétegek erős elkülönülése a jellemző a magas státuszúak elkülönülése nélkül.
Azaz a kutatás adataiból úgy tűnik, a lakosság
inkább középső és annál tehetősebb rétegeinek
a közösségbe vonása számít elsősorban a sikerességben, míg az alacsonyabb státuszú rétegekre elsősorban támogatóként számít a vezetés,
a település vezetésének sikerességétől függetlenül, vagy éppen annak ellenére. E mintázatok és
a helyi bizalmi tőkének ebben való szerepét illetően további vizsgálatok szükségesek.
A helyi identitás bizonyult az egyik legfontosabb tényezőnek a helyi közösség jellegében, a
vezetés iránt megnyilvánuló bizalomban, így a
lakosság bevonás iránti nyitottságában is. Továbbá
az erősebb identitású települések erősebb helyi
közössége nagyobb kontrollt is gyakorol a vezetés fölött. A helyi identitás erősítése így a helyi
közösség erősítésének eszköze, azaz a település
sikerességét előmozdító fontos tényező.
Megállapítható, hogy a lakosság különböző szeletei, illetve a zömmel a magasabb helyi státuszú
rétegbe tartozó vezetés és önkományzati képviselők közötti párbeszédet akadályozza a társadalmi
különbség. Túl nagy státusz-távolság esetén mind
a magasabb, mind az alacsonyabb státuszú fél
feszélyezve érzi magát, a kommunikációs csatornák elégtelenül működnek és a bizalom is alacsonyabb szintű. Ezen feszültségek részint technikai
eszközökkel történő csökkentésére – úgymint a
különböző kapcsolódási alkalmaknak, fórumoknak a lakosság érintett rétegéhez közelebb vitele –,
illetve a vezetők képzése, illetve e téren képzett
kommunikációs szakemberek alkalmazása adhat
lehetőséget. A legtöbb önkormányzat még tanultak számára is nehezen érthető, hivatali nyelvezettel kommunikál a lakossággal. Fontos a megfelelő, precíz és mindenki számára egyértelműen
érthető nyelvezet megtalálása különösen az alacsonyabb státuszú rétegek eredményes megszólításában. A megfelelő fogalmazás és szövegezés
a vártnál nehezebb feladat elé állítja a helyi szereplőket, amelyben a képzés, illetve asszisztencia
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igénybe vétele vihet előre. A leghatékonyabb bevonási gyakorlattal rendelkező települések majdnem
mindegyike erre a feladatra külön dedikált szakembereket alkalmaz.
A fejlesztési források megszerzésének, illetve
forrásának jellege is meghatározza a helyi vezetésnek az inkluzívitás iránti hozzáállását. A külső
forrásokra támaszkodó vezetés jóval kevésbé
érzi szükségét a lakosság bevonásának, jöjjön az
pályázatokból vagy meghatározó helyi gazdasági
szereplőktől, mint azok, ahol a források döntően
helyben és sok szereplő tevékenysége következtében keletkeznek. Az utóbbi jellegű települések
jellemzően tehetősebbek is és kevésbé vagy alig
szorulnak rá a központi újraelosztásra. Paradox
módon tehát a tehetősebb települések működtetnek inkább inkluzív működést támogató eszközöket és mechanizmusokat.
A sikeresség azonban a fentiekkel ellentétesen is
befolyásolhatja a helyi vezetés attitűdjeit. A magas
szintű polgári hozzáállást mutató társadalmú településeken a lakosság egyénileg vagy legföljebb
kisebb csoportokban a saját környezetét illetően
magas fokon teljesíti a közösség iránti kötelezettségeit – elsősorban a saját porta és környezet rendben tartásával – és hasonló magas szintű elvárást
tanúsít a vezetés felé. Más nagyon sikeres településeket viszont a sikeresség kényelmesíthet el és
a helyi vezetés kevés késztetést érez a jó működés fényében a lakosság bevonására. Összességében a legmagasabb szintű bevonást nem a legsikeresebb, legtehetősebb településeken találjunk,
hanem ahol kézzelfoghatóan érzik, hogy lehetséges még a további fejlődés és ezért megéri erőfeszítéseket tenni, beleértve a lakosság bevonását is
a döntéshozatalba és a szolgáltatások nyújtásába.
Különböző települések meglehetősen eltérő gyakorlattal bírnak a tekintetben, kiket, milyen csoportokat vonnak be a döntéshozatalba. A legelterjedtebb és számos különböző önkormányzati
területet törvény által előírt eszköz a közmeghallgatás, amely kapcsán számos kifogás merült fel és
általánosságban sikertelennek tartják az önkormányzati oldalról megkérdezettek. E módszer
számos vitathatatlan előnye mellett olyan deficitekkel küzd, ami indokolhatja szabályozásának
megújítását. Számos önkormányzatnál találunk
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példát a közmeghallgatás megújítására, utcafórumok, településrész-fórumok formájában. A vizsgált esetekben mind a lakók, mind a helyi vezetés sikeresnek ítélte ezt az eszközt, mivel közvetlenül szól az érintettekhez azoknak ismerős környezetben és kevésbé formális módon.
Az utcabizalmi rendszerrel főképpen közepes
és kisebb településeken találkozhatunk. Egyfajta
közvetítőként funkcionál a lakosság és az önkormányzat között, a képviselőknél hatékonyabban
lefedve a települést. Ennek az eszköznek a megítélése vegyes, sokan a hasznos, decentralizálók, közvetítő szerepét hangsúlyozzák ki, mások
inkább a vezetés eszközének tekintik, így alkalmazása különös odafigyelést igényel.
A magas szintű inkluzivitást megvalósító eszközök, úgymint helyi népszavazás, részvételi költségvetés, ritka és szintén nagyfokú előkészítettséget, odafigyelést és tudást igényelnek mind az
önkormányzat, mind a lakosság részéről, azonban bizonyos esetekben ajánlhatók a helyi ügyek
hatékony megoldására.
A települések jelentős része a rossz tapasztalatok birtokában elzárkózik az internet adta platformok nyújtotta visszajelzési lehetéségek alkalmazásától. Az erőforrások és szakértelem hiánya
sokakat arra ösztönöz, hogy a lehetőség kihasználása helyett inkább bezárják e visszajelzési csatornákat, miközben a lakosság felé való kommunikációban akár az eredményességre való tekintet
nélkül használják ezen lehetőségeket. Az internetes kommunikációval kapcsolatos kérdéseket
az információgazdálkodást vizsgáló Kutatás III.
elemezte részletesen.

