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A vidék
lehetősége
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közel 1700 taggal
rendelkező szövetség, amelynek elsődleges feladata, hogy javítsa a települések jövőképét, segítse a megélhetést. A Magyar Falvak Program
lehetőség lesz a vidék számára, a fejlesztések 2900 települést érintenek
majd a 2030-ig terjedő években.
Kormányokon átívelően, tíz-tizenöt
esztendőn keresztül évi 400 milliárd forint befektetésére lenne szükség. Így 2020-ra már lehetne látni az infrastruktúra
fejlődését, 2023-24-re pedig megerősödhetne a falvak népességmegtartó képessége.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által elkészített javaslatcsomag, amelyet 2018. szeptember 25-én adtunk át a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak, nagy segítségére lehet abban, hogy a feladatokat
rangsorolva, a rendelkezésre álló források mennyiségéhez
igazítva terjeszthesse a Kormány elé. Hiszünk abban, hogy
a javaslataink megvalósítása könnyebbé teszi majd a megélhetést, a helyben maradást.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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Helyi Önkormányzatok
Napja a Belügy
minisztériumban
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára miniszteri
elismeréseket adott át 2018. szeptember 28-án, a Helyi Önkormányzatok Napja
alkalmából rendezett ünnepségen, a Belügyminisztérium Márványaulájában. Az
eseményen három polgármester részesült miniszteri elismerésben és jutalomban,
három szervezet tevékenysége elismeréséül kapta az elismeréseket.
A miniszteri díjak átadását megelőzően Pogácsás
Tibor köszöntőjében arról a folyamatról beszélt,
ami ma Magyarországon is érzékelhető: a kistelepülésekről történő jelentős elvándorlás problémájáról. Mint mondta: a folyamatot kezelni kell,
amihez pénz kell, azonban elgondolkodtató, hogy
valóban csak pénz kell-e és hová kell a pénz? –
vélekedett. Hozzátette: „világméretű jelenségről
van szó, a modern technika kihívásokat és álmokat vetít a fiataljaink elé, amelyek vonzzák őket
a nagy közösségek irányába”. Nagyon komoly fel-
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adat olyan utat, olyan lehetőségeket találni, amel�lyel mind több embert lehet a saját szülőfalujában olyan életmód felé vinni, amelyben érdemes
ottmaradni, családot alapítani – ez nem elsődlegesen pénzkérdés – hangsúlyozta.

A következő évtized
legnagyobb kérdése
Felhívta a figyelmet: a kisebb települések, a vidéki
önkormányzatok számára az elkövetkezendő évtized legnagyobb kérdése az lesz, hogy hogyan tud-
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nak olyan helyi társadalmat, közösséget összefogni-összekovácsolni, amelynek az összetartó
ereje nagyobb annál a nagyvárosba húzó erőnél,
amely a fiatalokat elviszi. Ez nem sajátos magyar
jelenség, sokkal mélyebb összefüggéseket kell
ahhoz látni, hogy ez ellen sikeresen fellépjünk.
„A XXI. századi emberek életének, jólétének egyik
alapja, hogy az ország minden területén minél
többen érezzék magukat otthon” – tette hozzá.

Vitákat váltott ki az önkormányzati
rendszer átalakítása
Pogácsás Tibor rámutatott: az önkormányzati
rendszer átalakítása, az önkormányzatok és a
kormányzat közötti feladatmegosztás vitákat váltott ki, és a viták még ma is folyamatban vannak.
Mindezek az átalakítások azt a célt irányozták
elő, hogy működőképes legyen az önkormányzati rendszer Magyarországon, az önkormányzati rendszer továbbra is sikeres lehessen – ehhez
a következő időszakban programokat, forrást is
kívánnak rendelni – emelte ki az államtitkár.
Hozzátette: sokan nem értették vagy félreértették a Modern Városok Programot. Rámutatott:
„talán ma már mindenki számára érthető az, hogy
az országban szükség van arra, hogy minél több
helyen legyenek olyan erős települések, amelyek
képesek valódi térségközponttá, megyeközponttá
válni, amelyek képesek valóban kiszolgálni saját
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Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere
szeptember 30-a – a Helyi Önkormányzatok
Napja – alkalmából
HELYI ÖNKORMÁNYZATOKÉRT
MINISZTERI DÍJ-at
adományozott, egyben jutalomban részesítette
− kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül −
HOFFMAN PÁL urat, Tököl város polgármesterét
− kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül –
MICHL JÓZSEF urat, Tata város polgármesterét
− kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül −
NAGY GYÖRGY urat, Szomor község polgármesterét
− Debrecen város fejlődése és a közszolgáltatások javítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül −
a DEHUSZ – DEBRECENI HUMÁN SZOLGÁL
TATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. részére
− a mozgáskorlátozottak érdekvédelme, rehabilitációja, esélyegyenlősége érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül −
a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI
EGYESÜLETE részére
− a keresztény kultúra ápolásában, a lelki és társadalmi munka segítésében végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül −
a SZENTIMREVÁROSI EGYESÜLET részére.
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lakosságán túlmenően a környező települések
lakosságát”. Felhívta a figyelmet: mindezen túl
elindítanak egy olyan vidékfejlesztési programot,
amelynek során a kisebb településeken igyekeznek olyan infrastrukturális és humán lehetőségeket teremteni, hogy az a települések vonzerejét
erősítse. Alsóbbrendű utak felújítása, szélessávú
internet hálózat kiépítése, ami az elektronikus
közigazgatástól kezdve, az egészségügy mellett
minden területen rendkívül fontos lesz – emelte
ki Pogácsás Tibor.

Tudományos elemzés készült
Véget ért egy nagy lélegzetű tudományos elemzés,
szeretnék a kormányzatnak bemutatni mindazt az
ismeretet és információhalmazt, amit több száz
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települési vezetőtől és képviselőtől gyűjtöttek be.
Mindez segíthet az önkormányzati finanszírozás
korrekciójában, másfelől a települések hosszú távú
fejlesztéséhez muníciót adhat a kormányzatnak és
valóban közös település-, térség- és országfejlesztő
programot állíthassanak össze – mondta.

Köszönetnyilvánitás
Az államtitkár megköszönte valamennyi települési vezető munkáját és azt kérte, hogy az elkövetkezendő időszakban is segítsék a minisztérium
munkáját, hogy olyan feltételrendszert teremthessenek, amely minden önkormányzatnak a legkisebbtől a legnagyobbig megteremti a működését, a fejlődési feltételeit és a településeken minden polgár otthon érezhesse magát.
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Elnökségi ülésen
történt
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Az ÖNkormányzat júniusi számának lapzártáját követően egy alkalommal ülésezett a
TÖOSZ Elnöksége. Az elnökségi ülésen tárgyalt témákat és döntéseket az alábbiakban
foglaljuk össze röviden.
Az Elnökség 2018. szeptember 11-ei kibővített ülésén először Szánthó Attila ökotechnológiai termékreferens (Készenlét Zrt.) rövid előadásában
ismertette cégük szolgáltatásait, bemutatva REDO
hálózati biológiai víztisztító rendszert. Modern,
vegyszermentes víztisztító berendezéseik a legkisebb falvak lakossági ivóvízének, valamint uszodák vizének tisztítására egyaránt alkalmasak.
Ezután Sahó Ákos ügyvezető (Agrotax Kft.)
mutatta be a digitalizált termőföld-értékelés országos rendszert, amely magyar fejlesztés segítheti
a polgármesteri/jegyzői munkát
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége rendkívüli küldöttgyűlése a 30/1999. (X. 13.)
számú határozatával döntött a Köllner FerencEmlékdíj 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 az önkormányzatok érdekében
tevékenykedők számára az egyik legmagasabb
szintű elismerésnek tekinthető. Az adományozás alapja a díjazásban részesített személy által,
az önkormányzatok érdekében a TÖOSZ-ban tartósan végzett elismerésre méltó munka. A Küldöttgyűlés döntése alapján az Emlékdíjból 2018.
évtől évente legfeljebb egy kerülhet kiosztásra.
Az Elnökség a 2018. évi felhívására beérkezett
17 javaslatot megtárgyalta és az önkormányzatok
érdekében végzett kiemelkedő, elismerésre méltó
tevékenysége elismeréseként a 2018. évben Köllner
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Ferenc Emlékdíjat Szirbik Imre polgármester (Szentes Város Önkormányzata) részére adományozta.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke ezt követően
tájékoztatta az Elnökség tagjait a TÖOSZ Modern
Falvak Munkacsoport által elvégzett munkáról,
amelynek eredményeként egy szakmai anyag és
javaslatcsomag készült. A szakma anyagot az
Elnökség megvitatta és kiegészítésekkel azt elfogadta. A TÖOSZ helyzetképet, célokat és javaslatokat tartalmazó szakmai anyaga 2018. szeptember
25-én került átadásra Gyopáros Alpár, Modern
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
részére a TÖOSZ Önkormányzati Információs
és Koordinációs Központjába. Az átadott szakmai anyag a TÖOSZ honlapján elérhető (http://
töosz.hu/news/377/73/ToOSZ-javaslatcsomag-aKormany-reszere/)
Schmidt Jenő elnök tájékoztatta az Elnökség
jelenlévő tagjait előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban az önkormányzatokat és a Szövetséget
érintő főbb eseményekről, majd elmondta, hogy
a TÖOSZ az országban négy helyszínen regionális polgármesteri fórumok keretében rendezi meg
megyei rendezvényeit, kétnapos programokat állítottak össze. A fórumok időpontja, programja és
jelentkezési lapja a TÖOSZ honlapján elérhetők.
(http://xn--tosz-5qa.hu/news/376/73/RegionalisToOSZ-forumok-orszagszerte/)
Végezetül arról döntött az Elnökség, hogy a soron
következő elnökségi ülés 2018. október 9-én Kalocsán, a Polgármesteri Hivatalban kerül megtartásra.
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Javaslatok
a Magyar Falvak
Programhoz
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A 2018-as országgyűlési választások előtt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke
levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben meghirdette
a Modern Falvak Programot. Ezt követően a TÖOSZ a folyamatok meggyorsítása
érdekében szakértők, önkormányzati szövetségek, szervezetek bevonásával
munkacsoportot hozott létre, hogy beavatkozási javaslatot állítson össze, amely
biztosítja az egyedi fejlesztési utak tervezését és megvalósítását. A munkában
bekapcsolódtak az érintett minisztériumok szakértői is. A munkacsoportban 160
önkormányzati vezető és szakember dolgozott.
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A Program pillérrendszere

