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GOOGLE MAPS STREET VIEW 'SEE INSIDE’ 
 OBJEKTUMOK VIRTUÁLIS BEJÁRÁSA A GOOGLE MAPS TÉRKÉPRŐL 

 
A munkánk része: 

1. Az objektum utcafronti státuszát 3D fotózással frissítjük, hozzákapcsoljuk a 
Street View útvonalhoz. 

2. Majd a 3D belső fotókat egy speciális szoftver segítségével teljes útvonallá 
alakítjuk és csatoljuk az 1. pontban már elkészített útvonalhoz. 

3. A Google által meghatározott hivatalos szerkesztő felület (!) használatával 
publikálunk kész anyagokat. Cégünk a kanadai GoThru Editor csatornát 
használja a közzétételhez. 

4. A Google My Business profilokat létrehozzuk (ez az objektum névjegye a 
térképen). Profil nélkül az intézmény nincs jelen a térképen. A profil egy 
interaktív felület információk, képek, vélemények, kérdések-válaszok 
megosztásához, navigáláshoz és virtuális valóság megjelenítéséhez. 

5. A hely térképtűjét a helyes koordinátákra helyezzük a pontos navigálás és 
Street View kapcsolat megteremtéséhez. 

6. A profil birtokbavételi folyamatát lemenedzseljük. Ha nincs birtokban a profil, 
bármely felhasználó módosítási javaslattal élhet a profilon szereplő 
információkat illetően, amelyet a Google – annak hitelességéről való 
meggyőződést követően – átvezet. Ezt a fajta kitettséget a profil birtokba 
vételével lehet megszüntetni. 

7. Az elkészült anyagokat url szett mappában elektronikus úton adjuk át a 
weboldalba ágyazható iframe linkekkel együtt. Az anyag a Megrendelő 
tulajdonába kerül, bármely felületen korlátlanul felhasználhatja. 

8. A helyek felkerülhetnek a világkatalógusunkba a magyar zászló alá, a 
katalógusban a világ számos országából több mint 60 000 hely virtuális 
bejárása érhető el. 

9. A munka kivitelezésekor nincs fotókorlát, a Google szükséges és elégséges 
elvárásait követjük a minőségbiztosítási okokból. 

10. Az intézményhez tartozó utcanévváltozást átvezetjük a térképen.
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Ciklus végén

Eltelt öt esztendő és 2019. október 
13-án általános önkormányzati 
választások lesznek, amely során 
megmérettetik, hogy a polgármes-
terek és önkormányzati képviselők 
mennyiben szolgáltak rá a válasz-
tópolgárok által korábban beléjük 
vetett bizalomra. Visszatekintve a 
mögöttünk álló elvégzett munkára, 
általánosságban elmondható, hogy a 
polgármesterek és a képviselő-testü-

letek tagjai jól és felelősen sáfárkodtak a rájuk bízott önkor-
mányzati vagyonnal, működtették a helyi közszolgáltatá-
sokat, éltek a pályázati lehetőségekkel és építették, szépítet-
ték településüket.

Ugyanakkor vannak polgármestertársaink, akik életkoruk 
vagy egyéb okok miatt nem indulnak újra, illetve lesznek, 
akik a megmérettetés során nem a legtöbb támogató voksot 
fogják kapni. Nekik köszönjük a településükön és a Szövet-
ségünkben eddig végzett munkájukat, kívánjunk, hogy talál-
ják meg egyéni boldogulásukat.

Azon polgármestereinknek, akik folytatják munkájukat, 
további sikereket kívánunk és a Szövetségen belül munkál-
kodjunk együtt az önkormányzati autonómia megőrzésével 
településeink népességmegtartó erejének megőrzésért és fej-
lődéséért. 

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke

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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A küldöttválasztó 
megyei tagozati 
ülések előkészítése
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Az Elnökség a 2019. szeptember 17-ei ülésén hatá-
rozta meg a TÖOSZ Alapszabálya vonatkozó ren-
delkezései alapján a küldöttválasztó megyei tago-
zati ülések előkészítésével kapcsolatos feladatokat:

1. Az Elnökség 2019. novemberi ülésén az Alap-
szabály 14.a. pontja alapján meg kell hatá-
rozni, a megyei tagozati tisztújító üléseken 
az adott megyében a cikluson belül választ-
ható küldöttek számát és erről a tagozatve-
zetőket a Titkárság tájékoztatja.

2. Az Elnökség 2019. novemberi ülésén az Alap-
szabály 28. pontjában foglaltakra figyelem-
mel meg kell választani a jelölést előkészítő 
bizottság tagjait.

3. A tisztújító és küldöttválasztó megyei tago-
zati üléseket 2019. december 1. – 2020. már-

cius 11. közötti időpontban kell megtartani. 
A tagozati ülésre a jelölést előkészítő bizott-
ság 1-1 tagját, a főtitkárt és a Titkárság érin-
tett megyei területfelelősét tanácskozási jog-
gal meg kell hívni. A tagozati ülést követően 
– figyelemmel a társadalmi szervezetek bíró-
sági nyilvántartási szabályozására – a tago-
zatvezetőnek 8 napon belül a tagozatvezető 
(tagozatvezető-helyettes) és küldöttek ada-
tait (név, beosztás, munkahely, e-mailcím, 
telefonszám, lakcím megadásával) a Titkár-
ság részére írásban (postai úton vagy e-mail-
ben) kell megküldenie.

4. A megyei tagozati üléseket követően a tiszt-
újító Küldöttgyűlést az Elnökségnek legké-
sőbb 2020. április 13-ára kell összehívnia. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2020. évi tisztújító 
Küldöttgyűlésének előkészítése érdekében a Küldöttgyűlést megelőzően a megyei 
tagozatoknak tisztújító megyei tagozati üléseket kell tartaniuk, amelyeken meg kell 
választani a megyei tagozatvezetőket (tagozatvezető-helyetteseket) és küldötteket, 
továbbá a tagozatok javaslatokat tehetnek a Szövetség elnökének, társelnökeinek, 
a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, továbbá a tanácsnokok személyére. 
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Legjobb 
Önkormányzati 
Gyakorlatok 
Programja 2019
Szerzők: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára és Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-
helyettese, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

A 10 tagból (Belügyminisztérium Önkormány-
zati Államtitkárság, Belügyminisztérium Társa-
dalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtit-
kárság, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium, Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége, Magyar Falu-
szövetség, Települési Önkormányzatok Orszá-

gos Szövetsége, Homo Oecologicus Alapítvány, 
eDemokrácia Egyesület, Országos Polgárőr Szö-
vetség) álló Irányító Bizottság minden tagja 
egy-egy szavazattal bír és egyszerű többséggel 
hoz döntéseket. A helyezések végső sorrendje 
három fordulón keresztül alakul, az Irányító 
Bizottság (IB) sokszor kihívásokkal szembesül 
az alma és a körte összehasonlításának analó-
giájára. Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtit-
kára képviseli a Szövetséget az Irányító Bizott-
ságban, egyben betöltve az IB elnöki szerepét is. 
A szakmai és szervezési munkálatokat a TÖOSZ 
Titkárság tagjai végzik, ettől az évtől Kolin-
Sabján Katalin nemzetközi titkárt megjelölve 
a Program menedzsereként.

Nagy érdeklődés kísérte a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját 2019-ben 
is. Előző lapszámunkban közzétettük a program nyerteseit, az alábbiakban a részletes 
beszámoló található, a nyertes jó gyakorlatok rövid összefoglalóival, a díjazottak 
részére szervezett bolgár tanulmányút tapasztalataival. A tanulási folyamat fontos 
részére ezután kerül sor: a díjazottak szeretettel várják a kollégákat helyben, hogy 
egy szakmai nap keretében részletesen megbeszélhessék tapasztalataikat. Keressék 
a szakmai napok időpontjait a program és a TÖOSZ honlapján, iratkozzanak fel 
hírlevelünkre, amiben minden héten friss információkat nyújtunk.
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A Program lényegét az egymástól való tanulás 
adja, az új és innovatív ötletek és programok cse-
réje. Az írásbeli pályázatokat szakértők pontoz-
ták, ami alapján az Irányító Bizottság meghatá-
rozta a megtekintésre érdemes jó gyakorlatokat. 
Így látogattak meg a szakértők 16 jó gyakorlatot, 
amiből 13 jutott a döntőbe.

Kiket és miért díjaztunk idén?
A döntős pályázók 2019. június 28-án bemuta-
tott prezentációit követően az Irányító Bizott-
ság tagjainak szavazata alapján az alábbiakban 
találhatóak a végeredmények, röviden a jó gya-
korlat lényegével. Bővebb információk a díjazott 
önkormányzati kezdeményezésekről elérhetőek 
a TÖOSZ (www.toosz.hu) és a program honlap-
ján (www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu). 

Idősügy (falvak kategória)
Első helyezés: Szamossályi Község Önkormány-
zata „Mindenki fontos! Fókuszban a demens ellá-

tás” című pályázatával. A 780 fős település önkor-
mányzata példaértékű módon üzemeltet egy idő-
sek otthonát magas színvonalon, külön figyelmet 
fordítva a demenciával küzdő idősek ellátására. 
A helyieket foglalkoztató otthonban a személyre 
szabott ellátásban, az integrációban hisznek. 

Második helyezés: Alsómocsolád Község 
Önkormányzata „Generációs híd építése és minő-
ségi holisztikus ellátás a településen és az Őszi 
Fény Idősek Otthonában” című pályázatával. Alsó-
mocsolád község 314 fős zsáktelepülés Baranya 
megye északi csücskében. A Norvég Alap támo-
gatásával sikeresen megvalósított példaértékű 
nagy projektje segítségével, számos hazai és nem-
zetközi folyamatos együttműködések alakításá-
val, következetes kiváló szakmai munkával Alsó-
mocsolád kiemelkedő színvonalú életet biztosít 
idős lakosai számára. 

Harmadik helyezés: Abasár Község Önkor-
mányzata „Generációk kapcsolatban – Innová-
ció az időskori ellátásban Abasáron és partner-

A döntő nézői
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településein” című pályázatával. A remek gya-
korlat példaértékű lehet minden önkormányzat 
számára, hiszen hosszútávú és jól működő part-
nerségben költséghatékonyan, magas színvonalon 
nyújtja komplex szolgáltatásait. Az Abasári Szo-
ciális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár-
sulás által fenntartott mikrotársulás hat telepü-
lésen biztosítja a szociális és gyermekjóléti alap 
ellátásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkez-
tetés, nappali ellátás, támogató szolgálat, csa-
ládsegítő szolgálat), a szociális szakosított ellá-
tást (az idősek bentlakásos intézményében) és a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Az abasári „szociális 
védőháló” lényege az, hogy a szakmai irányítást 
egy fő koordinálja, az ellátások egymásra épül-
nek, és minden segítségre szoruló kliens időben 
megkapja a számára legmegfelelőbb segítséget.

Idősügy (városok kategória)
Első helyezés: Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata „A teljesség felé” 
idősügyi programsorozatának bemutatásával. 

Ferencváros önkormányzata 2012-ben fogadta 
el „A teljesség felé” idősügyi koncepcióját, mely 
iránymutatást, megoldási javaslatokat és lehetősé-
geket biztosított a kerületi időseket érintő kérdé-
sekre. A koncepció legfontosabb eleme az önkor-
mányzat koordinációs szerepének hangsúlyozása. 
Ennek jegyében programjainkat az élethosszig 
tartó tanulás, a generációk közötti együttműkö-
dés és az önkéntesség hármasa jellemzi. A kon-
cepció elfogadását követően az önkormányzat 
által teljes munkakörben foglalkoztatott idős-
ügyi referens és a területhez rendelt költségvetési 
soron meghatározott költségvetési fedezet bizto-
sításával garantálta a kerületi idősek igényeinek 
felkutatását, kiszolgálását. A referensi munkakör 
az idősügyi programok szervezése során a kerü-
letben működő intézményekkel, idősklubokkal, 
civil szervezetekkel történő koordinációs felada-
tokat is magában foglalja. 

Az idősügyi programsorozat főbb típusai: az 
idősek megváltozott mozgáskoordinációjához 
igazított sporttevékenységek (gyógytorna, vízi 
torna, meridián torna, jóga, fitnesz, chikung, ter-
mészetjárás, nordic walking stb.); kulturális feltöl-
tődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló 

programok (Mindentudás Akadémiája, helytör-
téneti szemináriumok, koncertek, színházi elő-
adások, társasjáték klub stb.); egészségmegőrző 
programok (orvosi előadások, cukorbeteg-klub, 
demencia kávézó stb.); élethosszig tartó tanu-
lást biztosító tanfolyamok szervezése (főzőtan-
folyam, számítógép- és mobileszköz-kezelői és 
nyelvi tanfolyamok); generációk közötti kapcso-
latokat építő programok (Mesélj nekem, Nagyi!; 
Nárciszültetés és futás, Helytörténeti vetélkedő 
stb.). A programkínálat összegzése érdekében egy 
átgondolt, évi három alkalommal, friss tartalom-
mal megjelenő Idősügyi programnaptár került 
kidolgozásra. A programsorozat megjelenései 
egységes arculatot kaptak, így az idősügyi prog-
ramok könnyen és jól azonosíthatóak a kerület-
ben megvalósuló számtalan kulturális és egyéb 
közösségi program mellett.

