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Eltelt egy
emberöltő
Az emberöltő annyi idő, amennyi
egy-egy emberi nemzedék felnövekedéséhez, kifejlődéséhez szükséges
(25–35 év). Egy emberöltőnyi idő telt
el a magyar önkormányzati rendszer
létrejötte (1990. szeptember 30.) és a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapítása (1989. március 10.) óta is. A Szövetség életében
30 év nagy idő, amelyre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy „ez férfi munka volt”, amelyért tisztelet és köszönet az alapítóknak és mindazon polgármestereknek, közigazgatási szakembereknek és a TÖOSZ Titkárság
dolgozóinak, akik áldozatos munkájukkal tettek azért – esetenként az egyes kudarcokból is tanulva –, hogy a TÖOSZ
működjön, a legnagyobb és így megkerülhetetlen országos
önkormányzati érdekszövetséggé váljon, szolgálja tagságát
és a magyar önkormányzati rendszert, annak fennmaradását, jobbítását. Egyben ezzel magasra állították a mércét az
elkövetkező 30 évre az utánuk jövőknek. Jó munkát, kitartást
és sikereket a következő 30 évben is!
Dr. Gyergyák Ferenc,
a TÖOSZ főtitkára
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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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30 éves a TÖOSZ
Szerző: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város polgármestere

Harminc éves a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége, a magyar önkormányzati
rendszer, benne a szívemnek legkedvesebb Tab
városával, amelynek polgármestere vagyok. Életem legnagyobb része ebben a szektorban teljesedett ki. 2007-2011 között Felügyelő Bizottsági
elnöke voltam a TÖOSZ-nak, majd 2011-től Szövetség elnöke. Egy polgármester számára az a legnagyobb kitüntetés, amikor azonos beosztású
társai választják meg maguk közül vezetőnek.
Legfőképpen arra, hogy őket, valamint a településüket képviselje a többszintű hatalommegosztásban. A legnagyobb hazai önkormányzati szövetség elnökének lenni, nem csak felelősség és
kihívás, hanem óriási megtiszteltetés is egyben.
A TÖOSZ 30 éve egybeforrt a magyarországi
önkormányzatiság történetével. Visszatérő megállapítások voltak az elmúlt évtizedekben, akár konferenciákon, akár az elnökségi üléseken, hogy az
elmúlt 30 évben a települések autonómiája folyamatosan és jelentősen csökkent az 1990-es önkormányzati törvényben meghatározott szándékhoz
és ideális célhoz képest. Ez a gyengülő tendencia
valamennyi kormányzati időszakban megfigyelhető, még az aranykornak tekintett első ciklusra
is igaz, gondoljunk csak az önkormányzatoknál
maradó SZJA 100%-ról felére csökkentésére egy
év elteltével. Igaz, ma már az SZJA-ból az önkormányzatok nevesített részesedése 0%. Az első
20 esztendő jellemzője volt, hogy a folyamatosan
növekvő, az államtól kapott többletfeladatokkal
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arányosan nem rendeltek központi forrásokat,
amelynek következtében nőtt az önkormányzatok felelősségi köre, miközben szűkült a tényleges mozgástere. Ezen a folyamaton változtatott a
2010-es kormányváltás, majd 2011-ben az Alaptörvény és Magyarország helyi önkormányzatai
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a
hozzá kapcsolódó jogszabályokkal új helyzetet
teremtett a magyarországi önkormányzás történetében. Aztán jött az adósságkonszolidáció,
aminek mindenképpen be kellett következnie.
Hogy ennek így kellett megtörténnie? Szerintünk
nem biztos. Hogy ilyen gyorsan meg kellett történnie? Sajnos igen.
Sok minden változott és még mindig változni
fog. A kormány új állami feladatokra vonatkozó
rendszer elképzelése szerint jelentős közfeladatokat vett át az önkormányzatoktól, mind a köznevelés, mind az egészségügy, mind a szociális ellátás, mind pedig a közigazgatás területén. Ezek az
államosítások azonban nem jártak együtt azonnal
egy racionálisabb, kevesebb közpénzt felhasználó,
sokkal jobban átlátható közigazgatással. Igaz az
intézkedések bevezetése 5 éve történt. Mire egy
teljesen új rendszer beáll, az nagyságtól függően
6-10 év. Még van idő, ezért remény is. Próbáljuk
terelgetni a folyamatokat, de azt meg kell vallani,
hogy a 2/3, valamint a parlamenti polgármesteri lét nélkül nem egyszerű. Az idő meghozza
a legjobb működtetés formáját. Lassan a folyamatok végére érünk és az eredményt együtt fog-
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juk megtapasztalni. Ezekkel az intézkedésekkel
együtt megtörtént a feladatalapú finanszírozás
bevezetése, ami azonban nem került még a mai
napig sem egy alapos elemzésre. Az önkormányzatok közötti gazdasági különbségeket nem csak
adóerő-képességben kell mérni, hanem legalább
50 paramétersor összevetése okán lehet meghatározni az adott település tényleges, minden
évben más finanszírozási összegét. Gondoljuk
bele csak a területi, munkabér, korfa, vásárló erő
paritás közötti különbségekre. Ennek most az az
eredménye, hogy a feladatfinanszírozás ismételten normatív támogatásként jelentkezik, amelynél a jelentősebb saját adóbevétellel rendelkező
önkormányzatok mozgástere is tovább csökkent,
miközben helyi bevétellel nem rendelkező települések sokasága mindenben kiterjedően csak
állami finanszírozásban bízhat.
Az ASP rendszer bevezetése okán remélem, 2-3 év múlva eljutunk oda, hogy már igazi
benchmarkokat tudunk képezni és nem lesz újra
a 3200 településből újra 2000 település forráshiányos. Rengeteg feladat nincs bent a támogatási rendszerben ez vagy okkal, vagy ok nélkül.
Elnökségem alatt rengeteg elemzést készítettünk
a kormányzat számára és minden egyeztetésen
elnöktársaimmal, valamint a delegált személyekkel részt vettünk. Nagyon sok eredményt értünk
el, de ezekből nem lett és nem lehet sajtópropaganda. Megelégedésül: nem az számít, hogy ki
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mondja, hanem az számít, hogy úgy történik-e?
A legnagyobb szövetségre, a TÖOSZ-ra mind a
hét szövetség érdeklődve figyel. Nálunk van meg
az a szellemi erő és tudás-koncentráció a tagságon, valamint a Titkárságunkon keresztül, ami az
önkormányzati képviseletet, tudást közvetíti a teljes önkormányzati világban, a nemzetközi trendeket is folyamatosan figyelve. Kapcsolatunk a kormányzattal kiegyensúlyozott. A döntés joga nem
nálunk van, de érvrendszerünk folyamatosan hat.
Nem mindig azonnal, de mindig célba ér. A jelszó változatlan: „Szakszerűség és szolidaritás” –
ezen az úton haladunk továbbra is. Bármen�nyire politikusoknak vagyunk kikiáltva, valójában lokálpatrióták és feladat megoldási képességgel rendelkező helyi kiválasztott vezetők vagyunk,
akik a polgármesteri eskü szövegét használják a
mindennapokban: „minden erőmmel és igyekezetemmel a település javát szolgálom”.
Az elmúlt harminc év bizonyította, hogy
Magyarország elért sikerei nem valósulhattak
volna meg az önkormányzatok és azok tevékeny
vezetői nélkül. Ezért elismerés és köszönet illeti
a polgármestereket, jegyzőket, választott önkormányzati vezetőket, a hivatalok és intézmények
munkatársait, akik a folyamatosan változó körülmények között is képesek voltak garantálni a települések működőképességét és fejlődését.
Boldog születésnapot 30 éves önkormányzati
rendszer, és boldog születésnapot TÖOSZ!

első negyedév | ÖNkormányzat

5

Aktuális

A TÖOSZ 30 éve

Szubjektív megemlékezés a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége jubileumára
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ ny. főtitkára

Miután a Szövetség alapító főtitkára, dr. Köllner
Ferenc1 váratlanul elhunyt, a TÖOSZ Elnöksége
által meghirdetett tisztségre pályáztam és a rendkívüli küldöttgyűlés 1999. október 13-án megválasztott főtitkárnak. Ezt a tisztséget 2016. június
11-ig, nyugdíjba vonulásomig töltöttem be. Utódom, dr. Gyergyák Ferenc felkérésére írtam e
megemlékezésemet a Szövetség három évtizedes tevékenységéről, amelynek több mint felében
személyesen is részt vehettem az önkormányzati
érdekvédelmi munkában. Az életem részévé vált
a TÖOSZ. A Szövetség tevékenységét természetesen ma is figyelemmel kísérem. Személyes elkötelezettségem az önkormányzatiság és az önkormányzás iránt, valamint több mint másfél évtizedes szerepem az érdekvédelmi munkában elkerülhetetlenül szubjektív megközelítést von maga
után. A visszaemlékezést beárnyékolja, hogy az
alapító főtitkár felesége, dr. Kovárik Erzsébet2,

aki évtizedekig önkéntesként segítette a Szövetség szakmai munkáját 2019. január 30-án hos�szantartó súlyos betegség után elhunyt.

Dr. Köllner Ferenc (1943–1999) jogász, önkormányzati
érdekvédő. Pályafutása során volt a Budai Járási Hivatal
elnöke, az Államigazgatási és Szervezési Intézet (ÁSZI)
kutatója és 1989–1999 között a TÖOSZ főtitkára. Tevékenysége iránti tisztelet jegyében a Szövetség megalapította
a Köllner Ferenc Emlék-díjat.

2

1
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Az alapításról röviden
Harminc esztendővel ezelőtt, 1989. március 10-én
Budapesten több mint másfélszáz aktív tanácselnök részvételével és szándéknyilatkozata alapján jött létre a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). Természetesen a szervezők már az alakuláskor tudták, hogy tanácsi
önkormányzatok nem léteznek, viszont a kezdeményezés célja az újonnan létrejövő önkormányzati szféra érdekérvényesítő képességének megteremtése volt. A Szövetség létrejöttét az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény tette lehetővé.
A Fővárosi Bíróság 1989. április 25-én kelt végzésével – akkor még az egyetlen – önkormányzati
szövetséget bejegyezte és 96. sorszám alatt a tárDr. Kovárik Erzsébet (1954–2019) jogász, ügyvéd, szociálpolitikai szakértő. Pályafutása során dolgozott a Budai Járási
Hivatalban, az Országos Munka- és Üzemegészségügyi
Intézetben, a Magyar Közigazgatási Intézetben, több
minisztériumban vezető beosztásban, ügyvédként, tanított
a Rendőrtiszti és az Államigazgatási Főiskolán.
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sadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. Az
akkori alapítók hittek a politikai rendszerváltozásban és az önkormányzatiságban, az önkormányzás eszméjében. A megalakítást követően nagyon
rövid idő alatt jelentősen nőtt a tagok száma. Az
Alapszabály lehetővé tette, hogy a tanácsokon kívül
a társközségi elöljáróságok is rendes tagjai legyenek a Szövetségnek, ezzel is segítve önálló önkormányzatokká válásukat. A Szövetség létrejöttéről részletesen olvashatnak a TÖOSZ könyvében
Aczél Gábor, a szövetség lapja, az ÖNkormányzat
alapító főszerkesztőjének írásában.3
A TÖOSZ-ban a névváltoztatásra és a tisztújításra csak 1991 januárjában került sor, ekkor lett a
tanácsiból településivé a Szövetség. A Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége megalakulása óta az általános önkormányzati érdekek
képviseletére és az eltérő önkormányzati érdektípusok összehangolására törekedett. A TÖOSZ
tevékenységében kezdetektől fogva jelentős szerepet játszott a szakmai megalapozó munka, melyet
elődlegesen a főtitkár vezette Titkárság jelenített
meg. A TÖOSZ tagjai informálása céljából 1989
őszétől Hírlevelet adott ki, melyet 1990 januárjától Önkormányzat címmel tett közzé, melyből kialakult és 1991 második felétől, kezdetben
havonta, jelenleg negyedévente megjelenő az
ÖNkormányzat című folyóirat.