A Modern Falu Program elnevezését a Kormány a
munkacsoport tevékenységének ideje alatt Magyar
Falvak Programra módosította.
A Magyar Falvak Program komplex beavatkozásokat feltételez. A munkacsoport az egyes
tématerületekre javaslatokat dolgozott, amelyek
az adott terület helyzetértékelését követően egyrészt konkrét azonnali beavatkozásokat határoz-
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tak meg, valamint javaslatokat fogalmaztak meg
a szükséges strukturális változásokra.
A Program a javaslatokat a helyben maradás és
a falura költözés elengedhetetlen alapjait tartalmazó pillérrendszerbe csoportosította.
A népesség megtartást és betelepülést szolgáló főbb pillérek:
–– Lakhatás biztosítása a betelepülők és
a helyben maradók részére – A falvak
többsége nem rendelkezik megfelelő bérbe
adható ingatlannal, így nem tud lehetőséget
felkínálni sem a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó szolgálati lakások, sem a fiatalok helyben tartását segítő „fecskeházak”
vonatkozásában. Jelenleg nem áll rendelkezésre támogatás a nagyszámban rendelkezésre álló meglévő, helyenként nagy számú
lakatlan falusi ingatlanok megvásárlásához.
–– Jövedelem biztosítása – Az agrárgazdaság jelentős változásai következtében mára
nem a mezőgazdaság biztosítja a falvakban
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élők jövedelmét. A helyben maradáshoz
és letelepedéshez a térségben megfelelő
jövedelemszerzési lehetőségre van szükség az iparban és szolgáltató szektorban.
Csak megfelelő vásárlóerővel rendelkező
helyi lakosság esetében van reális esélye a
mikrovállalkozások fejlesztésének. Térségi
gazdaságfejlesztés keretében szükséges vállalkozások letelepedésének ösztönzése és a
helyi mikrovállalkozások fejlesztése. A vállalkozások letelepedésének és működésének feltétele a képzett, motivált, kompetenciával rendelkező munkaerő, valamint
a helyi, térségen belüli közlekedés megoldása. A helyi mikro és kisvállalkozások fejlesztése a helyi fogyasztói piac, vásárlóerő
növekedésére épülhet, amelyhez megfelelő
támogatási rendszer szükséges.
–– A térségben elérhető köz- és egyéb szolgáltatások – A letelepedést lehetővé tevő,
megfelelő
színvonalú
életminőséghez
magas minőségű, elérhető köz- és egyéb
szolgáltatásokra van szükség a térségben:
oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltatások, valamint kereskedelmi, szolgáltatási,
szórakozási, kikapcsolódási, sportolási lehetőségek. A szolgáltatások eléréséhez közösségi közlekedésre van szükség a térségben.
–– Aktív helyi közösségek – A falu értékeihez
tartoznak az aktív helyi közösségek. A hely-
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ben maradásnál, valamint a falvakban történő letelepedés során támaszkodni lehet a
helyi identitásra, a civil szerveződésekre, a
szomszédság hálóra, a kötődést erősítő szerepekre, melyet tovább ösztönözhet a falusi
civil kezdeményezések kiemelt támogatása,
a polgármesterek képzése, a gyerek és ifjúsági önkormányzatok létrehozásának és
működésének támogatása.
–– Térségi együttműködéseket támogató fejlesztések – A helyben maradást, letelepedést szolgáló fejlesztések (lakhatás, gazdaság
és szolgáltatás fejlesztés, közösségfejlesztés)
komplex beavatkozást igényelnek, amelyek
jelentősen eltérhetnek az egyes térségekben.
Javasolt a meglévő programok átalakítása,
integrált komplex programok kialakítása
a térség igényei, erőforrásai, a települések
nagyságai és más térségi mutatók alapján.
–– A térségi együttműködés – A különböző
típusú együttműködéseknek jelentős szerepe van az egyes közszolgáltatások optimális feladatellátás-szervezési léptékének
kialakításában, fenntartásában, illetve a
megfelelő méretű szolgáltatási egységek
működtetésében. A minőségi, versenyképes közszolgáltatások biztosítását a lakosság és a vállalkozások részére a települések
nagy része önállóan nem tudja biztosítani.
Szükséges a térségi szintű együttműködés,

www.toosz.hu

Aktuális
a koordináció az érintett kormányzati szereplők és az önkormányzatok között.
A kialakult településszerkezet életben tartása
csak akkor lehetséges, ha megtaláljuk falvaink új
funkcióját, lehetőséget biztosítunk az ott élőknek,
hogy lakóhelyük környékén munkát találjanak, a
mai kornak megfelelő szolgáltatásokat könnyen

elérjék. A vidék jelenleg csapdában van. A kor
igényeinek megfelelő szolgáltatások nem vagy
nehezen elérhetők, mert kistelepüléseken nem
kifizetődők, ezért már rég megszűntek, illetve
megszűnőben vannak. Mindez néhány évtizeden
belül visszafordíthatatlan változást eredményez,
falvak tűnnek el örökre.

Település típusok kihívásai és lehetőségei
Agglomerációs települések
–– Kb. 800 település
–– Növekvő lakosságszám, aktív
keresők 2/3-a ingázó
Idegenforgalmi szerepkörű
települések
–– 38 település
Hagyományos falvak, tanyás
települések

Hátrányos helyzetű apró- és
kisfalvak
–– 900 település
–– csökkenő népesség

Kihívások
–– szolgáltatások biztosítása, mert
a szolgáltatások a városokban
koncentrálódnak
–– alkalmazkodás a változó
munkaerőpiaci kihívásokhoz
–– a vidéki identitás fenntartása
–– „overtourism”, a turisták
kiszorítják a hagyományos
közösségeket
–– kiürülő hagyományok,
környezetszennyezés
–– harc a földért és a tájért a
különböző aktivitások között
–– az új és a régi lakosok közötti
konfliktusok a település szerepéről
–– a nagy távolságok miatt drága
szolgáltatások
–– túl kicsi gazdaságok, könnyebben
kitéve válságoknak

www.toosz.hu

Lehetőségek
–– városi szolgáltatás-színvonal
biztosítása

–– hálózatosodás, a turizmus
adta lehetőségek kiterjesztése
a környezetre
–– képes arra, hogy magas jövedelmű
háztartásokat vonzzon
–– könnyű hozzáférés a városi
szolgáltatásokhoz és kultúrához
–– relatíve jó közlekedés
–– természeti erőforrások
hasznosítása
–– vonzó olyan cégeknek, melyeknek
nincs szükségük gyakori városi
kapcsolatokra
–– egyedülálló környezet
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Aktuális

Javasolt intézkedések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések

12

Szent István portarendező, újratelepítő program
A 2000 fő alatti településeken megállítani a fiatalok tömeges elvándorlását, helyben
tartani a szakképzett és diplomás embereket, valamint vonzónak tenni a településeket
a fiatalok számára, hogy szívesen telepedjenek le.
A vagyonkezelő tulajdonában lévő hitelkárosultaktól kapott ingatlanokat egy pályázati
konstrukció keretében kaphassák meg az önkormányzatok, úgy, hogy az ingatlan nagyságának (négyzetméter) megfelelő felújítási támogatást is kap hozzá az önkormányzat.
A felújításra 150 000 Ft-os irányadó négyzetméter ár már fedezi a költségek egy részét.
Speciális CSOK az építkezők számára, meglévő lakóingatlanok felújításához. Költözz
falura támogatás ingatlanszerzés céljából.
Fecskeház program indítása helyben maradó, vagy beköltöző fiatalok részére, önálló
élet megkezdése céljából.
Szolgálati lakások vásárlása, felújítása a közszolgáltatásokban dolgozó munkavállalók
részére.
Elhagyott házak kezelése:
–– A településeken lévő és a faluképet rontó ingatlanok, legyenek lakhatók és a beköltözők számára bérelhetők.
–– A falura történő beköltözés, mint fő cél elősegítése mellet, a falukép javításában nagy
szerepet játszik az intézkedés bevezetés és a vagyonkezelő is tehermentesül az állagmegóvás törvényi kötelezettségétől.
–– Azon a tulajdonosok részére, akik nem képesek rendezni kötelezettségeiket, az önkormányzat vételi szándékot jelez az ingatlan tekintetében.
–– A jelzáloggal terhelt ingatlanok esetén, az önkormányzat bevonja az érintett pénzintézetet a probléma megoldásának érdekében.
–– A letelepedés segítése érdekében falusi próbalakhatási program indítása, amelyben
a falura költözést tervezők rövidebb ideig és nagy befektetés nélkül „kipróbálhatják”
a falun élést.
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
2019–2023
5 Mrd Ft/év
Felújított ingatlanok száma, db, m 2
Betelepült lakosság, fő
Törvényalkotási feladat: eszközök és eljárás gyorsító szabályozások.
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Aktuális

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés

Térségi gazdaságfejlesztés, az ipari foglalkoztatottság növelése vállalkozások
letelepítésével
Térségi gazdaságfejlesztés, magas hozzáadott értékű ipari és szolgáltató vállalkozások
letelepítése
Térségi erőforrásokat, helyzetet bemutató adatok, információk gyűjtése a vállalkozások szempontjai alapján, a vállalkozások számára hozzáférhető adatbázisba. Befektetési ügynökség, szolgáltatás létrehozása megyei szinten, a megyéhez tartozó térségek
gazdaságfejlesztésének támogatására.
Vállalkozás típusok szegmentálásával, a térségi erőforrások, lehetőségek figyelembevételével. Meghatározott szempontok alapján a kiemelten támogatandó ágazatok (valójában alágazatok, vagy termékek/termékcsoportok) meghatározása.
A fejlesztés szempontjából potens célcsoport (vállalkozók) azonosítása. (Ez magában
foglalja a már a térségben működő vállalatok, illetve az oda betelepülni hajlandók felkutatását, azonosítását.)
Innovációs és Technológiai Minisztérium
2019–2023
20 Mrd Ft/év
Az ipari foglalkoztatottak számának növekedése, min. 5000-1000 új munkahely járáson belül.
Térségi mikro- és közösségi vállalkozások fejlesztése
A térségi és közösségi mikrovállalkozások indításának, fejlesztésének támogatása
A térségben vállalkozni képes és szándékozó fiatalok megszólítása, vállalkozói alapképzésük, tanácsadásuk és mentorálásuk biztosítása (szükség esetén kezdőtőkével). A tanácsadási program nem csak a fiatal vállalkozókra terjedne ki, hanem minden résztvevőre. Célunk, hogy segítsük a vállalkozóvá válást, üzleti képzéseket, mentorálást,
különböző gyakornoki lehetőségeket, illetve speciális ösztöndíjakat (vállalatvezetőknek is) biztosítsunk.
A fiatalok helyben tartása és a letelepülők részére megfelelő jövedelemszerzési lehetőségek biztosítása. („Lépj a piacra” program kiterjesztése és a támogatási összeg növelése a falun vállalkozni kívánok részére)
Innovatív megoldások bemutatása, ismeretterjesztés. Tanácsadói szolgáltatás.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
2019–2023
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Aktuális
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

10 Mrd Ft/ év
térségi vállalkozások számának növekedése, db/év
vállalkozói árbevétel növekedés Ft/év

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Térségi szolgáltatás fejlesztési és fenntarthatósági tervek elkészítése
Helyi szolgáltatások hiányosságainak meghatározása és felszámolása
A térségi szolgáltatási minimum meghatározása. A szükséges szolgáltatások meghatározása (szolgáltatások, kapacitások, minőség), elérhetőség meghatározása (távolságok,
utazási idő).
A szolgáltatások között minden, a lakhatáshoz a minőségi élethez szükséges szolgáltatás figyelembevétele szükséges (például: oktatás, egészségügy, szociális, kereskedelem,
közlekedés, vendéglátás, egyéb szolgáltatások).
A térségi szolgáltatási minimum összeállítása, meglévő szolgáltatások összegyűjtése
(térségi szolgáltatási térkép és adatbázis összeállítása) és szolgáltatás fejlesztési terv
összeállítása (a térség gazdaságszerkezetének, az ingázási irányoknak és a távolságok
figyelembevételével).
Belügyminisztérium
2020–2023
5 Mrd Ft/év
térségi szolgáltatási minimum összeállítása
térségi fejlesztési tervek összeállítása

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

Térségi fejlesztéshez kapcsolódó közadatokhoz való hozzáférés biztosítása
A térségi együttműködésekhez, gazdaságfejlesztéshez, szolgáltatásfejlesztéshez szükséges adatok és információk biztosítása
Az állami adatgyűjtő rendszerekben a vidéket érintő adatok, információk felmérése,
közadatként való közzététel lehetőségének megteremtése.
A térségi szolgáltatásokra, gazdaságra, foglalkoztatásra, lakosságra, erőforrásokra vonatkozó adatok, információk közadatként való szolgáltatása.
Az intézkedés kapcsolódik a DJP 2.0 Közadat Programjához.
Belügyminisztérium
2019-2023
500 millió Ft/év
Adatok, információk igénylésének száma

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény

Falugondnoki rendszer fejlesztése, gépjárművek cseréje
A falu- és tanyagondnoki szolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása.
Falu- és tanyagondnoki busz gépjárművek cseréje, új járművek beszerzése.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019–2023
10 millió Ft/gépjármű