Második helyezés: Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata „Idősek Közösségi Központjá-
nak kialakítása, működtetése” című pályázatá-
val. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
felismerve az egyre növekvő számú 65 év feletti 
lakosság igényét, az időskor aktív megélésére hozta 
létre és működteti az Idősek Közösségi Központ-
ját, vagyis a Senior Centert. 

A Senior Center életre hívását az a felismerés 
alapozta meg, hogy a szegedi önkormányzat – a 
város méretére figyelemmel – nem tudja közvet-
lenül elérni az idős polgárait, ebben a városban 
működő civil szervezetek tevékenységére kell 
támaszkodnia. A szervezetek működését kell segí-
teni ahhoz, hogy az idősek életminőségén javí-
tani tudjunk. Ezért az Önkormányzat mellett 
működő Idősügyi Tanács és nyugdíjasügyi refe-
rens tapasztalatai, információi és maguk a szer-
vezetek jelzése alapján jutottunk arra, hogy kell 
egy hely, ami akár a szervezetek székhelyéül szol-
gálhat, ami infrastrukturális háttérként is szol-
gál és tájékozódhatnak a civil szervezeteket érintő 
jogi, számviteli előírásokról és a mindennapi ügy-
vitelben segítséget kaphatnak. A Senior Center 
ezen felismerésen alapulva készült el 2008-ban, 
és működik ma is. Az ehhez szükséges forrást az 
önkormányzat biztosítja. Az eredeti ötlet tovább-
fejlődött: az épület helyet ad az Idősek Akadémi-
ájának, ahol színvonalas előadásokat hallgathat-
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nak az érdeklődők, valamint különféle összejö-
veteleket szerveznek, mint 80-100 fős létszámú 
esti mulatság, bál. Közkedvelt lehetőség, hogy a 
külföldre szakadt családtagokkal is megtanulhat 
skype-olni a nagyszülő.

Állampolgári részvétel
Első helyezés: Szolnok Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata „A szolnoki ifjúság közéleti nevelése” 
című pályázatával. Szolnok város ifjúsági életét 
meghatározza az önkormányzat azon törekvése, 
amellyel a fiatalokat a közéletbe bevonja, illetve 
azon döntése, amely révén létrehozta és működ-
teti a Diákközgyűlést és a Diáktanácsot. A kitű-
nően kidolgozott, kipróbált és jól működő helyi 
ifjúsági szervezetek az önkormányzat támogatásá-
val, együttműködésével példaértékű eredménye-
ket tudnak felmutatni a programjaik mennyisége, 
minősége és az elért helyi fiatalok száma tekin-
tetében. Innovatív és fenntartható példát szol-
gáltatva ezzel bármely önkormányzat számára.

Második helyezés: Alsómocsolád Község 
Önkormányzata „Alsómocsolád, az élhető zsák-
település – tudatos tervezéstől a közösségi vállal-
kozásig” című pályázatával. A mai változó vilá-
gunkban egyre többen vannak, akik a főváros-
ból, a nagyvárosokból szívesen elköltöznének egy 
kistelepülésre annak érdekében, hogy egészsége-
sebb, természetesebb körülmények között, igazi 
közösségben éljenek és neveljék a gyermekeiket. 
Ezzel együtt a falvaink elöregednek, elnéptele-
nednek, így jó lenne ezt a két társadalmi tren-
det egy közös megoldásban egyesíteni. A lelkes 
alsómocsoládi csapat szerint két dolog van, ami 
visszariaszthatja a kiköltözni szándékozókat: a 
megélhetési bizonytalanság és az elmagányoso-
dás, a valódi közösség hiánya.

Jó gyakorlatuk erre a két dologra egyszerre 
kíván megoldást nyújtani, ezért a több éves tár-
sadalomfejlesztési folyamatok, valamint a Jövő-
Szövő program fontos eleme a közösségi vállal-
kozásfejlesztés. A közösségi vállalkozás egy olyan 
szervezeti modell, amelynek lényege, hogy a benne 
dolgozók valódi közösségi minőségre törekvé-
sen keresztül javítják a vállalkozás hatékonysá-
gát. A mai individualista világban valódi közös-

séget alkotni nagyon nehéz, ám a közösségi vál-
lalkozás, ahol a megélhetés megteremtése mentén 
kötik össze az életüket a helyi emberek, a valódi 
közösség legjobb lehetősége, és ezzel együtt létre-
hozhatják a fenntarthatóbb élet egyik alap intéz-
ményét, a jövő vállalkozását. Ez tehát azt jelenti, 
hogy a vidéken letelepedőknek egy jól működő 
közösségi vállalkozás egyszerre ad lehetőséget a 
valódi közösségük létrehozására és a megélheté-
sük megteremtésére.

Harmadik helyezés: Budapest Főváros 
XIII. Kerületi Önkormányzat „Bízni. Törődni. 
Dönteni. Cselekedni.” című pályázatával. 1995 
óta rendelkeznek ifjúságpolitikai koncepcióval. 
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az 
ifjúság helyzetének elemzését, vizsgálatát, javítá-
sát, az ún. „ifjúságbarát” környezet megteremté-
sét. Minden kötelező feladatot ellátnak, önként 
vállalt feladataik is szerte-ágazók: a tanulás, szel-
lemi-testi fejlődés, szakma, hivatás megszerzése, 
pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés, csa-
ládalapítás, önálló lakáshoz jutás, megélhetés, tisz-
tes jövedelem, társas élet, kapcsolatok, a szabad-
idő tartalmas eltöltése, rekreáció, regenerálódás, 
társadalmi életben való részvétel, szerepvállalás 
feltételeinek kialakítása, erősítése.

A kerületi önkormányzata feladatának tekin-
tette, hogy megteremtse azokat a feltételeket, hogy 
a fiatalok részt vegyenek az őket érintő döntések-
ben. Másrészt a kezdeményezéseket kezelő rend-
szerének kialakításával és működtetésével hozzá-
segíti a fiatalokat aktivitásuk kifejtésére.

A jó gyakorlat részben egy olyan fórum, szer-
vezeti forma működtetését jelenti, amely keretet 
ad a kitűzött cél megvalósításának, ez az iskolai 
diákönkormányzatok és a kerület szintű Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat. Részben olyan 
elemeket tartalmaz, amelyek az együttműködést, 
a közösségfejlesztést, a partnerséget alakítja, erő-
síti. Ahhoz, hogy valódi együttműködés legyen 
képzés, önképzés feltételeire is gondoltak.

Az ifjúsági részvételi lehetőségek bővítését 
folyamatosan keresik, ezért a Gyermek- és Ifjú-
sági Önkormányzat által évente visszacsatolt 
tapasztalatokat az önkormányzat vezetése érté-
keli és felhasználja.
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Roma és nem roma önkormányzatok 
együttműködése
Első helyezés: Szarvas Város Önkormányzata 
„Önkormányzatok közötti együttműködési terüle-
tek a kultúrák közötti párbeszéd javítására” című 
pályázatával. Szarvas a Hármas-Körös bal part-
jára épült közel 16 ezer lakosú település, Békés 
megye kapuja, a megye 5. legnépesebb telepü-
lése. Több éves eredményekben és tapasztala-
tokban gazdag együttműködés jellemzi Szarvas 
Város Önkormányzatának és a helyi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatnak a város érdekében 
végzett közös munkáját. Számos területen köve-
tik nyomon és a lehetőségekhez, illetve az igé-
nyekhez igazítva támogatják az egyébként rend-
kívül szervezetten és adekvát módon működő 
városi roma önkormányzatot, akik számos terü-
leten végeznek preventív, ismeretterjesztő, kul-
túrák közötti párbeszédet előre mozdító, segítő 
tevékenységet. Főbb együttműködési területeik 
a roma kultúrához kapcsolódó rendezvények, 
események, természetbeni támogatása, helyszí-
nek biztosítása, valamint a rendezvényekhez, ese-
ményekhez kapcsolódó médiaháttér biztosítása 
és marketingtámogatás. Számos közös pályázat-
tal, projekttel folyamatosan eredményesen és pél-
daértékűen működnek együtt.

Második helyezés: Ozora Község Önkormány-
zata „Együtt jobb és könnyebb!” című pályázatá-
val. Az 1.700 fő lakosú település gyakorlatának 
célja, hogy összehozzák a településen élő roma és 
nem roma lakosságot, megszólítsák azokat, akik 
addig halmozottan hátrányos szociális helyze-
tük miatt nem akartak, vagy nem tudtak részt 
venni a közösségi programokon, mert szégyell-
ték helyzetüket.

Szeretnék, ha a közösen megszervezett rendez-
vények alkalmat adhatnának arra, hogy összehoz-
zák a település lakosságát nemzetiségi hovatar-
tozástól, szociális, anyagi helyzettől függetlenül. 
A gyakorlat egy évtizedes közösségépítő munka 
eredménye, aminek keretében minden csalá-
dot személyesen megkerestek, országos felhívá-
sokba kapcsolódtak be; és aktív közösségfejlesz-
téssel foglakozó roma munkatársakat alkalmaz-
tak. Rendezvénynaptárt alkalmaznak és havonta 
jelenik meg az Ozorai Hírmondó, amit közvet-

lenül juttatnak el a családokhoz. További pozití-
vum még a roma önkéntes munka erősítése és a 
helyi diákmunkások fogadása. 

Harmadik helyezés: Tetétlen Község Önkor-
mányzata „Tetétlenen semmi sem véletlen” című 
pályázatával. Hitvallásuk: „A lakosság mintegy 
30%-a roma származású, de ez a mi esetünkben 
nem jelent mást, mint amennyit egy mutatószám 
jelent. Békében és harmóniában élünk együtt, tesz-
szük a dolgunkat és érezzük jól magunkat egy-egy 
közösségi program keretében. Együtt dolgozunk a 
hétköznapok során, együtt valósítjuk meg többek 
között a szociális földprogramjainkat, a gyerme-
kek nyári táboroztatását, az önkéntes program-
jainkat és a közösségi, kulturális programjainkat. 
A jelenlegi állapot pedig egy közel egy évtizedes 
közös és komplexen felépített munka eredménye. 
Toleránsabbak lettünk, együtt élünk, egy közösség-
ként békésen és tesszük a dolgunkat romák és nem 
romák Tetétlenen.” Amiben példaértékű a gyakor-
lat: aktív pályázatírás és forráslehívás, egymásra 
épülő programok az oktatás/képzéstől a foglal-
koztatásig, szolgáltatások széles skálája (pl. Biz-
tos Kezdet Gyerekház), kiemelkedő együttmű-
ködés a roma nemzetiségi önkormányzattal és a 
civil szférával is, innovatív ötletek (struccfarm, 
homoktövisre épülő termékcsalád), aktív közös-
ségépítő munka (évente kb. 50 program), és építés a 
romák tudására (gasztronómiai rekordkísérletek).

Közbiztonsági jó gyakorlatok
Első helyezés: Kunsziget Község Önkormány-
zata „Közösen a biztonságért – közösen a polgárok 
védelméért” című pályázatával. Lakossági igény-
ként, összefogás eredményeként 1998-ban meg-
alakult a Kunsziget Község Polgárőrsége, melyet 
segített Kunsziget Község Önkormányzatának 
erkölcsi és anyagi támogatása és a falu lakossága, 
civil szervezetei. A képviselő-testület tagjai fon-
tosnak tartották, hogy részt vegyenek az egyesü-
let tevékenységében. A két évtizedes együttmű-
ködés eredményeként a település és térség biz-
tonsága folyamatosan nő. 

