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Egy civil szervezet életében meghatározó
a legfőbb szervének az ülése. Így van ez
egy országos önkormányzati érdekszövetség esetében is. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége legfőbb
szervének, az évenként megtartásra kerülő Küldöttgyűlésnek a szervezeti és személyi kérdések mellett kiemelt fontosságú feladata a két Küldöttgyűlés között
végzett szövetségi munka áttekintése,
számvetés az előző Küldöttgyűlésen meghatározott célok, feladatok megvalósításáról és az elkövetkező egy év céljainak, feladatainak meghatározása.
Így történt ez a 2017. június 8-án megtartott Küldöttgyűlésen is,
ahol az Európa Tanács Kongresszusának vezetői, hazai állami vezetők, hazai és külföldi partner önkormányzati érdekszövetségek
képviselői is részt vettek, előadást tartottak. A szakmai előadásokat követően került sor egyéb szervezeti kérdések mellett a Szövetség
éves beszámolójának elfogadására, továbbá a Küldöttgyűlés elfogadta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban. Ez utóbbi dokumentum alapvetően meghatározza a Szövetség
és szervei, tisztségviselői elkövetkező évi munkáját.
E célok – az elmúlt egy év eredményeinek, tapasztalatainak, sikereinek és kudarcainak tanulságait hasznosítva – csak mindan�nyiunk közös munkájával valósíthatóak meg. Összefogással, közös
erővel, tapasztalataink és jó gyakorlataink egymással történő megosztásával tudunk eredményesebbek lenni, és egy év múlva számot
adni kitűzött céljaink eléréséről.
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Megyei
polgármesteri fórumok
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 2017-ben is megrendezte
valamennyi megyében polgármesteri fórumait, amelyen – elsősorban – a TÖOSZ-tag
települési önkormányzatok polgármestereinek rendszeresen lehetőséget biztosítunk
véleményük kifejtésére, észrevételeik megfogalmazására és megvitatására az
önkormányzati összefogás jegyében. A megyei polgármesteri fórumok lehetőséget
biztosítottak valamennyi – nem TÖOSZ-tag – önkormányzatnak is a fórumon való
részvételre, hogy megismerjék a TÖOSZ céljait és tevékenységét. Ennek eredményeként
a megyei polgármesteri fórumokat követően több települési önkormányzatot
köszönthettünk új tagunkként.
A TÖOSZ Elnöksége 2017. január 18-ai döntésének megfelelően a megyei polgármesteri fórumsorozatra 2017-ben február 20. és május 15. között
került sor.
A TÖOSZ Elnökségének döntése alapján az
idei megyei polgármesteri fórumokon egyrészt
tájékoztatást adtunk a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat területi referensei segítségével a 20142020 közötti európai uniós fejlesztési időszak
helyi önkormányzatokat érintő lehetőségeiről
az országos operatív programok – különös tekintettel a Vidékfejlesztési Program (VP) – keretei
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között. A megyei polgármesteri fórumok másik
kiemelt témaköre az ASP2 rendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok és feladatok
ismertetése volt, amelyről a Belügyminisztérium
E-közigazgatási Főosztálya munkatársai tartottak előadást és több megyében a Magyar Államkincstár illetékes vezetői is jelen voltak.
A fórumokon a TÖOSZ tisztségviselői tájékoztatót tartottak a TÖOSZ 2016. évi tevékenységéről és 2017. évi feladatairól, valamint
sor került az aktuális önkormányzati ügyek
tárgyalására, valamint a kistelepülések részére
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Megye

Időpont

Helyszín

Tolna
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SzabolcsSzatmár-Bereg

2017. február 20.
2017. február 21.
2017. február 27.

Bogyiszló
Kozármisleny
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2017. március 1.

Réde

2017. március 6.

Beled

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

Veszprém
Répcelak
Csesztreg
Bácsalmás

2017. március 28. Cserkeszőlő
2017. április 3.
2017. április 4.
2017. április 19.

Újkígyós
Balástya
Gyöngyösoroszi

2017. április 24.

Nagyhalász

Hajdú-Bihar

2017. április 25.

Püspökladány

Nógrád
Borsod-AbaújZemplén
Pest
Fejér

2017. május 3.

Szügy

2017. május 9.

Igrici

2017. május 16.
2017. május 17.

Dány
Szabadegyháza

fejlesztési források biztosítására is. A 19 megye
több száz települési vezetője megszavazta, és egyhangúlag támogatásáról biztosította a Szövetséget, hogy a kistelepülések számára a 2018. évi
központi költségvetésben 50 Mrd Ft megyei allokált fejlesztési forráskeret legyen biztosítva. A felhatalmazás alapján a TÖOSZ folytatja a kezdeményezést és a kormányzattal való egyeztetést
annak érdekében, hogy a 10.000 fő alatti települések – járásszékhely városok kivételével –
részére az 50 Mrd Ft-os keretösszegű fejlesztési
pályázati forrás beépüljön a 2018. évi központi
költségvetésbe.
A szakmai előadások mellett a jelenlévő polgármesterek tájékoztatást kaphatnak Boros Péterné,
a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke előadásában az MKKSZ aktivitás az önkormányzatok humán erőforrásának védelméért címmel
az MKKSZ tevékenységéről, továbbá a fórumot
támogató gazdasági szervezetek (GP Consulting
Pénzügyi Tanácsadó Kft., Generali Alapkezelő
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Zrt., Moram CZ) képviselői részéről az önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásaikról is.
Az egyes megyei fórumokon az Energiaklub
Szakpolitikai Intézet munkatársai a Megújuló
települések – a helyi energiagazdálkodás trendjei témakörben és az Autonómia Alapítvány munkatársai a Roma integrációs programok segítése
településeken témakörben tartottak előadásokat.
A fórumokon az elhangzott előadások és a helyi
önkormányzatokat érintő kérdések kapcsán a jelenlévő polgármesterek – többek közt – felvetették:
–– az ASP2 rendszer bevezetésével, működtetésével kapcsolatos problémákat [oktatás
késedelmessége (a január 1-jei bevezetést
követően még áprilisban is voltak képzések), üzemeltetési és adatrögzítési problémák, bírságolások];
–– az önkormányzati (államháztartási) pénzügyi képzés hiányát a felsőoktatásban;
–– a köztisztviselők pályaelhagyását – különös tekintettel az ASP2 rendszerrel érintett
pénzügyes munkatársakra – a kilencedik
éve változatlan köztisztviselői illetményalap és az évről évre növekvő munkateher
miatt;
–– a polgármesteri korkedvezményes nyugdíj
újbóli bevezetését;
–– a fiatalok vidéki letelepedését segítő Esély
Otthon pályázat érintetti körének kiterjesztését a 3000 lakosságszám alatti településekre;
–– a kistelepüléseken az üresen álló magántulajdonú ingatlanok hasznosíthatóságának
igényét a CSOK-ban;
–– a falugondnoki szolgálat és külterületi
lakott helyek finanszírozását;
–– a falugondnokok helyettesítési lehetőségeinek bővítését;
–– a művelődésszervezők hiányát a kistelepüléseken;
–– a közfoglalkoztatási program átgondolását
és újraszervezését;
–– a közfoglalkoztatottak OKJ-s képzésével
kapcsolatos problémákat;
–– a központi orvosi ügyelet működtetésének
megjelenítését az állami feladatfinanszírozásban;
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–– a védőnők működési finanszírozásának
problémáját;
–– a kistelepülés fogalmának egységes meghatározását;
–– a kistelepülések jövőjének, a 2000 fő alatti
önkormányzatok létének veszélyeztetettségét;
–– a városok humánerőforrás elszívó hatását a
kistelepüléseken;
–– a megyék és a kistérségek szerepének újragondolását;