A szereplőkről
Az alapítók
Három évtized az ember életében is jelentős idő.
Településvezetőként pedig különösen az, ezért
nem meglepő, hogy a volt tanácselnökökből, elöljárókból, akik az alapításkor jelen voltak ma már
nagyon kevesen vannak aktív közszereplőként
a pályán. Az 1989. március 10-ei alapító ülésen
résztvevő 172 tanácselnök, tanácsi tisztségviselő
közül polgármesterként ma már csupán hárman
vannak jelenleg is tisztségükben: Matusz Tamás
(Hidvégardó község), Pásztor Béla (Veresegyház
az alapításkor nagyközség, ma város) és Horváth

Lásd: Aczél Gábor – Zongor Gábor: Csak az első
lépés nehéz – A TÖOSZ könyve 2000. ISBN 963 00 4458 7
3
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Ottó4 (Zalabaksa község), akit az 1989. június 5-ei,
az alapítást teljessé tevő Közgyűlésen a Tanácsi
Gazdálkodási Bizottság tagjává is választottak.
Ismeretem szerint a szándéknyilatkozatot követően megtartott júniusi alapító Közgyűlésen jelenlévő és azóta is folyamatosan TÖOSZ-tag településvezetők: Schunder Tibor (Baj), Lénárt Dezső
(Etes), Baráth László (Girincs), Bardi Béla László
(Gyulaháza), Tilhof István5 (Mátyásdomb), Bajusz
Istvánné (Nagyhegyes), Molnár Bálint (Öcsöd) és
Molnár Tibor (Taktakenéz). Ismereteim szerint
még van három, olyan polgármester – Palkovits
János6 (Fertőrákos), Schwartz Béla7 (Ajka), aki az
alakuláskor a Településpolitikai Bizottság tagja
volt, Szirbik Imre8 (Szentes), aki az alakuláskor a
Szolgáltatást Szervező Bizottság tagja volt –, akik
a TÖOSZ létrehozatalában személyesen is aktív
szerepet játszottak, és noha időközben nem voltak folyamatosan polgármesterek, viszont településvezetőként ma is részesei a szövetségnek.

Az elnökök
A TÖOSZ alapító elnöke dr. Ács István9, Debrecen megyei város tanácselnöke lett 1990. szep
tember 30-ig. A tanácsrendszert felváltó első szabad önkormányzati választásokat követő átmeneti
időszakban ügyvezető elnökként, Szirtes Lajos,
Zalakaros nagyközség polgármestere vezette a
Szövetséget.
1991. január 18-án, az átfogó tisztújító Közgyűlésen a TÖOSZ elnökévé Ott Józsefet, Kistelek város polgármesterét választották, akit az
1995-ös tisztújító Küldöttgyűlésen megerősítettek tisztségében.
Horváth Ottó egy ciklust kihagyott, 2006–2010 között
nem volt Zalabaksa polgármestere.
5
Tilhof István Mátyásdomb társközség elöljárójaként vett
részt a TÖOSZ alapításában.
6
Palkovits János 2010–2014 között nem volt Fertőrákos
polgármestere.
7
Schwartz Béla 1990–2002 között nem volt Ajka polgármestere.
8
Szirbik Imre 1990–1994 között nem volt Szentes polgármestere.
9
Dr. Ács Istvánt a TÖOSZ később tiszteletbeli elnöknek
választotta. Ebben a tisztségében lehetősége szerint rendszeresen részt vett a szövetség küldöttgyűlésein. 2018.
július 22-én 89 éves korában hunyt el.
4
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TÖOSZ elnökök

dr. Ács István

Szirtes Lajos

Szilágyi Menyhért

Molnár Gyula

A TÖOSZ 10 éves, 1999. évi jubileumi tisztújító Küldöttgyűlésén Dióssy Lászlót, Veszprém
megyei jogú város polgármesterét választotta
meg a Küldöttgyűlés elnöknek. Ott József már
a Csongrád megyei közgyűlés alelnökeként lett
társelnök. Dióssy Lászlót 2003-ban megerősítették elnöki tisztségében, amely azonban a 2006.
október 1-ei választási vereségével megszűnt.
A tisztújító Küldöttgyűlésig terjedő átmeneti
időszakban Szilágyi Menyhért10 társelnök, Csorvás város polgármestere töltötte be az ügyvezető
elnöki teendőket.
A 2007. március 27-én négy jelölt közül Molnár Gyulát, Budapest XI. kerület Újbuda polgármesterét választották meg a Szövetség elnökévé,
Szilágyi Menyhért (1936–2016), Csorvás nagyközség
tanácselnöke 1975–1990 között, majd a nagyközség, illetve
város polgármestere 1990–2014 között. A TÖOSZ egyik
alapítója.
10
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Dióssy László

Ott József

Schmidt Jenő

aki a tisztségét 2010. október 3-ai választási vereségéig töltötte be. Az újabb átmeneti időszakban
ismét Szilágyi Menyhért társelnök látta el a megbízott elnöki feladatokat.
A következő tisztújításon, 2011. március 29-én,
két jelölt közül Schmidt Jenő, Tab város polgármestere kapta meg a küldöttek többségének szavazatát és lett a TÖOSZ ötödik elnöke, akit a
2015-ös tisztújító Küldöttgyűlés megerősített
beosztásában.
Természetesen érdemes lenne külön kitérni a
társelnökökre és az Elnökség tagjaira, a legfőbb
döntéshozó testület, a Küldöttgyűlés két ülése
közötti időszak meghatározó testülete összeállításának változó szempontjaira. Erre azonban
a cikk keretei között nincsen lehetőség, azért
érdemes megjegyezni, hogy a TÖOSZ korábbi és
jelenlegi tisztségviselői önkéntesen, ugyanakkor
lelkesen és odaadással végezték, végzik munkájukat. A legtovább szolgált nyugdíjas elnökségi
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TÖOSZ főtitkárok

dr. Köllner Ferenc

dr. Zongor Gábor

dr. Gyergyák Ferenc

tagok egy része továbbra is figyelemmel kíséri a
Szövetség tevékenységét, alkalmasint megjelennek az egyes rendezvényeken.

katársai közül ketten – Tóth Karolina és Sabján
Katalin – még dr. Köllner Ferenc által alkalmazott kollégák.

A főtitkárok, a Titkárság

A tagok

A TÖOSZ első főtitkárává dr. Köllner Ferencet
hat pályázó közül választotta meg az 1989. június
5-ei Közgyűlés. Az alapító főtitkárnak elévülhetetlen szerepe van a Szövetség létrejöttében,
működési rendjének kialakításában és a szakmaiság előtérbe helyezésében. Váratlan halálát
követően a TÖOSZ Elnöksége által kiírt pályázatra tucatnyian jelentkeztek és végül a rendkívüli Küldöttgyűlés 1999. október 13-án dr. Zongor Gábort választotta meg főtitkárnak, aki 2016.
június 11-ai nyugdíjba vonulásáig vezette a Titkárság munkaszervezetét. Az Elnökség által ezen
okból meghirdetett pályázatra ketten jelentkeztek és végül a Küldöttgyűlés, 2016. április 21-én
dr. Gyergyák Ferencet választotta meg főtitkárnak, aki a tisztségét szeptember 1-jétől tölti be.
A TÖOSZ kezdetektől rendelkezik kisebbnagyobb létszámú munkaszervezettel. A Titkárságot alkotó titkárok közötti munkamegosztás
kifejeződik ugyan az elnevezésükben, viszont a
munka jellegéből adódóan nem csupán egyes
szakterületek felelős értői, hanem a tevékenységek szervezői, koordinálói, továbbá információ szolgáltatók és esetenként rendezvényszervezők is. A sokrétű és a sokoldalú munka tovább
bonyolódik az egyes sikeres nemzetközi pályázatok kapcsán. A jelenlegi hat fős Titkárság mun-

Egy érdekvédelmi szervezet súlyát és befolyását
alapvetően meghatározza, hogy az adott szférában lévő szervezetek köréből hány egységet tudhat a Szövetség a soraiban. Az alapító 152 tanács
kétharmada városi jogállású volt. Tagja lett a
TÖOSZ-nak Budapest Fővárosi Tanács mellett
15 megyeszékhely város is. Így nem meglepő, hogy
az alapításkor a Szövetségbe tömörült másfélszáz
település az ország lakosságának több mint felét
jelentette. Az 1989. június 5-ei, az átfogó szervezeti felépítést kialakító Közgyűlés idején már
csaknem 400 település tartozott a Szövetséghez.
Az 1990. szeptember 30-ai önkormányzati
választást követően újból rendezni kellett a sorokat
és jelentős változásra került sor. Az önkormányzati választást követően sorra alakultak az egyes
önkormányzati típusok szerinti országos szövetségek, aminek következtében a frissen alakult
megyei jogú városok önálló szövetségbe tömörültek és a kisvárosok is igyekeztek saját úton
haladni. Ugyanakkor az új községi önkormányzatok is keresték a helyüket. Végül is a tanácsiból
településivé átalakuló Szövetség 1991. január 18-ai
tisztújító Közgyűlésének idején csaknem 300 tagja
volt a TÖOSZ-nak, viszont zömében már kisebb
települések alkották a Szövetséget. Fontos, hogy
Budapest Főváros Önkormányzata fenntartotta
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továbbra is tagságát a Szövetségben. A taglétszám
fokozatosan növekedett az eltelt időszakban, de
az ugrásszerű növekedésben jelentős szerepet játszott a TÖOSZ kiállása és szervezőképessége az
önkormányzati gáz közművagyon megvédése érdekében. Ennek a valódi érdekvédelmi munkának a
következtében 1996-ra települési önkormányzatok
több mint fele már a TÖOSZ tagja lett. A tagság
összetétele az egyes önkormányzati választásokat
követően mindig változott. Jelentős következménye volt annak, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2011. december 31-vel kilépett a TÖOSZból, sőt több kerület is hasonlóan döntött, aminek
következtében már a Szövetség nem képviseli az
ország lakosságának a több mint felét, viszont a
változások ellenére a TÖOSZ mindvégig a települési önkormányzatok többségét tagjai sorában
tudhatta. 2019 januárjában 1597 tagja van a szövetségnek, melyből 1406 község, 65 nagyközség,
123 város, 1 megyei jogú város és 2 fővárosi kerület. A TÖOSZ a harmincadik évfordulón is a települési önkormányzatok felét képviselve a legtöbb
községet és várost magába foglaló önkormányzati
érdekvédelmi szerveződés.

A szervezettségről
A Szövetségben 2002-re valamennyi megyében
megalakultak a tagozatok, így az országos szintű
érdekképviseletnek megteremtődtek a megyei
szerveződései is. A TÖOSZ a Felügyelő Bizottságon kívül szakmai bizottságokat ma már nem
működtet, helyette a Küldöttgyűlés tanácsnokokat választ egyes szakterületi munkák koordinálására és képviseletére. 2009-ben a Norvég
Alap támogatásával létrehozta az önkormányzati vezetők képzésére a Polgármester Akadémiát, keretei között működik a Polgármesternői
Tagozat (2004), az Innovatív Önkormányzatok
Klubja (2013), a Történelmi Városok és Települések Hálózata (2014) és a Közigazgatási, Szakmai Szekció (2015).