Az önkormányzatok
információgazdálkodása
Harmadik kutatási területünk az önkormányzatok információgazdálkodása volt, mely napjainkban a hatékony önkormányzati működés egyre
meghatározóbb tényezője. A kutatás során általános országos helyzetképet (és 80 település esetében részletes elemzést) kaptunk arról, hogy hol
állnak hazánk önkormányzatai az információfeldolgozási képességek és szükségletek területén.
Kutatási tapasztalataink szerint a hazai közigazgatás jelentős időbeli eltolódással alkalmaz-
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kodik az internet tömeges használata révén megváltozott informálódási szokásokhoz, igényekhez,
valamint az önkormányzatok többsége a törvényileg előírt tájékoztatási, információ-hozzáférési
kötelezettségek teljesítését sem tudja szavatolni.
Egyelőre sorvezetőt sem kapnak, így ki vannak
szolgáltatva saját belső szaktudásuk és informatikai-kommunikációs partnereik tudásának (vagy
a tudás hiányának). A jogszabályi környezet sem
alkalmazkodott még az új csatornákhoz, így például a hivatalok tájékoztatási kötelezettsége még
a web 1.0-ás gondolkodásmódot tükrözi. Egyelőre
a legtöbb önkormányzati weboldal még mindig
első-második generációs, információszolgáltató
webhely. Friss (mennyiségében és minőségében
elégséges) információt a vizsgált önkormányzati
oldalak csupán 39,2%-a tudott nyújtani. E-közigazgatási szolgáltatásokat pedig csak 27%-uk
kínált, megállapítható, hogy érdemi ügyintézési
csomagot csupán a nagyobb települések képesek
biztosítani az állampolgáraik számára. E helyzetet jelentősen javítja, hogy 2018. január 1-je óta az
önkormányzatoknak biztosítaniuk kell az e-ügyintézés lehetőségét.
A vizsgált önkormányzati oldalak közel háromnegyede semmit nem tesz a weboldalak akadálymentesítéséért. 26,3%-uk esetében tapasztaltuk,
hogy az elváráshalmazból csupán a nagykontrasztú, akadálymentes változat elérését biztosították. A felolvasható megjelenést az oldalak
nem támogatták, braille interfész funkció nem
szerepelt, a betűméret ritkán volt változtatható.
Mozgássérülteknek, koordinációs problémákkal
küzdőknek: egér kiváltása, hangvezérlő interfész,
tetszőleges várakozási idő az interakciók során
nem került beépítésre. A weboldalak – egyetlen kivétellel – nem emelnek ki hátrányos helyzetű célcsoportokat, így azok számára a weboldalon sincs kiemelt tájékoztató felület. A felzárkóztatás, illetve a hátrányos helyzetűek kezelése
a Helyi Esélyegyenlőségi Program (néha aktualizált) állapotának közzétételével merül ki, azonban ez sem túl gyakori.
Nagyon magas a hagyományos formákra (pl.:
helyi újság) épülő kommunikáció aránya mind a
hétköznapi, mind a rendkívüli közlés vonatkozásában. Ez – azon kívül, hogy költséges – lassú, és a
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célcsoport elérését közel sem garantálja maximálisan. A települési vezetők a „másként nem megszólítható”, döntően idősebb célcsoportok jelenlétével
magyarázzák a hagyományos formákat. Ugyanakkor a fiatalabb célcsoport megszólításával nem
foglalkoznak. A települések internetes közösségi
jelenléte mind mennyiségében, mind tartalmában
kezdetleges. A közösségi weboldalak valódi karakterisztikáját és funkcionalitásait még a használó
önkormányzatok is elvétve aknázzák ki. A hivatali honlapok vonatkozásában szintén minőségi és
mennyiségi hiányosságokat látunk. A weboldalak
alternatíváiként használják a Facebook-ot a kistelepülések: a Facebook az információszórásban
kiváltja (pótolja) a weboldalt. Ennek egyik következménye, hogy a friss tartalom a Facebook-ra
kerül, ezzel egyidejűleg gyakran elavul a weboldal. A viszonylag alacsony használat és vezetői
elutasítás mögött a csatorna ismeretének hiánya
(vagy téves ismerete), a funkciók uralási képességének hiánya, vagy a felületet kialakítani, kezelni
képes erőforrás hiánya áll a legtöbbször.
A közösségi média, mint újfajta kommunikációs és stratégiai instrumentum meg kell, hogy
jelenjen a stratégiákban. Ugyanakkor nem szabad alul- és túlbecsülni a jelentőségét: jelenleg
a közösségi média csak egy (bár egyre fajsúlyosabb) a csatornák közül, amely nem helyettesíti
a meglévő csatornákat, ugyanakkor a folyamatokat és protokollokat viszont szükséges ezzel harmonizálni. Minden közigazgatási szint és terület