www.toosz.hu

–– a települések besorolási jegyzékének felülvizsgálatát a hátrányos járási besorolások
kapcsán;
–– a feladatfinanszírozás rendszerében az
önkormányzati kötelező feladatok ellátásának 100%-os mértékben történő finanszírozását;
–– a feladatfinanszírozás rendszer felülvizsgálatát az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai
alapján;
–– az adósságrendezési eljárásban a felróhatóság vizsgálatát;
–– a településképi kézikönyvek elkészítésével
kapcsolatos módszertani iránymutatások,
szakemberek és az elkészíttetéséhez szükséges költségvetési források hiányát;
–– az országos hulladékgazdálkodási rendszer
bevezetésével kapcsolatos problémákat;
–– a víziközmű szolgáltatások, használati díjak
elszámolásának problémáját.
A megyei polgármesteri fórumsorozatot követően 2017. június 8-án került sor a TÖOSZ éves
Küldöttgyűlésére, ahol a napirendek keretében
a megyei polgármesteri fórumokon elhangzottak figyelembevételével fogadta el a Küldöttgyűlés a TÖOSZ elkövetkező időszakra vonatkozó
„TÖOSZ elvárások és kezdeményezések” stratégiai dokumentumát.
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Küldöttgyűlést tartott
a TÖOSZ
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2017. június 8-ai, Budapest XVII.
kerületében tartott éves Küldöttgyűlésén az Európa Tanács Kongresszusának vezetői,
hazai állami vezetők, hazai és külföldi partner önkormányzati érdekszövetségek
képviselői is részt vettek, előadást tartottak. A TÖOSZ legfőbb döntéshozó szerve
egyhangú szavazással fogadta el a Szövetség önkormányzati rendszerrel kapcsolatos
elvárásait és kezdeményezéseit, melynek fő irányvonalai: hazai fejlesztési forrásigény
a 10.000 fő alatti településeknek, feladatfinanszírozási rendszer folyamatos további
felülvizsgálata és a közfoglalkoztatás rendszerének átgondolása.
A Küldöttgyűlés résztvevőit elsőként házigazdaként Riz Levente, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának polgármestere üdvözölte. Megköszönte, hogy a TÖOSZ a
kerületet választotta a Küldöttgyűlés helyszínéül. Elmondta: az általa vezetett kerület a legnagyobb területű a budapesti kerületek között,
90 ezer lakossal. Hitük szerint a közösségépítés
az egyik legfontosabb önkormányzati tevékenység, a helyi önkormányzat fontos láncszem a kormányzat és a családok között. Hisz a helyi szintben, ezért is választotta 2014-ben az országgyűlési képviselői tisztség helyett a polgármesteri
széket – mondta. Fontos az önkormányzati szö-
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vetségek munkája, mert hatékonyabb lehet általa
az önkormányzati érdekérvényesítés – hangsúlyozta Riz Levente. Jó példaként említette: 2011ben alapították meg a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, és azóta elérték, hogy minden
kerület járási székhely is legyen, így elkerülték
annak a tervnek a megvalósulását, amely szerint fővárosi kerületeket vontak volna össze. A
polgármester köszöntőjében kiemelte az önkormányzatok közötti együttműködés jelentőségét.
Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának képviseletében az
eseményen Gudrun Mosler-Törnström elnök és
Andreas Kiefer főtitkár vettek részt.
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Gudrun Mosler-Törnström előadásában rámutatott, hogy a rendszerváltás idején megalakult
TÖOSZ-nak összeforrt a sorsa a magyarországi
demokrácia fejlődésével. A nemzeti szövetségeknek a szerepe nagyon fontos a Kongresszus életében is. Európai szinten is kiemelt jelentőséggel bírnak az összefogásban és az érdekérvényesítésben a politikai döntéshozás szempontjából
és a jövőbeli prioritások meghatározása miatt.
A Kongresszus egyik legfontosabb tevékenysége
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának
végrehajtása és felügyelete. A megfelelően kialakított önkormányzati hatáskörök és azok finanszírozása mindig a Kongresszus vizsgálódásának
fókuszban állnak, hiszen ezek az önkormányzati
autonómia alapfeltételei – hangsúlyozta a Kongresszus elnöke. A helyi önkormányzatoknak pedig
folyamatos párbeszédben és együttműködésben
kell lenniük a kormányzattal, hogy a megfelelő
döntéshozási folyamatok működhessenek. A nemzeti hatóságok konzultációs partnerei kell, hogy
legyenek az országos önkormányzati érdekszövetségek – mondta Gudrun Mosler-Törnström.
A TÖOSZ tagjait arra figyelmeztette, hogy elismerve ugyan értékes munkájukat az érdekvédelemben, jelentős kihívásokat lát a Szövetség előtt,
mivel a magyar önkormányzatok számára elérhető források meglehetősen szerények. A jelen
levő kormányzati szereplőkhöz címezve szavait
elmondta, szeretné emlékeztetni őket: „nincsen
demokrácia helyi demokrácia nélkül”. A demokrácia a falvainkban és városainkban gyökerezik,
erre mindig emlékeznünk kell. Felhívta a figyelmet: a Kongresszus szívesen segít a magyar önkormányzatoknak is az előttük álló kihívások legyőzésében, nyitottan várnak jelzéseinkre.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a kormányzati elképzelésekről
tartott előadást a helyi önkormányzatokkal kapcsolatban. Elmondta: a bevezető előadás is bizonyította, hogy az Európai Unió sokszínű, sokféle
önkormányzati rendszerek vannak a Kongresszus
országaiban. Értékítéleteket ezért is nehéz levonni
a magyar önkormányzati rendszer összehasonlításából. Az 1990-ben indult átalakulás sikertörténete az önkormányzati rendszer, a demokrati-
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Pogácsás Tibor

kus jogok így érkeztek meg a településekre. Az
önkormányzatok jó gazdái a helyi demokráciának. Az önkormányzati rendszerünknek több
fejlődési szakasza volt. Az 1990-es törvény egy
idealisztikus kép volt az ország gazdasági lehetőségeihez képest. Átfogó módon a finanszírozást
nem szabályozták a kormányok, de mindig bele
kellett nyúlni az önkormányzatok pénzügyeibe.
Fontos leszögezni, mivel minden egyeztetésen
felmerül, mi lesz a kistelepülésekkel 2018 után.
20-25 évre lezártnak tekintjük az önkormányzatok most kialakított szerkezetét – állapította
meg az államtitkár. Minden településen autonóm önkormányzati vezetés van, ez sem minden
európai országban van így – tette hozzá. A hivatalok tekintetében továbbra is 2000 fő lakosságszám a határ, megjegyezte: sokkal kevesebb probléma adódott a hivatali struktúra kialakításával,
mint azt korábban gondolták. A köztisztviselők
bérezésével kapcsolatosan elmondta, hogy a Belügyminisztérium kidolgozott egy javaslatot kormányzati egyeztetésre, amely szerint 2018-ban
és 2019-ben 15-15%-kal emelkedne a köztisztviselői illetményalap, de ezt a javaslatot nem sike-
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rült érvényesíteni a 2018. évi központi költségvetésben. Pogácsás Tibor előadásában kitért még a
közfoglalkoztatással, finanszírozással kapcsolatos kérdésekre is. A polgármesterek részéről érkezett felvetésekre reagálva elmondta, hogy megvizsgálják az ASP2 oktatásával kapcsolatos költségek finanszírozási lehetőségeit, tekintve, hogy
volt olyan település, ahol több százezer forint
összeget kellett kifizetnie az önkormányzatnak
a bevezetés támogatásáért. Másik fontos ígérete
szerint a Magyar Államkincstár által kirótt bírságok kérdését is megvizsgálják, amelyeket azért
szabtak ki, mert az érintett önkormányzatok nem
szolgáltattak időben adatokat; holott ez nem minden esetben az önkormányzatok hibájából történik így. További kérdésre reagálva Pogácsás Tibor
elmondta, a kormányzat átmeneti megoldásnak
szánta a közfoglalkoztatást, de mivel vannak,
akik nem vezethetőek vissza az elsődleges munkaerőpiacra, „valamilyen szintű közfoglalkoztatás” lesz a jövőben is.
Kiss Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára a vidékfejlesztési programok alakulásáról és önkormányzati
vonatkozásairól beszélt előadásában. Felhívta a
figyelmet a Vidékfejlesztési Program (VP) nyitva

álló, helyi önkormányzatoknak kiírt felhívásaira,
így az egyedi szennyvízkezelésre, tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseire, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztésére szóló
pályázati felhívásokra. Kis Miklós Zsolt kiemelte,
hogy a kormányzat a támogatások mind egyszerűbb és gördülékenyebb kifizetésében érdekelt.
Alapvető célkitűzése, hogy előleget is fizethessen, hogy egy nyertes pályázat esetén minél előbb
tudják a beruházásaikat megkezdeni a kedvezményezettek. Sikerült elérni, hogy olyan esetekben, ahol az unió az előlegre bankgaranciát kér,
a kifizető ügynökség szinte automatikusan mentességet adhat. Elmondta: 2017-ben a VP módosítását fogják kezdeményezni a külterületi lakott
helyen élők érdekében, azért, hogy a támogatottság 100%-os legyen. Az államtitkár megköszönte,
hogy a TÖOSZ is részt vett a pályázatok előkészítésének véleményezésében és a közös kommunikációban.
Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium
kincstárért felelős helyettes államtitkára az önkormányzatok 2018. évi finanszírozásáról kiemelte: a
költségvetési törvény tervezete alapján az önkor-

Kiss Miklós Zsolt
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mányzatok a 2018. évben a IX. fejezetből 705,4 milliárd forintos támogatással számolhatnak, ami
2017-hez képest plusz 64,3 milliárd forintot jelent.
Kiemelte továbbá: a bölcsődék normatív támogatása nő, amely már az idei évben megilleti az
érintett önkormányzatokat. Az egységes óvodabölcsőde követelménye 2018. szeptember 1-jére
eltolódik, amely az önkormányzati érdekszövetségek kérése volt. Berczik Ábel kérdésre válaszolva
elmondta, a köztisztviselői béremelés tekintetében a Belügyminisztérium jelentős erőfeszítéseket végez a források biztosítása kapcsán. Van
elmozdulás, de az nem egyenletes. Az idei évtől
kezdődően az illetményalapok képviselő-testületi
döntés alapján eltérhetnek a 38 650 Ft-os összegtől. A rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzati dolgozók 42%-a esetében nőtt így az
illetményalap.

mokról, hanem a romák bevonását elősegítő, az
aktív részvételükre is számító tevékenységek, események megvalósításáról beszélünk. Az Autonómia Alapítvány munkatársainak feladata a helyi
roma közösségek megszólítása, a kulcsszereplők
beazonosítása, önszerveződő közösségek segítése,
a helyi integrációs tervek újragondolása, a lokális
kapacitások, együttműködési készségek fejlesztése
képzések, tanulmányutak és kis helyi projektek
segítségével, illetve nagyobb EU-s pályázatokra
pályázatok fejlesztése a közösségek bevonásával.

Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója előadásában bemutatta a TÖOSZ együttműködésével megvalósított „Közelebb a közösségekhez” című programot, amelynek célja 15 településen, helyi közösségi bevonással olyan fejlesztési folyamatok elindítása, melyek a romák
mind hatékonyabb integrációjára is lehetőséget
adnak. Kiemelte: fontos, hogy nem romaprogra-

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke felszólalásában
kiemelte: a következő időszakban négy kulcsproblémával kell megbirkózniuk az európai önkormányzatoknak. Ezek közé sorolta a migráció
okozta szociális feszültségeket, a jobb érdekérvényesítő képességű nagyobb és a kisebb lobbierejű,
de a támogatásra inkább rászoruló területek juttatásai között az egyensúly megteremtését, a centralizáció kérdéskörét és a kisebbségi nemzetpolitika elnyomó tényezőinek kivezetését, példaként
említve a máig érvényes Benes-dekrétumokat.
Rengeteg információ érkezik a polgármester kollégáktól, legyen az ASP, vidékfejlesztés, bármely
egyéb más téma. Továbbra is arra kért mindenkit, hogy írjon, jelezze, ha kérdése, felvetése van

Nun András

Schmidt Jenő
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– hívta fel a figyelmet a TÖOSZ elnöke. Hangsúlyozta, a Szövetség nagyon jó szakmai kapcsolatot ápol a kormányzati szereplőkkel, ami abból
adódik, hogy a Szövetség nem kritizál, hanem
folyamatos elemzéseket végez és megoldási javaslatokkal áll elő.
Ezt követően a Küldöttgyűlés elfogadta a Szövetség éves beszámolóját, a 2016. évi zárszámadását, a 2017. évi költségvetését, a Felügyelő Bizottság
jelentését, a TÖOSZ Alapszabályának módosítását
és két új tanácsnokot választott. A TÖOSZ önkormányzati-gazdálkodás tanácsnokának Kovács
Pétert, Vép polgármesterét, sport tanácsnokának Bíróné dr. Dienes Csillát, Szamossályi polgármesterét választotta a Küldöttgyűlés.
A Küldöttgyűlés elfogadta továbbá a TÖOSZ
elvárásait és kezdeményezéseit az önkormányzati rendszerrel kapcsolatban. A dokumentum
kiemelt elemei:
Miközben egyetértés van abban, hogy az állam
és a helyi önkormányzatok közötti feladatmegosztás folyamatát be kell fejezni, a stabilizációval
egyidejűleg szükséges a feladatalapú finanszírozás számítási módszerének finomítása.
A legfontosabb kérdés a feladatok, hatáskörök
minimum feltételeinek közös meghatározása.