A környezetről
A politikai rendszerváltoztatás korai időszakában
sorra alakultak az egyes önkormányzati érdekszövetségek. Még a TÖOSZ alapításának évé-
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ben, 1989-ben, október 11-én, a Hazafias Népfront mozgalom bázisán megalakult a Magyar
Faluszövetség (MFSZ). Az 1990-es önkormányzati választásokat követően elsőként, alapvetően
kormánypárti, MDF támogatással jött létre 1990.
november 18-án a Magyar Önkormányzatok és
Önkormányzati Képviselők Szövetsége, amely
1991-ben átalakult, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségévé (MÖSZ). Ezután megalakultak az
önkormányzati típusoknak megfelelő szövetségek:
1990-ben a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetsége (KÖOÉSZ – november 22.), a
Községi Önkormányzatok Szövetsége (KÖSZ –
november 24.), a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ – december 19.), majd 1991. március
12-én, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ). A hét országos önkormányzati
szövetség két évtizeden keresztül harcolt együtt
és egymással. A többszöri integrációs kísérletek
lényegében minden esetben kudarcot vallottak.
Nem igazán segítette a szövetségek közötti kapcsolatot a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ), 2011. július 8-ai megalakítása sem.
A jelenleg is működő nyolc országos önkormányzati szövetség közötti kapcsolatot döntő
mértékben a szövetségi elnökök politikai elkötelezettsége, illetve a személyi ambíciók és szimpátiák határozzák meg.
Az elmúlt időszak kormányai eltérő módon
viszonyultak az önkormányzatisághoz és az önkormányzatok érdekvédelmi szervezeteihez. Az első
húsz esztendőben nem volt szabály arra vonatkozóan sem, hogy mitől országos egy érdekvédelmi
szervezet. Immáron nyolc éve törvényben rögzítették az országosság feltételeit, viszont a leírt
differenciáló szabályok alkalmazása a kormányzat részéről nem történt meg. 2006-ban született
meg az első kormányzati döntés, amely létrehozta
a kormányzat és az önkormányzati szféra közötti
párbeszéd intézményesített formáját, előbb KÖEF,
majd ÖNEF és jelenleg ÖNET néven.
A formalizált tárgyalásokon túl a TÖOSZ rendszeres partnere volt a mindenkori önkormányzatokért felelős tárcának, jellemzően a Belügyminisztériumnak. Ugyanakkor az önkormányzati
ügyekben érintett többi minisztérium szakmai
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apparátusával is eltérő mértékben és intenzitással, de fennállt a szakmai kapcsolat.
A TÖOSZ mind a társ önkormányzati szövetségekkel, mind a kormányzatokkal folyamatos
szakmai párbeszédre törekedett.

Az eredményekről és kudarcokról
A TÖOSZ létrejötte óta arra törekszik, hogy az
önkormányzás és az autonómia gazdasági alapjai biztosítottak legyenek. A Szövetség első évtizedére az önkormányzati vagyonért való következetes és elszánt küzdelem volt a jellemző. Az
első ciklusban sok minden eldőlt a közvagyon
szétosztását illetően. A TÖOSZ Elnöksége már
1992-ben határozatban rögzítette, hogy a vagyonátadó bizottságok a belterületi energiaközművagyont nem adták önkormányzati tulajdonba,
noha azt meg kellett volna tenniük. Ugyancsak
fellépett a Szövetség a gyógyszertári központok
önkormányzati tulajdonba adásának érdekében.
Ebben a hosszú háborúban elévülhetetlen érdemei voltak dr. Köllner Ferenc alapító főtitkárnak. Eltökéltségének és a Szövetség következetes kiállásának tudható be, hogy a rendelkezésre
álló jogi eszközök széles skáláját bevetették a
siker reményében. Így mind az Alkotmánybírósághoz, mind a bíróságokhoz keresettel fordultak, illetve pertársaságokat hoztak létre. A megfelelő felkészültség és alaposság eredményeként
mind az Legfelsőbb Bíróság, mind az Alkotmánybíróság nem egy esetben döntött az önkormányzati szféra javára. Ugyanakkor érvényt kellett szerezni az ítélet végrehajtása ügyében is, így a kormányzatokkal való egyeztetés és vita jellemezte
ezt az időszakot. Az önkormányzati vagyoni igények rendezése kormányokon átnyúló üggyé vált.
A köztudatban gázközművagyon ügyként ismert
történetben, miközben a vagyont az Antall–Boross
kormányok nem adták át az önkormányzatoknak
és a Horn-kormány eladta, addig az első Orbánkormány idején az Alkotmánybíróság 1998 szep
temberében döntött, hogy az önkormányzatokat
értékarányos juttatásban kell részesíteni. Az erről
szóló törvényi szabályozást is ki kellett kényszeríteni. Végül, csaknem másfél évtized küzdelme
után, ha nem is lehetett már az eredeti állapo-
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tot helyreállítani, de megfelelő vagyoni juttatásban részesülhettek az érintett önkormányzatok.
Az önkormányzati vagyon mellett mindig
kiemelt figyelmet fordított a Szövetség az önkormányzati vezetők, kiemelten a polgármesterek megfelelő javadalmazása és egzisztenciális
helyzetének megnyugtató rendezése, valamint
elismerése érdekében. E tekintetben sikeresnek mondható a polgármesteri korengedményes nyugdíjazás és a közszolgálati járadék lehetőségének megteremtése. A TÖOSZ sikere volt,
hogy az akkori kormányzatot11, és valamennyi
parlamenti pártot sikerült meggyőzni a kezdeményezés szükségességéről és igazságosságosságáról, aminek következtében a kedvezményeket lehetővé tevő törvénymódosítás 2003. július
1-jével hatályba lépett. A kedvezményes szabályozás azonban csak 2012-ig és részben a közszolgálati járadék tekintetében 2014-es önkormányzati választásokig élt. A TÖOSZ azonban
a mai napig, továbbra is napirenden tartja a kérdést, illetve mindent megtett annak érdekében,
hogy az Mötv. új szabályozása ne 2013. január
1-jével, hanem a 2014-es általános önkormányzati választások napjával lépjen hatályba, mivel
a ciklus közbeni új rendszerű bérszabályozás a
polgármesterek többsége számára jövedelemcsökkentéssel járt volna. Végül a folyamatos kezdeményezéseknek is köszönhetően 2017-től rendeződtek a polgármesteri bérek.
A Szövetség nem csupán a polgármesterek és
a választott önkormányzati szereplők érdekében állt ki, hanem az önkormányzati alkalmazottak ügyében is. Ebben a kérdésben szorosan
együttműködött a TÖOSZ a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével (MKKSZ) is. A 2019-től
alkalmazott „bérfejlesztés” csak félmegoldás, így
tovább kell e tekintetben küzdeni.
Az ügy érdekessége, hogy 2003. február 27-én Romano
Prodi, az Európai Bizottság akkori elnöke részvételével
Budapesten, a Hungexpo egyik óriáscsarnokában megtartott Önkormányzati EU-csúcs elnevezésű rendezvényen jelentette be Medgyessy Péter miniszterelnök, hogy
javasolni fogja a három ciklust letöltött polgármesterek
korkedvezményes nyugdíjaztatását.
11
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A TÖOSZ jelszava: „Szakszerűség és szolidaritás”. Ebből is adódóan mindig érzékenyen
viszonyult a Szövetség azokhoz az eseményekhez, amelyek indokolták akár a hazai, akár a külföldi önkormányzatok támogatását árvizek és
egyéb természeti katasztrófák kapcsán. Ugyanakkor a többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült fenntarthatóvá tenni a Polgármesterek Szolidaritási Alapját.
A Szövetség Elnöksége törekedett arra, hogy
elismerésben részesítse azokat a személyeket,
akik tartósan és következetesen vesznek részt
az önkormányzatiság erősítésében és az önkormányzati érdekvédelmi munkában. A TÖOSZ
elismerései (aranygyűrű, tűzzománc emlékplakett és emléklap, Köllner Ferenc emlék-díj, sajtódíj és elnökségi jubileumi elismerések) minden esetben a szűkebb, vagy tágabb közvélemény
figyelmét felhívták a kiváló teljesítményt nyújtó
személyekre és szervezetekre.
A TÖOSZ kezdeményezte, hogy legyen ünnepnapja az önkormányzatiságnak Magyarországon. Végül is a 10 éves jubileumhoz kötődően az
Országgyűlés határozatban nyilvánította szep
tember 30-át a Helyi Önkormányzatok Napjává.
Az önkormányzatokért felelős miniszter által
alapított Helyi Önkormányzatokért Díjban 2009
óta több, a Szövetségben aktívan tevékenykedő polgármester mellett, 2013-ban a TÖOSZ is részesült.
Több cikluson át következetesen képviselt kezdeményezések közül csupán kettőt emelek ki,
amelyek végül is megvalósultak, ha nem is teljesen úgy, ahogy az a Szövetség szándéka volt.
Az egyik, hogy az országgyűlési képviselői és az
önkormányzati választások időpontja váljon el
egymástól. Első alkalommal a TÖOSZ 1993-as
küldöttgyűlése fogalmazta meg ezt a javaslatot,
amely végül is 2014-től vált valósággá. A másik az
önkormányzati adósságrendezés ügye. A TÖOSZ
Elnöksége először 2005-ben kezdeményezte az
adósságkonszolidációt, amely végül is 2012-től
gyorsult fel, amikor a Szövetség a Magyar Bankszövetséggel közösen tette meg javaslatát és végül
a kormányzat teljes körű adósságmentesítést hajtott végre. Ebből a két kiragadott példából is érzékelhető, hogy adott esetben a lényegi siker, sokszor részleges kudarcot is jelent.
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A Szövetség eredményessége azonban a mindennapokban ragadható meg igazán, a parlamenti és a kormányzati jogalkotás befolyásolásában. E tekintetben sok „kis ügyet” sikerült
felkarolni, gyakran oly módon, hogy a TÖOSZ
úgy végzett háttérmunkát, hogy a döntés kapcsán meg sem jelent, de az eredmény kedvező
volt az önkormányzati szféra számára. Ebben
az érdekképviseleti és védelmi munkában mindig fontos volt, hogy a TÖOSZ találjon partnereket, egyrészt az önkormányzati szövetségek,
másrészt egyéb szakmai szervezetek és szakemberek között. Ezért tartom sajnálatosnak, hogy a
társszövetségek közötti együttműködés olyan�nyira legyengült, hogy például 2018-ban – bár a
TÖOSZ elnöke írásban kezdeményezte az ÖNET
soros társelnökénél – a szövetségi elnökök találkozójára egy ízben sem került sor.
A Szövetség életében jelentős eredmény, hogy
van saját tulajdonú székháza, amely egyben Önkormányzati Információs és Koordinációs Központként ingyenesen használható az önkormányzatok által.
A klasszikus érdekvédelmi munka mellett a
2000-es évektől kezdődően fokozatosan nőtt a
Szövetségnek az önkormányzati tudást közvetítő
szerepe. Rendszeresek a szakmai konferenciák és
képzések. A TÖOSZ tudás programját alapvetően
különféle, döntően külföldi támogatású pályázatok részeként tudta létrehozni. Az elmúlt 15 esztendőben megvalósított képzési, tudásbővítési
programokon csaknem hatezer önkormányzati
szereplő vett részt. E mellett még népszerűek a
szövetség által hirdetett szakmai pályázatok és
versenyek is, mint amilyen a E-GO díj volt, a legjobb önkormányzati honlapok elismerésére, vagy
a 2008 óta folyamatosan zajló Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program. A terjedelmi korlátok miatt nincs mód valamennyi sikeres programot megidézni, viszont minden képen szükséges
leszögezni, hogy a polgármesterek, önkormányzati vezetők és szakemberek részéről érzékelhető
az igény ezen képzések, tapasztalatcsere programok iránt. A programok szervezésében, lebonyolításában és továbbfejlesztésében a TÖOSZ Titkárság mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai
közösségben jelentős tekintélyt vívott ki magának.
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Az önkormányzati kapacitásépítésben a TÖOSZ
folyamatosan kapott elsődlegesen szakmai támogatást a különféle nemzetközi szervezetektől.
A Szövetség a nemzetközi terepen már a kezdetektől szoros szakmai kapcsolatot alakított ki
az Európa Tanács önkormányzati ügyekkel foglalkozó munkaszervezeteivel és azok vezetőivel.
A TÖOSZ 1999 óta tagja az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) és több mint
egy évtizede ellátja az országos önkormányzati
szövetségek közös nemzetközi tevékenységének
koordinálását. A Szövetség sikeres együttműködéseket valósított meg egyes országos (bulgár,
cseh, dán, holland, horvát, lengyel, norvég, osztrák, román, svájci, szerb, szerb, szlovák és szlovén,), illetve regionális (baden-württembergi,
breton), tönkormányzati társszövetségekkel. Fontos akciók és programok valósultak meg többek
között a Francia–Magyar Kezdeményezésekkel
(INFH), az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID), a Kanadai Urbanisztikai Intézettel (CUI).