A jó gyakorlat révén az alábbi eredmények szü-
lettek:

 – „Egymásért felelősséggel tartozunk” gon-
dolkodásmód kialakítása
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 – A szubjektív és objektív biztonság megte-
remtése: KÖZ-JÓ kialakítása

 – Közbiztonsági modellprojekt keretében 
helyi piac kialakítása (az utazó kereskedők 
részére)

 – A térség és település rendezvényeinek biz-
tosítása

 – Járőrszolgálat a közbiztonságért
 – Együttműködés a rendőrséggel, az erdé-
szettel, a vadásztársasággal, a helyi vízügyi 
igazgatósággal, az MLSZ-szel és a helyi 
ipari üzemekkel

 – „Csengő szól, segíts” – 50 lakásban, 200 fő 
részére speciális jelzőrendszer kialakítása

 – Kamerarendszerek kiépítése
 – Kiemelt figyelem környezetvédelemre 
(Natura 2000), fellépés az illegális szemét-
lerakás ellen, a klímavédelem jegyében

 – Árvízvédelmi, katasztrófavédelmi felada-
tok ellátása

 – Eltűnt személyek kutatása
 – Fiatalok bevonása: tudatos egymásra épülő 
folyamatként valósul meg 6 éves kortól

 – „Egy iskola – Egy polgárőr nap” – ifjú pol-
gárőrök toborzása – generációk találkozása

 – Kötelező önkéntes közösségi szolgálat telje-
sítésének (50 óra) lehetősége a polgárőrség-
nél és az önkormányzatnál

 – Ifjú polgárőrök oktatása, táborozása, nyelvi 
képzése

 – Ifjú polgárőrök aktív részvétele az egyesület 
munkájában

 – Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyez-
tető Fóruma, Kunsziget Község Települési 
Értéktár Bizottsága

 – A bűnmegelőzés helyi építészeti eszközökkel
 – A Települési Arculati Kézikönyv elkészítése 
a közbiztonság és vagyonvédelem jegyében

 – Szépkorúak fóruma, bűnmegelőzési ván-
dorkiállítás, bűnmegelőzési fórum, ELBÍR 
Hírlevél közzététele

 – KRESZ oktatása a speciális elektromos 
közlekedési eszközöket használók számára

 – Határon túlélő magyarsággal a tudás meg-
osztása

Második helyezés: Polgár Város Önkormány-
zata „Polgárőrök Polgáron Polgárért!” című pályá-

zatával. Polgár Város Önkormányzata kiemelt 
feladatának tekinti a közbiztonság megteremté-
sét, amihez kiváló partnerre talált egy önkéntes 
civil szerveződésben, a polgári Polgárőr Egyesü-
letben. Az Egyesület 1993-ban alakult, a közel 25 
éves együttműködés eredményeként a település és 
a térség biztonsága folyamatosan nő. A lakosság 
biztonságérzetét fenyegető magatartások (garáz-
daság, rongálás, trükkös lopás, temetői rongálás 
stb.) csökkennek, melyhez nagyon jó együttmű-
ködést sikerült kialakítani a rendőrséggel, illetve 
további kiváló partnerek a településőrök, a mező-
őrök, a közterület-felügyelet is. A jó gyakorlat 
elkészítésének célja, hogy a városban az életmi-
nőséget javító közbiztonság megteremtése érde-
kében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzés-
ben és a bűnüldözésben résztvevők közötti cél-
irányos párbeszédet elősegítse, megfelelő keretet 
biztosítson a közös feladatok eredményes ellátá-
sához. A közbiztonság, a lakosság biztonságér-
zetének megteremtése és fenntartása érdekében 
tudatosítani kell a lakosságban, hogy a jogellenes 
magatartások helyben termelődnek, ezért az elle-
nük való eredményes védekezéshez elengedhe-
tetlen a helyi erők összefogása. A bűnmegelőzés-
ben az elrettentés nem megfelelő módszer, ezért 
szükséges a mintaadás, valamint olyan progra-
mok szervezése, melyek közös kulturális, művé-
szeti és sporttevékenységek által a felnőtt társa-
dalom pozitív részvételét erősítik a fiatalok éle-
tében, megteremtik a generációk közötti pozitív 
mintaadás lehetőségét. A munka hatékonyságát 
bizonyítja, hogy egyre több ifjú polgárőr kerül ki 
a roma lakosság köréből, akik példát mutatnak 
honfitársaik részére. Idén két alkalommal került 
sor „Nyílt nap” megszervezésére, ahol az ifjú pol-
gárőr-jelölt betekintést nyerhetett a polgárőrök 
mindennapi munkájába. 

A nyeremények tükrözik, hogy versenyzés és ver-
sengés helyett a Legjobb Önkorményzati Gyakor-
latok Program célja az együttműködés és az egy-
mástól való tanulás: a nyertesek (a közbiztonsági 
téma kivételével) 2019 szeptemberében egy bul-
gáriai szakmai tanulmányúton vettek részt, ahol 
a bolgár önkormányzatokkal cserélnek tapaszta-
latokat, látogattak meg a pályázati témákban jó 
gyakorlatokat, innovációkat. A közbiztonság javí-



harmadik negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Aktuális

11

tása témában a Belügyminisztérium támogatásá-
nak köszönhetően pénzbeli elismerést kapnak a 
nyertesek: az első helyezett 1,7 millió Ft, a máso-
dik helyezett 1,3 millió Ft összegben, amit a prog-
rammal kapcsolatos szakmai célok mentén költ-
hetnek el az önkormányzatok.

Mi történt a prezentációs döntő előtt?
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Prog-
ram Irányító Bizottsága az írásbeli értékelést 
követően 2019. május 17-én – a május 6-i határ-
időig beérkezett – pályázatok közül választotta 

ki azt a tizenhat jó gyakorlatot, amelyet a hely-
színen is megtekintettek. A helyszíni látogatá-
sok háromhetes, május 24-tól június 13-ig tartó 
időszakában valamennyi településre ellátogat-
tak az Irányító Bizottság tagjai, illetve a Prog-
ram szakértői. 

A helyszíni látogatások inspiráló és fontos részei 
a pályázati folyamatnak, hiszen mindenütt olyan jó 
gyakorlatokat nézhettek meg a szakértők, amikre 
méltán lehetnek büszkék a helyiek. A kiválasztás 
alapja végül sokkal inkább a kiírás céljainak való 
megfelelés volt, ezért arra buzdítunk mindenkit, 
hogy olvassák és alkalmazzák bátran bármelyik 
beérkezett pályázati anyagot, hiszen azokban szá-
mos innováció, ötlet, adott esetben követendő 
szemlélet ölt testet.

A döntőbe jutott önkormányzatok részére 2019. 
június 24-én felkészítő napot tartottunk, ahol 
minden résztvevő döntősnek segítséget nyújtot-
tunk abban, hogy megfelelően fel tudjon készülni 
a döntőben való prezentációra, ahol mindenki-
nek tíz perc áll rendelkezésre legjobb gyakorla-
tának bemutatására.

A Program ütemezése alapján a 2019. június 
17-i találkozón az Irányító Bizottság tagjai a hely-
színi tapasztalatokat összegezve hoztak döntést 
a prezentációs döntőbe jutó önkormányzati gya-
korlatokról. Másik fontos döntést is hozott az Irá-
nyító Bizottság. A TÖOSZ Titkársága folyama-
tosan keresi a Program továbbfejlesztési lehe-
tőségeit, támogatókat és együttműködőket. Így 
sikerült az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériumot, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mát is bevonni az eddigi támogatók és együtt-
működők közé. A minisztériumi és az Európa 
Tanács támogatásának köszönhetően a program-
ban pályázó önkormányzatok az erkölcsi elisme-
rés mellett konkrét díjakat is kaphattak. Az Irá-
nyító Bizottság számára Kolin-Sabján Katalin, a 
TÖOSZ nemzetközi titkára és a Program mene-
dzsere négy alternatívát készített elő a szövetsé-
gek nemzetközi kapcsolatrendszerén keresztül, 
amelyek közül a bolgár tanulmányút lehetősége 
mellett döntöttek a nyertesek számára. A norvég, 
osztrák és német alternatívák mellett azért emel-
lett döntött végül az Irányító Bizottság a szakér-
tőkkel együtt, mert a hasonló gazdasági helyzet 
nem szűkíti be az innováció lehetőségeit és az 
adaptáció is könnyebb egy olyan helyről, amely-
lyel szemben nem lehet kifogásként említeni a for-
rásbőséget. A gazdasági helyzet összehasonlítá-
sára a német Bundesbank megállapításaival vilá-
gíthatunk rá, amely az egyik legfrissebb elemzés 

az elmúlt időszakban (2019 augusztus): Az EU-
hoz 2004 óta csatlakozott közép-, és kelet-euró-
pai országok (Bulgária, Csehország, Észtország, 
Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvá-
nia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Romá-

A prezentációs tréning

Az Irányító Bizottság ülése
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nia) az utóbbi évek erőteljes gazdasági növeke-
dése révén csökkentették lemaradásukat az EU 
többi országához képest. Az országcsoport tag-
jai között jelentősek a különbségek: Csehország-
ban és Szlovéniában az egy főre jutó GDP várásló-
erő-paritáson mérve az EU-s átlag 90%-át teszi ki, 
Észtországban, Litvániában és Szlovákiában nagy-
jából a 80%-át, Lengyelországban, Lett ország ban 
és Magyarországon hozzávetőleg a 70%-át, míg 
Horvátországban és Romániában mintegy 60%, 
Bulgáriában pedig csupán 50% ez az arány. Szeré-
nyebb keretek között még jelentősebb lehet egy-
egy innováció hatása.

Bolgár tanulmányút
A nyertesek utazhattak, hogy további inspirációkra 
tegyenek szert. Az előkészítő munka során remek 
partnerre leltünk a Bolgár Köztársaság Orszá-
gos Önkormányzati Szövetségében (NAMRB). 
Ahogyan nálunk is, az Országos Önkormányzati 
Szövetség az önkormányzatok „hangja” Bulgáriá-
ban is. Segítik és támogatják az önkormányzatokat 
a helyi polgárokért tett erőfeszítéseikben. A nem-
zeti szövetségbe tömörülve a bolgár önkormány-
zatok együttesen állhatnak ki közös érdekeikért.

A tagok egyenlősége a fő elv, amelyet tisztelet-
ben tartanak munkájuk során. Minden polgár-
mesternek, önkormányzati képviselőinek és az 
önkormányzati tevékenység különböző terüle-
teinek szakértőinek lehetősége van hozzájárulni 
a NAMRB különféle bizottságainak, kapcsolat-
tartó csoportjainak és munkacsoportjainak kez-
deményezéseinek végrehajtásához. Erős és füg-
getlen helyi demokrácia – ez a hitvallásuk.

A szervezetet 1996-ban a bolgár önkormányza-
tok egyharmada alapította. Aktív munkájuk ered-
ményeként 1999 óta az összes bolgár önkormány-
zat tagja a NAMRB-nek. Így az egyetlen nem-
zeti önkormányzatokat képviselő szervezetként 
igazi befolyással bírnak. A Küldöttgyűlés a leg-
magasabb szintű vezető testületük, amely meg-
határozza a prioritásokat. Minden önkormány-
zat egy szavazattal rendelkezik a Küldöttgyűlés-
ben. Az igazgatótanács 23 tagból áll, akiket a Kül-
döttgyűlés választ négy évre. Az Igazgatótanács 
megválasztja az Igazgatóság elnökét és alelnö-

keit. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, amelye-
ket a Küldöttgyűlés választ meg.

A Küldöttgyűlés felállítja a NAMRB állandó 
bizottságait: tevékenységeik célja a meglévő jog-
szabályok módosítása és a bevált, jó gyakorlatok 
terjesztése az önkormányzatok között. Mind a 
választott önkormányzati tisztviselők, mind az 
önkormányzati igazgatás szakértői lehetnek a 
bizottságok tagjai. Találkozóik minden, a téma 
iránt érdeklődő számára nyitva állnak, így haté-
kony fórumokká válhatnak ezek a beszélgetések.

A bolgár szövetség tevékenységeit 40 főből 
álló csapat (amelyből 22 fő állandó, teljes mun-
kaidős alkalmazott) és az önkormányzatok több 
mint 300 önkéntes szakértője végzi. Mindegyik 
rendelkezésre áll szolgáltatások, információk 
és konzultációk nyújtására. A NAMRB csapata 
különféle témájú projektjavaslatokat dolgoz ki, és 
évente több mint 1 millió USD összegű támoga-

tást kap különböző projektek keretében. Emberi 
és anyagi erőforrásaik erős, magabiztos és meg-
bízható partnerré teszik őket a nemzetközi donor 
szervezeteknél.

A NAMRB képviseli és védelmezi az önkor-
mányzati érdekeket a központi kormányzattal 
szemben: 

 – a NAMRB képviselői ott vannak több mint 
200 kormányközi munkacsoportban, moni-
toring bizottságban stb.;

 – költségvetési tárgyalásokon a Pénzügymi-
nisztériummal;

 – megállapodásokat kötött a Miniszterek 
Tanácsával és a Nemzetgyűléssel.

A NAMRB szervezete
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Az NAMRB segítséget nyújt az önkormány-
zatoknak feladataik végrehajtásában és hatáskö-
reik gyakorlásában:

 – képzések: bevezető tréningek az újonnan 
megválasztott tisztviselők számára; képzé-
sek az éves költségvetés elkészítéséről; az új 
jogszabályokról; az önkormányzati hatás-
körök kulcsfontosságú témáiban;

 – tanácsadás különböző tevékenységi területe-
ken, elsősorban jogi és adóügyi kérdésekben;

 – publikációk, kiadványok – elemzés, kutatá-
sok, kézikönyvek stb.

A NAMRB ösztönzi a partnerséget az önkor-
mányzatok, az üzleti élet szereplői, és a nem kor-
mányzati szektor között és a nemzetközi együtt-
működést.

A 2019. szeptember 9-12. között Bulgáriába láto-
gató magyar önkormányzati delegációt Szófiában 
elsőként a társszövetség, a NAMRB köszöntötte 
és mutatta be az önkormányzati rendszert, a fen-
tiekben összefoglalt szövetségi ismertetőt és az 

önkormányzati szolgáltatásokat, kiemelt figye-
lemmel az idősellátásra. A demokrácia kapcsán 
az Európa Tanács ELoGE programjának végre-
hajtásáról hallhattunk az első napon.

Silvia Georgieva igazgató elmondta, hogy 1991 
óta Bulgáriában a fő igazgatási területi egység a 
körzet, amely leginkább a megyére hasonlít, de 
valódi önkormányzati funkcióval nem rendel-
kezik. Csak egy szint van, kistérség. 265 kistér-
ség van az országban. A kistérség községekből és 
városi kerületekből áll. Bulgária területe 28 kör-
zetre és 265 kistérségre oszlik. A térségi terve-
zés és fejlesztés Bulgária területét 6 tervezési 
régióra osztotta, ez a NUTS2 szintnek felel meg. 
Ezen a szinten hozták létre a regionális fejlesz-
tési tanácsokat az állami, kormányzati politika 
végrehajtására. A tanácsokat valamelyik megyei 
kormányzó elnökli. Bulgáriában az átlagos bol-
gár önkormányzat nagysága 422 km2, 25 telepü-
lésből áll és 26 000 lakosa van. Az önkormány-
zatok 19%-ának 5000 főnél kevesebb lakosa van, 

Silvia Georgieva, a NAMRB igazgatója és dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára: 
örömmel látogat jövőre hazánkba egy bolgár delegáció
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a legtöbb bolgár önkormányzatnak 5000-20 000 
lakosa van. 