12

ÖNkormányzat | második negyedév

A minimum közszolgáltatási feladat meghatározása nem csupán az ellátandó feladat szakmai
tartalmát rögzítené, hanem az ellátáshoz kapcsolódó pénzügyi forrásigényt is.
A TÖOSZ a közfoglalkoztatás rendszerének,
az abban való részvétel feltételeinek átgondolását javasolja, amely előkészítő munkában szívesen részt vesznek a Szövetségünk által tömörített önkormányzatok konstruktív javaslataikkal.
A TÖOSZ felmérte a bevezetett települési adók
típusait és körét. A felmérés eredménye szerint
meglehetősen kevés helyen éltek a széleskörű
adókivetés lehetőséggel. A települések túlnyomó
többsége nem talált olyan adótárgyat, amelyet
értelmesen lehetne adóztatni és a kistelepülések
zömében a lakosság adóterhe már nem fokozható. A TÖOSZ továbbra is szorgalmazza a helyi
és a központi adók rendszerének áttekintését,
felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy erősödjön a helyi bevételek aránya a települési önkormányzatok költségvetésében a nagyobb mozgástér érdekében.
A TÖOSZ kezdeményezi, hogy a 10 000 fő
lakosságszám alatti települések – járásszékhely
városok kivételével – részére biztosítson a kormányzat hazai fejlesztési forrásokat. A TÖOSZ
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az egész országra kiterjedő konzultációt indított
megyei polgármesteri fórumain, melynek eredményeként 19 megye több száz települési vezetője megszavazta, és egyhangúlag támogatásáról biztosította a Szövetséget. A felhatalmazás
alapján a TÖOSZ folytatja a kezdeményezést, és
a kormányzattal való egyeztetést annak érdeké-

www.toosz.hu

ben, hogy az 50 milliárd forintos keretösszegű
fejlesztési pályázati forrás beépüljön a központi
költségvetésbe.
A Küldöttgyűlés zárásaként az Elnökség döntése alapján elismerésként a TÖOSZ ez évben adományozott kitüntetéseit adta át Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke.
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Kérdések és válaszok
a leszakadó csoportok
integrációjával
kapcsolatban
Szerző, fotó: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2017. március 22-én a TÖOSZ elnökségi ülés keretében a „Közelebb a közösségekhez”
projekt munkacsoport ülésére került sor, ahol arról beszélgettünk a program
munkatársaival, hogy milyen kihívásokra kell a településeknek válaszolnia a leszakadó
csoportok integrációja során. A műhelybeszélgetést az Autonómia Alapítvány
munkatársai vezették, a beszélgetésen a TÖOSZ Elnökségének tagjai mellett számos
szociális területen dolgozó önkormányzati munkatárs is részt vett.
A műhelymunka során a következő kérdések
kerültek megtárgyalásra:
1. Milyen integrációs hagyományaink vannak,
amelyekre támaszkodhatunk?
2. Melyek azok az alapfeltételek, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy egy polgármester,
egy település hozzáfoghasson a leszakadó csoportok, köztük a romák integrációs programjának megvalósításához?
Ahhoz, hogy ezen a területen valódi megoldások
születhessenek, három feltételnek kell teljesülnie:
–– a helyi politikai akarat megléte;
–– közösségi aktivitás, közösség megléte, hiteles roma részvétellel;
–– hosszú távú fejlesztési programok.
Az eddigi roma integrációs programok tapasztalatai azt mutatják, hogy a három elem közül
rendszerint az egyik hiányzik. A műhelymunka
során az került feltérképezésre, hogyan áll össze
egy ilyen program, milyen alapelveket és fon-
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tos alapszabályokat érdemes szem előtt tartani
a tervezés során.
A beszélgetés során a roma integrációs projektek nehézségei és jó gyakorlatai vonatkozásában is számos példa elhangzott. A problémáknál
többek között megemlítésre kerültek a rendszerváltás után rosszul kialakított programok, a megfelelő együttműködés hiánya a roma és a többségi társadalom között, a korrupció, a roma és a
többségi társadalom kulturális különbségeiből
adódó félreértések. Jó példákat hallhatunk Szarvas város, Öcsöd nagyközség képviselőinek hozzászólásában. Hodálik Pál, szarvasi alpolgármester
elmondta: az új Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkája és a velük való együttműködés meghatározó a településen a roma integráció témájában. Kiemelte, hogy a valódi eredményeket lépésenként lehetett, házról házra járva elérni. Nagyon
fontosnak tartja, hogy legyenek példaértékű karrierek a romák körében is, hogy a hátrányos helyzetű csoportok tagjaik megértsék és elfogadják:
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érdemes tanulni, kiemelkedni. A szarvasi önkormányzat nagy hangsúlyt helyez a roma nők képzésére: a roma nők közül többen szereztek szociális végzettséget az „Ezer roma nő” programban.
Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere az integráció egyik alapvető eszközeként mutatott rá a képzésre, oktatásra. Süvegjártó Csaba, Iregszemcse
polgármestere az oktatás mellett felhívta a figyelmet arra, milyen fontos, hogy az egyes integrációs képzéseket egy, a változás mellett elkötelezett
helyi ember koordinálja, aki hosszútávon képes a
változásokat támogatni.
Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója a beszélgetés összefoglalásaként elmondta,
hogy a közös projektek sikeres lebonyolításának
számos összetevője van az elhangzottak alapján: ilyen a kölcsönös bizalom, a szoros kapcsolat a roma és nem roma közösségek között,
a roma önszerveződő közösségek bevonása, a
partnerségi viszony, a felelősségi körök elismerése. Nagyon fontos, hogy a kezdetektől őszintén
és a valós problémákról induljon meg a párbeszéd. A többségi támogatás nélkül nincs integ-
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rációs program, a település vezetőinek maguk
mellé kell állítaniuk a többséget. Fontos, hogy a
lakosság nagy része megértse: égető társadalmi
problémáról van szó és mindenki érdeke, hogy jó
megoldások születhessenek. A programok egyik
fő célkitűzése, hogy a segített szerepből segítő
szerepbe léphessenek át a szociális nehézségekkel küzdő csoportok képviselői. Ugyanakkor
időt kell szánni a változásra, az évtizedes problémák megoldása sok esetben rengeteg időt vesz
igénybe, a kis sikereket, kis lépéseket is fontos
elismerni, értékelni.
Az Autonómia Alapítvány és a TÖOSZ képviselői a 2017 februárjától májusig tartó 19 megyei
rendezvény keretében és országos szinten is beszéltek a Közelebb a Közösségekhez projekt tanulságairól, párbeszédet folytattak az egyes megyék
sajátosságait is figyelembe véve a roma integráció jelentőségéről, nehézségeiről, helyi sajátosságairól. A megyei fórumok és a két szervezet
együttműködésének értékelésére a 2017. június
8-án megrendezésre kerülő TÖOSZ Küldöttgyűlésen került sor.
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Nők a családban
és a munkahelyen
Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára
Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségével együttműködésben „Nők a családban és a munkahelyen” címmel
konferenciát rendezett 2017. május 31-én.
A konferencián előadást tartott Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, bemutatta a nők munkavállalását segítő intézkedéseket (a családi adókedvezmény, otthonteremtési
támogatás). Elmondta, hogy családbarát munkahelyen szívesebben dolgoznak a munkavállalók,
ezért családot tisztelő munkahelyekre és munkahelyet tisztelő családokra van szükség. Pályázati lehetőség is támogatja a családbarát munkahelyek kialakítását: hazai pályázat a „Családbarát Munkahely Díj”, uniós pályázat: „Családbarát
ország” EFOP 1.2.6. Államtitkár asszony kiemelte,
hogy átfogó családbarát gondolkodás kialakítása
a cél, nem csak egy-egy gyakorlat bevezetése.
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára, a foglalkoztatással kapcsolatos statisztikai
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adatokról tájékoztatta a jelenlévőket. Elmondta,
hogy az utóbbi évben a munkanélküliségi ráta
11 %-ról, 4,5 %-ra esett vissza, köszönhetően a
stabilizálódó gazdasági környezetnek. Azonban
a részmunkaidőben dolgozó nők aránya Magyarországon jelentősen elmarad az EU-s átlagtól,
ebben még fejlődnünk kell.
Takács Pálné, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége Polgármesternői Tagozatának elnöke, „Nők foglalkoztatásának helyi önkormányzati vonatkozásai” címmel tartott előadást.
Elmondta, hogy az önkormányzat több településen
az egyetlen foglalkoztató. A polgármesteri hivatal
számos előnyt biztosít köztisztviselői részére, például helyben történik a foglalkoztatás, szabályozott
a munkaidő, köztisztviselői bértábla alapján biztos
a fizetés, tervezhető a családalapítás. Ezzel szemben hátrány a köztisztviselői bérek reálértékének
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Takács Pálné