Forrástérkép
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések

3 Mrd Ft/év
Magyar Államkincstár, helyi önkormányzatok
300 db gépjármű/év
6 év után lehetőség a gépjármű cserére

Az intézkedés tartalma
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Aktuális
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

Falugondnoki rendszer fejlesztése, állami finanszírozás felülvizsgálata
A falu- és tanyagondnoki szolgálat folyamatos működésének biztosítása.
Falugondnokság feladatfinanszírozásának felülvizsgálata.
A falu- és tanyagondnoki szolgálat folyamatos működésének biztosítása.
A falu- és tanyagondnoki szolgálat tárgyi feltételeinek biztosítása.
Új falugondnoki szolgáltatások indítása
–– a falugondnoki szolgálat kiterjesztése azokra a településekre, ahol jelenleg nem
működik.
Térség gondnokság bevezetése a térségi kapcsolatok erősítésére és szolgáltatások,
munkahelyek elérésére
–– szolgáltatási portfólió kiterjesztése, plusz járművel, feladatta, finanszírozással, szabályozással (fizetős szolgáltatások indítása).
Falugondnokok képzési, továbbképzési és szupervíziós rendszerének kialakítása, a falugondnokok képzésének biztosítása.
Az állami finanszírozás emelése.
1500 szolgálat (6,2 MFt/szolgálat)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019–2023
9,3 Mrd Ft/év
Falu- és tanyagondnokságok száma. Ellátottak száma, gépjárművek száma.
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Aktuális
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Javasolt indikátor(ok)

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Becsült forrásigény
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Falugondnoki rendszer fejlesztése, menetrend szerinti közlekedéshez történő
csatlakozás biztosítása.
Menetrendek összehangolása;
A kistelepülések lakosai számára a menetrend szerinti közlekedéshez való csatlakozás
biztosítása 600 fő lakónépesség alatt. A 200-600 fős településeken térségi és járási hatáskör legyen a menetrendek összehangolása és vétójoga (MÁV-VOLÁN).
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
2019–2023
A járat változtatások költsége nem lehet magasabb, mint a mostani tényleges VOLÁN
költség
Térségi infrastruktúra fejlesztés, útépítés
A települések között, valamint a településen lévő közutak felújítása.
Állami pályázati forrás és fejlesztési szolgáltatás biztosítása a kistelepülési önkormányzatok részére.
A felújítandó utak hossza:
–– Településeket összekötő új építésű út: 25 km
–– Településeket összekötő út felújítás: 500 km
–– Belterületi utak felújítása: 1000 km
–– Belterületi járdák építése: 500 km
–– Kerékpárutak építése: 500 km
–– Tanyás térségek közötti útépítés: 100 km
A tervezés, közbeszerzés és a projektmenedzsment feladatok ellátására központi erőforrás és szervezet szükséges, a térségi igények alapján
Innovációs és Technológiai Minisztérium
2019–2023
120 Mrd Ft/év
épített utak hossza, m
felújított utak hossza, m
Térségi szolgáltatási terv alapján.
Térségi digitális infrastruktúra fejlesztés és IKT mentor program
A vidék térségek részvétele a Digitális Jólét Program 2.0 megvalósításában
Minden településen legyen igénybe vehető a szélessávú internet, ami alkalmas szolgáltatások igénybevételére, szolgáltatások fogadására, indítására. (DJP 2.0 SZIP program)
E-ügyintézésben segítségnyújtás a kistelepülések lakosainak addig is, amíg megvalósulnak a Digitális Oktatási Stratégia célkitűzései. (DJP 2.0 DJP mentor hálózat)
Innovációs és Technológiai Minisztérium
2019–2020
20 Mrd Ft
szélessávú internet eléréssel rendelkező háztartások száma, db
DJP 2.0 Programmal együttműködve
Térségi infrastruktúra fejlesztés, víz- közmű rekonstrukció
A térségi vízközmű infrastruktúra rekonstrukciója, fejlesztése. Az ivóvízzel, szennyvízzel, esővízzel, felszíni vizekkel, hulladék vízzel és öntöző vízzel kapcsolatos fejlesztések, rekonstrukciók támogatása.
A térségi vízközmű infrastruktúra rekonstrukciója, fejlesztése. Az ivóvízzel, szennyvízzel, esővízzel, felszíni vizekkel, hulladék vízzel és öntöző vízzel kapcsolatos fejlesztések, rekonstrukciók tervezése, beruházása
Belügyminisztérium
60 Mrd Ft/év
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Aktuális
Forrástérkép
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény

Forrástérkép
Javasolt indikátor(ok)

Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Egyéb megjegyzések

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések

Hazai finanszírozás
felújított közművek száma, db, m
létrehozott közművek száma, db, m
Közművek bekötése minden területen ingyenes
Megújuló Energia Program
Önfenntartó és jövedelemtermelő képesség növelése
Napelemek, közösségi napelem-parkok, biogáz erőművek létrehozása, geotermikus
energia felhasználása, közvilágítás fejlesztése.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
2019–2023
Napelemek 50%-os támogatás 10 Mrd Ft 8000 háztartás/év
Biogáz erőmű 10 db/év
Geotermia 5db/év
Közvilágítás led-es áttérése 3 Mrd Ft/év – 50 000 db lámpatest
Önkormányzati tulajdonú napelemparkok: 3 Mrd Ft/év – 20 0,5 MW-os napelempark
támogatása/év
36 Mrd Ft/év
EU-társfinanszírozás
1. Napelemek száma és előállított kW mennyisége
2. Biogázt erőművek száma
3. Geotermikus erőművek száma
4. Közvilágtás átalakítása
5. Önkormányzati tulajdonú napelem parkok
Települési napelemparkok építése 1 Mrd Ft/park
Aprófalu program
Az aprófalvas térségek rehabilitációjának támogatása
Innovatív pilot projektek a falu új funkciójának megtalálására (5-50 MFt-ig, komplex
fejlesztésekre)
Falu karbantartó projektek, kicsi, közbeszerzést nem igénylő infrastrukturális fejlesztések, karbantartások (max. 25 MFt/falu)
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
2019–2023
–– 5 Mrd Ft (500 pilot projektre)
–– 50 Mrd Ft/év falu karbantartó projektre
Az intézkedés egyes elemeihez javasolt differenciált megvalósítási eszközöket társítani,
figyelemmel az egyes térségek településszerkezetében mutatkozó különbségekre (pl.
aprófalvas dunántúli vagy dél-alföldi mezővárosi térségek).
Térségi egészségügyi alapellátás fejlesztése
A programba minden olyan intézmény, közszolgáltatásként vagy közösségi célként értelmezhető tevékenység bevonásra kerül, amelyek fejlesztése érzékelhető módon javítja
a lakosság életminőségét.
Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, védőnői tanácsadónak,
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátások infrastrukturális és eszköz fejlesztése.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019–2023
55 Mrd Ft
Felújított, m 2
szolgáltatást igénybe vevő lakosság, fő
Térségi szolgáltatási terv alapján.
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Aktuális
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Forrástérkép
Javasolt indikátor(ok)

Egyéb megjegyzések
Intézkedés elnevezése
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma
Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Forrástérkép
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Térségi szociális alapellátás fejlesztése
A programba minden olyan intézmény, közszolgáltatásként vagy közösségi célként értelmezhető tevékenység bevonásra kerül, amelyek fejlesztése érzékelhető módon javítja
a lakosság életminőségét.
Nappali és bentlakásos intézmények, valamint idősellátás és rászorulók számára (étkezés, felügyelet, gondozás) infrastrukturális és eszköz fejlesztés.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019–2023
10 Mrd Ft/év
Felújított, m 2
szolgáltatást igénybe vevő lakosság, fő
Térségi szolgáltatási terv alapján.
Térségi családias idősotthonok építése
Minőségi időskori intézményi ellátás, a várólisták csökkentése, helyben élő idősek
elhelyezése.
Idősotthonok építése
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2020–2023
30 Mrd Ft/év
Ellátottak (gondozottak) száma, fő
Térségi szolgáltatási terv alapján.
Helyi közszolgáltatási és fenntarthatósági tervek elkészítése
Helyi alapközszolgáltatás hiányosságainak felszámolása
5 év
Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pénzügyminisztérium, Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
2019–2024
25 Mrd Ft/év
MÁK, fővárosi és megyei kormányhivatalok, helyi önkormányzatok
Lakosság, ellátottak, közszolgáltatási egységek száma.
Felmenő rendszerben lévő gyermeklétszámhoz nyújtott alapszolgáltatások (óvoda, iskola, középiskola).
Óvodai infrastruktúra építése esetén kötelező jelleggel Ovi-Sport bevezetése, melynek
megvalósítója a Nemzeti Ovi-Sport Programot működtető Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány. Az óvodákban a mindennapos testnevelés mindig is kötelező volt, ennek az
infrastrukturális és szakmai feltételeinek biztosítása az Alapítvány kizárólagos feladata lenne. Ténylegesen mérhető indikátorok: az Ovi-Sport Programba bevont óvodások
és szüleik, óvodapedagógusok száma.
Járásonként minimum egy középfokú oktatási intézmény legyen.
Helyi közszolgáltatási és fenntarthatósági tervek elkészítése
Felmérés készítése a köznevelési intézmények műszaki állapotáról.
Köznevelési infrastruktúra műszaki állapotának javítása, szolgáltatás minőségének
növelése.
Az intézmények műszaki állapotának felmérése egységes módszertan alapján.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2019–2023
Humán infrastruktúrafejlesztés beruházás 50 Mrd Ft
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Klebersberg Központ
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Aktuális
Javasolt indikátor(ok)
Egyéb megjegyzések

Tankötelezettek száma, tantermek és kiegészítő helyiségek állapota
Közszolgáltatási tervek alapján éves infrastrukturális beruházások (óvoda, iskola,
egészségügyi és szociális alapközszolgáltatások).

Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja

Térségi együttműködésben résztvevők és a polgármesterek képzése
A térségek lehatárolásához az együttműködések kialakításához szükséges motiváció,
kompetenciák és ismeretek fejlesztése, alkalmazható módszertanok elsajátítása
A választások után felkészíteni az új és a az újonnan választott polgármestereket a vezetői feladataik ellátására. A képzés által megerősödik a polgármester, nő a motivációja
és javul az együttműködési hajlandósága.
A térségi együttműködésben résztvevők közös képzése. Fontos, hogy a képzés ne egyéni legyen, hanem a potenciális térségi együttműködés résztvevői együttes képzésben
részesüljenek.
A képzés főbb tartalmi elemei:
–– együttműködés célja, lehetősége, szükségessége
–– motiváció fejlesztése, tréning,
–– együttműködéshez szükséges kompetenciák fejlesztése,
–– helyi együttműködés szervezetének fejlesztése (csapatépítés),
–– együttműködési, koordinációs módszertanok,
–– együttműködés működtetése, menedzsment
–– jó példák.
A képzés célcsoportja:
–– polgármesterek,
–– intézményvezetők,
–– térségi kormányzati szervezetek vezetői,
–– gazdasági önkormányzatok.
A képzésbe oktatóként a helyi, vagy a jó példaként bemutatott együttműködések vezetőinek bevonása szükséges.
A képzést pilot jelleggel Baranya megyében javasoljuk bevezetni. A pilot alapján kerülhet sor a képzés véglegesítésére és a 2019-es önkormányzati választás után az országos
bevezetésre.
önkormányzati szövetségek a TÖOSZ koordinálásával
2019–2023
500 millió Ft/év
képzésekben résztvevők száma, fő

Az intézkedés tartalma

Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)
Intézkedés elnevezése
Az intézkedés célja
Az intézkedés tartalma