www.toosz.hu

Végezetül érdemes kiemelni a TÖOSZ tevékenysége kapcsán az információ szolgáltatási
tevékenységét. E tekintetben kiemelkedő szerepet tölt be 1991 óta papíros alapon megjelenő
– de a honlapon elektronikus formában is elérhető – ÖNkormányzat című folyóirat. A lap több
mint másfél évtizedig Aczél Gábor alapító főszerkesztő munkájaként havonta jelent meg. A főszerkesztői feladatokat Csiky Ildikó vette át és megújította a lapot 2009. májustól 2012. novemberi
haláláig. 2012-től a folyóirat negyedévente jelenik meg és 2016. harmadik negyedévtől Gyergyák
Ferenc főtitkár egyben a főszerkesztői feladatokat is ellátja. A folyóirat mellett a Szövetség heti
gyakorisággal elektronikus hírlevelet is kibocsájt, valamint jelentős információs bázist nyújt
a TÖOSZ honlapja is.
A 30. jubileumi év kapcsán érdemes felidézni
a nagy átalakulást megvalósító 1991. január 18-ai
Küldöttgyűlésen elhangzott megállapítást, amely
ma is érvényes: „a TÖOSZ van, a TÖOSZ működik, a TÖOSZ lesz”.
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TÖOSZ
Akadémia 2019 –
településfejlesztési
aktualitások
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A helyi önkormányzatok előtt álló feladatok az európai uniós fejlesztési programok
települési megvalósításában, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
helyzete, a végrehajtással kapcsolatos aktuális feladatok, fejlesztésfinanszírozási
jó gyakorlatok – ezek voltak az idei polgármesterek és operatív programok
megvalósításával foglalkozó munkatársak részére, 2019 első negyedévében szervezett
szakmai konferenciasorozat legfőbb témái.
A TÖOSZ fontosnak tartja, hogy Magyarország helyi önkormányzatai a változó körülmények közepette is képesek legyenek megfelelően
ellátni feladataikat. Ennek érdekében a TÖOSZ a
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polgármesterek és az operatív programok megvalósításával foglalkozó munkatársaik részére az
országban két helyszínen a nemzeti és uniós forrásokat felhasználó nyertes pályázatok gyakor-
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dezvényeket azonos tematika jellemezte, azzal a
különbséggel, hogy a fórumok résztevői az adott
térség fejlesztésfinanszírozási jó gyakorlatait is
megismerhették.
A siófoki rendezvényen a konferencia résztvevőit Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Ivancsics
István ügyvezető igazgatóhelyettes (OTP Business
Észak-Dunántúli Régió) és Pál István ügyvezető
igazgatóhelyettes (OTP Business Dél-Dunántúli
Régió) köszöntötték, a konferencia levezető elnöke
dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára volt.

A fejlesztési programok
megvalósításáról

Schmidt Jenő

lati megvalósításának pénzügyi-üzleti és kivitelezési, megvalósítási feltételeinek, eredményeinek az érintett és érdeklődő önkormányzati
vezetők számára történő bemutatását szolgáló
rendezvénysorozat keretében „TÖOSZ Akadémia
2019 – az OTP Business támogatásával” szakmai fórumot rendezett. Az első, 2019. február
19-ei Siófokon, majd a 2019. március 6-i, Lajosmizsén megrendezett eseményt a korábbi évekhez hasonlóan nagy érdeklődés övezte. A ren-

A köszöntőket követően a helyi önkormányzatok
előtt álló feladatok európai uniós fejlesztési programok települési megvalósításáról és ehhez kapcsolódóan a TÖOSZ szerepéről tartott előadást
Schmidt Jenő. Az elnök rámutatott arra, hogy a
tapasztalatok szerint a saját erős beruházásokat
halasztani kell, ameddig lehet és a támogatásból
megvalósuló beruházásokat szükséges előtérbe
helyezni. Kiemelte: a kormányzatnak nagy mozgástere van az adóbevételek tekintetében, az újraelosztási mechanizmusok is megvannak. Hozzátette: a kis önkormányzatoknak segítségre van
szüksége ahhoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásait fel tudják használni. Schmidt Jenő akadályozó tényezőként említette a szakember- és kapacitáshiányt.
A Magyar Falu Program (MFP) és a TOP vonatkozásában felmerültek kérdések az esetleges pár-

A képen balról jobbra: dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára, Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Aladics Sándor, az OTP Bank
Vállalati Igazgatóság ügyvezető igazgatóhelyettese és Michl József, Tata polgármestere
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huzamosságok tekintetében – az elnök rámutatott: ahol nincs TOP, ott lesz a MFP. Mint mondta:
247 milliárd forint elég lenne arra, hogy az összes
TOP-ot be lehessen fejezni és úgy látja: mintegy
100 milliárd forintot kénytelen lesz hozzáadni az
állam a beruházásokhoz.

A programvégrehajtás kérdései

látni, hogy a saját bevételek aránya, ahol eléri a
45-50%-ot, az jól finanszírozható. Ahol a költségvetési támogatás 80% körüli, semmilyen időszakban nem lehet pénzpiacról finanszírozni – mondta
az igazgatóhelyettes. Aladics Sándor emlékeztetett: az önkormányzati szektor konszolidációját
követően, hitelfelvételhez kormányengedélyt kell

„Helyi sikerek az OTP Bank támogatásával – a
TOP végrehajtásának aktuális kérdései” című
előadásában Aladics Sándor, az OTP Bank Vállalati Igazgatóság ügyvezető igazgatóhelyettese
elmondta: abban látják a jövőt, hogy a kamatpálya nagyon lassan fog emelkedni, a jegybank
ragaszkodni fog az alacsony kamathoz, hiszen a
költségvetést is finanszírozni kell. Rámutatott:
„összességében, ha azt nézzük, hogy az önkormányzatok milyen környezetben vannak, a polgármesterek mire számíthatnak, elmondható: a
lakossági bizalmi indexek jók, a fogyasztás növekszik a következő két-három évben, de a mostani
önkormányzati választásokig szinte biztosan.”
Néhány településnek megnézték a teljes bevételi szerkezetét, a működési egyenlege a jelentős
részüknek pozitív. Megvizsgálták továbbá a leggazdagabb és a legkevésbé gazdag önkormányzatok bevételi szerkezetét – nagyjából azt lehet
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kérni, 2018-ban 165 kérelem lett benyújtva, amelynek 98%-át elfogadták, tehát a valós igényekhez
megadta a kormány az engedélyt. Hozzátette: az
összes felvett hitelből 31 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre nagyon kevés adósságrendezésre, vagy egyéb más kifizetésre.

Jó gyakorlatok
a fejlesztésfinanszírozásban

Michl József polgármester, Tata Város Önkormányzata részéről a „Jó gyakorlatok a fejlesztésfinanszírozásban: önkormányzatok és önkormányzati vállalatok” téma első előadójaként arról számolt be, hogy mit tudtak megvalósítani a településükön. Elmondta: másokhoz hasonlóan ők is
felosztották a területeket, igyekeznek az intézményeiket fejleszteni, turisztikai beruházásokat
létesíteni, egyéb városfejlesztést megvalósítani.
Prezentációjában bemutatta a város folyamatban levő projektjeit.

A legjobb téma a felállványozott épület
Többször felmerült a fórum során, hogy idén
önkormányzati választás lesz, ennek kapcsán
Michl József elmondta egyik elvét: „a legjobb téma
a választáskor a felállványozott épület, mert ami
már elkészült, arra két hónap múlva azt mondják,
hogy így áll már ezer éve, amit nem kezdtünk el,
azt pedig nem hiszik el, hogy el fogjuk kezdeni”.
Kiemelte: a járás ugyanazokból a településekből
áll, mint a korábbi kistérség. Nagyon jó a kapcsolat a települések között. Igyekeznek olyan projek-

Michl József

teket végrehajtani, amelyek nem csak a városra
nézve van pozitív hatással, hanem a környezetükre is. Ezzel a szemlélettel dolgoznak együtt.
Hozzátette: a szövetségkötésben hisz.

Helyi jó gyakorlatok

Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok, Siófok Város Önkormányzata képviseletében a város TOP keretein belül elnyert pályázatait mutatta be. A fejlesztésfinanszírozási jó gyakorlatokról szólva elmondta: hat projektre pályáztak a TOP-ban, ami 1,5 milliárd forintot jelent a

Szajcz Adrián és Kerekes Roland
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településnek. Kiemelte, hogy széleskörű partnerségben valósították meg a projekteket és folyamatosan együttműködtek a megyei önkormányzattal. Az tájékoztatót Kerekes Roland, a SIÓKOM
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft. ügyvezetője egészítette ki, aki előadásában
bemutatta a térség hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásának rendszerét és az ellátott
településeket érintő beruházásokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén.

A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program helyzetéről
A TOP helyzetéről, valamint a végrehajtással kapcsolatos aktuális feladatokról Oláh Gábor regio
nális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár tartott előadást a Pénzügyminisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért
Felelős Államtitkársága részéről.

2019: a megvalósítás éve
Oláh Gábor az idei évet egyértelműen a megvalósítás évének nevezte, hiszen, mint mondta: elsődleges cél a projektek befejezése és átadása. Hozzátette: összességében elmondható, hogy a teljes
TOP-keret felhasználása jó eséllyel meg fog történni. Az Irányító Hatóság feladata, hogy meg-

Oláh Gábor
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próbálja minél jobban gyorsítani a kedvezményezettek kivitelezési tevékenységét és a projektek
megvalósítását. Hozzátette: 1200 milliárd forintnyi támogatói döntés mögött mintegy 1000 milliárd forintnyi kifizetés is megtörtént, a pénzügyi elszámolások még lassabban indultak be,
hiszen 750 milliárd forintnyi számla még nem
érkezett vissza. Arra számítanak, hogy az idei
évben ebben jelentős előrelépés lesz és a fenti
összeg nagy részét számla szinten is lekönyvelik és benyújtják az Európai Bizottságnak, hogy
kifizessék az hazai költségvetés által előfinanszírozott összeget.