A helyi önkormányzatok irányító testülete a 
Helyi Önkormányzati Tanács (képviselő-testü-
let) mint tanácskozó testület és a polgármester 
mint végrehajtó szerv.

Polgármestereket közvetlenül választják 4 év 
időtartamra. A polgármester a Helyi Önkor-
mányzati Tanács végrehajtási szerve.  A Helyi 
Önkormányzati Tanács tagjainak száma a lakos-
ságszámtól függően alakul közvetlen és általános 
választások keresztül arányossági rendszerben. 

Az önkormányzati igazgatás igazgatóságokból 
és részlegekből áll. Az önkormányzatok igazga-
tóságainak szervezete szakigazgatásra és általá-
nos közigazgatásra oszlik.

Az önkormányzati feladatokat egyrészt az állam 
delegálja (oktatás, egészségügy, szociális szolgál-
tatások), másrészt vannak kizárólagos feladatok 
(lakhatás, kommunális szolgáltatások, gazdasági 
ügyek, közlekedés, infrastruktúra, környezetvé-
delem, infrastruktúra, kultúra, stb.).

Az állam – hasonlóan a magyar helyzethez – 
sok esetben nem biztosít elegendő forrást az egyes 
feladatok ellátásához, az önkormányzatoknak, ezt 
saját bevételből kell pótolni. Minden szolgáltatási 
döntést az illetékes bolgár minisztériumok hoz-
nak, ezáltal korlátozva az önkormányzatok fis-
kális autonómiáját.

A tanulmányút második napján Szófiába utaz-
tak bolgár önkormányzatok képviselői, hogy az 
ottani Legjobb Önkormányzatok Programjá-
nak nyertesei bemutassák kezdeményezéseiket 
a magyar delegációnak.

Elsőként Ivanka Geninska, Montana önkor-
mányzatának szakértője az állampolgári részvé-
tel témájában számolt be projektjükről: 2016-ban 
Montana önkormányzata és az „Agora” Platform 
partnerségi megállapodást kötött az „Aktív közös-
ségek: kapacitásépítés a változásért” című projekt 
végrehajtása érdekében.

Először szakértők látogattak a településekre és 
különböző helyi megbeszéléseken vettek részt, 
interjúkat készítettek, meglátogattak különböző 
helyeket és elemzéseket készítettek, amelyekkel 
a rejtett fejlesztési lehetőségekre próbáltak fényt 

deríteni és a kihasználatlan helyi erőforrásokat 
próbálták beazonosítani. 

Létrehoztak egy alapot a különböző helyi 
kezdeményezések támogatására, amelybe az 
önkormányzat költségvetéséből 10 000 BGN-t 
(kb. 1 800 000 Ft), az Agora Alapítványtól pedig 
8000 BGN (kb. 1 440 000 Ft) összeget biztosítottak. 

Az első eredmény egy játszótér megépítése 
volt, ahol a lakosok önkéntes munkával járultak 
hozzá a fejlesztéshez, a projekt 3000 BGN (mint-
egy 540 000 Ft) támogatást adott ehhez. A máso-
dik szakaszban már 12 000 BGN-t adott az önkor-
mányzat: helyi fesztiváloknak színpad készült 
belőle a kultúrházban. Az önkormányzat és a kul-
túrházak egymást segítve dolgoznak együtt. Az 
európai értékek adnak alapot a fejlesztéseikhez, 
így a vezérlő elvük: egységben a sokszínűséggel. 
Az értékek fontosak a hagyományőrzésben is, és 
a nemzetiségek megőrzésében. Az önkormány-
zat által biztosított anyagi források évről évre 
emelkednek. Összesen 12 projektet finanszíroz-
tak: népviseletet vásároltak, játszóteret, kultúr-
házat építettek, újítottak fel.

A helyi civileknek önbizalmat és hitet adott, 
hogy tudnak saját maguk is tenni a helyzetük 
fejlesztéséért. Fontos társadalmi problémákat is 
meg tudnak együtt saját erőből oldani. 

Rositsa Dimitrova, Veliko Tarnovo Önkor-
mányzata Szociális Szolgáltatások és Egészség-

Rositsa Dimitrova
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ügyi Részleg igazgatója következett, aki az idős-
ellátás terén büszkélkedhetett önkormányzata 
nyertes jó gyakorlatával. 

Az igazgató asszony gratulált a magyar prog-
ram nyerteseinek, és arra buzdította a delegáció 
tagjait, hogy bízzanak abban, hogy a jótettekért 
mindig jó jár. Ez a misszió mindig nagyon fel-
tölti őt, ezt igyekszik átadni az önkormányzat-
ban és a szociális igazgatóságon is. A jó és szük-
séges dolgokat kell megtenniük. Az emberek lás-
sanak bennük igazi partnert, akik segíthetnek. 
Büszkén mondhatja, hogy a szociális igazgató-
ság igazi partnere a helyi embereknek.

Önkormányzatáról szólva elmondta, hogy 91 ezer 
lakossal bírnak, így Veliko Tarnovo a térség legna-
gyobb települése, amely 87 szociális szolgáltatást 
nyújt széles körben. 36 település van a kistérségben: 
71 ezren a városban élnek, a többiek a térségben.

2003-ban indultak az országos és a helyi szociá-
lis reformok. Akkor kapták meg a polgármesterek 
a szociális szolgáltatások végrehajtásának köte-
lezettségét. Ez volt az első kihívás a polgármes-
tereknek, hiszen ekkor szembesültek az emberek 
problémáival. Addig ugyanis külön állami intéz-
ményhálózat működött, sok férőhelyes intézmé-
nyek formájában az időseknek, fogyatékkal élők-
nek és árva gyermekeknek is. Négy ilyen nagy 
intézmény volt korábban Veliko Tarnovoban. 
2019-ben 31 állami finanszírozott ilyen intéz-
mény van. Ezen felül létrehozták a felnőttek és 
a fogyatékossággal élő személyek számára nyúj-
tott szociális szolgáltatások hatékony hálózatát, 
amely jelenleg 53 szolgáltatást fed le, ebből 19 fel-
nőtteket céloz, 34 pedig nyugdíjasokat és fogya-
tékkal élőket. Veliko Tarnovo önkormányzata a 
nem kormányzati szervezetekkel együttműködve 
biztosítja a szociális szolgáltatásokat az igények-
nek megfelelve, kellőképpen rugalmasan. Az elő-
adó részletesen bemutatta az egyes intézmények 
működését, amelyekből egyértelműen kiderült 
Veliko Tarnovo önkormányzatának küldetése:

 – A meglévő szociális szolgáltatások fejlesz-
tése és minőségének javítása.

 – Új és innovatív szociális szolgáltatások 
bevezetése a beazonosított prioritási cél-
csoportok szerint.

 – A társadalmi integrációra vonatkozó poli-
tikák és intézkedések párhuzamos kidol-
gozása a kapcsolódó ágazatokban (oktatás, 
egészségügy, foglalkoztatás, lakhatás stb.), 
Amelyek megoldják a kockázati csoportok 
speciális problémáit és / vagy megteremtik 
a feltételeket a szociális szolgáltatások haté-
kony működéséhez.

A roma integráció témakörében Stancho 
Stavrev, Tundzha önkormányzatának alpolgár-
mestere előadását hallgathatta meg a delegáció.

Az alpolgármester elmondta, hogy olyan önkor-
mányzatról fog beszélni, ami csak a kistelepü-
lésekkel foglalkozik. 22 848 lakost és 44 telepü-

lést fog össze az önkormányzat, így területnagy-
sága szerint első helyen van a megyében, máso-
dik helyen a lakosságszám szerint. A lakosságból 
4 ezren romának vallják magukat, amely arány 
valószínűleg sokkal magasabb, tekintve, hogy 
önkéntes adatszolgáltatáson alapul a felmérés. 
Az integrációs politikák fő területe az oktatás, 

Stancho Stavrev
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hiszen a roma lakosság több mint 50%-a 20 éven 
aluli. Idősödő társadalomban sok gyerek: az ő 
önkormányzatuk lehetőséget látnak ebben, nem 
problémát. A gazdasági helyzetükről elmondta, 
hogy nagyon alacsony adó és saját bevétellel ren-
delkeznek, mert nagy a területük, de a gazdasági 
tevékenység alacsony.

Egyik legnagyobb feladatuk, hogy az állami és 
önkormányzati finanszírozás mellé szponzorokat 
és támogatókat találjanak a megfelelő működéshez, 
ez nagyságrendileg azt jelenti, hogy ha egy évben 
15 millió BGN az éves költségvetésük, rendelkeznek 
még 12 millió BGN külső finanszírozással. Főleg a 
falusi területek fejlesztési programjaira számíta-
nak, amikben nagy infrastrukturális projekteket 
visznek tovább. Az integrációs politikák szempont-
jából fontosabbak azok a programok, amikhez az 
Európai Szociális Alapból jutnak hozzá: az okta-
tási és a társadalomfejlesztési projektek.

Hangsúlyozta, hogy nem dolgoznak ki a romák-
nak külön politikákat sem az egyenlőtlen helyzet-
ben levőknek. Abban áll a sikerük, hogy a politi-
káik a rászorulókra irányulnak. Minden ember 
számára elérhető fejlesztéseket hajtanak végre: 
szívesen nyitják ki az óvodák kapuit, függetlenül 
attól, hogy roma vagy nem roma a gyermekek 
érkeznek oda. Igyekeznek etnikai hovatartozás 
figyelembe vétele nélkül munkahelyekhez segí-
teni az embereket. A teljeskörű roma integráci-
ónak az elvét emelte ki, ami azt jelenti, hogy meg 
kell teremteni a hozzáférhető oktatást, az integ-
rált szolgáltatásokat, és a közmunkák lehetősé-
gét a roma csoportoknak is. 

Tundzhaban ingyenessé tették az óvodai és a 
bölcsődei szolgáltatásokat, amely azt eredmé-
nyezte, hogy a díj megszűnésével növekedett a 
gyermekek száma a szolgáltatásban; de nemcsak 
a gyermekek, de a csoportok száma is növekszik. 
Arra törekszenek, hogy országos szintű válto-
zás induljon be a példájukra alapulva. Hiszen az 
állami politikák nagy hatással vannak az önkor-
mányzatokra is. Amikor meg kellett magyarázni 
az embereknek, hogy megszüntetik a helyi isko-
lát és ezután átszállítják a gyermekeket másik 
iskolába, nem voltak könnyű helyzetben. Azzal 
tudtak érvelni, hogy ha már el kell menniük, 
akkor legalább jobb színvonalú szolgáltatást kap-

janak, hiszen kényelmesen és ingyenesen szállít-
ják tanári kísérővel a gyermekeket. Ingyen reg-
gelit és ebédet kapnak a gyermekek és ott tanul-
nak meg másnapra is. Abból a pénzből, amit az 
államtól az iskolák felszámolására kaptak, min-
denütt konyhát létesítettek és buszokat vettek. Ez 
megnyugtatta az embereket, hogy a gyermekeik 
jobb helyen lesznek. 

Egy történetet hallhattunk arról is, hogy milyen 
kihívásokkal szembesültek a szegénység elleni küz-
delmükben: 2009-ben egyedül náluk volt ingye-
nes ebéd, ami nagy hír volt az országban. Kivo-
nult a sajtó az ingyenes étkezés megnyitása alkal-
mából, ott volt az önkormányzati vezetés is, azon-
ban a gyermekek nem akartak enni. A kudarcos 
helyzet megoldására később derült csak fény: 
rájöttek, hogy olyan gyermekek voltak, akiknek 
nem voltak étkezési szokásaik az asztalnál. Nem 
tudtak evőeszközzel enni, szégyellték magukat. 
2 hónap alatt túl voltak rajta és remekül műkö-
dött minden tovább.

A polgármesterrel ellátogatnak minden isko-
lával, óvodába és megkérdezik a szülőket, mi a 
jó és mi nem a szolgáltatásokkal kapcsolatban. 
Ebben az évben érdekes volt a szülők reakciója: az 
anyák egy része derékra tett kézzel panaszkodott: 
a gyermekek hazamennek az iskolából és azt akar-
ják, hogy legen abrosz az asztalon, és hogy üljön 
az egész család az asztalhoz. Fontos következte-
tés: hiba lenne azt hinni, hogy az iskolai generá-
ció előtti generációk elvesztek. Kiderült, hogy a 
gyermekeken keresztül azokra is tudnak hatni, 
akiknek nem volt hasonló nevelése. Gyermekeken 
keresztül megváltoztatható a szülők értékrendje is.

A delegáció a tanulmányút harmadik napján 
Plovdivba és Peshterába utazott, ahol a szociális 
vállalkozások jól működő példáit és a szociális 
ellátások rendszerét, valamint egy egyenlő esé-
lyeket biztosító önkormányzati integrációs pro-
jektet látogattak meg. 

Plovdivban Georgi Tityukov alpolgármester 
és Vesela Boteva szociálpolitikai igazgató várta 
a magyar küldöttséget a Szent György Szociális 
Szolgáltató Központban.