Térségi együttműködések kialakítása az életminőség javítására
A térségi együttműködések létrehozása és működtetése, a szükséges humánerőforrás,
módszertan és szabályozási háttér biztosítása
A térségi együttműködések az önkormányzatiság megerősítése mellett a térség gazdasági szerkezete alapján jönnek létre, a térség településein élő lakosság életminőségének
javítása, valamint a térség gazdasági fejlődése érdekében. A térségi együttműködésben
a települések önkéntesen vesznek részt.
Az együttműködés létrehozása folyamat, amely tartalmazza a potenciális résztvevők
közös felkészítését, képzését.
Az intézkedés tartalma:
–– Létrehozza az együttműködés kialakításának jogi kereteit.
–– Biztosítja az együttműködés működéséhez szükséges humánerőforrást.
–– Kialakítja az együttműködés létrehozásához és működtetéséhez szükséges
módszertanokat.
–– Jó gyakorlatokat gyűjt és tesz közzé az együttműködések kialakításához és
működtetéséhez.
–– Kidolgozásra kerül az együttműködések minősítési és elfogadási rendszere,
valamint a minőségbiztosítás.
–– Létrehozásra kerül egy módszertani központ, amely a helyi igények alapján nyújt
módszertani, tanácsadói, moderátori szolgáltatást, az önkormányzati tanácsadók
bevonásával.

www.toosz.hu
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Javasolt felelős(ök)
Javasolt ütemezés
Becsült forrásigény
Javasolt indikátor(ok)

–– Javaslatokat dolgoz ki az együttműködések fejlesztése érdekében, pilotok indítására,
azok értékelésére.
–– Az intézkedés keretében pilot jelleggel jönnek létre együttműködések Baranya
megyében, amelyek tapasztalatai alapján kerülnek véglegesítésre a módszertanok és
a szabályozási keretek. A pilotok kiterjesztésére az önkormányzati választások után
kerülhet sor.
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
2019–2022
500 millió Ft/év
létrejött térségi együttműködések

Megvalósítás
A Modern Falvak Program megvalósítása a térségi együttműködésekre épül, amelyben a kisfalvak és a nagyobb települések is egyaránt részesülhetnek a fejlesztési forrásokból. A megvalósítás főbb szempontjait:
–– Biztosítani kell a hosszú távú, kiszámítható
kereteket, amely elősegítik a valós térségi
megállapodások megkötését.
–– Térségi együttműködés alapján létrehozott
szolgáltatás fejlesztési és fenntarthatósági
tervek elkészítése.
–– A települési önkormányzatok kompetens
részvétele a térségi együttműködésekben,
elegendő erőforrás és kompetencia rendelkezésre állása.
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–– A térségi együttműködésekhez szükséges
erőforrások biztosítása.
–– A komplex és integrált fejlesztési lehetőségek biztosítása.
–– A kistelepülések részére külön források kis
projektekre (Aprófalu Program).
A Magyar Falvak Program kialakítását elősegítő évi 400 Mrd Ft forrásigényű szakmai javaslatcsomagot Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke 2018.
szeptember 25-én adta át Gyopáros Alpár Modern
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
részére a budapesti TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban.
A javaslatcsomag teljes terjedelemben innen
tölthető le: http://töosz.hu/uploads/hirek%20
dokumentumai/modern_falvak_program_töosz_
v1%202%20(2).pdf
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„A hírlevelek kapcsán
sok információhoz
jutunk”
Szerző: Hajós Anna
Palóc identitásáról, a palócföld legszebb, legszínesebb női népviseletéről, érdekes múzeumairól
és megőrzött népi emlékeiről nevezetes a Nógrád
megye északkeleti részén, Salgótarjántól 7 kilométerre fekvő Kazár. Sikeres a faluközösség kulturális önazonossága, számos eredeti szépségében megújított kontyolt, nyeregtetős, tornácos
parasztház áll, köztük sok érdekes kincset rejtő
múzeum. Megkapóan szép a Tájház. 2007-ben a
sikeres munkáért a Magyarországi Falumegújítási
díj első helyezését nyerték el, 2008-ban pedig a
falufejlesztés több területén elért kiemelkedő teljesítményért Európai Falu-megújítási díj kitüntetésben részesült a község. Meghirdették 2018-ra,
kapcsolódva a „Magyarország legszebb konyhakertjei” pályázathoz a legszebb kazári konyhakertek programot, kertművelőknek és közösségeknek.
– Ennyi elismerés, és a varázslatos külső kép
nyomán csak azt kérdezhetjük, hogyan tovább?
Mit lehet még fokozni?
– Kazár közel 1800 lelket számláló település
– válaszolt Gecse Ákos, aki 2014 óta polgármester – saját iskolával, óvodával, idősek nappali ellátásával. Minden adott, hogy a fiatalok és az idősek
jól érezzék magukat, minden megvan, ami szükséges. Az iskolában majdnem 20 éve művészeti
oktatás folyik, egyik része néptánc, a másik a népzene, képzőművészet. Palóc vidék vagyunk, nagy
hagyománya van a népviseletnek és a kultúrának,
amely nálunk megtestesül az épített örökségben
is. Mindent megtettünk azért, hogy a régi, mi úgy
nevezzük „ambitos” házakat megőrizzük, és for-
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Gecse Ákos polgármester

rásokat kerítünk, hogy ezeket felújítsuk. A kiállítóházakban egy-egy múzeum található, mindegyik megtekinthető. Van maciház, amelyben
játék mackók vannak, másutt gyufacímke-kiállítás, azután vasalók egy házban, a tájházban csipkék és szalmafonatok. Az utóbbiak a köröspataki
testvértelepülés jellemző kézi munkái, Erdélyből
származnak. A csipke helyi gyűjtés.
– Látogatható egy bányász emlékeket, ruhákat, eszközöket őrző kiállítás is az egyik egykori
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parasztházban. Kazár múltjához hozzátartozott
a bányászat?
– Igen, ennek állítottunk emléket a tájháztól
nem messze. A barnaszén bányászat azonban
befejeződött. Az egykori munkára és áldozataira minden évben emlékezünk.
– Van egy szépen rendbe hozott egykori magtár,
azt mire használják?
– Ez a település egyik közösségi színtere, itt
működik a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület munkaszervezete, vannak benne tanácsadó és civil irodák, ifjúsági klub, információs pont, könyvtárhelyiség és otthont ad a több mint száz falvédőből
rendezett kiállításnak.
– Mint palóc hagyományait őrző település, az
egykori ételeiket sem felejtik el?
– Tizenegyedik alkalommal tartjuk meg a nagysikerű laskafesztivált, elsők között voltunk a gasztronómiai fesztiválok között ezzel az ötletünkkel.
Mintegy ötven csapat méretteti meg magát, ezzel
a különleges módon készülő tésztával, illetve a
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régi ételeinkkel. Rengeteg a kiegészítő program.
Augusztus 20-án tartjuk a Kazári Búcsút, amelynek a fénypontja a Nemzetközi Néptáncfesztivál,
külföldi és belföldi fellépő csoportokkal. A Kazár
táncegyüttes fiatalokból áll, az énekegyüttes pedig
az idősebbekből.
– Hol szállásolják el a vendégeket?
– Az önkormányzatnak van egy kulcsos háza,
ez harmincfős, inkább ifjúsági szállás. Egy másik
ugyanekkora egy egyesület működtetésében áll.
A régi magtárház tetőterében is el tudunk szállásolni vendégeket három szobában.
– Hol dolgoznak a kazáriak?
– Sokan ingáznak, Hatvanba, Mátranovákra,
Salgótarjánba járnak munkába. Helyben az Axamo
ruházati cég foglalkoztat 150 főt, főleg nőket a varrodájában. Hatvan közmunkásunk van.
– Miben tud a TÖOSZ segíteni Önöknek?
– Fontos az érdekképviselet megléte. Egyedileg nem fordultunk még hozzájuk. A hírlevelek
kapcsán sok információhoz jutunk.
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A múlt a bányászat,
a jövő
a falusi turizmus
Szerző: Hajós Anna
Az internet két verziót ismertet az érdekes nevű
település elnevezésének keletkezéséről, az egyik
szerint Keve vezér fia volt Ete, a másik viszont
egy egykori itteni kocsma cégéréről eredezteti a
nevet, az volt oda írva, hogy Etess!
– Mit tudhatunk meg valójában Etesről? – kérdeztük Lénárt Dezsőt, aki 34 éve a község polgármestere.
– A falu hagyományos bányásztelepülés. Minden egyes része ennek a nyomát viseli magán. Ha
a településrészek neveit vesszük alapul, ez máris
kitűnik. Van Rautelep, Alberttelep, Amáliatelep,
Kotrocópuszta, mind a bányászkodás kapcsán jött
létre. Öt akna működött, barnaszenet bányásztak.
Már az 1830-as években kezdtek először szenet
fejteni itt a völgyben. Volt egy természetes szénkibúvás és onnan indult el a munka. Akkor még
kamrafejtés jellegű volt, ennek a lényege, hogy
semmilyen más kőzetet nem bányásztak ki, csak
a szenet. Oldalt fekve, térdelve, ahogy a helyzet
kívánta. Azért nevezik ezt a részt, ahol mi most
beszélgetünk Öregetesnek, mert itt indult el a
bányászkodás. Letelepedésre alkalmas területen
volt az első falukezdeményezés, ami ugyancsak a
bányászkodás révén alakult ki.
– Miből élnek most?
– Miután a 40-es évek közepén az utolsó bányát
is bezárták, még egy jó ideig a Nógrád megyei
egyéb bányákba jártak dolgozni az embereink,
bár ekkor már csak a lakosság igen kis része élhetett ebből. A többségük a tíz kilométerre lévő Salgótarján ipari üzemeiben dolgozott, ahogy most
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is. Vannak olyan buszjáratok, amelyek a hatórás
kezdéshez, illetve a négy órás, és az este 10 órás
végzéshez igazodnak, de az a jellemzőbb, hogy a
legtöbb cég saját munkásszállítással rendelkezik.
Kisbuszokkal, szükség szerinti méretűekkel, sőt
van olyan munkahely, ahová négyen-öten személyautóval járnak dolgozni. A mezőgazdaság
eléggé visszaesett, amikor a karancslapujtői termelőszövetkezet megszűnt, amelyhez tartozott
a település termőterülete. Napjainkban kezd lát-
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szani annak a jele, hogy visszatérnek a gazdálkodáshoz azokon a településhez tartozó földeken,
amelyek a legkedvezőbben művelhetők. Elsősorban az állattartáshoz, minimálisan a gabonatermeléshez kapcsolódnak.
– Közmunka?
– Egyre nehezebben megvalósítható. Többféle
programot működtettünk, elsősorban településüzemeltetésre koncentráltunk, a mezőgazdaságra
csak minimális részt fordítunk. Ennek több oka
van, alapvetően az önkormányzatok működését
ért támadások kivédése is ide tartozik. Valljuk be
őszintén, 2009 óta jelentős támadások érték az
önkormányzatiságot. Saját tapasztalatom alapján
is be tudok erről számolni. Például az önkormányzatoknak mindig volt a központi költségvetésből
származó, úgy nevezett saját bevétele. Ezek voltak azok a szabad rendelkezésű források, amelyek
fölött az önkormányzat úgy rendelkezett, ahogy
a kedve tartotta, természetesen az államháztartási törvény határain belül. Volt erre vonatkozóan szabad döntési lehetősége, ennek a terhére
vehetett fel fejlesztési hitelt. Ha a saját helyzetünket veszem, akkor Etesnek 15 millió forint ilyen
típusú forrása volt 2008-ban. Most ilyen nincs.
– Milyen saját bevételük van akkor?
– Helyi adók, gépjárműadó, kommunális adó.
A lényeg az, hogy az akkori 15 millió forintból
2009-ben 10 milliót, 2010-ben 10 milliót és 2011ben újabb 10 milliót, gyakorlatilag a 15 millióból
30-at vontak el. Ne felejtsük el, hogy akkor az
iskolák működtetése az önkormányzatok hatáskörébe tartozott. Ott is volt számtalan olyan feladat, amelyet a központi költségvetés semmilyen
módon nem finanszírozott. Nyilvánvaló volt, már
akkor, hogy óriási mértékben el fognak adósodni
az önkormányzatok. Volt százmillió forintnyi fejlesztési hitelünk, amelynek az akkori éves terhe
12 millió, és 4%-os kamatozású, 25 éves lejáratú
volt. 2011-től erre nem tudtunk fizetni, gyűrűzött, gyűrűzött, hitelekből éltünk. Ezt követte a
konszolidáció, amit viszont a korábbi évek intézkedései miatt kellett végrehajtani.
– Milyen lehetőségeik vannak most?
– Alapvetően ipari park kialakítását, ilyen típusú
munkahelyteremtést nem terveztünk sosem. Salgótarján közelsége miatt ez életképtelennek tűnt.
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A domborzati viszonyok, a településszerkezet sem
alkalmas ilyen jellegű fejlesztésekre. Ezért a lépések többsége arra irányult, hogy az itt élő emberek
életfeltételeit javítsuk. Minden közmű kiépült a
település minden részén, az önkormányzat tulajdonában lévő utak nagy része kiváló minőségű,
ez viszont nem mondható el az állami közútról.
Mintegy húsz éve ígérgeti minden kormány, hogy
felújítják a Ságújfalu–Karancsalja összekötő utat,
ami alig valamivel több, mint 7 kilométernyi.
– Mióta tagja a település a TÖOSZ-nak?
– Gyakorlatilag az alapítás óta tagjai vagyunk.
1989 óta. Akkor még nem Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége volt, hanem Tanácsi
Önkormányzatok Országos Szövetsége. Még a
tanácsi rendszerben lettem ennek alapító tagja.
– A TÖOSZ miben tud segíteni?
– Amikor megalakult, rendkívül nagy hittel
és örömmel fogadtam azt, hogy végre van egy
olyan érdekképviseleti szervezet, amely a helyi
érdekeket fogja védeni, megjeleníteni. Az 1990-es
önkormányzati választások során is látszott, hogy
a TÖOSZ egy markáns önkormányzati érdekeket megjelenítő és védő szervezet. Ezt az akkori
kormányzat is nagyon jól látta, ezért kezdeményezte más önkormányzati szövetségek létrehozását. Olyan szövetségek jöttek létre, ahová csak
azok a települések lettek meghívva, amelyekben velük szimpatizáló vezetők tevékenykedtek.
Aztán alakultak önmaguktól is újabb szövetségek.
Ezek markánsabb képviseletet jelentenek, mint a
településeké. Minden kormány alatt úgy alakult,
hogy ha bármilyen fontos önkormányzati ügyben
egyik fellépett, arra hívták fel a figyelmet, hogy
előbb egymással egyezzenek meg. És a megegyezés nem született meg.
– Ön pesszimista?
– Nem, csak követem az eseményeket, TÖOSZ
küldött voltam itt megyei szinten. És azt látom,
hogy azokban az esetekben, amelyekben fontos
lenne, hogy az önkormányzati védelem megjelenjen, nem képes. Tiszteletdíjas polgármester
vagyok, nyugdíjasként tevékenykedem. Azt be kell
látni, hogy a szövetségeknek az önkormányzatokat segítő tevékenysége sokat segít, megjelenik
bizonyos törvényalkotási javaslatoknál, de nem
olyan markánsan, mint ahogy vártuk.
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Interjú
– Egy újságíró csoportot végigkalauzolt az
öregetesi palóc pálinkafőzdében és szakszerűen
magyarázta a kisüsti pálinkák főzésének lépéseit.
Hogyhogy ennyire ért a pálinkákhoz?
– A családunkban a nagyapám korára visszanyúlik a pálinka és a pálinkafőzés ismerete és
szeretete. A Zempléni hegységből származom,
egy kis faluból, nálunk a pálinka alapja mindig a
besztercei szilva volt. A pálinkakészítés módja,
a gyümölcs kiválasztása, a cefrézés rendkívül
nagy figyelmet érdemelt, csak a legszebb és legjobb gyümölcsök kerülhettek a cefrébe, a készítés
egész folyamatát figyelmesen követtük. Amikor
a településen jött az ötlet, hogy pálinkafőzéssel
kellene foglalkozni, szerveztünk egy pálinkafőző