számára következetes és tiszta irányelvek lefektetése szükséges, valamennyi funkció vonatkozásában. A csatornák integrációja csak a nagyobb településeken, ott is a legritkább esetben fordul elő.
Kutatásunkban vizsgáltuk az információszabadsághoz kapcsolódó elvárásoknak való megfelelést. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény által előírt, 252 közlendő adatból a legjobban teljesítő nagyvárosok is csupán 80% körüli
értékeket tudtak hozni, de a leggyakoribb tartomány a 40-70% közötti érték volt. A kistelepülések eredményei – nem meglepő módon – a méretükkel arányosan csökkentek.
Feltételezésünk, mely szerint az önkormányzatok gazdasági kondíciója alapvetően megha-
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tározzák informatikai eszközparkjukat, információ- és tudástartalom kezelésüket, valamint
kommunikációs tevékenységüket, nem igazolódott vissza teljes mértékben. Várakozásainknak
leginkább megfelelő eredményeket az informatikai eszközpark és annak kezelését végző személyi állomány informatikai képzettsége, valamint a kommunikációs stratégia és a kommunikációs szakember alkalmazása tekintetében
igazoltak az adatok. Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatok döntő többsége
tudja biztosítani a megfelelő informatikai hátteret a hivatali munkához, viszont ezzel együtt
az is kimutatható, hogy ennek biztosítása a jobb
anyagi kondíciókkal rendelkező önkormányzatoknál okoz kisebb gondot. Az infrastrukturális fejlettség vonatkozásában az önkormányzatok többsége elavult, azaz három évnél idősebb,
számviteli nyilvántartásokban nullára írt informatikai eszközökkel rendelkezik, azonban ez a
működőképességet egyelőre nem veszélyezteti.
Ennél nagyobb problémát jelent az informatikai
incidensek száma, mely a hivatalok nagy többségében nem szokatlan. Ennek oka az információbiztonság kezdetleges állapotában keresendő.
Jelentős például a tűzfalat nem használó hivatalok aránya. Így nem is meglepő a deface és sérülékenységre épülő támadások száma az önkormányzati szférában. Számos esetben jelent problémát,
hogy az amúgy is alacsony és szűk költségvetésből arányaiban nagy szeletet visz el az infokommunikációs infrastruktúra üzemeltetése.
A közigazgatási feladatellátás szintje is fontos tényező: a településen megtalálható kiemelt
közigazgatási feladatok (járási hivatal, okmányiroda, közös önkormányzati hivatal székhelye) is
a földrajzi helyzethez hasonló tényezők, vagyis a
magasabb szintű közigazgatási feladatot is ellátó
önkormányzatok informatikai fejlettsége jobb,
hatékonyabb az információkezelésük és tudástartalom megosztásuk, és inkább ezekre a településekre jellemző modern tudásmegosztó technikák használata is.
A jobb adóerő-képességű önkormányzatok
magasabb hivatali létszámot tartottak fenn, több
esetben emelt illetmény-alappal. A hivatalnokok
diverzifikációja is ehhez idomult: a jobb egziszten-
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ciális helyzetű hivataloknál fedezhetők fel azok
a specializált szakemberek, akik az infokommunikációs tevékenység szempontjából meghatározó szerepet töltenek be. Főleg a kisebb településeknél van kommunikációs / infokommunikációs kompetencia-hiány, amit pénzügyi erőforrás-hiánnyal magyaráznak.
A vizsgált települések 67,5%-ánál fedeztünk fel
jelentős hiányt az információszerzés és feldolgozás területén. 16,3%-uknál látjuk megfelelőnek
(bár látványosan fejleszthetőnek) ezt a területet,
míg csupán a fennmaradó 15%-nál mondhatjuk
ki, hogy fejlett információszerző és -feldolgozó
rutin jellemzi a hivatalt. A „big data” jelenségre
történő érdemi reakció még ennél is szűkebb,
csupán 8,8%-ban érhető utol. E körbe a nagyvárosok tartoznak. Ezzel szemben a kistelepülések
sok esetben zárványként működnek: megelégszenek azzal az információval, amit elérnek, illetve
a rendelkezésre álló információk jelentős részét
nem hasznosítják.
A klasszikus jó gyakorlatfigyelés, illetve az erre
épülő összemérés nemzetközi vonatkozásban csupán a települések 16,8%-ban észlelhető. A hazai
gyakorlatok figyelése már 23,8%-ban. A települési
interjúk során számos jó gyakorlatot regisztráltunk, mely az önkormányzatok figyelmére érdemes lehet, ezeket részben a Kutatás III. Kutatási
Jelentése, részben pedig a kidolgozás alatt álló
eredménytermékeink mutatják be.