A Szent György komplexum az együttműkö-
dés jó példája, az önkormányzat és a civil szerve-
zetek együtt biztosítanak szociális szolgáltatáso-
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kat. A szociális gazdaság nem régen indult fejlő-
désnek Bulgáriában, mindössze 4 éve működnek 
ilyen típusú szervezetek. Minden szociális vállal-
kozás az EU-s alapok finanszírozásának köszön-
hetően működik, miközben az önkormányzatok, 
adományozók és szponzorok is segítik a műkö-
dést. A szociális vállalkozásokban, amit meg is 
tekintettünk, varrással, szabással foglalkoznak, 
valamint agyagból készítenek tárgyakat. Ren-
geteg megrendelést teljesítenek, de nem nyere-
séges, mint ahogy egyetlen szociális vállalkozás 
sem. A szociális vállalkozásokban dolgozók közül 
sokaknak ez az első hely, ahol emberek közé lépett.

Plovdiv önkormányzata 55 szociális szolgáltatást 
biztosít, amelyet az állam delegál és biztosítja a for-
rást. Tíz olyan szociális szolgáltatás van, amelyet 
a plovdivi önkormányzat finanszíroz. Kettő szo-
ciális vállalkozás van, az egyiket az önkormány-
zat vezeti, a másikat (szabás-varrás) pedig egy civil 
szervezet. Az utóbbi 7 évben a szociális szolgálta-
tások száma megduplázódott, az önkormányzat 
a civil szervezetekkel és a polgárokkal nagyon jól 
működik együtt. Az 55 szolgáltatásból a fele gye-
rekeket, a másik fele felnőtteket érint. A nagyobb 
részük a fogyatékkal élő gyerekeket érinti.

A pestherai Városházán Nikolay Zaichev 
polgármester fogadta a magyar önkormányza-
tok képviselőit, ahol a romák felzárkóztatásá-
ról beszélt. Az „Amerika Bulgáriában Szerve-
zettel” (TRUST) együtt valósítják meg a progra-
mot. Pesthera lakossága 19 000 fő, a városnak két 
roma telepe van, ahol kb. 8000 ember él, miközben 
jelentős hányaduk külföldön dolgozik. A város-
ban sok ipari terület működik. A biotechnológi-
ákban, állatorvosi gyógyszerek terén van fejlett 
iparuk. Szeptember 16-án egy új vállalatot nyit-
nak meg, 350 millió  BNG-s vállalkozás. Bőrgyár is 
van, valamint számos kisebb cég. A működő vál-
lalatoknak köszönhetően a városban nincs mun-
kanélküliség. Az utóbbi 30 évben sok az illegális 
házépítés  a város területén.

A szociális kezdeményezést az önkormányzat 
partnereként a TRUST indította el, amelynek 
vezetője elmondta, hogy 4 önkormányzat terü-
letén működik, civil szervezetként. Olyan önkor-
mányzatokkal működnek együtt, ahol nagy számú 
roma lakosság van. 1700 ember segítettek támo-

gatásokkal, szolgáltatásokkal. Mind a 4 önkor-
mányzat területén olyan innovatív programokat 
hajtanak végre, amelyek a roma lakosság lakhatási 
helyzetét javítják. A kidolgozott modell az ENSZ 
díjat is elnyerte, amelyet a kisebbségi közösségek-
ben megoldandó problémák terén elért eredmé-
nyekért kaptak. Pestherában két innovatív modellt 
működtetnek.

1. 20 000 m2 telket vettek az önkormányzattól. 
A terület átminősítése jelenleg is folyik. Több 
kisebb területre bontják szét a területet az 
építkezésekhez. Az embereket bizonyos kri-
tériumok alapján választják ki.

2. Magántelket vettek meg az állatgyógyszer-
gyártól. Ezt ők már nem használták. Ezen a 
telken már vannak roma házak. Ezek a házak 
illegálisan épültek el, ezek megvásárlásával 
legálissá teszik a telket és a ráépülő házakat is.

Mindkét modellel sok a jogi procedúra. Sze-
retnék megmutatni, hogy minden roma prob-
léma megoldható. Bíznak benne, hogy más önkor-
mányzatok is átveszik a jó példát. A magánsze-
mélyek, szervezetek és önkormányzat együttmű-
ködése nagyon jó. A roma lakótelepen 17 épületet 
bontottak le úgy, hogy az ott élő embereket ide-
iglenes más helyre helyezték, albérletbe kerül-
tek. A 2. modell befejezésével ezeknek az embe-
reknek lehetőséget biztosítanak az építkezésre. 
Az önkormányzatok vezetésével jó eredménye-
ket tudnak elérni.

Nikolay Zaichev
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A tanulmányút negyedik napján Szófiában egy 
működő idősek otthonát – Nadezhda (magya-
rul: Remény) Idősotthon – is megtekinthetett a 
delegáció, a szakemberek külön kérése nyomán, 
hiszen a strukturális és szervezeti megoldások a 
helyszínen érzékelhetők igazán.

Az önkormányzat segítségével teremtették meg 
a jelenlegi körülményeket, de civil szervezet tartja 
fenn a nagyon tiszta és rendezett 100 férőhelyes 
otthont. A célcsoport nyugdíjasok, akik egészsé-
gesek vagy enyhe egészségügyi problémákkal küz-
denek. A rászorultak a minisztériumnál működő 

szociális ügynökséghez adják be a jelentkezése-
ket, annak az igazgatója adja ki a lakhatási utasí-
tást, amivel beköltözhetnek az otthonba. Az idő-
sek önállóan gondozzák magukat, szabad mozgá-
suk van, de az alkalmazottak mindenben segítik 
őket. Beszédes és vicces nevű klubokat is alakí-
tottak az otthonban: „Útban van a kezem, de én 
alkotok, hogy jól érezzem magam”, vagy a másik 
klub: „Gondozom a virágokat, hogy szép legyen az 
otthonom”. Van internetes és zenei klub is, vala-
mint „Jóga nélkül nem tudok élni” klub is alakult. 
Nyári időszakban folyamatosan utazni viszik a 
lakókat. Hetente egyszer mindenki részt vesz az 
udvar rendbetételében. A nyugdíjuk 70%-át fize-
tik be az itt lakók. A 100 bentlakó közül a legma-
gasabb nyugdíj összege 43 ezer Ft.

22 dolgozó 24 órás műszakrendben dolgozik 
az otthonban, a szociális asszisztensek 12 órá-
ban. van az idősotthonban. Területei kötelezett-
ség nincs, egész Bulgáriából jönnek lakók, és a 
finanszírozásban sincs különbség. Előny a civilek 
vezette otthonoknál az, hogy nincs adminisztrá-
ciós kötelezettsége az önkormányzatnak. Maga-
sabb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani, több 
programot tudnak szervezni. Cserébe az önkor-
mányzat segít az épület karbantartásában. Min-
den évben beszámolnak a szolgáltatás eredmé-

A Nadezhda Idősotthon 100 éves lakója

A magyar delegáció
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nyeiről. A beköltözők saját döntésből jönnek az 
otthonba. Régebben voltak esetek, hogy úgy érez-
ték „bedobták” őket egy otthonba, de mára job-
ban megértik, hogy jobb itt nekik.

A magyar küldöttség utolsó programja a Bol-
gár Minisztertanács Etnikai és Integrációs Ügyek 
Nemzeti Tanácsán folytatott konzultáció volt. Az 
Etnikai és Integrációs Ügyek Nemzeti Tanácsá-
ban az egész ország integrációs ügyeivel foglal-
koznak. Négyen vannak, aki fogadják a kormány 
felé a diszkriminációval, integrációval kapcsola-
tos kérdéseket.

A Minisztertanács Nemzeti Tanácsa tagjai 
állami, illetve nonprofit szervezetek és az integ-
rációs kérdéseket vitatják meg, amelynek tagja az 
NAMRB képviselője is. Bulgáriában különböző 
etnikai kisebbségek vannak, zsidó, török, örmény, 
román stb. A munka nagy része roma stratégiák 
kidolgozásával kapcsolatos. A nemzeti roma stra-
tégiát az ő csapatuk írta meg, annak teljesítését 
koordinálják és ebben a munkában a magyar kol-
légákkal szoros kapcsolatuk van.

Kérdésünkre, hogy a helyi önkormányzatokkal 
hogyan működnek együtt, elmondták, hogy a ter-

vezés és elemzés a legfontosabb. Központi szin-
ten van egy stratégia. 265 kistérség van, azokkal 
úgy dolgoznak, hogy az általuk készített terve-
ket bekapcsolják a nemzeti tervbe. Egy ellenőrző 
rendszert is kidolgoztak. Minden önkormányzat-
tól kapnak információt. Információval, tanács-
adással, dokumentumokkal segítik az önkor-
mányzatokat, jó az együttműködés. Jó a beszá-
moló rendszer, minden év végén bekérik minden 
önkormányzattól. Egyes helyeken kapacitást is 
biztosítottak, az információ áramlás folyamatos 
fentről lefelé és lentről felfelé is.

Hazánk Bulgáriai Nagykövetsége is segítette a 
tanulmányutunk sikeres megszervezését, ezúton 
is köszönet érte.

A 44 fős kiutazó delegáció tagjai számos pozi-
tív visszajelzéssel éltek a szervezők felé. A sikeres 
program végrehajtásában ugyanakkor nagy sze-
repet játszott, hogy a nyertes önkormányzatok, 
a Programot irányító szervezetek képviselői és 
a szakértők mindannyian elkötelezettjeik mun-
kájuk továbbfejlesztésének, szakmai alázatuk és 
nyitottságuk lehetővé tette, hogy hasznos gya-
korlati tanulásra, inspirációk gyűjtésére tegyenek.

Konzultáció a Bolgár Minisztertanács Etnikai és Integrációs Ügyek Nemzeti Tanácsán
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A TÖOSZ megújult 
képzési kínálata
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

Az alábbi képzésekre lehet jelentkezni a helyi 
önkormányzati választások után:

A jövő innovatív vezetője
A képzésről: A globális kihívásokra adott loká-
lis válaszok sokszor új szemléletet, újfajta straté-
giát követelnek. A települési önkormányzatoknak 
különösen a „horizontális” kérdések megoldásá-
ban (pl. fenntarthatóság, esélyegyenlőség, idős-
ügyi ellátás) az innováció segítséget nyújthat meg-
találni a leghatékonyabb megoldásokat. A képzés 
abban támogatja a polgármestereket, település-
vezető szakembereket, hogy innovatív válaszokat 
keressenek, hosszú távú megoldásokban gondol-
kodjanak, új szemléletű stratégiákat alkossanak, 
új módszertanokat próbáljanak ki.

A képzés célja: A településen dolgozó első-
számú vezetők olyan kompetenciákat szerezze-
nek meg, amelyek a jövőt érintő mindennapi dön-
téseikben segítik őket. Megerősítést ad a telepü-
lésvezetői eszközök használatában, megismertet 
új innovatív módszertanokkal, modern infokom-
munikációs eszközök használatában segít. Mód-
szereket ad a társadalmi részvételi formák kivá-
lasztása, közösségi tervezési eszközök alkalma-

zása terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatá-
sok megszervezésének hatékonysága érdekében. 

A képzés időtartama: két egymást követő nap.
A képzés díja: 35 000 Ft + ÁFA.
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 

TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támoga-
tást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft + ÁFA.

Esélyegyenlőség a településen
A képzésről: Fontos elemei a képzés tematiká-
jának a munka-magánélet egyensúlyának előse-
gítése a településen, a stratégiai tervezés a társa-
dalmi tudatosság növeléséért és a közösségi ter-
vezési modellek. 

A képzés célja: Az esélyegyenlőség a települé-
sen képzés egyrészt önkormányzati vezetői kom-
petenciákat, másrészt esélyegyenlőségi program-
tervezést fejleszt, kiemelt fókusszal arra, hogy mit 
tehet egy önkormányzat a nagyobb egyenlőség 
érvényesüléséért a településen. A képzés külö-
nösen aktuális azért is, mert az önkormányza-
toknak meg kell újítaniuk a helyi esélyegyenlő-
ségi terveiket.

A képzés díja: 35 000 Ft + ÁFA.

A 2019. október 13-ai helyhatósági választások után is folytatódnak a Polgármester 
Akadémia megújult képzései. Ahhoz, hogy a polgármesterek, önkormányzati 
képviselők jó döntéseket tudjanak hozni, megfelelő tudás szükséges. Az általunk kínált 
képzések olyan kompetenciák, ismeretek, jó gyakorlatok elsajátításával ismertetik 
meg a résztvevőket, amelyek a polgármester és a helyi képviselők mindennapi 
kihívásaira adnak válaszokat és segítenek abban, hogy a választott tisztségviselők 
minél jobban el tudjanak igazodni a társadalmi folyamatokban. 
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Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 
TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támoga-
tást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft + ÁFA.

Konfliktuskezelés a településen
A képzésről: Az eredetileg Norvég Alap támo-
gatásával kialakított program olyan módszere-
ket, technikákat ad át, amelyek segítik a telepü-
lésvezetőket abban, hogy mindennapi munkájuk 
során; a lakossággal, munkatársaikkal és part-
nereikkel való tárgyalási és konfliktushelyzetek 
során a felmerülő problémákat konstruktívan és 
eredményesen tudják megoldani.