csökkenése. Másik jelentős foglalkoztatott kör az
önkormányzatoknál a közfoglalkoztatottak, ahol
a nők és férfiak aránya egyenlő megoszlást mutat.
Elnök asszony zárógondolatában javasolta, hogy a
munkába járás költsége legyen levonható az SZJAból, amely segítené a távolabbi munkavállalást.
Dr. Simon Attila István, az Nemzetgazdasági
Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára a foglalkoztatás bővítését szolgáló programokról tartott tájékoztatót. Az „Út
a munkaerő-piacra” program célja olyan projekt megvalósítása, amely egyrészt az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek
foglalkoztathatóságának javítását, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését szolgálja, másrészt
a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való
átlépést kívánja elősegíteni. „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régióban”
projekt célja a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével a munka-magánélet összeegyeztetésének segítése. Dr. Simon Attila István elmondta,
hogy a projektek keretében készült interjúk első
eredményei alapján a női vezetők nyitottabbak a
rugalmas munkaidő kialakításában.
Fűrész Tünde miniszteri biztos, az EMMI
Családügyi és Nőpolitikai Főosztály vezetője
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a nők családbarát foglalkoztathatósága érdekében hozott intézkedésekről tartott előadást.
Elmondta, a támogatási rendszer kidolgozásakor alapelv volt, hogy aki szeretne dolgozni,
annak legyen lehetősége rá, de aki otthon szeretne maradni gyermeket nevelni, az is megtehesse. Fűrész Tünde felhívta a figyelmet a családbarát munkahelyek támogatására kiírt pályázatra, amelyre 2017. június 30-ig lehet pályázni,
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy már kialakított gyakorlatokkal és jövőbeni tervekkel is lehet
pályázni, sőt vannak olyan családbarát intézkedések, amelyekhez nem kell pénz.
A konferencia és tájékoztató nap záróelőadását
Székely András, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szakmai vezetője tartotta
Elmondta, hogy „A nők a családban és a munkahelyen” projekt célja a helyi erőforrásokra építve
új dolgok létrehozása. A Nő-Köz-Pont-ok létrehozása mellett komplex problémamegoldásra törekednek, amely magába foglalja nem csak a képzések szervezését, hanem mentálhigiénés felkészítést is kívánnak biztosítani. A tájékoztató nap
alapgondolataként megfogalmazta, hogy meghatározó a társadalmi szemléletformálás és a résztvevők összekapcsolása.
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Játszóterek ellenőrzési
kötelezettsége
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Minden önkormányzatnál a közösségi formálás és a kisgyermekesek családok hasznos
időtöltésének az egyik leggyakoribb helyszíne a játszótér.
A játszóterek megtervezése, kialakítása és telepítése rendkívül összetett és sokrétű feladat, hiszen
a szabványok előírásait kell összhangba hozni
a helyi adottságokkal és a lakosság elvárásával.
Azonban a játszóterekkel kapcsolatos feladatok
nem érnek véget azzal, hogy hivatalosan is átadjuk a játszóteret, sőt ezzel elkezdődik egy folyamatos munka, mely a játszótér karbantartásával,
ellenőrzésével kapcsolatban.
A játszótéri eszközök karbantartásának, ellenőrzésének a rendjét a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, valamint az MSZ EN 1176-os szabványsorozat
tartalmazza. A szabvány előírása értelmében az
eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének ellenőrzési és karbantartási naplót, vagy számítógépes
nyilvántartást kell vezetnie, amivel igazolható a
rendszeres ellenőrzés.
A játszótéri eszközök ellenőrzését a következő
gyakorisággal és vizsgálati területekkel kell elvégezni (amennyiben a gyártó nem határoz meg
más gyakoriságot):

Rendszeres ellenőrzés
szemrevételezéssel
Az ellenőrzés célja, hogy a használatból, rongálásból előforduló veszélyeket feltárjuk és megszűntessük. Az ellenőrzés gyakoriságát a tulajdonos/üzemeltető határozza meg. Általában
hetente szokott megtörténni, azonban a szabvány előírása értelmében az erősen igénybe vett
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eszközöknél ezt akár indokolt lehet naponta is
elvégezni.

Operatív ellenőrzés
Részletesebb ellenőrzés. Az eszköz állékonyságát
és működését kell ellenőrizni (pl: a kopások, tisztaság, talaj feletti szabad távolság, szabadon lévő
alap, éles élek, törött/hiányzó alkatrészek, szerkezeti szilárdság).
Az ellenőrzés gyakorisága a játszótéri eszköz
igénybevételétől függően: 1-3 hónap.

Éves átfogó ellenőrzés
Az éves átfogó ellenőrzés során az elfedett – de
feltárható – részek feltárásával kell meggyőződni
az eszköz megfelelő szerkezeti szilárdságáról, zárt
szerkezeti részek szilárdsága, időjárás hatásairól
(korhadás, korrózió).
Az ellenőrzést évente kell elvégezni, azonban a
szabvány előírása értelmében az ellenőrzés elvégzését megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie
arról, hogy az ellenőrzött/feltárt részek megfelelőségét meg tudja ítélni.

Szabványossági ellenőrzés
Szükséges még, hogy a játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata is megtörténjen, azaz
annak ellenőrzése, hogy azok a hatályos szabványelőírásoknak megfelelnek-e.
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Nagyhalász a TÖOSZ tagja lett
Szerző: Hajós Anna
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Észak-alföldi
Nagyhalászt már a XIII. századtól írott források
említik. Az egykori okiratok szerint a király halászai lakták. Sőt meseszerű történet is fűződik a
múltjukhoz: egy öreg halásznak sikerült kifogni
a királylány kedvenc halát, és ezért nemesi oklevelet kapott a település. A szabályozás előtt a
Tisza gyakori kiöntése gazdag halállománnyal
segítette az itt élőket. Nem véletlenül szerepel
a város címerében is a hal. Itt született Csuha
Antal, az 1848-49-es szabadságharc tábornoka.
Kállay András, Szabolcs megye főispánja, és Kállay Miklós, az egykori miniszterelnök ugyancsak
a település szülötte.
Nagyhalász, amelynek jelenleg 5840 lakosa van,
napjainkra is megőrizte mezőgazdasági jellegét.
Évente több nagysikerű horgászversenyt rendeznek, de gazdag a lovas hagyományuk is. Sokan
figyelik az egész ország területéről a folyamatos

Orosz Károly Zsolt
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élő közvetítést, amely a nemrég az áramszolgáltató és az önkormányzat által közösen megjavított fészket pásztázza, várva a gólyapárt, hogy
sikeresen költhessen.
– Mivel foglalkoznak az itt élők? – kérdezem
Orosz Károly Zsolt polgármestert, aki tizenkét
éve tölti be ezt a tisztséget, minden idejét a település fejlesztésére fordítva.
– A szakképzett munkaerő a 20 kilométerre
fekvő Nyíregyházára jár naponta, és ott dolgozik. Szerencsére a közlekedés megoldott, a busz
félóránként, óránként jár. Mezőgazdasággal foglalkozik az itt lakók egy része, illetve foglalkozott.
Nem igazán tudnak napjainkban ezen a területen
elhelyezkedni. Szerencsére van egy AgroHalász
nevű vállalkozás, amelyben kertészet, és zöldségtermesztés is folyik, és idénymunkásokra nagy
számban szükségük van. A régi Kender-juta és
zsákgyár területén működik egy foglalkoztató,
amely 250 megváltozott munkaképességű embert
alkalmaz.
– Mennyire gond a munkanélküliség?
– Nagyon nagy probléma. Több mint hatszázan vettek részt a közfoglalkoztatásban, a Start
munkaprogram keretében a mezőgazdasági termelésben dolgoztak, spárgát, kordonos uborkát,
burgonyát, kertészeti, illetve szántóföldi növényeket termelünk. Szeretnénk ősszel egy közel
három hektáron gyümölcsöst telepíteni. A megtermelt áru egy részét a konyhán felhasználjuk,
van, amit eladunk.
– Milyen események, rendezvények színesítik
a város életét?
– Május elsején majálist tartunk, azután van
a Nagyhalász Fesztivál, amelyet tizedik éve rendezünk meg; a kedvelt halászlé ennek a fontos
gasztronómiai része. A főzésének, ízesítésének a
hagyományok tisztelete mellett csak az emberek
fantáziája szab határt. Például fasírtot is készítenek nálunk a halból. A horgásztó és a Tisza közelsége is megteremtette a hal „imázsát”. Népszerű
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augusztus 20-án a lófogatolási szántóversenyünk,
amelyre minden évben 25-30 nevezés érkezik. És
sok néző kíváncsi rá.
– Van-e szerepe az idegenforgalomnak, a turizmusnak?
– A Tisza közelsége átmenő turizmust hoz.
Inkább a kerékpáros turizmus a jellemző, a kiépített bicikli utat használják, amely Nyíregyházát,
Tokajt köti össze, áthaladva a településen. Most
tervezzük a „Zöld város” TOP program keretében
kerékpáros pihenő kialakítását, ahol lehet defektet javítani, kerékpárt szerelni, lesz energiaoszlop
a kerékpárosok rendelkezésére, és természetesen
pihenni is lehet. Reméljük, nyerünk a pályázaton. Korábban sikerült nyernünk már pályázaton.
A helyi civil szervezetek ugyancsak pályáznak.
– Mit szeretnének még megvalósítani? Milyen
tervük van a helyi fejlesztésekre?
– Pályáztunk a belterületi kerékpárút fejlesztésre, a csapadékvíz elvezetés megoldására, az
egyik óvodánk bővítésére, amely nem felel meg
mindenben az előírásoknak.
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– Létezik-e helyi értéktáruk, és ha van, mire
büszkék?
– Van értéktárunk. A helyi kendergyárban egykor kötelet és zsákot gyártottak. Ezt a kendert, a
növényt, valamint a termesztését és feldolgozását
választottuk be a helyi értéktárba, mivel meghatározó volt a település életében. Ide került a menta
is, termesztettük, a Herbáriának volt telephelye Nagyhalászban. A kulturális örökség része a
copfstílusban épült Csuha-Kállay kúria. Két személyt szeretnék még megemlíteni a sport területéről: itt született és díszpolgárunk Kulcsár Gergely gerelyhajító olimpiai bajnok, és Nagy Antal,
aki válogatott labdarúgó volt.
– A TÖOSZ-ba nemrég lépett be az önkormányzat. Mely területen, miben tud segíteni Nagyhalásznak a szövetség?
– Voltam néhány TÖOSZ ülésen, és megtetszett az érdekképviseleti munkájuk, elhangzanak
a gondok, és az is, melyeket kell közösen megoldani. Bízom abban, hogy a közös érdekérvényesítés sikeres lesz.
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Regöly támaszkodik
gazdag múltjára és pályázik
az élhető jövő érdekében
Szerző: Hajós Anna
Tolna megye középső részén, a 65-ös főút elágazásától 5 kilométerre, a Kapos és a Koppány folyó
„összeszakadása” mellett található Regöly. Gyönyörű táj, több ezer éves földvár, a pacsmagi 487
hektáros tórendszeren kialakult madárvédelmi
terület, a XV. századi somolyi templomrom, a
látogatható régésztelep, ahol tapasztalni lehet,
milyen volt a nomádok szállása, megtanulni az
őskori tűzgyújtást, kézművességet, vagy éppen
a halfogást kézzel – ezt kínálja az ideérkezőnek.
Emellett a vadászat, horgászat és lovassport is a