További várható eredmények,
kiadványok, rendezvények
Ahogyan az a kutatási eredményekből is látható
mindhárom területen vannak fejlesztési lehetőségek, ezért kutatásaik lezárultával az eredmények
széleskörű önkormányzati megismertetésével
folytatjuk munkánkat. A közeljövőben gyakorlati
tanácsokat tartalmazó kiadványok elkészítésére,
további rendezvények – ezen belül két nemzetközi konferencia – megvalósítására is sor kerül.
Jelenleg az önkormányzati gyakorlati munkában
jól hasznosítható Ajánlások és Útmutató kidolgozása van folyamatban. Az Ajánlások kutatásonként kerülnek összeállításra és céljuk, hogy a kutatások tapasztalatai alapján egyes problématerületeken beavatkozási lehetőségeket fogalmazzanak
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meg az önkormányzatok és a központi közigazgatás számára. Az Útmutató a kutatási eredményeket felhasználva olyan gyakorlati tanácsokat
nyújt az önkormányzati szakemberek számára,
mely a mindennapi munkavégzést segítheti. Az
Útmutató például részletesen, lépésről-lépésre
mutatja be a legnépszerűbb közösségi felületek
használatát, illetve a lakosság bevonásának különböző eszközeit is.
Az írásban megjelenő segédanyagokon túl személyesen is igyekszünk bemutatni projektünk
eredményeit. Nemzetközi konferenciáink a tervek szerint 2018 novemberében és 2019 februárjában kerülnek megrendezésre. Első konferenciánk az akadémiai közösségnek szól, míg második
rendezvényünkön az önkormányzati vezetőkkel,
szakemberekkel kívánjuk megismertetni projektünk eredményeit, a feltárt jó gyakorlatokat, valamint a elsősorban a V4 országok önkormányzati
gyakorlatait. Emellett az őszi hónapokban folytatjuk hagyományos regionális konferenciasorozatunkat is, ahol a kutatások gyakorlati hasz-
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nosítása mellett a megszokott módon az önkormányzatokat érintő egyéb aktuális témákkal is
várjuk a településeket képviselő polgármestereket és delegáltjaikat.
Az ÖFFK II. projekt részeként 2018. évben először kerül kiírásra a Szolgáltató Önkormányzat
Díj elnyeréséért pályázat, a felhívás megjelenése
a nyár folyamán várható.
Figyelmükbe ajánljuk az Önkormányzati Koordinációs Iroda honlapját (http://www.bm-oki.hu),
melyen keresztül tájékozódhatnak az ÖFFK II.
projekt előrehaladásáról, a kutatásokkal kapcsolatos legfrissebb információkról és aktuális rendezvényeinkről.
Nem utolsósorban ezúton is köszönjük a megyei
és települési önkormányzatok, az önkormányzati szövetségek, társminisztériumok és további
partnerszervezetek közreműködését, mely nélkül
kutatásaink aligha zárulhattak volna ilyen eredményesen. Együttműködésükre a továbbiakban
is számítunk a projekttevékenységeink során!
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 1406 Budapest 76. Pf. 50.
Titkárság:		
E-mail: toosz@toosz.hu
Telefon: +36 1 322 3843, +36 1 322 6673
Fax: +36 1 322 7407, +36 1 413 0482
Forró-Drót szolgálat: +36 1 321 2496 Jogi ügyek +36 1 321 2497