Alkalmazott eszközök
Az idei év előrehaladását több irányból támogatják, a Magyar Államkincstárral közösen kialakítottak egy projektjelentési rendszert, amelynek
célja, hogy havi szinten lássák, mely projektek esetében milyen problémákkal néznek szembe és az
új típusú problémákra gyorsan tudjanak rendszerszintű válaszokat adni. Emellett a minisztérium
munkatársai egész évben rendszeresen megyénként tartanak egyeztetéseket annak érdekében,
hogy ne legyen olyan projekt, amely nem kap legalább kéthavonta szupervíziót. Ennek célja, hogy
meggyorsítsák azokat az ügyeket, ahol valamilyen oknál fogva lelassult a kommunikáció. Oláh
Gábor kiemelte továbbá az az alkalmazott eszközök sorában az állandó, rendszeres, élő kapcsolatot a projektekkel és megvalósítóikkal, így
a háromoldalú egyeztetéseket (kedvezményezett/
területi szereplő – közreműködő szervezet – Irányító Hatóság), a szakmai napok lebonyolítását,
illetve a helyi szintű konzultációkat.
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A képen balról jobbra: Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármestere, dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára,
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Aladics Sándor, az OTP Bank Vállalati Igazgatóság ügyvezető igazgatóhelyettese
és dr. Kiss Imre, Hajdúnánás jegyzője

A lajosmizsei rendezvényen a konferencia résztvevőit Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Mag István ügyvezető igazgató-helyettes (OTP Business
Dél-Alföldi Régió) és Rózsa Sándor ügyvezető
igazgató-helyettes (OTP Business ÉszakkeletMagyarországi Régió) köszöntötték, a konferencia
levezető elnöke dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ
főtitkára volt.
A köszöntőket követően Schmidt Jenő a helyi
önkormányzatok előtt álló feladatok európai uniós
fejlesztési programok települési megvalósításáról
és a TÖOSZ szerepéről tartott előadást. Ez követően Tabajdi Márton főosztályvezető, (Pénzügyminisztérium Ellenőrzési és Módszertani Főosztály) a Települési Operatív Programok helyzete,
valamint a végrehajtással kapcsolatos aktuális
feladatokról és Aladics Sándor ügyvezető igazgatóhelyettes (OTP Bank Vállalati Igazgatóság)
Helyi sikerek az OTP Bank támogatásával – a
TOP végrehajtásának aktuális kérdései címmel
tartott előadást.
A helyi jó gyakorlatokról Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza város polgármestere és dr. Kiss Imre,
Hajdúnánás város jegyzője tartott prezentációt
a résztvevőknek.
Mindkét rendezvényt az előadók és a résztvevők közötti szakmai konzultáció zárta.
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Bölcsőde, óvoda és
öregek otthona is
működik a településen
Szerző: Hajós Anna

Két település, Hetes és Várda szinte egyszerre döntötte el, hogy tagjai kívánnak lenni
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. Ezért nem véletlen, hogy
egyszerre mutatjuk be Hetest és Várdát, ugyanis mindkettő kis község, és miután közel
fekszenek egymáshoz, szükségszerű, hogy együttműködjenek. Az pedig szerencse,
hogy ez a lépés sikeresnek bizonyul.
Somogy megyében, Kaposvártól északnyugatra
fekszik Hetes. Kisebb dombok és lejtők határolják, talaja termékeny, rendkívül jó minőségű.
A Wikipédia írja, hogy már 1237-ben megemlítik
az okiratok. A település, bár hosszabb ideje kapcsolatban áll az önkormányzatok szövetségével,
a közelmúltban lépett be tagjaink közé.
– Amikor telefonon felhívtam, bemondták, hogy
ez közös önkormányzati hivatal. Kikkel közös?
– Velünk együtt négy település alkot közös
önkormányzati hivatalt, mert önállóak kétezer
fő alatt nem lehetünk. Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda ez a négy község. A közös hivatalban dolgozik egy nagyon jó jegyző, dr. Lukács
Zoltán, jogász, informatikus, aki „képben van”
mindegyik település ügyeiben, pályázataiban –
mondta Török Tiborné polgármester.
– Honnan ered a nevük?
– A szájhagyomány szerint egyszer leégett a
község és csak hét ház maradt épen. A másik változat, hogy amikor nyugatra hajtották eladni az
állatokat, itt megpihentek, heteltek. A név valódi
forrása nem derült ki.
– És legalább a szerencseszámuk a hetes?
– A családunknak talán igen. A lányom 1977ben született, a házszámunk is 77. De azért nem
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Csillagszem Bölcsöde

érzem, hogy Fortuna olyan nagyon „megkínált”
volna. Persze sokan vannak így. Nem igazán a
szerencseszámban bízom, inkább most a Magyar
Falu Programban, amelyről alapos tájékoztatást
kaptunk.
– Hány lakosa van a községnek?
– 1179. Most egy kicsit gyarapodott a létszám,
mert többen költöztek be, mint amennyien elhunytak, vagy elköltöztek.
– Minek köszönhető, hogy jönnek?
– Sok szolgáltatást tudunk biztosítani. 2011
óta van magas színvonalon működő bölcsődénk,
óvodánk, és nívós működő öregek otthona is van
a településen. Ezt bizonyítja az is, hogy akkora
a várólistája, mint ahányan bent laknak. Miután mindegyik szociális intézmény, úgy hívják,
Ezüstpart Szociális Központ.
– Hol dolgoznak az itt élők?
– Egyrészt a szociális intézményekben, az önkormányzatnál, bár ott kevesen, azon kívül a Vikár
Béla szolgáltató szövetkezetben gépeket üzemeltetnek, sokan járnak Kaposvárra, amely közel van,
12 kilométerre.
– Mi a legfontosabb bevételi forrásuk?
– Nagyon jól prosperáló cégek itt nincsenek;
nálunk van a közúti szállítással foglalkozó Kapos
Termero, a húsüzem, a Vikár Béla szövetkezet.
Az iparűzési adóból nincs sok bevételünk. Marad
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még a településen a gépjárművek után fizetendő
súlyadó 40%-a.
– Közmunka?
– Kevés a közmunkásunk, nyolcan dolgoznak.
Régebben több volt, de részben munkát találtak
maguknak. Vannak tanfolyamok, amelyeket elvégezhetnek. Hetesen ingyenes étkeztetést biztosítunk naponta, hétfőtől péntekig a rászorulóknak, egy tál ételt.
– Az elmúlt években milyen előrelépéseket sikerült megvalósítani?
– 2010-ben vettem át a stafétabotot az elődömtől, akkor kezdődött az új bölcsőde építése,
a nagyon rossz állapotban lévő hivatalunk felújítása is sorra került 2016-ban, majd következtek az
orvosi rendelők, a fogorvosi, a háziorvosi, a védőnői
szolgáltatás, a szociális alapszolgáltatás helyszíneként működő épület teljes felújítása. Most folyik,
és a befejezéséhez közeledik az egykori Somssich
istállóból kialakított kultúrházunk korszerű létesítménnyé fejlesztése. Lesz benne könyvtár, nagyterem, színpaddal. Igyekszünk mindent úgy elvégezni, hogy hosszú ideig ne kelljen hozzányúlni.
De a legnagyobb probléma mind nálunk, mind a
környező településeken, ahogy az ottani polgármesterektől hallom, az utak és a járdák állapota.
Tavaly felújítottunk egy utcát. 2014-ben a vágóhídhoz vezető utat a majornál, ezt kénytelenek
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Ezüst Juhar Idősek Otthona

voltunk elvégezni, és bizony sokat kellett rá költeni. Részleges javításokat is végeztünk, és épült
egy szép sétány a lakóparkon keresztül – mert
lakóparkunk is van szerencsére. Sajnos itt még
mindig több mint 40 házatlan telek vár vevőre.
Épült saját forrásból szennyvízberuházásunk,
több mint egymilliárd forintért.
– Az utóbbit hogy sikerült megvalósítani?
– A lakóparkhoz kaptunk támogatást, ott pedig
előírás volt a közművesítés. Három hatlakásos
ház, néhány ikerház, valamint két magánépítkezés történt, a többi telek üresen áll. Nincs kereslet. Pedig mindennel felszerelt a terület, építettünk bölcsődét is. Vannak, akik kiköltöztek Kaposvárról, és nagyon jól érzik magukat, hiszen a környezet nagyon szép. A településre szívesen jönnek
akár Budapestről is, mert minden biztosított, van
posta, gyógyszertár, bankautomata. Jó az autóbusz közlekedés Kaposvárra, óránként közlekedik oda- és vissza egyaránt. Aki késő este indul,
az inkább autóval megy.
– A turizmus nyújt-e bármilyen lehetőséget
Hetesnek?
– Itt született Vikár Béla, aki a finn nemzeti
eposzt, a Kalevalát magyarra fordította. 2019-ben
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van a 160. évfordulója az 1859. április 1-jei születésének, amelyre rendezvénnyel készülünk. Részt
vesz ebben testvértelepülésünk, Dunavecse, ahol
ő elhunyt. A hagyományőrzőink színes programokat állítottak össze. Az önkormányzat pályázaton
nyert összegéből is egy részt erre fordíthatunk.
A turizmus számára érdekes lehet a pogányvölgyi víztározó, amely valójában halastó, gyönyörű
környezetben. Bár többen megpróbálták, hogy
falusi vendéglátással foglalkozzanak, de nem volt
túl sikeres ez, inkább horgászni járnak hozzánk.
Aki ide érkezik, ezen kívül meg tudja nézni a felújított Vikár Béla emlékházat, ahol a kéziratai is
láthatóak. Megkaptuk a „Tiszta forrás” település
címet, a Magyar Örökség Díjat.
– Hogy állnak a pályázatokkal?
– Tavaly év végén is beadtunk, és most jelenleg is futnak a pályázataink, rengeteg bonyolult
elszámolás folyik, sok-sok papírmunkával, elektronikusan egyaránt. Különösen fontos a vidékfejlesztési pályázatunk, amelynek a keretében
készül a kultúrházunk. Három település pályázott a közös hivatalból energetikai korszerűsítésre. Ezt konzorciumban végezzük. A belügyminisztérium küldött egy kérdőívet, hogy a Magyar
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Falu Programban mit kívánunk megvalósítani,
arra majdnem mindenki az utak, járdák állapotán kíván változtatni, javítani.
– Ön milyen végzettséggel vezeti a települést?
– Érettségim van, 63 éves voltam szeptemberben, házas vagyok, egy lányom és egy fiam, valamint egy kisfiú és egy kislány unokám van. Az
embernek sok olyan álma van, ami nem valósul
meg, de ha ilyen a családja, boldog lehet.
– Melyiket érzi nehezebbnek, a számokkal dolgozni, vagy az emberekkel jó kapcsolatot tartani?
– Ahogy mondani szokták, a számok nem
beszélnek vissza, a papír mindent elbír. Valószínűleg mindenki azt felelné erre a kérdésre, hogy
az emberekkel a nehezebb. Bár támogató a légkör, sokkal kevesebb a dicséret, mint a kritika.
Ha valami készül, épül, szépül, ott is még többet, még jobbat akarnak az emberek. Sokan jönnek segítségért, 118 köbméter tűzifát kiosztottunk
a télre, minden család, ahol gyermek van 18 éves
korig, 10 000 forintot kapott, a 65 év feletti nyugdíjasok 5000 forintot. Több mint 4 millió forintot sikerült erre a célra fordítani. Aki bejön hozzánk segítségért, nem utasítjuk el.
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– A környező településekkel milyen a kapcsolatuk?
– Korrekt településvezetés van például Kaposmérőben, de minden környező községgel jó a kapcsolatunk, muszáj egymást segíteni.
– Van olyan álma, amiről úgy látja, hogy meg
fog valósulni?
– Amikor megválasztottak, ünnepséget tartottunk a kultúrházban, amely már olyan állapotban volt, hogy nem lehetett befűteni, a gyerekek
levették a kabátjukat és vacogtak. Akkor megfogadtam, hogy ha kell, a lábamat lejárom, de ez
a kultúrház meg fog újulni. Ez sikerül. Nagyon
bízom abban, hogy a Magyar Falu Program segít
az utak, járdák rendbehozatalában.
– Miben tud a TÖOSZ segíteni?
– Most csatlakoztunk a Szövetséghez. Volt egy
olyan rendezvény, amelyen az előadók mindazt
elmondták, ami számunkra a munkánk során fontos. Egyébként már régóta részt veszünk a TÖOSZ
programjain; úgy látjuk, hogy ez a leginkább olyan
közösség, amely ismeri a települési önkormányzatok problémáit. Átlátják a költségvetési részt
is, és a kezdetek óta képviselik az érdekeinket.
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Az útjaink és a járdák
rendbetételére „a világ
pénze” sem lenne elég
Szerző: Hajós Anna