település vonzereje. A község honlapja felsorolja
a gazdag, több évezredes régészeti kincset, amelyet itt az ásatások során találtak, köztük a leghíresebbet, az aranysírt, amelyet 1967-ben tártak
fel a község homokbányájában. Benne az aran�nyal, ékszerrel borított csontváz valószínűleg egy
hercegnő lehetett.
Kelemen Csaba 2014 óta Regöly polgármestere. Leszögezte, a falunak minden adottsága
megvan ahhoz, hogy hagyományaira, a táj szépségére, viszonylagos elzártságára, valamint az itt
élő emberek szorgalmára és vendégszeretetére
építve, életképes, életrevaló település maradjon.
– Hány lakosa van a községnek és mivel foglalkoznak?
– 1144-en vagyunk. Az itt élők nagy részének a
mezőgazdaság biztosítja a megélhetést, de jelentős
számban járnak dolgozni a környékbeli, illetve a
távolabbi gyárakba. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden nagyobb környékbeli
ipari centrumba – Tab – Székesfehérvár – Dom
bóvár – Tamási – közvetlen, általában az üzem
által biztosított buszjárattal el tudnak jutni a dolgozni tudók és akarók. Helyben egy fémipari vállalkozás és egy szociális foglalkoztató van, jelentős munkalehetőséggel. Meg kell említeni a Majsapusztán található szociális otthont is, amely szintén komoly helyi foglalkoztató.
– Mennyire gond a munkanélküliség?
– Örömmel mondhatom, hogy már nem ez a
probléma. Lassan a megfelelő munkaerő megtalálása az, a vállalkozások és az önkormányzat számára is. Aki akar dolgozni, az tud, még ha valamilyen egészségügyi problémával küzd, akkor is.

Kelemen Csaba

www.toosz.hu

második negyedév | ÖNkormányzat

21

Interjú

Ez a hiányhelyzet most már a közmunka programjainkat is érinti, egyre nehezebb a létszámot betölteni.
– Hogyan alakul a közfoglalkoztatás?
– Az említett tényekkel szembe kell néznünk. Bár örvendetes, hogy mindenki el tud
helyezkedni, ám ugyanakkor, a kedvező munkaerő-piaci helyzet a település üzemeltetését
és a mezőgazdasági program keretében megvalósuló termelést nehezíti. Emiatt idén már
kisebb területen, kevesebb létszámmal, mintegy 15 fővel végezzük a munkát, így a konyhára
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kerülő élelmiszerek egyre kisebb hányada lesz
helyben megtermelve.
– Tudnak-e pályázni, és nyertek-e valamilyen
pályázaton?
– Törekszünk a lehetőségeinkhez képest a legtöbb pályázaton részt venni, ami a fejlesztési elképzeléseinkbe illeszkedik. Azonban azt is észre kell
vennünk, hogy a mi településméretünk nem tartozik a pályázatok által preferáltak közé. Sok olyan
lehetőségtől elesünk, amelynél már a pályázati
kritériumok feltételeinél kiderül, hogy ezért nem
tudunk pályázni az adott fejlesztésre.
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– Milyen események, rendezvények színesítik a
település életét?
– Rendszeresen próbálunk községünk életébe
színt vinni. Ebben fontos partnereink a településünkön működő civil szervezetek és kisebb csoportok. Célunk, hogy minél több olyan rendezvényünk legyen, amely minden korosztályt megmozgat. Volt idősebbek részére ingyenes digitális oktatás. Idén megrendezésre kerül ebben
a sorrendben a Borverseny, a Búcsú és kispolgáravató, a Nótás és Népdalos találkozó, Gyermeknap és családi nap, Falunap – Veterángépjármű találkozóval és pereckalács fesztivállal, Honismereti tábor, Lovasnap, Főzőverseny,
Szüreti felvonulás, Márton nap és a Szentesti
forraltborozás.
– Szép, bőséges programkínálat. De kik a kispolgárok, akiket avatnak és milyen az a pereckalács?
– A kispolgárok az itt született gyerekek, akiket
minden évben a születésük után avatunk ünnepélyes keretek között Regöly polgáraivá. Idén hat
új kis polgárunk lett. A pereckalács pedig helyi és
környékbeli kelt tészta különlegesség.
– Van-e helyi értéktár?
– Van, bár egyelőre gyermekcipőben jár. Arra
törekszünk, hogy gazdag települési múltunkból
a lehető legtöbbet megmentsük dokumentálva az
utókor számára. Fontosnak tartom, hogy ismerjék az itt lakók és gyermekeink, utódaink azokat
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az értékeket, amelyek összetartanak bennünket,
egy közösséggé kovácsolnak, formálnak. Vannak
olyan értékeink, amelyek véleményem szerint
nemcsak a megyei, hanem az országos értéktárban is gazdagíthatják a megőrzendő emlékeket.
– A TÖOSZ miben tudja segíteni Önt a munkája során?
– A hírlevéllel információt kapunk, és reményeink szerint a szervezet szakmai segítséget is
nyújt majd.
– Regöly csodálatos múltja után milyen a jövőképük? Mire számítanak?
– Bár egy idősödő falu képét mutatjuk, ennek
ellenére mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a lehető legélhetőbb települést alakítsuk ki.
Programjaink, pályázataink is e célt szolgálják.
Emellett arra törekszünk minden erőnkkel, hogy
a gyermekeink a megfelelő körülmények között,
a képességeiket fejlesztő oktatást helyben megkapják. A falu fejlesztését és munkahelyteremtést célzó pályázataink sikere esetén ez nagyban segítheti a községünk fejlődését. Nagy örömöm, hogy az elmúlt pár évben egyre több felnőtté vált fiatal választja szülőfaluját otthonául.
Más településről is érkeztek kisgyerekes, vagy
éppen gyermekvállalásra készülő családok. Szeretettel fogadjuk őket és segítjük integrálódásukat a közösségünkbe. Születendő gyermekeik a
mi nagy reményeink.
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Polgármester Akadémia –
Költségvetés tervezése
másképp
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)
A TÖOSZ megújuló képzési kínálatának elemeként, a Polgármester Akadémia programja keretében elsőízben került sor „A stratégiai szemléletű költségvetés” elnevezésű workshop megtartására 2017. április 20-án.
A pénzügyi workshop alapvető célja, hogy a
résztvevők egy kicsit másként tekintsenek a költségvetés tervezésére, méghozzá stratégiai szemlélettel, lássák, hogy ez is egy eszköz, ráadásul egy
kiemelt eszköz a politikai célok végrehajtásában.
Az út a politikai célok megvalósításához stratégiaalkotáson keresztül vezet. A stratégia leggyengébb láncszeme a mai önkormányzati rendszerben a végrehajtás. Ezt a pénzügyi képzés egy felépített rendszer segítségével próbálja megoldani.
A workshopnak ezúttal az Önkormányzati
Információs és Koordinációs Központ adott ott-

Iványiné Szabó Andrea

hont. A képzést nagy érdeklődés vette körül, hiszen
a költségvetés kérdése, új források generálása, a
meglévők hatékonyabb felhasználása az önkormányzati rendszer fennállása óta mindig is kiemelkedően fontos kérdések voltak.
A workshopot Iványiné Szabó Andrea és
Dr. Kovács Róbert PhD, a TÖOSZ két gyakorlott
szakértője tartotta.
A tervezés során – ahogy a két szakember esetében megszokott – igyekeztek egyensúlyt tartani
a megszerezhető ismeretek, és a korábbi ismere-
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tek rendszerezését, a napi gyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozását, értelmezését
segítő gyakorlatok között. Ezáltal sikerült folyamatosan éberen tartani a résztvevők érdeklődését, aktív részvételre sarkallni őket. A kurzusnak ez a formája, és a konkrét költségvetési kérdések, illetve a résztvevők összetételének sokszínűsége sokat segített abban, hogy élénk vita
tapasztalatcsere alakult ki, ami hagyományosan
a Polgármester Akadémia és a két vezető szakértő foglalkozásain fontos didaktikai erővel bír,
és résztvevők körében is jellemzően pozitív visszhangot eredményez.
A képzés egy előadással kezdődött, olyan innovatív pénzügyi-költségvetési technikák rendszerbe foglalt bemutatásával, amelyek együttesen és elemeiben is segítik a hatékonyabb gazdálkodást, a rendelkezésre álló források megfelelőbb, célorientáltabb felhasználását támogatja. Ezt
követően egy rövid, úgynevezett mozgató követ-
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kezett, amelynek célja, hogy megfelelő irányba
terelje a résztvevők gondolkodását, miközben
úgy érzik, hogy pihennek, valójában azonban dolgoztak. A képzés utolsó harmadában egy gyakorlatra került sor, amelynek keretében konkrét példán lehetett mérlegelni, hogy az elhangzottakból
mi hasznosítható a mai önkormányzati gyakorlatban. A kísérlet része egymás elképzeléseinek
áttekintése, saját gyakorlattal való szembesítése,
a tapasztalatok megvitatása. Ezek azok az eszközök, amelyeknek köszönhetően szakmai elmélet és gyakorlat szembesítésre kerül, amelynek
köszönhetően a Polgármester Akadémia hallgatói úgy távozhattak, hogy kézzelfoghatóbb eredményeket vittek haza.
A Stratégiai szemléletű költségvetés workshopra,
valamint a TÖOSZ további megújított képzési
programjaira folyamatosan lehet jelentkezni.
A képzésekről tájékozódhat a http://xn--tosz-5qa.
hu/kepzesek/polgarmester-akademia/link alatt.