Szám: 98/2018.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
KÖLLNER FERENC–EMLÉKDÍJ
adományozására

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége rendkívüli küldöttgyűlése a 30/1999. (X. 13.)
számú határozatával döntött a Köllner Ferenc
Emlékdíj alapításáról. A TÖOSZ 2/2000. (III. 29.)
számú küldöttgyűlési szabályzatával létrehozta
a szövetség alapító főtitkárának tiszteletére és
emlékére a Köllner Ferenc Emlékdíjat. A Köllner
Ferenc Emlékdíj adományozásáról szóló hatályos szabályozást a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló
1/2018. (V 29.) Küldöttgyűlési Szabályzat tartalmazza (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/
a-toosz/a-toosz-kituntetettjei-szabalyzatok/
vonatkozo-szabalyzatok/).
A Köllner Ferenc Emlékdíj alapításával és adományozásával a TÖOSZ rendszeresen meg kíván
emlékezni a 19 esztendeje elhunyt alapító főtitkáráról, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar önkormányzatiság kialakításában és hazai
érdekképviseletében.
A Köllner Ferenc Emlékdíj jelenleg a helyi önkormányzatok érdekében tevékenykedők számára az
egyik legmagasabb szintű elismerésnek tekinthető.
Az adományozás alapja a díjazásban részesített
személy által az önkormányzatok érdekében 15
éven vagy annál hosszabb időn át végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység. Díjazásban
részesülhet a TÖOSZ-tag önkormányzat tiszt-
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ségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója.
A Köllner Ferenc Emlékdíj 2018. évi adományozására vonatkozó írásbeli indokolt javaslatot legkésőbb 2018. július 31-ig a TÖOSZ-tag
önkormányzat tisztségviselője vagy képviselőtestületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy
főtitkára tehet. Az írásbeli javaslatot a TÖOSZ
Titkárságára (levélben a 1406 Budapest 76. Pf. 50.
e-mailben toosz@toosz.hu címre) kell megküldeni. Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a Melléklet tartalmazza.
A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerülhet kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj oklevélből egyedi tárgyjutalomból áll. A díj adományozásáról a TÖOSZ Elnöksége legkésőbb a 2018.
szeptemberi ülésén dönt. A Köllner Ferenc Emlékdíj átadására az Önkormányzatok Napja (szeptember 30.) alkalmával kerül sor. A kitüntetést a
TÖOSZ elnöke adja át.
A 2000 óta elnyerhető Köllner Ferenc Emlékdíjban eddig részesültek névsora a TÖOSZ honlapján (www.töosz.hu) a Szövetségünk/A TÖOSZ/A
TÖOSZ kitüntetettjei menüpont alatt található.
Budapest, 2018. június 18.
TÖOSZ Titkársága
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JAVASLAT
a Köllner Ferenc Emlékdíj adományozására