A képzés célja: Olyan képességek átadása, amely 
segít időben felismerni a konfliktus kialakulását, 
segít értékítélet nélkül összpontosítani a másik 
szükségleteire és cselekedeteire. Foglalkozik az 
erőszakmentes kommunikációval, feltérképezi a 
különböző kérdezéstechnikán alapuló módsze-
reket, a kommunikációt megnehezítő közlésso-
rompókat, segít felismerni és kezelni a különböző 
meggyőzési csapdákat. A kurzuson végignézzük, 
hogy mit tehet egy polgármester saját hatásköré-
ben, hogy megelőzze az ügyfélerőszakot. A kép-
zés az érdekekre fókuszáló, együttműködő meg-
oldásokra, a „nyertes-nyertes” típusú végered-
ményre fókuszál. Megismerteti az érdek-alapú 
konfliktuskezelésre alapozott alternatív vitaren-
dezési módszereket.

A képzés díja: 35 000 Ft + ÁFA.
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 

TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támoga-
tást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft + ÁFA.

Helyi Képviselők Képzése
A képzés az eredetileg Norvég Alap támogatásával 
kialakított program, a nagy sikerű 2010-es kép-
zéssorozat továbbfejlesztett változata. A folyama-
tos törvényi változások, az átalakult közigazgatási 
rendszer indukálta a korábbi modulok, kéziköny-
vek, prezentációs anyagok és a képzés szerkeze-
tének átalakítását. A tudásbővítésnél fontosabb a 
szemléletformálás és a közös gondolkodás kiala-
kítása, amelyben a fő célkitűzés az önkormány-

zatok működési feltételeinek javítása és a kapa-
citásépítés.

A képzés 2 napja a következő outputokat hoz-
hatja, az alábbi képességeket fejleszti:

 – a képviselők felelősségének, döntési szerep-
körének tudatosítása, szerepköri elvárások 
definiálása (pl. képviselő, mint közszereplő, 
mint stratégiai döntéshozó);

 – a résztvevők rutinosabbá válnak az önkor-
mányzat stratégiai tervezési feladataiban: 
gyakorolják a stratégiai tervezés lépéseit, a 
hosszú távú, rövid távú célok, a prioritások, 
az akciótervek, feladatok meghatározási 
sorrendjét, összefüggéseit; az indikátorok 
helyes beemelését a tervekbe, a monitoring 
szerepét, a mutatószámokkal alátámasztott 
tervezés struktúráját;

 – csoportos döntéshozatali technikák variá-
cióinak megismerése, a döntési folyamatok 
átvilágítása, a döntési csapdák, csoportos 
döntési hibák felszínre hozása;

 – a lakossággal való kapcsolattartás formái-
nak, módszertanának megismerése (pl. 
projekt alapú, vagy egyedi társadalmi rész-
vételi folyamat tervezése, részvételi folya-
mat formái, terei);

 – közösségi tervezés módszertanának, esz-
köztárának megismerése (pl. közösségi tér-
képezés, elérhetőségi vizsgálat, közösségi 
műhelymunka módszerek), konkrét lehető-
ségek kidolgozása;

 – a hivatal és képviselők együttműködésének 
erősítése: a belső kommunikáció fejlesztése, 
hatáskörök, feladatkörök egyértelműsítése;

 – ’településre szabott’ projektek: megvalósít-
ható elképzelések kidolgozása, az alternatívák 
leszűkítése, konkrét akciótervek kidolgozása;

 – megjelölhetnek számunkra, olyan konkrét 
tréningcélt, amit szeretnének elérni, illetve 
segítené a közös munkánkat, ha előzetesen 
kaphatnánk vonatkozó dokumentumokat, 
amelyek szóba kerülhetnek (fejlesztési ter-
vek, projektötlet stb.).

A képzés díja, helyszíne és időpontja: a részt-
vevők létszámának függvényében, megegyezés 
szerint.
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A Polgármester Akadémia képzései modulrend-
szerűek, erősen gyakorlat-orientáltak, interaktí-
vak. Programjaink keretében lehetőséget bizto-
sítunk a polgármestereknek, hogy egymás tele-
pülését megismerhessék.

A Polgármester Akadémia fő erénye a kap-
csolatépítés, az egyre bővülő tudáshálózatunk 
kialakulása.

A képzésekre jelentkezni a steiner@toosz.hu 
e-mail címen lehet.

A Polgármester Akadémia képzéseiről bőveb-
ben a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu) tájéko-
zódhatnak. Amennyiben bármilyen kérdés van a 
képzésekkel kapcsolatban, úgy készséggel állunk 
rendelkezésre a TÖOSZ elérhetőségein.

26 éve az Önök szolgálatában. Magyarország 
48 városában közel 1000 db automata. 

Forgalmazás, tervezés, üzemeltetés, 
szállítás, telepítés, karbantartás szervizelés. 
Alkalmazkodunk vevőink egyedi igényeihez.

TicketLine típusú korszerű, kiváló minőségű 
német gyártmányú parkolójegy kiadó automaták. 

Távfelügyeleti rendszer, parkolást ellenőrző 
nyilvántartó rendszer, érmés, bankjegyes, 
bankkártyás, érintőkártyás izetési lehetőség, 
pénzvisszaadó funkció, biztonságos zárt csere 
érme- és bankjegy kazetta stb.

Sorompós parkolási rendszerek, díjizető 
automatákkal kültéri és beltéri használatra 
egyaránt.

Sokak által kedvelt megbízható, minőségi 
bankjegyváltó automaták elérhető áron.

Gámán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1124 Budapest, Hegyalja út 146.

Telefon: +36-1-319-5938

e-mail: gaman@gaman.hu  • www.gaman.hu
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Megüresedett 
lakóingatlanok 
önkormányzati 
tulajdonba adása
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő 
természetes személyek otthonteremtésének bizto-
sításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 2019. január 
1-jén lépett hatályba és törvény VI. Fejezete alap-
ján – a Nemzeti Eszközkezelőtől a törvény 4. § (2) 
bekezdése alapján átvett – megüresedett lakóin-
gatlan és tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: 
megüresedett ingatlan) hasznosításáról, értékesí-
téséről, illetve az e fejezet szerinti tulajdonválto-
záshoz kapcsolódó feladatokról a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvény-
társaság (MNV Zrt.) gondoskodik. 

Ha az MNV  Zrt. megállapítja, hogy az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/M. § (3) és 
(4) bekezdése szerint az árverés eredménytelen, 
e törvény erejénél fogva az árverés eredményte-
lenségének MNV Zrt. általi megállapítása napján 
a megüresedett ingatlanon a megüresedett ingat-

lan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzat-
nak ingyenesen tulajdonjoga keletkezik. Az ingat-
lanügyi hatóság az ingatlannyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdésétől elté-
rően az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az 
illetékességi területén található lakóingatlanok 
vonatkozásában az MNV Zrt.-nek a tulajdonjo-
got keletkeztető jogszabályhelyet, helyrajzi szá-
mot, a tulajdonszerző helyi önkormányzat ada-
tait, tulajdoni hányadot tartalmazó okirata alap-
ján jegyzi be. 

Vagyis az érintett települési önkormányzat meg-
kérdezése nélkül száll át a tulajdonjog az önkor-
mányzatra az MNV Zrt. által a törvény 17. § (2) 
bekezdése szerint tett egyoldalú jognyilatkozata 
alapján, és terheli majd az akaratán kívül tulaj-
donjogot szerzett települési önkormányzatot az 
adott – MNV Zrt. által hasznosíthatatlan – ingat-
lan összeg terhe és költsége.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a Nemzeti Eszközkezelő által 
kezelt és megüresedett lakóingatlan és tartalékingatlan települési önkormányzat által 
ellátandó kötelező helyi közszolgáltatás biztosításához történő felhasználhatósága 
érdekében törvénymódosítás javaslattal kereste meg a nemzeti vagyon kezelésért 
felelős tárca nélküli minisztert.
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A törvény ugyanakkor a hasznosítható ingat-
lanok vonatkozásában a Nemzeti Ezközkezelő 
az a szerv, amely állami vagyont a lakóingatlan 
és a tartalék ingatlan tekintetében lakásbérleti 
szerződéssel történő bérbeadásra felhatalmazza.

A megüresedett lakóingatlanok hasznosítása 
a települési önkormányzatok érdeke is, különö-
sen akkor, ha azzal helyi közszolgáltatás biztosí-
tását tudja segíteni (pl. orvos vagy védőnői szol-
gálati lakás stb.). A TÖOSZ Elnöksége a 2019. 
április 9-ei ülésén Pergő Margit TÖOSZ társel-

nök, Berhida polgármestere kezdeményezésére 
az 1/2019. (IV. 9.) számú elnökségi határozatával 
döntött arról, hogy Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége Elnöksége a Nemzeti Eszköz-
kezelő által kezelt és megüresedett lakóingatlan 
és tartalékingatlan települési önkormányzat által 
ellátandó kötelező helyi közszolgáltatás biztosí-
tásához történő felhasználhatósága érdekében a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 131. § (1) bekezdése alap-
ján javaslattal keresi meg Bártfai-Mager Andrea 

1/2019. (IV. 9.) számú elnökségi határozat

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a Nemzeti Eszközkezelő által kezelt 
és megüresedett lakóingatlan és tartalékingatlan települési önkormányzat által ellátandó kötelező 
helyi közszolgáltatás biztosításához történő felhasználhatósága érdekében a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 131. § (1) bekezdése alapján javaslattal keresi meg 
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert a Nemzeti Eszköz-
kezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. 
évi CIII. törvény módosításának kezdeményezésére.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az alábbiakban javasolja a fenti törvény módo-
sítását (törölni javasolt szövegrész áthúzással, új szövegrész dőlt betűvel jelölve): 
„4. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő a vagyonkezelése során az állami vagyont a lakóingatlan és a tar-
talék ingatlan tekintetében a IV. Fejezet és a NET tv. szerinti lakásbérleti szerződés alapján bérbe-
adással hasznosíthatja. 
(2) A Nemzeti Eszközkezelő a vagyonkezelése során az állami vagyont a lakóingatlan és a tartalék ingat-
lan ingyenes tulajdonba adását az ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak – 60 napos 
jogvesztő határidő kikötése mellett – felajánlja.
(3) Amennyiben a Nemzeti Eszközkezelő által történő ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó felaján-
lást az ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzat nem fogadja el, vagy 60 napon belül érdemi 
választ nem ad a felajánlásra, abban az esetben a Nemzeti Eszközkezelő a vagyonkezelési szerződés 
módosítása mellett a VI. Fejezetben foglalt célok megvalósítása érdekében a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére átadja. Az ingatlan az 
ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak vagy az MNV Zrt.-nek történő átadása eseté-
ben a vagyonkezelési szerződés e bekezdés szerinti módosítása miatti részleges megszűnésével az 
ingatlan tekintetében a Nemzeti Eszközkezelőt 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti törvényi kijelölés 
alapján megillető vagyonkezelői jog megszűnik.”
„17. § (1) Ha az MNV Zrt. megállapítja, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 
Korm. rendelet 47/M. § (3) és (4) bekezdése szerint az árverés eredménytelen, az árverés eredményte-
lenségének MNV Zrt. általi megállapítása napján a megüresedett ingatlanon a megüresedett ingat-
lan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzatnak – az önkormányzat írásbeli hozzájáruló nyilatko-
zata esetén – ingyenesen tulajdonjoga keletkezik.”
Határidő: 2019. április 20.
Felelős: Schmidt Jenő TÖOSZ elnök
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nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert a Nemzeti Eszközkezelő Programban 
részt vevő természetes személyek otthonteremté-
sének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 
módosításának kezdeményezésére.

A TÖOSZ törvénymódosítási javaslatának 
lényege, hogy a Nemzeti Eszközkezelő ne is adja át 
a megüresedett ingatlant az MNV Zrt.-nek, hanem 
legyen előtte egy felajánlás az önkormányza-
tok felé. Ha nem tart rá igényt az önkormányzat, 
akkor megy az MNV Zrt.-hez, majd az egészség-
ügyért felelős miniszter által felügyelt, illetve irá-
nyítása alatt álló költségvetési szerv vagyonke-
zelésébe. Ha ezek sem, akkor árverés, ha az sem, 
akkor önkormányzati tulajdon, de csak ha a kép-
viselő-testület elfogadja. Ezeket a célokat vetítette 
előre az Elnökség javaslata (lásd keretes részben).

Az Elnökség határozata alapján a javaslat 
2019. április 9-én 48-1/2019. szám alatt meg-

küldésre került Bártfai-Mager Andrea nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisz-
ter részére.

Dr. Czibor Gábor miniszteri biztos a 
MINKAB/4596/2/2019-MKI számú levelében 
2019. augusztus 1-jén arról tájékoztatta Szövet-
ségünket, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter köszönettel vette 
Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő 
természetes személyek otthonteremtésének biz-
tosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény módosí-
tásának vonatkozó javaslatunkat. Az Eszközke-
zelő Programban megüresedett ingatlanok eljá-
rásrendjét érintő törvénymódosítási javaslatot 
Bártfai-Mager Andrea miniszter asszony a 2019. 
július 17-ei kormányülésen bemutatta a Kormány 
részére. A Kormány azt a döntést hozta, hogy a 
jelenleg hatályos szabályozást kívánja fenntartani 
az érintett ingatlanok tekintetében.