mesteri tanfolyamot. Az eredeti foglalkozásom
gépésztechnikus volt, szerkezeti lakatosként dolgoztam a záhonyi átrakó pályaudvar építésénél.
Azután a salgótarjáni Vegyépszerhez kerültem
előbb technológusként, majd gyártmányelőadóként tevékenykedtem. Voltam hengerész, majd
művezető, utána tanácselnök. Később számítógép programozói képesítést szereztem.
– Nem gondolták, hogy ebben a gyönyörű környezetben a falusi vendéglátásnak sikere lenne?
– Voltak kezdeményezések, az itt épült vendégházzal ezt kívántuk elindítani. Ha nyerünk a mostani pályázatunkkal, folytatjuk, bővítjük a szolgáltatásokat és a szálláslehetőségeket.

Még mindig a nagyi megsárgult fotóival csalogatod a turistákat?
Nyújts modern felhasználói élményt a Google Maps térképen!
Lépj be a virtuális valóság világába!
go2mapshungary.hu
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„Für ein neues
miteinander”
– „Egy új
összetartozásért”
Szerző: Süvegjártó Csaba, TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezető, Iregszemcse polgármestere

A fenti mottó jegyében Ausztria legnyugatibb városa, a Vorarlberg tartománybeli
Feldkirch adott otthont az Osztrák Városok Szövetsége 68. közgyűlésének június
6. és 8. között. A korábbi évekhez hasonlóan idén is közel ezer meghívott vett
részt a rendezvényen, köztük – a hagyományokhoz híven – a szövetség külföldi
partnerszervezeteinek képviselői is.
A közgyűlés a szokásoknak megfelelően szerda
délután vette kezdetét. Elsőként Feldkirch város
polgármestere, Dr. Wilfried Berchtold köszöntötte a résztvevőket, majd a szövetség leköszönő
elnöke, Dr. Michael Häupl megnyitóbeszéde
következett. Az ünnepélyes megnyitó díszvendége a köztársasági elnök, Dr. Alexander Van der
Bellen volt, aki szintén köszöntötte a közgyűlést.
Mindhárom beszéd középpontjában az idei rendezvény mottója állt: „Für ein neues Miteinander”.
A köztársasági elnök szerint a Brexit intő jel,
amely arra enged következtetni, hogy Európa
súlyos problémákkal küzd. Az Európai Unió jövőjének érdekében szükségszerű az eddigi együttműködések megerősítése, új alapokra helyezése. Mindezeken túl csak egy új összefogás képes megfelelő
válaszokat adni a klímaváltozás, a digitalizáció,
valamint a gazdaság és a politika mentén felvetődő kérdésekre.
Feldkirch város polgármestere aggodalmát
fejezte ki a társadalmi együttélés falán az utóbbi
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időben tapasztalható repedések miatt. Véleménye szerint egy társadalom jólétét nem kifejezetten annak bőséges anyagi javai testesítik meg.
Tagjainak jólléte és a társadalmi kohézió sokkal
fontosabb tényező. Egy társadalom igazi értékei
a közösségben, az egymáshoz való pozitív viszonyulásban rejlenek. „Elutasítás helyett elfogadás,
megvetés helyett tisztelet, kirekesztés helyett befogadás, anyagi javak helyett emberi értékek. Ezek
lehetnek a társadalom új együttműködésének
alapkövei.” – hangsúlyozta Berchtold.
A szövetség tisztségéből leköszönő elnöke szerint a mottóban megfogalmazott cél jegyében kell
felelősségteljes politikai cselekvési tervet alkotni.
A kutatások szerint a lakosság túlnyomó része elégedett a települések által biztosított közszolgáltatásokkal. A legfontosabb feladat az önkormányzatokba vetett bizalom fenntartása, a szolgáltatások
magas színvonalának megőrzése, továbbá az ezekhez való hozzáférés biztosítása a társadalom minden csoportja számára. Ezek a jóléti állam alap-
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vető ismérvei. Beszéde végén Dr Michael Häupl
megköszönte azt a 23 év bizalmat, melyből eredően ilyen hosszú ideig a szövetség elnöke lehetett. Rengeteg tapasztalatot szerzett ez idő alatt és
hálával gondol vissza az elmúlt évtizedekre. Ezzel
elköszönt a közgyűléstől és a tagságtól.
A közgyűlés első napja végén Vorarlberg tartomány és a vendéglátó Feldkirch városa gálavacsorára hívta meg a közgyűlés résztvevőit, melyet
egy színes kulturális rendezvény keretében szolgáltak fel.
Csütörtökön délelőtt – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a közgyűlés résztvevői munkacsoportokba szerveződtek, amelyekben a témában jártas szakértők bevonásával a jövő szempontjából fontos kérdésekre kerestek válaszokat,
illetve fogalmaztak meg cselekvési koncepciót.
Az 1. munkacsoport a jövőbeli ápolási szükségletekre és azok finanszírozásra összpontosított.
Ez utóbbi kapcsán igen komoly, érzelmektől sem
mentes vita alakult ki a meghívott szakértők és
a csoportban részt vevő településvezetők között.
Ausztriában igen bonyolult és összetett ápolási
rendszer működik, melyben rengeteg az átfedés
az állam, a tartományok és az önkormányzatok feladat ellátási kötelezettségét illetően. Nyilván ez a finanszírozásban is hasonlóan összetett
képet mutat. Egyes szakértői vélemények szerint
az állam fokozatosan kihátrál a finanszírozásból,
egyre nagyobb terhet hárítva a tartományokra és
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az önkormányzatokra. Annak érdekében, hogy a
következő húsz évben a megszokott, magas színvonalon lehessen tartani a szolgáltatást, feltétlenül strukturális reformokra van szükség mind a
szolgáltatás, mind a finanszírozás tekintetében.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a helyhez
kötött (intézményi) ápolás folyamatos leépítése
miatt egyre nagyobb igény van az otthoni ápolás rendszerének kiszélesítésére. Ez csak akkor
lehetséges, ha az ápolást végző hozzátartozók
részben, vagy egészében mentesülhetnek az ápolással, gondozással járó terhek alól. A probléma
az, hogy óriási hiány van az ápolást végző szakképzett munkaerőben. Egyes becslések szerint
mintegy 30 ezer főre lenne szükség. A témavezető
megemlítette a nemrég lezárult Aktion 20.000
című mintaprogramot, mely a fent említett munkaerőhiányt volt hivatott enyhíteni oly módon,
hogy szakirányú képzésbe vonta, illetve foglalkoztatta az 50 év feletti tartósan munkanélkülieket. Minden hozzászóló pozitívnak értékelte
a programot. Nemcsak annak hiányt pótló szerepe miatt, hanem, mert az abban részt vevőkre
is pozitív hatást gyakorolt a munka világába való
visszatérés. Egyben reményüket fejezték ki, hogy
a kormányzat hasonló programokat indít a közeljövőben.
Az OECD „Pillanatkép az oktatásról” című
tanulmánya szerint Ausztriában hosszú távon
problémát okozhat a korai iskolaelhagyás. Az
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Michael Ludwig és Süvegjártó Csaba