Gyertyánosok, tölgyesek alkotta erdők, szelíd patakvölgyek, szemet gyönyörködtető,
virágos utcák, gondozott, szép porták sokasága, és egy nagy festő frissen élő emléke
– ez Várda. Így ismerteti a községet a település honlapja. Sorolják a szoborparkot, a
Szász Endre alkotótáborban készült köztéri munkákat, a Nepomuki szobrot, az egykori
tűzoltószekeret. A község Somogy megyében, Kaposvártól északra fekszik, és tavaly
lépett be a TÖOSZ tagjai közé. Hogy ez miért történt, és az eddigi évek tapasztalatairól
kérdeztük Varga András polgármestert.
– Mióta polgármester?
– Pedagógus végzettségű vagyok, magyar-történelem szakos tanár. Közösségi emberként különböző szervezetekben dolgoztam. Édesanyám itt
élt Várdán, én nála laktam. Az aktivitásomat
ismerték az emberek korábbról, ezért kértek, hogy
ilyesfajta pezsgés kellene a falu életében is. Nem
nagyon akartam, mert elkerültem innen Kaposvárra dolgozni, de abban az időben kopogtató
cédulát gyűjtöttek és az én korosztályom annyit
gyűjtött, hogy nem lehetett nemet mondani, amikor letették elém. Így 2002-ben, négy ciklussal
ezelőtt elindultam, mint független. Volt ellenfelem, de azóta is itt vagyok polgármesterként.
– Honnan ered a település neve?
– Miután történelemtanár vagyok, és a szakdolgozatomat is Várda történetéről írtam, tudom,
hogy Bogát fejedelem udvara, az orda az eredeti
szláv név. Volt ugyan egy földvár a temető helyén,
de nem ebből származik a község neve.
– Milyen ünnepeik vannak?
– Miután mi vagyunk az ország első madárbarát települése, ünnepeljük a Madarak, fák
napját minden májusban. Régebben jól sike-
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Varga András polgármester
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rült, gyerekek számára tartott találkozókat tartottunk, solymászati bemutatóval, a hadsereg
gulyáságyújában főzött, máig emlékezetes paprikás krumplival. Vannak helyi, sajátos nemzeti
ünnepeink. Tartjuk szeptember első szombatján a falunapunkat.
– Mennyire bonyolítja a munkáját, hogy négy
település közösen végez egyes feladatokat?
– Nekünk, konkrétan nekem sokkal nehezebb.
2002-ben mellettem volt egy jegyző, három köztisztviselő, és egy falugondnok. Most gyakorlatilag sokkal több a feladatunk, de közmunkásokkal végzem. A közmunkás programvezető egyúttal adminisztrátor is, miközben nagyobb beruházások történtek időközben, szerencsére. Ahhoz,
hogy négy cikluson keresztül megválasztottak,
köze van annak a munkámnak és teljesítménynek, amely a falu képén, helyzetén meglátszik.
De éppen a közelmúltban volt egy közös ülésünk,
amikor megköszöntem a közös önkormányzati
hivatal dolgozóinak és a kollégáimnak a súrlódásmentes, korrekt együttműködést.
– Hány lakosuk van?
– 500-600 között mozgunk, de most ez alá mentünk. Az utóbbi időben sajnálatos módon alulról
súroljuk az ötszázat.
– Nem furcsa, hogy a névrokon Kisvárda a
nagyobb?
– De az, bár meg kell mondanom, Várda fel
tud mutatni jó pár dolgot, nemcsak Szász Endre
emlékét, hanem több olyant, amelyben országosan egyedülálló Várda. Büszkék vagyunk a faluképre, hiszen a kistelepülések között a legtöbb
szobor nálunk van, a virágos Magyarországért
versenyen minden évben országos elismerést kaptunk, közte miniszterelnöki különdíjat is. A fődíjon kívül az összeset elnyertük már. Legutóbb
azt értékelték, hogy tradicionális falusi virágokkal, tátikával, sarkantyúval, árvácskákkal ültettük tele a települést. A közmunkások nevelték az
5-6 ezer tőt. Valamint az is siker, hogy rendezett
a helység. Azután nálunk van az ország egyetlen
állandó origami kiállítása; a megszűnt posta épületében hat másik tárlat is várja az ide látogatókat. A somogyi falvak között – a Balaton partiakat leszámítva –, Várda az egyik leglátogatottabb
turistacélponttá fejlődött.
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A várdai templom

– Ott is tudnak aludni a látogatók?
– Az a gond, hogy itt sorra megszűnt a posta, a
faluházban lévő iskola, hivatal. A postából lett a
közkincsház, ahol a kiállítások vannak és a könyvtár. Az egykori faluház felső szintjén ifjúsági szálláshely van, kaposvári iskolások látogatnak ide.
Egynapos vagy több délelőttös hasznos időtöltésre kínálunk lehetőséget, ráadásul jó a község
fekvése, Fonyód és Kaposvár közötti. Utóbbitól
14 kilométer a távolság, az előbbitől 40.
– A település neves lakosa volt haláláig Szász
Endre, a nemzetközi hírű festőművész. Kastélya
látogatható? Mi lett az általa éveken át szervezett alkotótáborral?
– A kastély látogatható. Az alkotótábor a művész
2003-ban történt halálával megszűnt, mi utólag itt a falusi iskolában szerveztünk ifjúsági,
összművészeti alkotótábort kaposvári, helyi és kör-
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A könyvtár

nyékbeli gyerekekkel, pedagógusokkal tíz éven át.
A faluház felújítása után ismét szeretnénk ilyent
rendezni. Szász Endre nemcsak nagy tehetség
volt, hanem embernek is kiváló. Remek művészeket hozott ide az alkotótáborába, emellett szervezett sikeres író-olvasó találkozókat, például többek
között Kányádi Sándor, Gyurkovics Tibor szintén itt volt. Próbáljuk ezt is feléleszteni. Levetítjük az akkori felvételeket.
– Miből van bevételük?
– Természetesen a központi támogatásból és a
helyi adóbevételekből; az utóbbi nem sok. A falukép és az itteni élet, a környezeti kultúra idevonzott egy holland befektetőt, aki felépített egy biogáz üzemet hulladék feldolgozásra. Nagyreményű
tervekkel indult, üvegházas kertészetre gondolt,
helyi munkaerő alkalmazásával. Sajnos betegsége
és a holland cég keserű hazai tapasztalatai miatt
kivonultak Magyarországról. Most új befektetővel próbáljuk újra indítani az üzemet. Ez lehetne
a település jövője. Egyrészt a környezetvédelem,
másrészt a helyi munkalehetőség tekintetében.
A falvak fejlődésének záloga a helyi munkahely.
Ha ez sikerül, és reménykedünk abban, hogy a
nyáron beindul, lesz adóbevételünk.
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– Milyen társadalmi szervezeteik vannak? Tudnak-e segíteni önnek?
– Sajnos a sportegyesület megszűnt, talán újraépíthető. Van egy nyugdíjas klubunk, amelynek
csupa szív a vezetője. Népszínkörünk képviselte
Somogy megyét az országos fesztiválon. Arany
János A fülemüle című versének aktualizált feldolgozásával vastapsot arattak. A polgárőrök munkája „leült” vezető hiányában. Egy kis településen mindig az a gond, hogy személyiségfüggő a
siker. Ha van rátermett és lelkes ember, aki szívesen végzi, akkor mennek a dolgok.
– A Magyar Falu Program mennyiben tud majd
a település fejlődésében segíteni?
– Sok mindenben tudna. Figyeljük az előzetes
kiírásokat. Annyi mindenben hátrányban vagyunk!
Játszótér, térfigyelő kamerarendszer kiépítése kellene. Egy olyan kis településen, amelyen nincs
óvoda, nincs iskola, nincs játszótér sem. A község
átlagos évi költségvetése 75-80 millió forint. Most
a duplája, mert az orvosi rendelőre is nyertünk
uniós pályázaton és az IKFT-re is. Képtelenség
kigazdálkodni, hogy a szabványoknak megfelelő,
modern, korszerű játszóteret hozzunk létre. Hátrányunk továbbá, hogy az összes olyan település,
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ahol iskola, óvoda van kapott pályázati támogatást a térfigyelő kamerahálózat kiépítésére. Ezért
saját erőből kellene megvalósítani, és a mi használható minőségű, az 4 millió forintba kerülne.
Nagy reményeket fűzök a Magyar Falu Programhoz, de például az utak és járdák rendbehozatalára
nálunk szinte a világ pénze sem lenne elég. Amit
pedig most meghirdetnek, abba mi már belevágtunk. Ha ezt tudjuk, kivártuk volna. Így viszont
az összes tartalékunk rámegy az orvosi rendelőre.
– Miben tud segíteni a TÖOSZ?
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– Az elmúlt évben léptünk be a szervezetbe.
A TÖOSZ-nak nagyon jók a rendezvényei. Részt
vettem több alkalommal. Felkészült az elnök, gyakorlata és politikai rálátása miatt egyaránt. Amikor először volt Siófokon a Magyar Falu Programról előadás – akkor még nem voltunk tagok, de
utána azonnal beléptünk – ahogy összefoglalta a
témát, szólt a minisztérium képviselőjének, hogy
nem egészen úgy van, mint ahogy elhangzott, az
sokat számított. A Szövetség állásfoglalásaiban
maximálisan lehet hinni.
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Felhívás a szövetség
kitüntetéseinek
adományozására
vonatkozó
javaslattételre
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése – a Szövetség Alapszabálya
16. n) pontjában kapott felhatalmazás alapján –
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesítse, valamint
személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a
jelen, és utókor elé. A kitüntetések átadására a
TÖOSZ Küldöttgyűlésén kerül sor.
Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy
tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó
személyekre, szervezetekre.
Javaslatokat a következő kategóriákban lehet
tenni:
1. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKPLAKETTJE díjat a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója
kaphatja. Az emlékplakettből évente legfeljebb
öt kerülhet kiosztásra.
A díj alapja a díjazásban részesített személy
által az önkormányzatok érdekében több éven
keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó
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tevékenység. Díjazásban részesülhet a TÖOSZtag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ
Titkárságának dolgozója.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot legkésőbb március 31. napjáig a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy képviselő-testületi
tagja, valamint a TÖOSZ elnöke vagy főtitkára
tehet. Az írásbeli javaslatot a TÖOSZ Titkárságára kell megküldeni. Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot tenni kívánó részére.
A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és tűzzománc emlékplakettből áll.
2. A TÖOSZ TŰZZOMÁNC EMLÉKLAPJA
díjat a Szövetség munkáját segítő szervezet kaphatja. Az emléklapból évente legfeljebb kettő
kerülhet kiosztásra
A díj alapja a díjazásban részesített szervezet
által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és tűzzománc emléklapból áll.
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A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot legkésőbb március 31. napjáig a TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, valamint a TÖOSZ
elnöke vagy főtitkára tehet. Az írásbeli javaslatot a TÖOSZ Titkárságára kell megküldeni. Az
írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot tenni
kívánó részére.
Az írásbeli javaslatokat 2019. március 31-ig
lehet eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektro-
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nikusan a toosz@toosz.hu, vagy toth@toosz.
hu e-mail címek valamelyikére, a papíralapon a
TÖOSZ 1406 Budapest 76. Pf. 50. címre küldve).
A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak
adományozásáról az Elnökség az áprilisi ülésén
dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsorát a TÖOSZ honlapján (www.töosz.hu) megtalálhatják a Szövetségünk/A TÖOSZ/A TÖOSZ
kitüntetettjei menüpont alatt.
TÖOSZ Titkársága
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A helyi és a
regionális választott
képviselők üzenete
Az Európai Települések és Régiók Tanácsa [Council of European
Municipalities and Regions (CEMR)] az európai helyi és regionális
önkormányzatok érdekeit képviseli több, mint 40 országból. Teszi
mindezt 60 tag – önkormányzati szövetségen keresztül, immár 60 éve.
Hazánk önkormányzatai is hallathatják hangjukat és véleményeiket a
CEMR fórumain, ehhez forduljon az országos önkormányzati szövetségekhez, így
akár a TÖOSZ Titkársághoz (www.toosz.hu) is!