Melléklet

1. Javaslattevő neve, tisztsége: ..............................................................................................................................
2. Javaslattevő önkormányzatának megnevezése, címe: ................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. Javaslattevő telefonszáma: ................................................................................................................................
4. Javaslattevő e-mail címe: ..................................................................................................................................
5. Javasolt neve, tisztsége: ......................................................................................................................................
6. Javasolt munkahelyének megnevezése, címe: ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Javasolt telefonszáma: ........................................................................................................................................
8. Javasolt e-mail címe: ..........................................................................................................................................
9. Indokolás: .............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dátum: ............... év ........................ hónap .......... nap
......................................................................
javaslattevő aláírása
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E.ON Közvilágítás, mint szolgáltatás

Kapcsolja fel velünk
a jövő fényeit!
Az „E.ON Közvilágítás, mint szolgáltatás” egy szolgáltatási csomag, amelynek előnyeit
a lakosság és az Önkormányzat egyszerre élvezheti:
• új, korszerű közvilágítási rendszer kialakítása az Önkormányzat közvilágítási költségeinek
növekedése nélkül
• szabványnak megfelelő, minőségi közvilágítás LED technológia alkalmazásával
• igény esetén Smart technológiák beépítése a közvilágítás bázisán
• hosszú távú szerződés stabil és megbízható szolgáltató partnerrel együttműködve.

Világosan látható előnyök
A jobban megvilágított utak és közterületek magasabb életminőséget illetve nagyobb
közlekedés és közbiztonságot nyújtanak a lakosságnak. Az „E.ON Közvilágítás, mint
szolgáltatás” segítségével ez elérhetővé válik az Önkormányzatok számára a legmodernebb
világítási technológiák alkalmazásával, amely nem feltétlenül jelent plusz költségeket
az Önkormányzatoknak: a hatékonyabb üzemeltetés és a jóval alacsonyabb
energiafelhasználás a közvilágításban jelentős megtakarítást eredményeznek.
A szolgáltatási csomag magában foglalja az új közvilágítás kiépítésének teljes folyamatát:
• világítási méretezés a közvilágítás pontos megvilágítási paraméreinek meghatározására
• szakértői javaslat az utak és közterek EU-szabvány szerinti besorolására
• a települési kritikus és fontos világítási helyszínek szabványértéknél erősebb megvilágítása
• kiviteli és megvalósulási terv elkészítése
• kivitelezés az E.ON saját kapacitásainak alkalmazásával vagy az alvállalkozói teljesítés
teljeskörű műszaki felügyeletével
• üzemeltetés az E.ON saját kapacitásainak alkalmazásával
• E.ON energia biztosítása a közvilágítás működtetéséhez
• közvilágítás korszerűsítés legfeljebb 15 éves futamidejű, E.ON által biztosított kedvező
finanszírozási konstrukcióban

E.ON Energiakereskedelmi Kft.
1134 Budapest Váci út 17.
T: 06 30/ 181 9323
kozigazgatas@eon.hu
eon.hu/kozvilagitas

Fejlesztés előtt

Fejlesztés után

E.ON Közvilágítás, mint szolgáltatás

Tegye
fényesebbé
települése
jövőjét!

Kérje
ajánlatunkat!
eon.hu/kerdoiv