elmúlt években 13 %-kal nőtt azoknak a fiataloknak a száma, akik sem oktatásban, sem a szakképzésben, sem a munkaerőpiacon nincsenek
jelen. Miképpen lehet ezt a folyamatot megállítani, illetve visszafordítani, továbbá miként lehet
azokat az oktatásba allokált pénzügyi erőforrásokat a leghatékonyabban felhasználni, amelyek
nemzetközi összehasonlításban Ausztriában
rendkívül magasak. A 2. munkacsoport ezekre
a kérdésekre kereste a választ. A témában jártas szakértők és az önkormányzatok képviselői egyetértettek abban, hogy a probléma kezelésének hatékony eszköze lehet az egész napos
iskola rendszerének kiterjesztése. Mindez természetesen kérdéseket vet fel annak finanszí-
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rozást illetően is. Vorarlberg tartományban az
elmúlt néhány évben egyre több oktatási intézmény vezette be az egész napos oktatást, melynek következtében jelentős mértékben növekedett a tanulói létszám. Salzburg alpolgármestere
elmondta, hogy az idei tanévtől már a város 35
iskolájából 30-ban működik az egész napos oktatás rendszere. Idén mintegy 26 ezer tanulót írattak be a város oktatási intézményeibe, amely évről
évre emelkedő tendenciát jelent. A tapasztalatok
szerint az egész napos oktatási szisztéma bevezetése pozitív hatást gyakorol a képzés színvonalára. A minőségi oktatás növeli a tanulók esélyegyenlőségét, továbbá összeegyeztethetőbbé válik
a munka és a családi élet.
A harmadik munkacsoport a vidéki városok
és a kisebb települések potenciális együttműködési területeit próbálta meg körvonalazni. Lényegében a vidék megtartó erejének erősítése illetve
a vidéken élők esélyegyenlősége jegyében folyt a
beszélgetés. A negyedik munkacsoport a tavalyi
közgyűlésen már megkezdett diskurzust folytatta a digitalizáció rohamos fejlődése és az ezzel
járó kihívások témájában. A hozzászólók hatékony és gyors intézkedéseket sürgettek a digitális analfabétizmus leküzdése érdekében, hivatkozva arra, hogy a balti államok polgárai digitális tudásban messze megelőzik Ausztriát.
A nap legfontosabb eseménye a szövetség tisztújító szavazása volt, ahol a leköszönő elnök, Bécs
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korábbi polgármestere, Michael Häupl helyébe a
főváros jelenlegi polgármesterét, Michael Ludwigot egyhangúlag választotta meg a mintegy 250
szavazásra jogosult tag. Este a vendéglátó város
800 éves fennállása jegyében kulturális programokkal várták a résztvevőket. A díszvacsora megható aktusa volt a leköszönő elnök köszöntése és
elbúcsúztatása.
A közgyűlés utolsó napja is a megszokott forgatókönyv szerint zajlott. A nap a szövetség főtit-
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kárának és az előző nap témavezetőinek összefoglalóival kezdődött, majd egy rövid pódiumbeszélgetés folyt a politikai kultúra témakörében.
A közgyűlés hagyományosan a szövetség zászlajának átadásával ért véget, amelyet következő
évi rendezvénynek helyt adó város, jelen esetben
a Burgenland tartománybeli Rust (Ruszt) város
polgármestere, Harald Weiss vett át, aki ezzel
egyidejűleg, jelképesen átadta a jövő évi rendezvény meghívóját a jelenlévők számára.
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Együttműködéssel
és koordinációval
az önkormányzatok
sikerességéért
Gere Dömötör kutatási koordinátor, Dobos Alexandra kutatási koordinátor
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda

A koordináció szükséglete felmerülhet, ha folyamatok működését szeretnénk
összehangolni vagy egy eredmény elérését szeretnénk hatékonyan segíteni.
A folyamatok összehangolására akkor lehet leginkább szükség, ha egy adott
feladat elvégzésében sok szereplő van jelen és emiatt szükséges a tevékenységek
összehangolása. Ez a közszférán belül azt jelenti, hogy a közszféra koordinációjára
akkor van szükség, ha egy meghatározott cél érdekében több közpolitikai szereplő
együttműködésben cselekszik. Nagyon fontos, hogy fejlesztésre kerüljenek olyan
koordinációs mechanizmusok, amelyek elősegítik olyan együttműködési formációk
létrejöttét, amelyek képesek koordinációs hatást kifejteni.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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A végállapotként értelmezett koordináció esetében
a cél egy olyan állapot létrehozása, ahol az érintett rendszerben a felesleges átfedések minimálisan vannak jelen. Ehhez szükséges, hogy meghatározásra kerüljenek a hatáskörök és illetékességi területek, különösen a közigazgatáson belül.
A közszféra koordinációjában – a folyamatos változást is figyelembe véve – a folyamatelvű
megközelítés a mérvadó, de nem szabad elfeledkezni a végállapot-központú megközelítésről
sem. A közigazgatási koordináció akkor valósul
meg, ha egy adott területen, a célok elérése érdekében több egymástól kölcsönösen függő szervezet erőfeszítése szükséges és ezen erőfeszítések
hatására csökkennek a redundanciák és hatékonyabbá válik a feladatvégzés.
A kereteket a kialakított koordinációs mechanizmus biztosítja és a különböző koordinációs
eszközökkel kerül végrehajtásra.

Kutatási háttér
A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája (a továbbiakban: BM ÖKI) már
több alkalommal beszámolt az általa megvalósított kutatási projekt aktuális állapotáról, eredményeiről. Az Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II. (a továbbiakban: ÖFFK II.)1
kiemelt projekt az önkormányzatok hatékony
működéséhez és fejlesztései fenntarthatóságának
növeléséhez, valamint a szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához kíván hozzájárulni
három alkalmazott kutatás megvalósításával. Az
első (Kutatás I.) az önkormányzatok közötti horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusokat tárja fel, a második
(Kutatás II.) az önkormányzatok inkluzivitásának,
a lakosság bevonásának sajátosságait, míg a harmadik (Kutatás III.) az önkormányzatok információ-felhasználását vizsgálja.
Mindhárom kutatásban a Kutatási Jelentések
mellett készültek Ajánlások, melyek konkrét javaslatokat fogalmaznak meg a központi közigazgatás,
A projekt KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámon az Európai Szociális Alap támogatásával
valósul meg.
1
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a különböző ágazatok és az önkormányzatok számára az adott szakterületen. Ezen kívül – elsősorban a Kutatás II. eredményeihez kapcsolódóan –
Útmutató is készül, mely a feladatellátást és a szolgáltató önkormányzati szemlélet megvalósítását
konkrét tevékenységekre lebontva hivatott segíteni.
Mostani beszámolónkban a Kutatás I. (a továbbiakban: kutatás) legfőbb megállapításait és eredménytermékeit, az azokból származtatott, gyakorlatban is alkalmazható koordinációs eszközöket, a hatékonyabb együttműködést segítő módszertanokat és lehetőségeket kívánjuk ismertetni.
A kutatás eredményei összességében átfogó
képet nyújtanak a települések egymás közötti és
a megyei önkormányzatokkal való együttműködésének mintázatáról, nehézségeiről és lehetőségeiről. Napjainkban az önkormányzati feladatellátás módja és ezzel összefüggésben az önkormányzatok közötti együttműködés Európa-szerte egy
gyakran vitatott kérdés. Sokan felismerték, hogy
az önkormányzatok között szükséges valamilyen
módon a koordináció javítása, viszont az önkormányzatok közötti együttműködés mértéke, formái, területei vagy éppen az, hogy milyen eszközökkel lehetne az önkormányzatok közötti együttműködést ösztönözni, továbbra is sok kérdést vet
fel. Jelen kutatás ezen kérdések megválaszolásához kíván hozzájárulni. Az önkormányzati koordináció vizsgálatánál a kutatásban az olyan koordinációs megoldásokra összpontosítottunk, amelyek elősegítik, hogy az elszigetelt önkormányzati
működés, közfeladat-ellátás helyett erősödjön a
településeken átnyúló, szorosabb együttműködés a településfejlesztés és önkormányzati feladatellátás terén. Megítélésünk szerint az önkormányzati koordináció megerősítése révén egy sor
olyan probléma orvosolható, amelyek részben a
nem hatékony közszolgáltatás-nyújtás szervezéséből (méretgazdaságossági szempontok figyelmen kívül hagyása), részben a települések eltérő
adottságaiból fakadnak.
A kutatás során a koordinációs mechanizmusra
úgy tekintettünk, mint tudatosan megtervezett
cselekvés, amely összekapcsolja az egymástól
kölcsönösen függő szereplőket, különálló tevékenységeket.
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Az önkormányzatok közötti
együttműködés és koordináció
gyakorlata
Az önkormányzati horizontális és vertikális
együttműködési és koordinációs mechanizmus
kiterjesztését megalapozó kutatás során a fentieken túl a koordinációt olyan cselekvéssorként
vizsgáltuk, mely a különálló egységek, tevékenységek összehangolását, együttműködését segíti
elő egy közös cél elérése, komplex folyamatok,
jelenségek hatékonyabb kezelése érdekében.
A kutatás kezdetén szükséges volt feltárni, hogy
a mai Magyarországon milyen módokon, milyen
formákban működnek együtt az önkormányzatok egymással. Egyaránt vizsgáltuk a települési
önkormányzatok egymással való (horizontális)
együttműködéseit, valamint a megyei és települési önkormányzatok közötti (vertikális) koordinációit is. A kutatás egyik első fázisaként egy
önkormányzati együttműködési adatbázist hoztunk létre, amely tartalmazza hazánk valamen�nyi társulását, melyből a társulások számosságát
és gyakoriságát egyaránt vizsgálni tudtuk. Ezeket
a lakosságszám, a gazdasági helyzet és a közszolgáltatás-nyújtási kapacitás (intézményi ellátottság) alapján vetettük össze a településekkel. Dr.
Kovács Éva kutatásvezető ebből az adatbázisból
választotta ki azokat a társulásokat és településeket, melyeket mélyebb vizsgálatba is bevontunk,
a településeken strukturált mélyinterjúkat folytattunk. A beszélgetések során, melyeken főként
polgármesterek, illetve önkormányzati tisztségviselők vettek részt, számos egyéb együttműködési
forma és gyakorlat is felszínre került (pl. egyesületek, testvértelepülési kapcsolatok), valamint a
számok mögött húzódó sajátosságokat is megismerhettük, beleértve az együttműködések motivációit, gátló tényezőit, a különböző együttműködési formákon belüli sajátosságokat, nehézségeket.
Az interjúk feldolgozása egy szövegelemző szoftverrel történt, amelynek segítségével mód nyílt a
motivációk és gátak tipizálására is.
Korábbi nemzetközi kutatási eredmények rögzítik, hogy az érintettek elsődlegesen saját érdekeik érvényesítése érdekékben, megfontolt racionális okok (pl. gazdasági, pénzügyi, érdekérvényesítő előnyszerzés, lakossági elégedettség)
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miatt működnek együtt és kapcsolódnak különböző csoportokhoz. Tehát abban az esetben várható az együttműködés másokkal, amennyiben
az valamilyen várható előnnyel vagy jutalommal
jár. Emellett megjelennek azok a kooperációk is,
ahol az együttműködés folyamatában elsődlegesnek a közös értékrendet, hasonló attitűdöt, az
azonos identitást, a kölcsönösen elismert értékeket, érdekeket, a kölcsönös bizalmat, a tisztességes eljárások melletti kölcsönös elköteleződést
tekintik. Mindkét típus esetében ki kell emelni,
hogy a kölcsönös bizalomnak kulcsszerepe van
az együttműködések elősegítésében és működésében egyaránt.
A kutatásban elsősorban olyan együttműködéseket tudtunk szisztematikusan vizsgálni, amelyek formalizáltak és ezek összesítő adatbázisa
elérhető. A létező horizontális együttműködési
formák közül az alábbi koordinációs struktúrákat
elemeztük: közös önkormányzati hivatalok, egyés többcélú társulások, LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS). A 2017-es adatok alapján Magyarországon az önkormányzatok 82,8%-a tagja valamely közös önkormányzati hivatalnak. Emellett
adatforrásaink (Magyar Államkincstár) szerint
Magyarországon egy önkormányzat átlagosan
3-4 társulási tagsággal bír. A LEADER esetében
az egész országot lefedő együttműködési hálózatról van szó, a települések 95%-a tagja valamelyik HACS-nak. A kutatás szempontjából azért is
jelentősek az utóbbi formációk, mert a települési
önkormányzatok mellett a helyi társadalom szereplőinek széles köre (vállalkozások, civil szervezetek) vesz részt az együttműködésben.
A települések nagysága (lakosságszáma) a
társulás(ok)ban való részvétel megoszlását is befolyásolja: a kistelepülési önkormányzatok jelentős része háromnál több társulásnak is a tagja,
a közepes méretű települések önkormányzatainál ez az arány csökken, a nagyobb települések
önkormányzatainak már csak alig egy negyede
tagja három vagy annál több önkormányzati társulásnak, pályázati együttműködésnek. Kutatásunkban összességében megállapításra került,
hogy minél magasabb az adott település lakosságszáma, annál alacsonyabb együttműködési
hajlandóság jellemzi, azaz kevésbé vesz részt for-
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mális együttműködésekben. Ez fordítva is igaz:
minél kisebb egy település, annál valószínűbb és
gyakoribb, hogy részt vesz formális együttműködésekben. Ugyanezt az összefüggést találtuk az
adott település gazdasági helyzete és közszolgáltatás-nyújtási kapacitása esetén is.
A közös önkormányzati hivatalok működése
során megvalósuló együttműködések sajátosságait
a polgármesteri interjúkból részletesen megismerhettük. Ezek alapján feltártuk, hogy az ország számos területén küzdenek a közös hivatallal működő
települések financiális kérdésekkel, a humánkapacitás hiányával vagy leterheltségével, adott esetben a földrajzi távolsággal, az állandó apparátus
hiányával, vagy akár a túlságosan nagyszámú tagsággal. Sokan említették ugyanakkor pozitívumként az együttműködés hagyományát és az abból
származó jó kapcsolatokat, valamint a hatékonyabb és ésszerűbb feladatellátást is.
A társulási együttműködések kapcsán kijelenthető, hogy a koordinációs mechanizmusok sajátosságai szoros összefüggésben állnak a települések lakosságszám szerinti méretével. A kistelepülések jellemzően a pályázati források, a közfeladat-ellátás hatékonysága és az egymásra utaltság
érdekében működnek együtt, illetve esetükben
erőteljesen hat a jogi-szabályozási környezet is.
A közepes méretű településeknél már rendre
megjelenik a gazdasági racionalitás, a nagyobb
fokú érdekérvényesítés lehetősége, ugyanakkor
a rivalizálás is. A nagytelepülések esetében az
együttműködésre vonatkozó motivációt általában a költséghatékonyság és a kisebb települések iránti szolidaritás hatja át. A fentieken túl
szükséges kiemelni, hogy az interjúk és a kutatási folyamat során megállapításra került, hogy
számos esetben a települések nem működő, vagy
alig működő társulásoknak, együttműködéseknek is tagjai, vagy a működő szervezetekben való
részvételi aktivitásuk is igen alacsony. Emellett
fontos leszögezni, hogy az együttműködési és
koordinációs mechanizmusok között a társulási
együttműködés csak az egyik lehetséges formája
a települések közötti kooperációnak. A BM ÖKI
célkitűzése volt, hogy az aktuális helyzetkép feltérképezésén túl újabb lehetőségeket, módszertant, eszközöket mutasson az önkormányza-
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tok számára annak érdekében, hogy a szolgáltató önkormányzati szemlélet minél jobban és
hatékonyabban megvalósulhasson.