második negyedév | ÖNkormányzat

25

Konferencia

Konferencia a térségi
együttműködések
jelentőségéről,
jövőbeni szerepéről
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese
A TÖOSZ mindig is fontosnak tartotta, hogy az
önkormányzati vezetőkkel, szakemberekkel közösen gondolkodjon a térségi együttműködéseken
belül rejlő lehetőségek kihasználásáról, a települések közötti szakmai együttműködések erősítéséről, a jó gyakorlatok és tapasztalatok átadásáról,
valamint a rendelkezésre álló pályázati források
minél hatékonyabb felhasználásáról.
Ennek jegyében konferenciát rendeztünk Abasáron a Saári Közösségi Házban 2017. április 26-án.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára nyitó
előadásában bemutatta a térségi együttműködések múltját és jelenlegi helyzetét. A jelenlegi
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térségi együttműködések létrehozását az alábbi
tényezők tették indokolttá:
–– Magyarország aprófalvas településszerkezete;
–– közös községi tanácsok „emléke”;
–– önkormányzati feladatok és az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások
ellátásának eltérő színvonala;
–– közös érdekeltségű feladatok;
–– feladatellátás racionalizálása, optimalizálása.
Rámutatott arra, hogy a települési önkormányzatok feladat- és hatásköreit, valamint a feladat-
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ellátási és működési rendszerüket, ezzel összefüggésben önkormányzati társulásaik működési rendjének kereteit is strukturálisan alakította át az önkormányzati reform. Magyarország
új Aalaptörvénye változatlanul rögzíti a szabad
társulás lehetőségét, de hatályát vesztette a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény.
Önmagában azzal, hogy az említett két törvény hatályát vesztette, nem szűntek meg automatikusan sem a többcélú, sem bármilyen más
társulások, illetve a társulás lehetősége, hiszen a
szabad társulás alkotmányos alapelve alapján az
Mötv. új alapokra helyezte az önkormányzati társulások formáit és működési rendjét.
A nyitó előadást követően a települések közötti
együttműködések formáit és jól működő gyakorlatait mutatták be településvezetők, valamint társulások vezetői.
Mikó Zoltán, Tiszagyulaháza polgármestere a
közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek kihasználásával kapcsolatban kiemelte, hogy több településsel
működnek együtt, a partner önkormányzatok számára folyamatosan elérhetővé teszik a megszerzett
tapasztalatok és elért eredmények megismerését.
A településen a munkanélküliség enyhítésére
és a foglalkoztatási helyzet javítására olyan programokat dolgoztak ki, melyek figyelembe veszik a
helyi sajátosságokat, a programban résztvevőket
és a gazdasági környezetet és nem utolsó sorban
értéket teremtenek.
Az eddigi sikeres működésnek köszönthetően
jelentős fejlesztést vittek végbe saját erőből.
A jó gyakorlatot és a foglalkoztatási programokat
az önkormányzat kezdeményezésére a polgármester szakemberek bevonásával dolgozta ki, menedzselte és menedzseli napjainkban is. A programok gyakorlati megvalósítását 2012-ben kezdték
el a benyújtott pályázatokból.
Meghatározó a virágtermesztés, melyet fizetőeszközként is használnak. Több településsel
kapcsolatban állnak és cserélik más termékekre
a virágokat.
Az Észak-Hegyhát Mikrotérségi Unió településeinek önkormányzatai – Alsómocsolád, Bikal,
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Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések – gazdasági szereplők, intézmények és civil szervezetek
összefogásával határozták el, hogy együttműködésük eredményeként létrehoznak egy, a települések szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot, amelynek célja, hogy a közös
fejlesztési elképzeléseket megvalósítsa – emelte
ki előadásában Halmai Gáborné. a Mikrotérségi
Unió szakmai vezetője. A közös megvalósítás
érdekében létrejött, illetve folyamatosan megújul:
–– egy közös fejlesztési program (közös
célokkal, fejlesztési projekt elképzelésekkel)
–– a program letéteményeseként működő
Hegyhát Észak Térségi Egyesület (a program koordinációjára, felügyeletére megújuló szervezettel, finanszírozással)
–– egy, a térség meghatározó szereplői által
megkötött Mikrotérségi paktum megállapodás, amelynek aláírói kinyilvánítják
abbéli szándékukat, hogy csatlakoznak a
közös fejlesztési elképzelések kialakításához, megvalósításához.
Az „alulról jövő” szerveződés a kistelepülések
összefogásának kiváló példája az együttműködés
és a közös fellépés érdekében. Szándékaik szerint
egy olyan élhető, gazdaságilag és társadalmilag
is megfelelő környezet kialakításán munkálkod-
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Halmai Gáborné

dr. Somogyi Farkas József

nak, amely elősegíti a térség népesség-megtartását, a gazdaság fejlesztését, munkahelyek megőrzését, a munkahely teremtést, a helyi vállalkozások, termelők, szolgáltatók boldogulását.
A 2013. évi jogszabályi változásoknak köszönhetően, az önkormányzati törvény által biztosított önrendelkezési társulási jogával élve Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök és Telki
települések létrehozták a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, mint jogi személyiséggel rendelkező szervezetet, amely a települések társulásos
együttműködésének országosan is egyedi formája.
Az ebben rejlő lehetőségekről beszélt dr. Somogyi Farkas József, a társulás vezetője. A településeken élő lakosság nyugodt életének, jó közérzetének alapvető feltétele a közrend és a közbiztonság, valamint a köztisztaság megfelelő állapota. A
települések közterületei (utcák, terek, parkok, stb.)
a legfontosabb olyan közösségi életterek, amelyeknek nyugalma, rendezettsége, rendeltetésszerű
működése, illetve használata alapvetően meghatározza a lakosság közérzetét, közállapotról vallott nézetét és egy adott település élhetőségének
megítélését. A közterületek rendje egyben a településbiztonság egyik legfontosabb eleme, hozzájárul a lakosság biztonságérzetének javításához.
A jó települési közbiztonság vonzza a gazdasági,

pénzügyi befektetőket és a tőkeerős vállalkozásokat, ami hosszú távon a település gazdasági növekedéséhez vezet. A társulás feladata illetékességi
területén a hatályos jogszabályok betartatása, a
szabálysértések megelőzése és az önkormányzati
vagyon védelme. Befejezett szabálysértés esetén
feladata a helyszíni bírság kivetése vagy eljárás
kezdeményezése. A társulás feladatainak ellátása
során együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos
katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, egyesülettel, így különösen a
helyi polgárőr szervezetekkel. E szervezet működésével összefüggésben biztosíthatóvá válik az
illetékességi területén lévő településeken az akár
folyamatos hatósági jelenlét, délután, éjszaka, hétvégén, valamint az ünnepnapokon.
A konferencia plenáris részét követően három
szekcióban folytatódott a munka. A szekció üléseken a személyes eszme- és tapasztalatcsere kapta
a legfontosabb szerepet.
A „Fejlesztési együttműködések-emberi erőforrások fejlesztése, programok térségi szemléletben-közösségi tervezéssel a pályázatok tükrében”
elnevezésű szekcióban a TÖOSZ vezető trénere,
Iványiné Szabó Andrea vezetésével a résztvevők interaktív módon, csoportgyakorlatok formájában gondolatébresztő kérdéseket kaptak az
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együttműködésre, a pályázatírásra, a külső szakértői részvételre, a forrásokra és tervezésre, valamint egyéb más kihívásokra irányulóan. Összegzésként mindenki egyetértett azzal, hogy a helyi
közösség az, amelyik a legjobban meg tudja határozni, hogy mire van szüksége, mely területeken
szükséges a fejlesztés, mire pályázzon az önkormányzat. Természetesen nagyon fontos a szakértői jelenlét is, de meg kell határozni azt, hogy
mikor kapcsolódjon be a folyamatba és milyen
súllyal vegyen részt a munkában. A jövő tervezése minden település életében nagyon fontos.
A kommunikáció lényeges, fontos a visszacsatolás az eredményekről, a folyamatos, személyes
kapcsolattartás, tájékoztatás.
Az „Önkormányzatok együtt a helyi munkahelyekért, a helyi gazdaság erősítéséért” szekció
ban résztvevők a TÖOSZ trénere, Dr. Kovács
Róbert PhD vezetésével bemutatták településüket, a helyi gazdaság erősítése érdekében hozott
intézkedéseket, annak sikerességét, és a társulási együttműködési területeiket, valamint ötleteket gyűjtöttek és tapasztalatokat cseréltek arra
vonatkozóan, hogy a meglévő és működő gazdasági társulás életében hogyan lehet jobb viszonyt
kialakítani. Néhány település több társulásnak is
tagja, az együttműködések jók és szükségesek is.
Sok közös pályázat benyújtására kerül sor, amelyek nagy része sikeresen nyer. A jó példákat minden esetben igyekeznek egymásnak átadni települések. A lakosság bevonása, „felébresztése” fontos lenne. A településen meghatározó lehet egy jól
működő civil szervezet, valamint egy olyan szakember, aki összefogja az egyes tevékenységeket.
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A „Térségi szolgáltató központok, közös szolgáltatás az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretein belül” elnevezésű szekcióban a téma iránt érdeklődök az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működését, stratégiáját, fejlesztési
elképzeléseit ismerték meg az érdeklődő szakemberek dr. Lénártné Benei Anikó moderálásával.
A társulás létrehozásának fő célja az volt, hogy az
egyes szükségletekre reagáló szolgáltatás struktúrát hozzanak létre a területi egyenlőtlenségek
felszámolásával, az alap- és szakosított ellátások
egymásra épülésével.
Ehhez felmérték az adott településen élő emberek szükségleteit, valamint folyamatosan vizsgálták a hatékonyságot. Abasár, Halmajugra, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Vécs képviselő-testületei ezért úgy döntöttek, hogy az étkeztetést,
házi segítségnyújtást, családsegítést, támogató
szolgáltatást, nappali ellátást, idősek otthonai
valamint gyermekjóléti szolgáltatást közösen,
kistérségi keretek között, a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer integrálása
útján valósítják meg. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy a szolgáltatásokat ebben az
együttműködésben célszerűbben, gazdaságosabban, hatékonyabban és magasabb színvonalon tudják ellátni.
A TÖOSZ továbbra is elkötelezettje az együttműködések erősítésének, a szakmai tapasztalatok, helyi jó példák átadásának. Ennek jegyében a térségi együttműködések jól működő gyakorlati tapasztalatairól tervezzük egy cikksorozat indítását is.
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„Közelebb
a Közösségekhez”
projekt eredményeinek
brüsszeli bemutatása
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára
A „Közelebb a Közösségekhez” projekt keretében
a program résztvevői 2017. május 12-én Brüsszelben munkacsoport-ülés keretében mutatták be a
projekt eredményeit, tanulságait a roma integrációs hazai és európai uniós programok eredményessége vonatkozásában az Európai Bizottság kisebbségi ügyekkel foglalkozó munkatársainak. A tanulmányúton az Autonómia Alapítvány, mint projektgazda képviseletében részt
vettek az Autonómia Alapítvány munkatársai,
helyi roma koordinátorai, a programban résztvevő önkormányzatok, Besence, Dombóvár és
Nyírmada polgármesterei, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségé-
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nek, mint projekt partnernek a képviselői, dr.
Gyergyák Ferenc főtitkár és Krausz Veronika
nemzetközi titkár.
A workshop keretében a résztvevők értékelték az Európai Unió roma integrációra fordított
támogatásainak eredményességét, körbejárták a
hatékony felhasználás útjába álló nehézségeket,
akadályokat és ajánlásokat fogalmaztak meg a
jövőbeni jobb felhasználás lehetőségeiről. A felmerülő problémákat konkrét példákon, történeteken keresztül illusztrálták a résztvevők.
Az Autonómia Alapítvány munkatársai három
főbb állítás kibontása során beszéltek a felmerült
hazai nehézségekről, problémákról.