Az alábbi kiáltványt 2018 decemberben fogadták
el az európai parlamenti választásokra készülve:
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
2019
A helyi és a regionális választott képviselők
üzenete:
Vonják be a helyi és a regionális
önkormányzatokat
az erősebb EU érdekében!
(Elfogadva 2018. december 12-én
Ludwigsburgban)
1. Mi, polgármesterek, helyi és regionális önkormányzati vezetők Európa minden részéből, 130 000
európai helyi és regionális önkormányzatot képviselve 62 országos tag önkormányzati szövetségen keresztül 41 országból hiszünk az erős és
egyesült Európában, ami a közös és erős értékein
ken alapul: demokrácia, emberi jogok, szolidaritás, nemek közti esélyegyenlőség, jogállamiság,
amik az Európai Unió alapját képezik. Ez a megközelítés a kölcsönös kötelezettségvállalás elvére
épül, amely az egész uniót szolgálja.
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2. Elismerjük, hogy az európai parlamenti választásokra egy olyan kulcsfontosságú időpontban
kerül sor, amikor az EU számos kihívással szembesül. Arra kérjük a jövőbeli Európai Parlament
tagjait és a következő Európai Bizottságot, hogy
ugyanolyan bátorsággal, dinamizmussal és elszántsággal tegyék a dolgukat, mint azt az alapítóink
tették, akik a második világháború után a kontinensünk megbékélését és egységét követelték.
3. Európa jövője minden európai állampolgárt
érint. Itt az ideje, hogy mérlegeljük, milyen Európát akarnak az európai polgárok, annak érdekében, hogy fenntartható, stabil, befogadó és békés
jövőt biztosítsunk a következő generációk számára. Emiatt, a válaszoknak olyan motivációkból kell eredniük, amik javítják az intézmények
működését, erősítik az átláthatóságot, és a döntéshozatali folyamat az állampolgárok és a választott képviselőik párbeszédén alapul.
4. Napjaink kihívásainak a globális dimenzióját nézve a jövőbeni Európai Stratégiához a Fenntartható Fejlesztési Céloknak kell vezérlő elvként
szolgálniuk. A Párizsi Klímavédelmi Egyezmény
teljesítése és a 2030-ig szóló menetrendnek való
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megfelelés érdekében alaposan át kell alakítanunk
a fejlesztési modellünket és valamennyi európai
politikát hozzá kell igazítani. Európa ösztönzőként kell, hogy hasson a világra utat mutatva az
új fejlesztési modellek irányába, mozgósítva a
gazdasági és társadalmi beavatkozás valamen�nyi területét, és támogatva a helyi önkormányzatokat a szén-dioxid-mentes és rugalmas közösségek építésében.
5. A kihívásokat, amikkel Európa napjainkban szembesül, csak a helyi és regionális önkormányzatok tevékenységeivel és támogatásával, és
a helyi közszolgáltatások finanszírozásával lehet
legyőzni. A kormányzat valamennyi szférájának
erős partnerségén vezet az egyedüli út a sikerhez.
6. Ebben az értelemben az Európai Uniónak
támogatnia kell a növekedés dinamikáját, az innovációt és társadalmi felemelkedést helyi és regio
nális szinten összhangban azok ambícióival és a
megfelelő jogi keretekkel.
7. Az Európai Parlament1 elismeri a helyi önkormányzatok kulcsszerepeit az Európai Unió alapvető politikáinak előkészítésében, finanszírozásában és végrehajtásában ugyanúgy, mint a helyi
önkormányzatok fontos szerepét az Unió külső
fejlesztési politikáiban. Meg vagyunk győződve
arról, hogy szükség van a szerepük jelentős erősítésére az EU jövőbeni politikáinak alakításában, hangsúlyozva az őket képviselő szövetségek, mint amilyen a CEMR partnerré válását az
EU intézményrendszerében.
8. Az Európai Bizottság2 hangsúlyozta, hogy
szükség van a helyi és regionális önkormányzatok strukturált módon való bevonásának jelentős növelésére az EU döntéshozatali folyamatainak valamennyi fázisába, a szubszidiaritás elvének megfelelően, az EU jogalkotásához hozzáadott
értéket teremtve az állampolgárok érdekében.

2018. július 3-án elfogadott állásfoglalás, P8_TA-PROV
(2018) 0273/Resolution adopted on 3 July 2018, P8_
TA-PROV(2018)0273
2
Közlemény a szubszidiaritásról és az arányosságról, amelyet 2018. október 23-án fogadott el COM (2018) 703 végleges / Communication on Subsidiarity and Proportionality,
adopted on the 23rd of October 2018 COM (2018) 703-final
1
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Elkötelezettek vagyunk:
1. Az európai viták előmozdítása iránt a választókörzeteinkben annak érdekében, hogy állampolgáraink részt vegyenek és tudatosan szavazzanak
a 2019. májusi európai választásokon.
2. A helyi és regionális önkormányzatok bevonása
iránt a partnerség építésébe az európai intézményekkel az európai projekt pozitív képének támogatására és a kontinensen átívelő demokratikus és
jövőbe mutató fejlődési modell megteremtése iránt.
3. A helyi és regionális önkormányzatok, szövetségeik mobilizálása iránt, hogy a partnerországok szervezeteivel közösen próbálják elérni
a 2030 napirendben megfogalmazott célokat és
tegyenek erőfeszítéseket az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben.

Javasoljuk, hogy:
1. Olyan innovatív kormányzási modellt alakítsanak ki, amely a partnerségen alapulva teljes mértékben elismeri a helyi és regionális önkormányzatok szerepét az európai kormányzási struktúrában.
2. Adjanak tartalmat az Európai Unió Szerződése
4. cikkelyének, ami az európai kormányzás résztvevőivé tette a helyi és regionális önkormányzatokat.
3. Úgy lehessen az EU intézményeivel dolgozni,
hogy évente kerülhessen sor helyi párbeszédekre,
megnyitva a lehetőséget az állampolgárok számára a vitára, összekötve ezáltal közösségeiket
az Európai Unióval.
4. Vizsgálják felül az Európai Civil Párbeszéd
módjait, bevezetve egy új speciális státuszt a helyi
és regionális önkormányzatokat, valamint a civil
társadalmat képviselő szervezeteknek.
5. Vezessenek be nagyobb átláthatóságot a döntéshozatali folyamatokba, az európai intézményeknek arra kell törekedniük, hogy jobban informálják állampolgáraikat a tevékenységeikről, tárgyalási álláspontjaikról, és az általuk meghozott
döntésekről.
6. Az európai politikák megszilárdítását, a helyi
önkormányzatok által vezetett projektek támogatásával; valamint a régiónkban a fenntartható fejlődés előmozdítását. Ebben az értelemben a kohéziós politikának az Európai Unió prioritásainak
középpontjában kell maradnia. Továbbá meg kell
erősíteni a jövőbeli „jogokat és értékeket” és az Eras-
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mus+ programot, és létre kell hozni egy „A Vidék
Erasmusa” (Erasmus of Territory) programot.
7. Annak előmozdítását, hogy az Európai Unió
valamennyi tagállamának iskoláiban alaposabban
megismerjék az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az Európai Unió történetét annak érdekében, hogy megkönnyítsék az uniós intézmények
működésének jobb megértését. Fontos lenne a
megfelelő pénzügyi és jogi feltételek megteremtése, amely lehetővé tenné minden tanuló számára, hogy az iskolai oktatás során egyszer látogasson el az európai intézményekbe.

Felhívjuk az Európai Uniót, hogy biztosítsa:
1. A helyi önkormányzat elveinek alkalmazását
az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai
Unióról szóló szerződés 4. cikkének (2) bekezdésében, valamint a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában és az Európai Unió jogszabályaiban foglaltaknak megfelelően a szubszidiaritás
és az arányosság elvét.
2. A 2020 utáni időszakban megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság helyi és regionális önkormányzatainak kön�nyen működhessenek együtt az EU együttműködési programjain keresztül az EU-n belüli partnereikkel. Ennek hasonló módon kell történnie,
mint például Norvégia és Izland esetében, hasonlóképpen, mint a makro-regionális stratégiákon
keresztül, az Interreg és az EGTC3 keretei között.
European Parliament Elections 2019
Message from local and regional elected
representatives:
Involve local and regional governments
for a stronger EU!
(Adopted on 11/12/2018 at Ludwigsburg)
1. We, mayors and leaders of local and regional
governments from all over Europe, representing the
130,000 European local and regional governments
that are members of our 62 national associations
from 41 countries, believe in a strong and united
Europe, founded on common and powerful values:
democracy, human rights, solidarity, gender
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás / European Grouping of Territorial Cooperation
3
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equality and respect for rule of law, which form
the basis of the European Union. This approach
lies on the principle of mutual commitment that
serves the whole Union.
2. We acknowledge that the elections to the European Parliament take place at a crucial point in
time when the EU faces many challenges. We call
on the members of the future European Parliament
and the next European Commission to engage with
the same courage, dynamism and determination as
our founders did, who called for the reconciliation
and unity of our continent after World War II.
3. The future of Europe concerns all European citizens. It is time to reflect upon what kind
of Europe citizens want in order to provide a
sustainable, stable, inclusive and peaceful future
to the next generations. Therefore, the response
must be guided by the motivation to improve
the functioning of the institutions, to reinforce
transparency and a decision-making process
based on dialogue between citizens and their
elected representatives.
4. Considering the global dimension of today’s
challenges, the Sustainable Development Goals
should become the guiding principles for the
future European Strategy. To achieve the Paris
Climate Commitments and comply with the 2030
Agenda, we need a profound transformation of
our development model and the adaptation of the
entirety of European policies. Europe should be
a driving force for the world, showing the way
towards a new model of development, mobilising
all areas of economic and social intervention
and supporting local governments to build
decarbonised and resilient communities.
5. The challenges being faced by Europe can
only be solved by action or contribution of local
and regional governments, and financing of local
public services. A strong partnership between
all spheres of government is the way to succeed.
6. In this sense, the European Union should
support the dynamics of growth, innovation and
social promotion launched at local and regional
level with the resources corresponding to its
ambitions, and the appropriate legal framework.
7. The European Parliament4 recognises the key
role of local governments in preparing, designing,
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financing and implementing key European Union
policies, as well as the important role of local
governments in the Union’s external development
policies. It is convinced of the need to significantly
strengthen their role in shaping future EU policies,
and stresses the importance of their representative
associations, such as the CEMR, to become key
partners of EU institutions.
8. The European Commission5 emphasises the
need to significantly increase the involvement of
local and regional governments in a structured way
through the principle of subsidiarity, in all phases
of the EU decision-making process, to enhance
the added value of EU legislation for our citizens.