Az együttműködést és koordinációt
segítő módszertan kidolgozása
A fentiekből fakadóan a kutatás további meghatározó inputja volt az elkészült adatbázis és
a települési interjúk mellett a hét megyében és
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével szoros együttműködésben megvalósuló
Megyei Jogú Városok – Megyék és települések
együttműködése rendezvénysorozat, melyre
2016 szeptembere és 2017 novembere között került
sor. Ennek során minden érintett megyében egy
nyitó – három járási – és egy záró rendezvény
került megvalósításra, valamint egy utánkövető
workshop. A rendezvényeken szakmai előadások mellett olyan műhelybeszélgetésekre került
sor, ahol a térség polgármesterei, civil szervezeti
képviselői, illetve a megyei önkormányzat munkatársai ültek egy asztalhoz, és tematikus témafókuszokon keresztül, „asztalgazda” segítségével tudták megosztani gondolataikat, nehézségeiket, javaslataikat. Ez a módszertan önmagában
teljesen újszerű volt az önkormányzati kutatások
körében, hiszen az információszerzésen túl lehetőséget biztosított az érintett felek közötti kapcsolatok kialakításában vagy elmélyítésében is.
Ezeket a beszélgetéseket korábbi kutatási tapasztalatok alapján a módszertan, erőforrás, tájékoztatás-bevonás, információ témakörök szerint csoportosítottuk, vagyis az adott témát ezek
mentén vitathatták meg a résztvevők. A rendezvénysorozatok eredménye minden esetben egy
javaslatgyűjtemény lett, melyeket kizárólag az
eseményen elhangzott résztvevői hozzászólásokból állítottunk össze, majd a záró rendezvényen a javaslatokból egy konkrét ajánláscsomag
készült. Az ajánlások átadásra kerültek az érintett megyei önkormányzatok számára további felhasználás céljából, hiszen ezek a megye területén élő és dolgozó településvezetők véleményeit
és meglátásait tartalmazzák és tükrözik vissza.
A választott módszertan célja az volt, hogy minden jelenlévő hozzá tudjon tenni a véleményekhez
és javaslatokhoz, valamint megismerhesse vala-
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mennyi résztvevő meglátását. A módszertan, a
„World Café” alapelvei alapján mindenki számára
biztosította a hozzászólást, véleménynyilvánítást:
–– Négy tématerület, négy csoportban, négy
asztalnál került feldolgozásra.
–– Négyszer volt csere az asztalok között, így
mindenki minden témához hozzá tudott
szólni.

–– Minden asztalnál volt asztalgazda és írnok,
akik helyben maradva vezették a beszélgetést és rögzítették az elhangzottakat. Az
asztalgazda minden csoportnak ismertette
az előző csoportok munkáját.
–– Az negyedik kör után az asztalgazdák foglalták össze és mutatták be a közös munka
eredményét.

Az alkalmazott módszertan vázlatos működése (forrás: BM ÖKI saját szerkesztés)

A rendezvénysorozat eredményességét számos szempont szerint vizsgálhatjuk, ám ezek
közül a legfontosabb a résztvevők visszajelzése,
melyek alátámasztják, hogy a választott módszertan nagyban hozzájárult az önkormányzati koordináció erősítéséhez:
„Az előadások és az azt követő műhelymunka
segítette a tervezési munkát. Az asztalgazdák segítségével felszínre kerültek a jó gyakorlatok és azok
a problémák is, melyek nehezítik a közös munkát
a települések között.”
„Az ajánlásokkal, amelyek ebből a munkából megszülettek, nagyjából magunk is tisztában voltunk, azonban az összefüggések újszerű
dolgok voltak.”
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„A módszertan segített abban, hogy a települések könnyebben megszólaljanak.”
A rendezvénysorozaton alkalmazott „World
Café” módszertant, és a megvalósulás során szerzett szakmai és operatív tapasztalatokat a Módszertani Kiadványban foglaltuk össze, melybe
beépítésre került a szervezeti tanulás, mint elméleti háttér kidolgozása is. Ennek a kiadványnak
célja, hogy az általunk szerzett tapasztalatokat
továbbadjuk az önkormányzatok számára, felkínálva nekik a lehetőséget, hogy munkájuk során
egy kipróbált módszerrel tehessék hatékonyabbá
koordinációs tevékenységüket, egyeztetési folyamataikat. Annak érdekében ugyanis, hogy az
önkormányzati fejlesztések új, eredményes
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lendületet kapjanak, szükségszerű az együttműködés. A koordináció következtében létrejöhetnek találkozók, amelyek ezt megelőzően nem
valósulhattak meg, elkezdődhet a közös tervezés,
beindulhatnak innovatív folyamatok, a résztvevők érzékennyé válhatnak a kölcsönösség érvényesítésére. A különböző együttműködési lehetőségek jó gyakorlattá fejlődése érdekében szükséges létrehozni a külső és belső környezetnek
legjobban megfelelő koordinációs mechanizmusokat. A koordináció a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az önállóan is működőképes szervezetek,
szervezeti egységek, kihasználva az együttműködésből fakadó plusz lehetőségeket, szinergiahatásokat, a közösen felismert vagy meghatározott cél érdekében összehangolják tevékenységüket. Ahogyan korábban említettük, az
önkormányzatok közötti koordináció létrejöttét
a kötelező együttműködéseken túl a közös célok,
közös előnyök is indokolhatják. Rendezvénysorozatunk egyik fő célja ezeknek a közös célkitűzéseknek a felismerése, rajtuk keresztül pedig a
koordinációi iránti igény, mint a fejlesztések megvalósítását segítő módszer és eszköz megismerése és elsajátítása volt. Az összehangolt koordinációval, az általunk kialakított és megvalósított módszertannal a rendezvénysorozat
tapasztalatai szerint hatékonyan feltárhatók
azok a lehetőségek, melyek segítik a magasabb
színvonalú feladatellátást és a közszolgáltatások működtetését.
A Kiadvány részletes háttérinformációkkal
mutatja be a BM ÖKI rendezvényein alkalmazott módszertan gyakorlati hasznosíthatóságát,
ahhoz konkrét információkat, javaslatokat és a
folyamat lebonyolítását segítő mintadokumentumokat is tartalmaz.