www.toosz.hu

Konferencia

1. A roma integrációval kapcsolatos EU-s célok
és az állami szakpolitikák gyakran szembe mennek egymással, nincsen köztük összhang. Az
integrációs dokumentumokban megfogalmazottakat – a központi kormányzati programok
támogatása mellett – alapvetően a helyi kisközösségeknek, egy-egy településen belül élőknek
kellene elindítani és végigvinni minden érintett
országban, így Magyarországon is. A legnagyobb
felelősség és feladat tehát a települések megválasztott testületeire és polgármestereire hárul. Ám
a helyi szereplők maguk sem tudják eldönteni,
hogy akkor mi is az irány, amihez igazodni kellene, mi is az a társadalmi folyamat, amit támogat a kormány.
2. Az EU-s elvek és a tervek nem találkoznak a
helyi valósággal. A roma integráció alapelveinek
elvárt sajátosságai a következők:
–– konstruktív, gyakorlatias és diszkriminációmentes szakpolitikák;
–– Kifejezett, de nem kizárólagos célba vétel;
–– Interkulturális megközelítés;
–– A romák teljes körű társadalmi integrá
ciója;
–– A nemi vonatkozás figyelembevétele;
–– A tényeken alapuló szakpolitikák átültetése;
–– A közösségi eszközök használata;
–– A regionális és helyi önkormányzatok
bevonása;
–– A civil társadalom részvétele;
–– A romák aktív részvétele.
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3. Az EU-s elvek alapján kidolgozott roma integráció tervek megvalósításához szükséges, azonos
irányú központi és helyi akarat korlátozott, ennek
legalább négy oka van:
a) a roma integráció ügye hatalmi játszmák
áldozata, nincs független roma érdekérvényesítő erő, amely kikövetelhetné;
b) nincs stabil és jól működő állami és közintézményi rendszer;
c) nincs prosperáló gazdaság;
d) és gyakran hiányzik az egyenlőséget alapvető értékként elfogadó, befogadóbb társadalmi közeg.
Végezetül a forráselosztás sok esetben nélkülözi
a szabadversenyt, a kisebb, alulról jövő kezdeményezéseknek nem ad teret, lehetőséget.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, a
projektpartner képviselőjeként elmondta, hogy
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országrészenként, településenként eltérő problémák merülhetnek fel a roma integráció ügyében, nincsenek csodaszerek, egységes megoldások.
A roma közösségek és a többségi társadalom között
egyfajta bizalmatlanság, távolságtatás figyelhető
meg. A fennálló problémák leginkább elkötelezettséggel, a problémák felismerésével és hos�szú távú megoldások felvállalásával orvosolhatók.
Az Autonómia Alapítvány szakértői nagyon
fontosnak tartják, hogy a jövőben minél több,
alulról építkező, helyi kezdeményezés erősödhessen meg, minél több független helyi roma civilszervezet szerephez juthasson és a helyi többségi

társadalom, mind a jó példák megismerése által,
mind pedig pozitív ösztönzők segítségével elkötelezetté váljon a változás mellett.
A brüsszeli workshopon számos roma és kisebbségi ügyekkel foglalkozó magyar származású,
európai bizottsági munkatárs vett részt. Az Autonómia Alapítvány a jövőben évente legalább egy
alkalommal szeretne hasonló típusú találkozót
szervezni, ahol a roma integrációval foglalkozó
különféle szereplők egy platformon belül vitathatják meg az aktuális fejleményeket, nehézségeket, a lehetséges megoldásokat, válaszokat a
felmerült problémákra.

Fizessen elő a FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA szakfolyóiratra!
A Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat már 28 éve áll az iskolai fejlesztőpedagógusok, tanárok,
tanítók és gyermeküket nevelő szülők rendelkezésére. Számukra kipróbált, korszerű és eredeti
nevelési módszereket mutat be. Nélkülözhetetlen segítséget nyújt az iskoláknak és az óvodáknak,
kiemelten a SNI gyermekek megfelelő neveléséhez.

A Fejlesztő Pedagógia előfizetéssel könnyebben és gyorsabban beszerezhető
mint terjesztőkön keresztül.
Előfizetési díj egy évre: 7560 Ft (évi 6 szám).
Előfizetni egész évfolyamokra lehetséges, akár visszamenőleg is!

Önkormányzatoknak – több intézmény számára történő előfizetés esetén – külön kedvezmény!
Starkiss Kft.
2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40., Telefon: 06-23-428-264, E-mail: fejlesztopedagogia@starkiss.hu
Egyes korábbi példányok elérhetőek a Könyvespont Webáruházban is (www.konyvespont.hu).
https://www.facebook.com/fejlesztopedagogia
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Kitüntetések

A TÖOSZ
2017. évi kitüntetettjei
Szerző: Tóth Karolina elnökségi titkár, Fotó: Kolin Péter
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idén is, mint minden évben felhívással
fordult a tag önkormányzatok felé annak érdekében, hogy tegyenek írásos és indokolt javaslatot a szövetség által alapított kitüntetések adományozására. Javaslatokat a következő kategóriákban lehetett tenni:
1. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKLAPJA
kitüntetést a Szövetség munkáját segítő szervezetek kaphatják. Az emléklapból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra
2. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE kitüntetést a Szövetség tevékenységében közreműködő önkormányzati tisztségviselők, önkormányzati és állami tisztviselők, illetve
tudományos kutatók kaphatják. Az emlékplakettből évente legfeljebb öt kerülhet kiosztásra.
3. A TÖOSZ ARANYGYŰRŰJE kitüntetést
önkormányzati tisztségviselők, illetve az önkormányzati érdekképviseleti munkában különösen
magas szinten tevékenykedők részére adományozható. Az aranygyűrűből évente maximum kettő
kerülhet kiosztásra.
Az idei évben is sok értékes felterjesztés érkezett
a felhívásra, így az Elnökség 2017. május 23-án
tartott ülésén igen nehéz helyzetben döntött a
kitüntetettekről. Az elismerések átadására 2017.
június 8-án, a TÖOSZ éves Küldöttgyűlésének
keretében került sor.
Az Elnökség tagjainak szavazata alapján 2017-ben
TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetésben
részesült:
Autonómia Alapítvány szakmai érdekképviseleti tevékenységük, továbbá partneri együttműködésük elismeréseként. Az Emléklapot Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója vette át.

www.toosz.hu

Schmidt Jenő, Nun András

Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért az európai összefogást segítő tevékenységük, továbbá part-

Schmidt Jenő, Balázs Ákos

neri együttműködésük elismeréseként. Az Emléklapot Balázs Ákos a szövetség elnöke vette át.
TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett kitüntetésben részesült:
Basky András Lajosmizse város polgármestere,
a Szövetség Bács-Kiskun megyei tagozatvezetőjeként több éves, a helyi önkormányzatokért végzett eredményes és következetes munkája elismeréseként.
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Schmidt Jenő, Basky András

Czupi Magdolna Csesztreg község polgármestere,
a Szövetség küldötteként, korábbi Zala megyei

Schmidt Jenő, Holopné Schramek Kornélia

ségügy, az oktatás-nevelés és szociális területen
végzett következetes és eredményes munkájáért.
Süvegjártó Csaba Iregszemcse község polgármestere, a TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezetőjeként, sikeres településvezetőként az önkor-

Schmidt Jenő, Czupi Magdolna

tagozatvezetőjeként az önkormányzatok érdekében
végzett következetes és eredményes munkájáért.
Gáspár Mátyás szakértő a helyi önkormányzati rendszer fejlődése érdekében végzett több