Hofbauer Vilmos
vállalkozó

1162 Budapest, Ida u. 113.

(36-1)405-3347

+36 30 921 3506

hofbauer_vilmos@freemail.hu

Köztéri-, park-

és kertberendezések

öntészeti munkák, díszkutak,

fedlapok,

hulladékgyujtok

@

http://www.hofbauervilmos.wlap.hu
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XIV. Finn–Magyar 
Testvérvárosi 
Konferencia
Szerző, fotó: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A konferencia első napján a hämeenlinnai Régi 
Városháza dísztermében került sor a háromnapos 
rendezvény megnyitójára, ahol a hämeenlinnai 
önkormányzat nevében Timo Kenakkala, 

Hämeenlinna polgármestere és Magyarország 
nevében dr. Dukai Miklós, a Belügyminisz-
térium önkormányzati helyettes államtitkára 
mondott köszöntőt.

A XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferenciára 2019. június 12-14-én került sor a 
finnországi Hämeenlinna városában, ahol hazánkból Ajka, Bábolna, Balatonfüred, 
Budapest I. kerület, Csongrád, Debrecen, Eger, Esztergom, Gödöllő, Hatvan, Kaposvár, 
Kecskemét, Körmend, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Püspökladány, Siófok, Solt, Szarvas, 
Szentes, Szigetszentmiklós, Szigetvár és Veszprém önkormányzatainak képviselői 
vettek részt. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét dr. Áldozó Tamás, 
a TÖOSZ társelnöke, Pápa polgármestere és dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár 
képviselte.
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A köszöntőt követően megkezdődött a szakmai 
munka, amelynek során a résztvevők gyár- és 
intézménylátogatásokra került sor, amikor

 – Digitalizáció és az intelligens városok kilá-
tásai témában a Hämeenlinna Szakfőiskola 
projektjeivel (alGO-program, elektromos 
buszok),

 – Települések, városok vonzereje és vitalitása 
témában a littalai Gazdasági Térség fejlesz-
tésével, a Naiv Művészeti Központtal, az 
üveggyárral és a csokoládégyárral,

 – Elöregedő társadalom témában a Sauvola 
Jóléti Központ működési koncepciójával, az 
otthonápolás működési logikájával és tech-
nológiák hasznosításával

ismerkedtek.
Timo Kenakkala
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Az este folyamán a hämeenlinnai Régi Városháza 
dísztermében tartott polgármesteri fogadáson 
kötetlen beszélgetések keretében ismerkedtek 
egymással a finn és magyar városok képviselői.

A második nap délelőtt és délután a Verkatehdas 
Kulturális és Kongresszusi Központban került sor 
az előző nap összefoglalását követően a műhely-
beszélgetésekre

 – digitalizáció és intelligens városok kilátásai
 – települések, városok vonzereje és vitalitása,
 – elöregedő társadalom,
 – oktatás és tanulás

témákban, amelyet panelbeszélgetések követtek.
A Verkatehdas Kulturális és Kongresszusi Köz-

pontban a vacsoránál a helyi férfikórus adott 
műsort a jelenlévőknek, majd Timo Kenakkala 
polgármester úr bejelentette a következő konfe-
rencia színhelyét: a XV. Finn-Magyar Testvérvá-
rosi Konferenciának 2021-ben Veszprém városa 
fog otthont adni.

A konferencia harmadik napján a a magyar 
városok képviselői finn testvérvárosaikat láto-
gatták meg.
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66. Osztrák 
Községnapok

2019. június 26-28. között került sor Grazban az Osztrák Községszövetség 66. 
Kongresszusára, amelyen részt vett Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, dr. Gyergyák 
Ferenc, a TÖOSZ főtitkára és Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára, akik 
díszvendégként kerültek meghívásra a két szervezet hagyományos kapcsolattartásának 
megfelelően. Kiutaztak velük a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért 
Alapítvány képviselői is: Prof. Dr. Verebélyi Imre, a kuratórium elnöke, Kis-Fehér 
Katalin kurátor és Dicső László kurátor (Alsómocsolád polgármestere, TÖOSZ Innovatív 
Önkormányzatok Klubja vezetője), valamint Szűcs Andrea tolmács.

Szerző: Kolin-Sabján Katalin, Fotó: Gyergyák Ferenc, Kolin-Sabján Katalin (TÖOSZ)
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A delegáció kiutazásának célja az osztrák önkor-
mányzati társszövetséggel a magyar kapcsolatok 
elmélyítése érdekében a 2020-ra tervezett nagy-
szabású győri osztrák-magyar testvértelepülési és 
együttműködési konferencia előkészítése (Győr, 
2020. április 22-23.), az osztrák-magyar önkor-
mányzati kapcsolatok elősegítése volt.

A rendezvényt Alfred Riedl, az Osztrák Köz-
ségszövetség elnöke, (aki egyben 29 éve vezeti pol-
gármesterként az alsó-ausztriai Grafenwörth-t) 
nyitotta meg. Elmondta, hogy semmi nem műkö-
dik a településvezetők nélkül. Az elmúlt hetek 
történései arra világítottak rá, hogy az osztrák 
emberek a politikában egyedül a polgármeste-
rekben bíznak, akik nap, mint nap értük dolgoz-
nak a településeken. Felhívta a figyelmet, hogy a 
66. Osztrák Községnapok jelszavai a fenntartha-
tóság és a sokszínűség. 

A köszöntőkben ezekről a témákról emlékezett 
meg Siegfried Nagl, Graz polgármestere és Erwin 
Dirnberger, a Stájer Községszövetség elnöke is. 

Siegfried Nagl elmondta még, hogy Grazban 
több, mint 100-féle vallást gyakorolnak az embe-
rek. Ezért is nagyon fontos, hogy a sokszínűsé-
get mindenki tiszteletben tartsa, hiszen csak így 
lesz béke és nyugalom a városban. A fenntartha-
tóság témáját két fiatal hatásos beszéde nyitotta 
meg, akik az „éghajlati vészhelyzet” aktivistái 
https://www.klimanotstand.com/. Az „éghajlati 
vészhelyzet” felhívásának célkitűzései: A város-
októl / településektől kezdve a nem teljesítő kor-
mányok kénytelenek a nemzetközileg elfogadott, 
nemzetközileg kötelező CO2-csökkentési célokat 
a terveknek megfelelően végrehajtani. A két fia-
tal elmondta a jelenlévő osztrák helyi vezetőknek, 
hogy ha figyelmen kívül hagyják az éghajlatvé-
delmet a munkájuk bármely aspektusában, azzal 
a saját gyermekeik és unokáik jövőjét veszélyez-
tetik. Ausztriában tavaly nyáron a hőség miatt 
több halálesetre került sor, mint közlekedési bal-
esetben. 5,5°C fokkal növekedett az átlaghőmér-
séklet. Bátor döntéseket kell hozniuk az önkor-
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mányzati vezetőknek is és kézbe kell venniük a 
fiatalok jövőjét. 

Dicső László, Alsómocsolád polgármestere, a 
TÖOSZ Innovatív Klub vezetője a Legjobb Önkor-
mányzati Gyakorlatok programja keretében az 
állampolgári részvétel kategóriában pályázott (és 
azóta kiderült, hogy nyert is), ami egybecsengett 
az osztrák rendezvényen az ifjúsági állampolgári 
részvétel témában nyertes Családbarát Önkor-
mányzat Díj elnyerésével. A tiroli Kauns település 
nyerte az első díjat, amelynek Dicső László gra-
tulált és egyúttal meghívta őt az alsómocsoládi 
bemutató szakmai napra, amire a Legjobb Önkor-
mányzati Gyakorlatok keretében kerül sor 2019 
végén, vagy 2020 elején. 

„A fiatalok jelentik a jövőt, minden szinten, a 
településekén is. Pontosan egy öregedő társada-
lomban fontos, hogy erősítsük a fiatalok hangját 
és megadjuk nekik a lehetőséget, hogy a jövőjü-
ket és a saját életterüket ők maguk alakítsák ki. 
Ebben a projektben az ifjúság részvételét díjaztuk:” 
– hangsúlyozta Ines Stilling tartományi minisz-
ter (Család-, Nő- és Ifjúsági Minisztérium) a díj-
átadón. Azok a települések vehettek részt a ver-
senyben, amelyek végighaladtak a családbarát 
települések auditálási folyamatán. A nyerteseket 
a nyilvános online szavazás és a zsűri végső dön-
tése határozta meg. Az első díjat Kauns (Tirol) a 
Kauni Gyerekparlament projektjével nyerte el, 
amiben a helyi általános iskola diákjai vesznek 
részt és tanulják egyúttal, hogyan nyilvánítsa-
nak véleményt, hogyan fogalmazzák meg az elvá-
rásaikat és kívánságaikat és hogyan kell aktívan 
részt venni a helyi politikában. Második helyen 
végzett Bad Vöslau (Alsó-Ausztria), az „Ifjúsági 
bolhapiac” nevű kezdeményezésével. Ennek kere-
tében arra buzdítják a gyermekeket és fiatalokat, 
hogy cseréljék el, vagy adják el a már nem használt 
dolgaikat ahelyett, hogy kidobnák azokat. Har-
madik helyen végzett Schweiggers (Alsó-Auszt-
ria) „Falukönyv” projektje, amelynek keretében a 
fiatalok és gyerekek saját ötleteikkel gazdagíthat-
ják a települést. „Valamennyi díjazott jó gyakorlat 
fontos hozzájárulást jelent egy család- és ifjúság-
barát Ausztria megteremtéséhez” – hangsúlyozta 
a tartományi miniszter asszony – „Ezzel a háló-
zattal a családbarát Ausztriát szeretnénk erősí-

teni, a tapasztalatcsere és hálózatosodás eszköze-
ivel a cégek, önkormányzatok, intézmények rész-
vételével, remélve, hogy közös munkával új ötle-
tek születnek majd.” 

Valamennyi jó gyakorlat elérhető a következő 
címen az Interneten: https://www.unternehmen-

Osztrák Községszövetség

„Otthont teremtünk” – ez nem csupán az Oszt-
rák Községszövetség jövőképe, hanem egy 
mindennapos munka is a települések érdek-
képviseletében. Ausztriában 2096 település 
van, amelyből 2085 tagja valamelyik tartomá-
nyi községszövetségnek és így tagja az Oszt-
rák Községszövetségnek is. 
A legfőbb döntéshozó szerve az Osztrák Köz-
ségszövetségnek a Tartományi Elnökség, 64 
tagja van és legalább kétszer tanácskoznak 
évente. A gyakorlatban ennél sokkal többször 
dolgoznak együtt az aktuális politikai fejlemé-
nyek és kihívások megtanácskozásával. 2017. 
március óta Alfred Riedl az elnök, az alelnö-
kök pedig a tartományi községszövetségek 
elnökei. Az operatív napi ügyekkel a főtitkár, 
dr. Walter Leiss által vezetett 15 fős titkárság 
foglakozik. A nagyon karcsú titkársági szer-
vezet egy brüsszeli kolléganővel is dolgozik.
Az Osztrák Községszövetség a tartományi 
községszövetségek ernyőszervezete és a tele-
pülések érdekeit képviseli szövetségi szinten. 
Ezt a feladatot az osztrák alkotmány garan-
tálja a Községszövetségnek és mandátum-
mal ruházza fel egyeztetések kezdeménye-
zésére a települések érdekében.
A pénzügyi kiegyenlítés egészen biztosan 
a legfontosabb egyeztetés a tartományok, 
a Községszövetség és a települések között. 
Azonban vannak más tématerületek is, mint 
például a délutáni napközi biztosítása az isko-
lákban, vagy a gondozási szolgáltatások finan-
szírozása, amelyek nagy hatással vannak a 
települések életére. 
További információk érhetők el az Osztrák 
Községszövetségről: www.gemeindebund.at 
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A kongresszus kísérő rendezvénye volt a vásár-
téren az önkormányzati szakvásár, több mint 250 
kiállítóval. Számos innovációval ismerkedhettek 
meg a látogatók, így került sor a stájer kísérleti pro-

jekt sajtótájékoztatójára „Mesterséges intelligenciá-
val sikeresen a szeméthegyek ellen és okos-techno-
lógiával a nagyobb energiahatékonyság érdekében”. 
Az Okos Falu projekt keretében pontosan egy évvel 
ezelőtt indult a kísérlet. Azt bizonyították be a 
résztvevők (Energie Steiermark, Saubermacher 
AG, Graz, Riegersburg), hogy modern technoló-
giával a hulladék szétválogatási morálját mérhe-
tően javítani lehet. A stájer innováció forradal-
masítja az újrahasznosítási piacot és nagymérték-
ben támogatja az Európai Unió körkörös gazda-
sági célkitűzéseit. 

További részletek a projektről: https://
www.recyclingmagazin.de/2019/06/30/mit-ki-
erfolgreich-gegen-muellberge/ 

A 66. Osztrák Községnapok Grazban további 
nagy témákat ölelt fel: digitalizáció az önkormány-
zati szolgáltatásokban, az Európai Unió 2021-
2027 közötti költségvetési tervei, sokszínűség és 
fenntarthatóság a közigazgatásban és a megvál-
tozott munkaképességű emberek foglalkoztatása. 

A fenntarthatóság jegyében a résztvevők nem 
nyomtatott formában, hanem egy USB tárolón 
elektronikusan kapták meg a szakmai anyago-
kat, információkat. Az alábbi videó került fel a 
házigazda promóciós anyagai közé: https://www.
youtube.com/watch?v=EpMn5QNUenk 

A szakmai nap látványos és elegáns nagysza-
bású gála vacsorával fejeződött be. 