We commit:
1. To promote European debates in our
constituencies so that citizens participate and vote
consciously in the European elections in May 2019.
2. To engaging local and regional governments in
building partnerships with European institutions to
support a positive image of the European project and
contribute to creating a democratic and visionary
model of development throughout our continent.
3. To mobilising local and regional governments
and their associations to cooperate with their
peers in developing partner countries to address
the 2030 Agenda and to mobilise efforts and fight
against climate change.

We propose:
1. To establish an innovative governance model
based on a partnership which fully recognises
local and regional governments’ role in the European governance structure.
2. To give substance to article 4 of the Treaty
on the European Union, which establishes local
and regional governments as participants of European governance.
3. To work with EU institutions so that annual
dialogues can take place locally, open to citizens
to debate the link between their communities
and the European Union.
Resolution adopted on 3 July 2018, P8_TA-PROV(2018)0273
Communication on Subsidiarity and Proportionality,
adopted on the 23rd of October 2018 COM (2018) 703- final

4. To review the modalities of the European
Civil Dialogue by introducing a specific status for
organisations that represent local and regional
governments and civil society.
5. To introduce more transparency into the
decision-making process, European institutions
should seek to better inform citizens about their
activity, their positions in negotiations and the
decisions they take.
6. That European policies be consolidated, by
supporting projects promoted by local authorities,
and contribute to the sustainable development of
our regions. In this sense, the Cohesion Policy
must remain at the heart of the European Union’s
priorities. Furthermore, the future ‘rights and
values’ and the Erasmus+ programme must be
strengthened and an Erasmus of Territories
programme be created.
7. To promote the European Charter for
Fundamental Rights and the history of the European Union in schools in all countries of the European Union, in order to facilitate better knowledge
on the functioning of the EU institutions. The
introduction of appropriate financial and legal
conditions, allowing every pupil to have the
opportunity to visit the European Institutions
once during their schooling, is important.

We call on the European Union to ensure:
1. The application of the principles of local selfgovernment in the context of the European Union
legislation as enshrined in Article 4, paragraph 2
of the Treaty on the European Union and in the
European Charter of Local Self-Government and
to respect of the principles of subsidiarity and
proportionality.
2. That beyond 2020, appropriate arrangements
are put in place to ensure easier access for the United Kingdom’s local and regional governments
to cooperate with EU counterparts through EU
cooperation programmes. This should be done
in a similar fashion to countries such as Norway
and Iceland, as well as through macro-regional
strategies, Interreg and within EGTC6 frameworks.

4

5
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Várépítő pályázat:
az építőipar legrégebbi
jótékonysági összefogása
2019-ben is
Szerző: Rajki Diána ügyvezető igazgató, Build-Communication Kft.

A 2018. tanév utolsó napjaiban 20 nyertes gyermekintézmény és 2 műemlék
képviselői vehették át a felújításaikhoz szükséges építőanyagra szóló utalványokat
a Várépítő pályázat díjátadóján, hagyományosan Budaörs Város Önkormányzatának
dísztermében. A nyertes beruházások jelentős része az év végére el is készült. 2019ben május 2-ig várja a neves zsűri, a szervező cég és a felajánló cégek ismét népes
köre a pályázatokat.
A Build-Communication 2010 óta Várépítő pályázat néven üzemelteti az építőipari cégek legrégebbi, és legtöbb forrást az igénylőkhöz eljuttató
összefogását. A pályázat lassan két évtizede – 2010
előtt más néven – gyűjti a cégek felajánlásait és
juttatja el gyermekintézmények és műemlékek

számára. Az újjáélesztett pályázaton az elmúlt 8
évben már több mint 100 millió forint értékű építőanyag került 147 nyertes intézményhez. A felajánlásokat a szinte az első évtől változatlan felállásban működő, neves közéleti személyiségekből álló zsűri ítéli oda olyan intézményeknek,

Kurdi óvoda tetőfelújítás – múlt és jelen
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A zsüri tagjai: Vadász György, Ráday Mihály, Tóth Balázs

amelyek valamennyi önerő felmutatásával képesek saját körülményeik javítása érdekében beruházásba fogni.
Az elmúlt nyolc évben összesen 613 pályázat érkezett, amelyből 147 nyert építőanyagot,
szolgáltatást vagy kivitelezésre fordítható készpénzt – a felajánlások összege pedig mintegy
101 000 000 Ft-ra rúgott. A 2018. évi Várépítőn a 33 pályázó intézményből 20 nyert a több
mint nettó 16 millió forintnyi építőanyag támogatásból.
A Vadász György Kossuth-díjas építészből,
Ráday Mihály Kossuth-díjas alkotóból, NagyKálózy Eszter Jászai Mari-díjas színésznőből,

Beleznay Éva építészből (Budapest volt főépítésze) és Tóth Balázs építészmérnökből (ÉMI szakértője) álló zsűrinek mindig nehéz a dolga. Bár a
korábbi 200 feletti pályázóhoz képest, az oktatási
intézmények fenntartásában végbement átalakulások miatt az elmúlt 4 évben csak 30-50 érkezett,
szokás szerint a jelentkező gyermekintézmény és
műemlék mindegyike megérdemelte volna a felajánlásokat. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, a pályázat védnöke szerint az ötlet
életképességét bizonyítja, hogy a kezdeményezés már ennyi ideje töretlenül működik, de az is,
hogy mindig jóval több a jelentkező, mint amen�nyi adomány összegyűlik.
Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke, a zsűri tagja a pályázat kapcsán Podmaniczky Frigyest idézte: „Fő bajunk nekünk az,
hogy bármi szépet alkotunk is, annak jó karban
való fenntartásáról a legritkább esetben tartjuk
kötelességünknek gondoskodni.” Ha kicsiben is, a
Várépítő pályázat hozzájárul a magyar műemlékvédelemhez.

Idén is indul a Várépítő
2019-ben már február elejére több mint nettó
12 millió forintnyi felajánlás jött össze, amely
keret az idei pályázat március végi meghirdetéséig minden bizonnyal tovább gyarapodik majd.
A nyertesek előnyként szokták említeni, hogy a
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pályázás folyamata gyors és egyszerű, ami persze nem jelenti azt, hogy nem érdemes idejében
és alaposan átgondolni a célokat, de főleg a lehetőségeket és a sikeres pályázat esetén mozgósítható források körét is.
Annyi biztos, hogy idén is a legtöbben tetőfelújítást kezdhetnek majd, hiszen ebben a kategóriában van a legtöbb és a legszínesebb termékválaszték is: tetőfedő anyagok, ereszcsatorna, tetőbevilágítók, hőszigetelés és lapostető szigetelés,
kémény és tetőablak kerülhet a nyertesekhez.
A belső és külső felújításokhoz pedig hőszigetelés, alap- és színes vakolat, burkolati ragasztók és
fugázóanyagok állnak rendelkezésre. Az elmúlt
évek újdonságai az építkezést segítő zsaluzatok
és a zajvédő falak, valamint a pályázható kéregfal és kéregfödém elemek.
Mindig vannak régi, évtizedek óta részt vevő
cégek és új felajánlók egyaránt.
A szigetelőanyagokat és vakolóanyagot gyártó
Baumit Kft. és a tetőcserepeket forgalmazó Bramac Kft. már a 2000-es évek eleje óta a mozgalom hűséges partnere, mellettük tetőfelújítás
kategóriában a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. és
a CREATON South-East Europe Kft. termékeire
lehetett pályázni. Utóbbi cég több mint 19 millió forintnyi kerámiacseréppel az utóbbi hét év
legnagyobb felajánlója. A tetőfelújítás kategóriába tartozik még a két éve csatlakozott Colt
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Hungária Kft., amely füst-és hővezetői, tetőbevilágítói mellett készpénzt is felajánl. A kategória új résztvevői a tetőablakokat gyártók, volt év
amikor a Fakro, majd a VELUX Magyarország,
2019-ben pedig új belépőként a Roto tetőablakaira lehet pályázni, ahogy a lapostető-szigetelést
gyártó Icopal Kft. is újként csatlakozott.
A tetőhöz kapcsolódó kategória (szó szerint)
az ereszcsatorna, ezeket a PREFA Hungária Kft.
felajánlásában lehetett megpályázni.
Beltéri felújításokhoz a Murexin Kft., a Ceresit márkájú ragasztóit felajánló Henkel termékei
kerültek a választékba. Hőszigetelést a BACHL
Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. és a Baumit mellett a tavaly újként csatlakozott RAVATHERM
Hungary Kft. kínál.
Új a felajánlók között a MEVA Zsalurendszerek Zrt., amely készpénzt is adott, de végül termékeire is mutatkozott igény, valamint a Leier
Hungária Kft., amely kéményt és a modern építőipari trendnek megfelelő előregyártott kéregfödémet ajánlott fel.
Utóbbi két cég kiemelkedő rugalmasságot is
tanúsított, a MEVA eredeti felajánlása mellett
egy utólagos kérésre is igent mondott: a Szociális
Innováció Alapítvány Hernádszentandráson épülő
SZIA InDaHouse Önkéntes és Gyerekközpontja
építését fogja segíteni zsalukkal és támasztó oszlopokkal, a Leier pedig a nemesvámosi Fehérló-
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Partnerek
fia Waldorf Óvoda újépítésű épületéhez adományoz utólagos egyeztetés után egy 90 négyzetméteres vasbeton kéregfödémet. A Leier födém
mellett a Szociális Innováció Alapítvány nyerte
a Homeinfó.hu portál által felajánlott 50 000 Ft
támogatást is.
A gyermekintézményeknek az építőanyagok
mellett nagy segítség a Colt Hungária Kft. és a
MEVA Zsalurendszerek Zrt. által felajánlott pénzadomány is (600, illetve 300 ezer forint), amely
a szűkös költségvetésből gazdálkodó intézményeknek nyújt segítséget a megnyert építőanyagok elszállításában, illetve beépítésében.
A tiszainokai Tiszavirág Óvoda részesült a
ProIDEA és a Magyar Építéstechnika által felajánlott „Jövőkuckó-támogatásban”, illetve, mindez
nagy segítség a szűkös anyagi helyzetű óvodának, hogy mielőbb kicserélhesse életveszélyesnek nyilvánított kéményét.
Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok
Magyarországi Szövetsége idén is felajánlotta
egy nyertes gyermekintézmény tetőjének felújítását – 2018 nyarán a szegedi Béke Telepi Óvoda
tetőcseréjét végezték el társadalmi munkában.
Az ÉMSZ-ből emellett Matejkó József ács és tetőfedő mester, egyéni vállalkozó elvállalta a vésztői iskola által nyert VELUX tetőablakok beépítését is. A Ravatherm dolgozói pedig dunaújvárosi

Pentelei Waldorf Általános Iskola födémszigetelésében segítettek nem csak hőszigetelő anyagaikkal, de munkájukkal is.

Mit tegyen, aki 2019-ben
pályázni szeretne?
Jól gondolja át, hogy milyen beruházásba kíván
fogni!
Mérje fel az anyagi lehetőségeit, hiszen az elnyert
termékek szállításához, beépítéséhez szükséges
az önerő, amelynek meglétére tekintettel hoz
döntést a zsűri!
Konzultáljon már most szakemberekkel, akik
segítenek meghatározni a szükséges építőanyagok körét, típusát, mennyiségét!
Tanulmányozza a www.varepitopalyazat.hu
oldalt!
Jöjjön el a Várépítő napra, Budapestre, április 12-én, és kérdezzen a szervezőktől és a felajánló cégektől!
A pályázat benyújtása előtt konzultáljon a kiszemelt felajánló cég szakértőjével, ha szükséges kérjen ajánlatot!
…ezek után töltse fel a pályázatot az online
felületre!
További információ T: (23) 611-029, info@
varepitopalyazat.hu
Jó munkát kívánunk!

A dunaújvárosi Waldorf Általános Iskola födémszigetelése
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