Schmidt Jenő, Süvegjártó Csaba

mányzatok érdekében végzett következetes és
eredményes munkájáért.
TÖOSZ Aranygyűrű kitüntetésben részesült:
Ujvári László Balástya község polgármestere, a
szövetség Csongrád megyei tagozatvezetőjeként,
sikeres településvezetőként az önkormányzatok

Schmidt Jenő, Gáspár Mátyás

évtizedes következetes és eredményes szakmai
munkájáért.
Holopné Schramek Kornélia Budapest XIII.
Kerületi Önkormányzat alpolgármestere, az
önkormányzat és a TÖOSZ együttműködésének erősítése, valamint több évtizedes tisztségviselői pályafutása során többek között az egész-
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Schmidt Jenő, Ujvári László

érdekében több évtizede végzett következetes és
eredményes munkájáért.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

www.toosz.hu

A professzionális kintlévőség-kezelés az
önkormányzatoknak is megoldást jelenthet
Egyes szakértői becslések szerint a magyarországi városok sokmilliós kintlévőséget görgetnek
maguk előtt. Nyilvánvaló, hogy ez komoly terhet jelent a büdzsékben, ami megnehezíti a
fejlesztéseket, beruházásokat, de a mindennapi folyamatokat is. A kintlévőségek hatékony
kezelése, illetve a jogszerű eljárás érdekében fontos a vonatkozó jogszabályok, leginkább a
helyi rendeletek vizsgálata. A kintlévőségek szakértő kezelése nagyban hozzájárulhat ahhoz,
hogy a helyi költségvetés stabil lehessen.

Megérzik az önkormányzatok

A kintlévôségek kezelése az önkormányzatok számára is
megoldandó feladat. A Magyar Idôk* 2016 októberében
megjelent cikke szerint a megyei jogú városok beszámolójából egyértelmûen kirajzolódik az, hogy ezen a téren az
önkormányzatoknak van teendôjük. Például Békéscsabán
a bérlakások miatt keletkezô kintlévôségek nagysága közel
öt és félmillió, míg Pécsett megközelíti az 530 millió forintot.

A gazdasági szereplők hisznek
a követeléskezelés nyújtotta megoldásban

A lejárt tartozások kezelése a gazdasági szereplôk számára fontos és kikerülhetetlen megoldandó feladat. Éppen
ezért, a különbözô cégek és vállalatok egyre gyakrabban
vonnak be professzionális követeléskezelôt.
Ennek leggyakoribb módja az, hogy a lejárt lakossági
követeléseiket eladják a követeléskezelônek. A tranzakciót követôen javul likviditásuk, mert a cég pénzügyi rendszerét nem terhelik tovább a meg nem térült követelések.

Miként ültethető át a követeléskezelés
az önkormányzatok gyakorlatába?

Az önkormányzatok jogos követeléseibôl származó bevételek mindaddig hiányként jelentkeznek, amíg azok nem
folynak be látható összegként az önkormányzatok költségvetésébe. A kisebb településeket a pénzhiány még
érzékenyebben érinti, ezért számukra létfontosságú az,
hogy kintlévôségeiket minél hamarabb megkapják. Milyen
lehetôségeket kínálnak a jogszabályok az önkormányzatok számára?
Hasonlóan a gazdasági szereplôkhöz, az önkormányzatok számára is megoldást jelenthet a követeléskezelô
bevonása, a magyar jogszabályok tehát erre – meghatározott keretek között – lehetôséget biztosítanak. Ugyanakkor,
az országos jogszabályok mellett megfelelô helyi rendeletekre is szükség van, emiatt az önkormányzatoknak érdemes és szükséges áttekinteniük erre vonatkozó szabályaikat A kintlévôségek sikeres behajtásához nélkülözhetetlen
a jogi háttér alapos ismerete. Az Intrum Justitia – Európa
piacvezetô követeléskezelési csoportjának tagja, a hatékony követeléskezelés és professzionális adósságbehaj-

tás szakértôje – szerint a helyi rendeletek arra is kitérhetnek, hogy az önkormányzat átadhatja-e, és ha igen, akkor
miként adhatja át a követeléseket másnak.
Az Intrum Justitia szakértôinek meglátása szerint a képet
az is árnyalja, hogy minden egyes követelést egyedileg kell
megvizsgálni: hogy annak behajthatóságára milyen jogszabályok vonatkoznak, illetve, hogy a tartozással köteles-e
az önkormányzat az adóhatósághoz fordulni.
Adatvédelmi szempontból is vizsgálandó, hogy az adott
követelés kötelezettjének adatai miként, milyen jogalapon kerülhetnek átadásra a követeléskezeléssel foglalkozó társaság számára. A jogos érdeken alapuló adatkezelés alkalmazhatóságát településenként (önkormányzatonként) és ügytípusonként is egyedileg szükséges megvizsgálni. Amennyiben a jogos érdeken alapuló adatkezelés
lehetôsége fennáll, az adatkezelô érdekmérlegelési tesztet végez, amelynek eredménye dönti el azt, hogy lehet-e
kezelni az érintett személyes adatait. Az Intrum Justitia arra
is rávilágított, hogy az érdekmérlegelési tesztnek hazánkban
kiforrott gyakorlata még nincs, azonban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által egyre
több hatósági iránymutatás kerül kiadásra ezekkel a tesztekkel kapcsolatban.
Látható tehát, hogy a gazdasági társulások esetében
a már említett és gyakran alkalmazott követelés-eladás
az önkormányzatok pénzügyi helyzetét is képes javítani,
hiszen azonnal beáramló pénzforrást jelent. A követelések engedményezéssel történô átruházásának folyamatában vizsgálni kell, hogy milyen lehetôséget enged a jogszabály, illetve a helyi önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdon értékesítésére, jelen esetben a követelési portfólió eladására – foglalja össze az Intrum Justitia.
A legfontosabb lépés tehát az önkormányzatok számára, hogy vizsgálják felül helyi rendeleteiket annak érdekében, hogy biztosítsák a követelések hatékony kezeléséhez szükséges szabályrendszert. Ez nagyon fontos lépés
lehet ahhoz, hogy az önkormányzatok sikeresen beszedhessék fennálló követeléseiket.
Intrum Justitia Zrt.
www.intrum.hu
Tel: +36 1 88 00 920
*Magyar Idôk (magyaridok.hu), Milliárdos hiány a bérlakások miatt, 2016. október 20.

Biztonság és kiszámíthatóság már 20 éve
Az elmúlt közel egy évtizedben kiugró tőkepiaci hozamokat lehetett elérni szinte bármilyen befektetéssel,
legyen szó biztonságos kötvényekről vagy kockázatosabb részvényekről. Az előttünk álló időszak azonban
már inkább a megszerzett hozamok konzerválásáról és
a tőke megóvásáról fog szólni. Bár a hozam továbbra is
egy nagyon fontos teljesítménymérő marad, a jövőben
más szempontokat is érdemes figyelembe venni hozzá,
úgymint a biztonságot és kiszámíthatóságot – mondta
el Schuszter Péter, a Generali Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.

Milyen nehézségekkel szembesül ma az, aki nagy biztonság mellett szeretne befektetni és valamekkora
hozamot is elérni?
A befektetők egy része továbbra is keresi a normál kockázatot, és szolgáltatóként most ennek az igénynek
a legnehezebb eleget tenni az alacsony kamatkörnyezet miatt. A lakossági állampapírok hozama – a két
évesig bezárólag - már csak évi két százalék, az infláció viszont három százalék közelébe is emelkedhet
év végén, így a rövidebb állampapírok tartásával már reálhozamot sem tudunk elérni befektetéseinken.
És akkor még nem is beszéltünk a geopolitikai kockázatok okozta bizonytalanságokról (Brexit, Trump).
Miben tud segíteni egy vagyonkezelő?
Nekünk az a feladatunk, hogy termékeinkkel és tudásunkkal maximális mértékben tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket.
Találjuk meg azokat a befektetési lehetőségeket, melyek a legtöbbet teszik hozzá a teljesítményhez. Bizalommal
fordulhatnak Hozzánk azon önkormányzatok, akik hosszú távú megtakarításokban gondolkodnak, készülve egy
biztonsági tartalék képzésére, de azok is, akik csak az év néhány hónapjában rendelkeznek likviditásbőséggel és
ezen időszak alatt is szeretnék kamatoztatni vagyonukat.
Hogyan kell elképzelni a vagyonkezelési folyamatot?
Nagyon fontos, hogy mindig az ügyfél elvárásainak megfelelően alakítjuk ki a portfóliókat. Az új ügyfelekkel
mindig leülünk felmérni az igényeiket és kockázatviselési képességüket. Az ügyfeleink nekünk a partnereink, akiknek megpróbáljuk a legjobb megoldásokat kialakítani. A vagyonkezelés alappillére a bizalom.
Ez a bizalom szükséges ahhoz, hogy minden ügyfelünknek személyre szóló tanácsokat és szolgáltatásokat
nyújtsunk, vagyonát szakértő módon, a lehető legnagyobb körültekintéssel és hozzáértéssel kezeljük.
Milyen egy klasszikus magánügyfél portfóliója Önöknél?
Az ügyfelek többségének állampapírok és állami garanciás kötvénybefektetések alkotják a portfólióit.
A devizapiaci mozgások kihasználása szintén fontos része a teljesítménynek: erősebb szinteken növeljük,
míg gyengébb szinteken csökkentjük a devizakitettséget. A kockázatos befektetéseket, úgymint részvényeket inkább kerüljük. Mi ilyen szempontból konzervatívak vagyunk. Sosem állítjuk azt, hogy biztosan
két számjegyű hozamokat fogunk elérni, inkább egy biztos, infláció feletti, hosszú távon is kiszámítható
eredményre törekszünk.
A magyarországi Generali Csoport és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége között 2016 szeptemberében köttetett együttműködési megállapodás, mely lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak egy olyan
szolgáltatás igénybe vételére, ami megtakarított vagy támogatásokból érkező források reálértékét megőrzi,
a jegybanki alapkamatot meghaladja és a banki betétektől egy magasabb hozampotenciállal rendelkezik.

generali.hu