A módszertan gyakorlati alkalmazása,
tesztelése
Az elkészült kiadvány gyakorlati kipróbálására az
Önkormányzatok Mátrai Szövetségével (ÖMSZ)
együttműködésben, a 2018. január és 2018. június
közötti időszakban került sor. A kézikönyv átadásra
került a szövetség részére, majd egy nyitórendezvény, két térségi rendezvény és egy záró rendezvény került megvalósításra, melyben a BM ÖKI
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munkatársai csak a szükséges háttértámogatást
biztosították. A módszertan ÖMSZ rendezvényein
történő értékelése igazolta a kiadvány szükségességét, azonban a gyakorlat során szóbeli kiegészítésekre még szükség volt. Tapasztalataink szerint
hasznos lehet egy rövidebb, munkafüzetszerű kiadvány elkészítése, amely a részletes Módszertani
Kiadvány főbb lépéseit tartalmazza és lehetőséget ad a saját tapasztalatok, megjegyzések írásban
történő rögzítésére is, ezáltal bárki számára használható lesz a módszer egyeztetési és koordinációs tevékenységük során. Hasznos lehet továbbá
egy olyan szervezeti tanulási kódex létrehozása
is, amely tartalmazza az adott feladathoz elvárható kompetenciákat, a jó gyakorlatokat, ötleteket és tapasztalatokat. Az ÖMSZ rendezvényein
a Módszertani Kiadvány pilot kipróbálása mellett a lezajlott folyamat során végbement szervezeti tanulást is értékeltük.
Ez a sorozat adta Hatásvizsgálati tanulmányunk egyik alappillérét is. Ezt az eredménytermékünket elsősorban azzal a céllal készítettük el,
hogy értékeljük a megyei jogú városok a megyék
és a települések közötti koordinációk fejlesztésére
kidolgozott módszertant, ezt egészítette ki a Módszertani Kiadvány ÖMSZ által való tesztelése.
2017 végén, az MJV – megyék és települések együttműködése rendezvénysorozat pozitív
tapasztalatai alapján szélesebb körben, a rendezvényeken részt nem vett tizenkét megye számára
is bemutattuk a módszertant az Éves Társadalmasítási Konferencia keretében. A konferencián a
résztvevő hét megye önkormányzatai saját maguk
mutatták be a megvalósítás folyamatát és beszámoltak a szervezés és lebonyolítása tapasztalatairól.
A rendezvények lefolytatása után továbbá
megvizsgáltuk, hogy az alkalmazott módszertan hogyan tudja segíteni az önkormányzatok
közötti koordinációs mechanizmusokat, milyen
hatással van az együttműködésekre, mennyiben könnyíti meg és szolgálja a szervezeti tanulást. A hatásvizsgálat alapján a rendezvényeken
bevezetett módszertan minden tekintetben eredményesnek mondható. A pozitív hatásokat egyrészt a résztvevők értékelése és véleménye, másrészt pedig a megyék koordinációban tervezett
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és/vagy már megvalósult tevékenységei igazolják.
A hatásvizsgálatot kérdőíves, írásos megkérdezéssel, online források vizsgálatával és megyei vezetőkkel folytatott személyes interjúkészítés módszerével végeztük el, ahol a vizsgálat alapja a rendezvénysorozatok előtti és utáni időszak, illetve a
részt vett és a részt nem vett megyék tevékenységének és vezetői attitűdjének összehasonlítása volt.
A rendezvények, az utánkövető workshopok,
valamint az ÖMSZ pilot program tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a rendezvénysorozatokon megismert módszer minden
résztvevő megye tevékenységében változásokat
hozott. Ezek a változások különböző mértékűek,
de minden esetben pozitív eredménynek tekinthetőek. Megfogalmazásra kerültek a koordinációs mechanizmus és eszköz alkalmazásával kapcsolatos elvárások, a szükséges kompetenciák és
olyan, új feladatkörrel rendelkező szereplők iránti
igények, amelyek meghatározóak a megvalósítás
érdekében. Ezek pontosítására és a további használhatóság érdekében történő rögzítésére a folytatás szempontjából feltétlenül szükség lenne.
A közös módszertan használata iránti igény
mellett, az érdekeltek közötti párbeszédnek
köszönhetően javult az egymással szembeni
bizalmi viszony, amely a hatékony együttműködés alapja. A rendezvénysorozat elősegítette
azt is, hogy a települések is érezhették, rajtuk
van a figyelem.
A műhelymunkák tapasztalatainak fontos eredménye, hogy a rendszerszemlélet segített elhelyezni a résztvevőket, illetve a feladatokat a szakmai struktúrában, a feltárt problémák pedig elősegítették egy egységes jövőkép kialakítását. A résztvevők felismerték, hogy ezek az eredmények a
szervezetben akkor válnak hosszú távon is hasznosítható tapasztalattá, tudássá, ha dokumentálásra kerülnek és minden tag számára ismertté
válnak. Ezért az elindult szervezeti tanulási folyamatot folytatni kell, és meg kell adni a segítséget annak érdekében, hogy a megszerzett ismeretek, a kialakított jó kapcsolatok a jövőben is
érvényesüljenek.
Összességében megállapítható, hogy a rendezvényeken résztvevő megyék képviselői jobban
elköteleződtek az együttműködések mellett, mint
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korábban. Észrevehető ez a kommunikáció változásában, a megyei honlapokon fellelhető, közös
programokra vonatkozó információk számában
és tartalmában is. Az önkormányzati vezetők
véleményeiben és a lehetőségek közös megvalósítására való törekvésekben szintén megmutatkozik az elköteleződés növekedése, ahogyan ezt
a résztvevők a rendezvényeket követően meg is
fogalmazták.
A koordinációkban megvalósítható tevékenységek iránt tapasztalható igény azt mutatja, hogy
szükség lenne a módszertan további, minél szélesebb körben történő megismerésére, elsajátítására, esetleg továbbfejlesztésére.

A szervezeti tanulás,
mint további lehetőség

A koordinációs tevékenység alapját és egyben fejlesztését is jelentheti, ha a koordináló
szervezet olyan tudásokat és kompetenciákat sajátít el és épít be, amelyek segítségével a
kooperáció, az együttműködés során felmerült
tevékenységek összehangolása hatékonyabb és
eredményesebb. Szükségszerű, hogy mindez ne
ad hoc jellegű, hanem tudatos cselekvés legyen,
vagyis a teljes szervezet egy tanulási (a tudások
és képességek beépítése) folyamatot valósítson
meg. A napjainkra jellemző folyamatos környezeti változások hatással vannak az önkormányzatok működésére is. Egyre gyakoribb, hogy olyan
feladatokat is el kell látniuk az önkormányzatoknak, amelyekre korábban nem volt példa, illetve
olyan fejlesztési lehetőségek nyílnak meg számukra, amelyek megvalósításával kapcsolatban
nem rendelkeznek tapasztalatokkal. Az eredményes szolgáltatásnyújtás és fejlesztési programok érdekében szükségessé válik, hogy új kompetenciák is beépüljenek a szervezeti folyamatokba. Az önkormányzatok közötti együttműködés nem egy magától értetődő automatizmus,
hanem nagyban függ az önkormányzati vezetők
attitűdjeitől, ismereteitől, a szervezettől. A koordinációs képesség a koordinációs eljárások tanulása, a kultúra fejlesztése révén javítható, ezért
fontos a szervezet tanulásáról is beszélni a koordinációval összefüggésben. Az önkormányzati
szervezetek számára, ha meg akarnak felelni az
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új elvárásoknak, illetve szolgáltatásaikat szélesebb körben és jobb minőségben szeretnék
végrehajtani, szükség van új ismeretekre. Az
új ismeretek elsajátítása és alkalmazása minden
szervezetben, így az önkormányzati szervezetek
esetében is egy tanulási folyamat eredményeképpen valósulhat meg. A tanulási folyamat minden
esetben időigényes, azonban az önkormányzatok
struktúrájából és működési mechanizmusaiból
következően a szükséges idő az új tudás létrejötte
és alkalmazhatósága között különösen hosszú
lehet. A szervezeti tanulás nem azonos a szervezeti tagok tanulási folyamataival, nem azonos az
egyéni tanulások összességével, azonban az alapja
az egyén által elsajátított tudás, amely beépül a
szervezet működésébe. Fontos hangsúlyozni, hogy
azok a szervezetek, amelyek gyorsan és eredményesen dolgoznak fel és használnak új információkat, még nem tekinthetők tanuló szervezeteknek.
A szervezeti tanulásra az jellemző, hogy a tagok
az egyéni tudásukat eredeti, szinergikus módon
képesek kombinálni és új tudássá alakítani. Ezért
minden esetben szükséges felmérni, hogy a tervezett tevékenység megvalósításához rendelkezik-e
a szervezet megfelelő kompetenciákkal. Ha nem,
akkor szükséges a résztvevők képzése, illetve tájékoztatása. A sikeres és hosszútávon jól működő
koordináció létrehozásának egyik hatékony
eszköze a szervezeti kompetenciafejlesztés.
A kompetencia kifejezés tulajdonképpen a tudás
tágabb értelmezése, mely különböző kompetenciaelemekből épül fel (tudás, képességek, attitűdök, autonómia és felelősségvállalás). A kompetenciafejlesztés első lépése a szervezetben meglévő kompetenciák feltárása. A már meglévő és a
szervezetben napi gyakorlatban használt kompetenciák mellett rendelkezhet a szervezet ún. rejtett kompetenciákkal. Ezek tudatos alkalmazásával viszonylag gyorsan beépülhet az új tudás a
szervezetbe. A megváltozott feladatok igényeihez
igazodó új tudások meghatározása, majd (a szervezeti tanulás útján elsajátított) új kompetenciák
szervezeti folyamatokban való beépítése a sikeres, eredményes és hatékony koordináció kulcsa.
A szervezeti tanulási folyamat másik fontos
eleme, hogy a tapasztalatok alapján meghatározásra kerüljenek azok a feladatok, cselekvé-
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sek, amelyek kevésbé voltak sikeresek, illetve
azok, amelyek elérték céljukat. Mindkét esetben
rögzíteni kell a tanulságokat, és a jó gyakorlatnak rutinná kell válnia a szervezetben. Annak
érdekében, hogy a tanulás, a tapasztalatok megosztása és értékelése rutinná váljon, szükséges a
támogató szervezeti kultúra megléte. Ez utóbbi
a vezetés feladata.
A koordinációs tevékenység, vagy más néven a
koordinációs menedzsment tehát több lépésben
valósítható meg. A koordináció szükségességének
azonosítását követően kezdődhet a tervezési szakasz, majd a bevonás és információ-megosztás,
majd maga a koordináció és a koordináció értékelése. Ezek külön-külön és együttesen szükségesek a sikerességhez.

A koordinációs mechanizmus működése
(forrás: BM ÖKI)

A szervezeti tanulás akkor tekinthető eredményesnek, ha érzékelhető a szervezeti teljesítmény tartós javulása, amely a külső és belső
környezeti hatásokra történő új felismerések,
megváltozott magatartás és a korábbitól eltérő
értelmezések eredményeképpen figyelhető meg.
A szervezeti tanulással elsajátított új kompetenciák megteremtik a lehetőséget arra, hogy
az együttműködő önkormányzatok képviselői
egy új szemlélet elsajátításával képesek legyenek a folyamatos megújulásra, elsajátítsák, majd
közvetítsék a partnerek felé az együttműködésben rejlő szinergiák pozitív hatásait, és minden
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körülmények között képviselni tudják a fenntarthatóság és kölcsönösség alapelveit.

Összegzés
Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy
az önkormányzatok közötti horizontális és vertikális együttműködési és koordinációs mechanizmusok kiterjesztésével hogyan javítható és segíthető elő a hatékonyabb közszolgáltatás-nyújtás
és feladatellátás. A vizsgálat eredményeire alapozva pontosabb és teljesebb képet, áttekintést
kaptunk az önkormányzati együttműködések
formáiról. A kutatás rávilágított arra, hogy az
önkormányzatok nem tekinthetőek egységes
halmaznak, amikor az önkormányzati együttműködési aktivitásról, hajlandóságról, vagy az
együttműködés mintázatairól van szó. Azaz az
eltérő típusú települések önkormányzatainak
más-más formában és eltérő területeken lehet
célszerű kooperálnia, és ezt a kooperációt is
más ösztönzőkkel lehet támogatni, elősegíteni.
Ugyanakkor megállapítható, hogy a települések
vezetésében nagy szükség mutatkozik a koordináció hatékonyabb, tudatosabb és sikeresebb
működtetésére. Ehhez olyan újszerű módszertant alkalmaztunk, mellyel az adott témában
érintettek egy asztalhoz ülve, részletesen, ala-
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posan és sok-sok vélemény becsatornázásával
vitathatják meg álláspontjaikat, illetve a lehetőségeket. Ezt a módszertant országszerte több
mint 50 rendezvény során sikerrel használtuk.
A szükséges tapasztalatok levonása utána elkészítettük a Módszertani Kiadványt, mellyel mindenki számára elérhetővé kívánjuk tenni ezt az
új koordinációs lehetőséget. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az önkormányzatok az új elvárásoknak megfelelve, a szolgáltatások szélesebb körű és jobb minőségű ellátását megvalósíthassák. Ehhez nem csak a szervezeti tanulás elengedhetetlen, hanem az is, hogy
a települések megtalálják a megfelelő együttműködési lehetőségeket, és azokat magas színvonalú
koordinációval működtessék. A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája arra
törekszik, hogy ehhez minden segítséget megadjon a jövőben is, részben kutatási eredményeinek
széles körű terjesztésével, másrészt az alkalmazott módszer tökéletesítésével és megosztásával.
Ezúton is köszönjük mindazok közreműködését, akik rendelkezésünkre álltak az adatgyűjtések során, részt vettek rendezvényeinken és véleményükkel segítették munkánkat. A jövőben is számítunk együttműködésükre a közös célok elérése
érdekében!
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AHOL SZAVAK NÉLKÜL
ÉRTJÜK EGYMÁST,
OTT ÉRZEM MAGAM
OTTHON

Együtt otthon vagyunk a pénzügyekben
Ott, ahol könnyen értjük egymást, és megerősít a támogatás, ahol a tapasztalat
gondoskodással párosul, ott otthon érezzük magunkat. Ebben hisznek a Takarék Csoportnál,
ezért munkatársaik barátsággal fogadnak, és az FHB Bank szakértelmével együtt dolgoznak azért,
hogy náluk valóban otthon érezzük magunkat a pénzügyekben.

www.takarekcsoport.hu