A kiutazó delegációnak széles körben nyílt lehe-
tősége a bilaterális együttműködések elmélyíté-
sére, további kapcsolatok kezdeményezésére; így 
a résztvevők szerint is nagyon hasznos szakmai 
programban vehettek részt.
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Bízunk az M4-es 
autópálya hozzánk 
vezető lehajtójában

Hajdú-Bihar megyében, Berettyóújfalutól keletre, 
a román határ közelében fekszik Váncsod. A XIII. 
század elejétől említik a nevét. A település neve-
zetességei közé tartozik az 1790-ben épült refor-
mátus templom, amely 27 millió forintból újult 
meg. Mellette áll a múzeális értékű tűzoltó kocsi 
és Szent István mellszobra. A falu főbb utcáit 
több, kisebb park díszíti. Halastavuk szintén van. 
A község polgármestere, Szalay Csaba beszélt az 
elnevezés kialakulásáról is: 

– Családnévről, a birtokosokról, a Váncsodi 
Horvát família nevéről, többszörös alakulás után 
kapta a nevét Váncsod. 

– Mit ábrázol a címerük?
– Itt évszázadok óta a földművelésből élnek az 

emberek, ezért az ehhez szükséges szerszámok 
kerültek bele. Alul búzakalászok vannak, a tete-
jét búzakoszorú koronázza meg.

– A közelükben húzódik a máig vitatott eredetű 
szarmata védmű, a Csörszárok, vagy Ördögárok 
egy része. Segít-e ez a különleges régészeti érde-
kesség a község látogatottságában?

– Szeretnénk erősíteni a túrizmust. De talán 
nem is az Ördögárok az igazán jelentős, nem is 

Szerző: Hajós Anna

A kistelepülések legnagyobb gondja, hogy életben maradásukhoz, a fejlesztésekhez 
szükséges pénzösszeg a legritkább esetben áll rendelkezésükre. Óriási terhet jelent, 
ha az éppen nélkülözhetetlen beruházáshoz az önrészt nem tudják biztosítani. Ezért 
játszik fontos szerepet most az életükben a Magyar Falu Program, amelyben sok 
millió forint támogatást lehet igényelni – legtöbbször önrész nélkül – a hétköznapok 
jobbá tételére. 

olyan látványos, hanem a Kishortobágy, amely 
a Bihari-sík része és csodálatos túzokfészkelő 
hely. Azért ez a neve, mert majdnem olyan gaz-
dag az élővilága, mint a Hortobágynak. Volt már 
ornitológus vendégünk, aki „el volt ájulva” a lát-
ványtól, a tapasztaltaktól. Szeretnénk ide túrákat 
szervezni, felállítani madárvártát, hogy be tud-
juk mutatni a kincseinket.

– Van a településnek szerepe a megye életében?
– Nincsen. 1200 lelkes Váncsod, a leghátrányo-

sabb helyzetű települések közé tartozunk, ami 
azt jelenti, hogy az adóerő képességünk nagyon 
gyenge. Munkáltatók nincsenek.

– Mit lehet tenni ilyen esetben? Hol a kitörési 
lehetőség?

– Vannak terveink. Gyakorlatilag az M4–es autó-
pályának, amely kevesebb, mint egy év múlva elké-
szül, lesz lehajtója Váncsodnál. Utolsóelőtti lehajtó 
leszünk a határ előtt. Mindenképpen szeretnénk 
egy ipari parkot létesíteni az önkormányzat föld-
jein. Rábíznánk a befektetőkre, hogy mivel kíván-
nak itt foglalkozni, akár raktározásra gondolnak, 
akár összeszerelő üzem, élelmiszeripari gyártás 
lehetne ezen a helyen. Nem túl nagyot, 15 hektár-
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nyi területet szánnánk erre. Ezt be tudjuk apport-
ként vinni egy ingatlanhasznosító cégbe. Persze, 
ha sikeres, vásárolnánk hozzá további földeket. 

– Hogy állnak a közmunkával?
– Nagy kincs nálunk. Az önkormányzatnak 

13 hektár olyan saját földje van, amit be tudtunk 
vonni a közmunka programba. Itt zöldségeket 
termelünk.

– Hol tudják hasznosítani?
– Egy részét élelmiszer segélycsomagként a 

lakosságnak adjuk, a többit értékesítjük a kör-
nyező konyháknak. 

– És melyik zöldségnek van a legnagyobb sikere?
– A hagymának. Erre mindig szükség van. 
– A közmunkások száma az évek során változott?
– Csökkent a számuk. A rekord a 134 közfog-

lalkoztatott volt a településen, 2014-ben, most 48 
van. Megharmadolódott a számuk, mert kevesebb 
lehetőségünk van, a munkaerőpiacon is elhelyez-
kedtek közülük többen. Volt, amikor túl sokan 
voltak, nem tudtunk munkát adni nekik, most 
viszont túl kevesen vannak az adott hektármeny-
nyiséghez és a terveinkhez. Nagyon nehezen tud-
juk az utóbbiakat véghezvinni, azzal együtt, hogy 
az elmúlt 9 évben közel 100 millió forint érték-
ben gépesítettünk. 

– Miből van a településnek bevétele?
– Gyakorlatilag a megtermelt javakból, meg a 

helyi adókból, ám ezek együtt sem fedezik a kiadása-
inkat. Igen komoly hiányt görgetünk magunk előtt. 

– A Magyar Falu Programból tudnak valamit 
hasznosítani?

– Négy pályázatban vettünk részt. Az egyik nem 
volt sikeres, a másodikat megnyertük, ott meg-
kaptuk a támogatói okiratot. Két pályázat elbírá-
lása függőben van. Ezek segítségével a belterületi 
utjainkat szeretnénk megjavítani. 

– A Szövetség miben tud segíteni Váncsodnak 
és önnek?

– Nagyon hasznos volt számomra a kampány-
felkészülési tréning Szemesen. Az is fontos, hogy 
a TÖOSZ-tagok meg tudják egymással osztani a 
tapasztalataikat. 

– Van testvértelepülésük?
– Igen, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsöd. 

Azért, mert ebben a nagyközségben található 
Váncsod nevű településrész. A tatárjárás idején 
az ottani lakosok egy része Váncsodra menekült.

– Mennyire erős itt a közösségi élet?
– Pezsgő a kulturális életünk. Nagyon szép 

ünnepeink vannak. Nemzeti ünnepeinket mind 
megüljük, és persze a Húsvétot és a Karácsonyt 
is. Megtartjuk az elszármazottak találkozóját, 
amelyet harmadik ízben rendez meg a község, 
és mintegy 200 vendéget várunk. Váncsodon van 
amatőr modern táncegyüttesünk kettő is, kéz-
műves szakkörünk, a Fehér Akác Népdalkör saj-
nos éppen szünetel.  A tízedik, jubileumi őszkö-
szöntő fesztiválunkra szeptemberben kerül sor, 
és nagyon sok embert megmozgat.

go2mapshungary.hu/referencia

Láthatóvá és bejárhatóvá teheti intézményeit.
A TÖOSZ Székháza is része lett a virtuális világnak.

Nézze meg saját szemével!
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Fontos az önállóság 
és a pályázati sikerek

1961-ig meghatározó volt a község életében a szén-
bányászat. Most munkalehetőséget a környező 
települések nyújtanak. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy önerőből kevés dolgot tudnak megvalósí-
tani, bevétel híján.  A múltról és a lehetőségek-
ről beszélgettünk Sziebert Éva polgármesterrel.

– Honnan származik a település neve?
– A község határában álló Várfő-hegyről, más 

néven Törökdombról kapta. Itt földvár állt a  
XII-XIII. században, amely később török kézbe 
került, megfigyelőhelyként használták. 

– A község történetében szerepel, hogy sok sváb 
családot kitelepítettek innen Németországba. 
Ők még visszajárnak?

– Nem, már megöregedtek, viszont van német 
testvértelepülésünk, Hahnheim. Éppen most 
fogjuk ünnepelni a kapcsolatunk létrejöttének a 
20 éves évfordulóját nagyszabású gálaműsorral. 
Egyik évben mi megyünk hozzájuk, másik évben 
ők jönnek ide. És nemcsak egy küldöttség érke-
zik ilyenkor, hanem egész busznyian. Egy hosz-
szú hétvégét töltenek nálunk. 

– Ön hogy került Váralja polgármesteri székébe?
– A 2014-es választáson kezdtem polgármes-

ter jelöltként, mert elődöm nem szeretett volna 
újra indulni. Akkor megválasztottak és azóta 
igyekszem a településért a legjobb tudásom sze-
rint végezni a munkát. Régi vendéglátós családból 
származom, ezen a területen dolgoztam sokáig, 

Szerző: Hajós Anna

A Dél-Dunántúlon, a Mecsek északkeleti lábánál, a Váraljai-völgyben található 
Váralja. A Mecsek révén itt is szubmediterrán éghajlat alakult ki, mérsékelten meleg 
és mérsékelten nedves, az országos átlagnál magasabb középhőmérséklettel és 
napsütéses órákkal. Itt található Tolna megye legmagasabb pontja, az 593 méter 
tengerszint feletti magasságú Dobogó. 

majd itt a településen a Tanodában voltam men-
tor. Szeretnék ősszel is indulni a tisztségért, foly-
tatva a pályázatokat. 

– Mivel foglalkozik a lakosság?
– Már nagyon rég óta bányásztelepülés volt a 

miénk, feketeszenet bányásztak. Jelenleg is hatal-
mas mennyiségű készlet van a föld alatt, az elmúlt 

Sziebert Éva polgármester
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húsz évben folytak kísérletek a bányászat újrain-
dítására és ez a lépés ma is napirenden van. 

– Ez Váraljának jó lenne, vagy sem?
– Nehéz kérdés. Biztos lenne rossz oldala is, de 

úgy gondolom, a mostani technológiával már nem 
úgy kell elképzelni, mint ahogy a 65-70-es évek-
ben a brikettgyár működése során minden kor-
mos volt. Most meglenne az az előny is, hogy az 
itt élőknek munkalehetőséget biztosítana. Mióta 
bezárták a bányákat, az egy ideig Komlóra, az 
ottani bányába járók már Bonyhádra mennek, 
valamint a közelmúltban Nagymányokon lét-
rehozott iparterületre, ahol sok üzem létesült. 
A 30 kilométerre lévő Szekszárd is nyújt mun-
kalehetőséget. 

– Itt, helyben nem volt ilyen fejlesztésre mód? 
– Sajnos a rendszerváltás után nem gondoltak 

erre, és éppen ezért elestünk ettől a nagyon lénye-
ges bevételtől, az iparűzési adótól.

– A település történetét olvasva láttam, hogy 
29 éve önállóak. Miért érezték ezt fontosnak és 
szükségesnek?

– A múlt rendszerben Váralját Nagymányok-
hoz csatolták közigazgatásilag, az lett a szék-

helyközség. 1990. január 1-jétől, a helyi népsza-
vazás sikere nyomán nyertük vissza az önálló-
ságunkat. Ez az előző forma nem mindig ked-
vező a kisebbik településnek. Az első mindig a 
nagyobb volt, sok tekintetben. És ez így történt a 
mi esetünkben is. Hátrányos helyzetben éltünk 
hozzájuk képest. 

– Hogy látja a közmunka szerepét a község éle-
tében?

– Régebben jelentős volt a benne résztvevők 
száma, de ma már úgy látom, lassan kifutóban 
van a program. Úgy gondolom, aki dolgozni sze-
retne, az elmúlt években kapott rá lehetőséget, el 
tudott helyezkedni, aki nem, az nem is akar iga-
zán munkához kezdeni. 

– Hány lakosa van Váraljának?
– 821-en vagyunk. Sajnos fogy a népesség, jelen-

tősen magas az idősek száma.
– A turizmus segíti esetleg a települést?
– Váraljának van egy nagyon szép parkerdeje, 

tájvédelmi körzettel határos. Számos védett állat-, 
és növényfaj él itt. A 70-es években három hor-
gásztavat is kialakítottak. Az egész megyéből jön-
nek ide élvezni ezt a turisztikai látványosságot. 

Váralja
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A TOP-os pályázat keretében nyertünk 200 millió 
forintot a tavainknak, valamint a váraljai patak és 
a csapadékvíz elvezetésére, az iszapolódás meg-
szüntetésére. Ezt sem tudtuk volna saját erőből 
elvégeztetni. A pályázat keretében megvalósul a 
három tó kikotrása és a falun átfolyó patak rend-
betétele. Van egy ifjúsági tábor is a község terü-
letén, ez azonban nem az önkormányzat tulaj-
dona, hanem Bonyhád városé. A látványossá-
gaink közé tartozik a bányamúzeumunk, amely 
közel 200 év bányászkodásának állít emléket a 
földalatti táróban, Magyarországon majdnem 
egyedülálló módon.

– A Magyar Falu Program pályázatain indul-
tak-e valamelyik lehetőségért, támogatás elnye-
réséért?

– Először a Nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése pályázaton indultunk, amelyen Váralja 
község Tolna megyében a legmagasabb összeget 
nyerte el, 21 millió 753 ezer forintot. Ebből szeret-
nénk a művelődési ház vizesblokkjának a felújí-
tását megvalósítani, az akadálymentesítést elvé-
gezni, illetve a bejárati ajtókat kicserélni. A műve-
lődési ház katasztrófális állapotban van. Évek óta 
szükség lenne a felújításra, most el tudunk indulni, 

méghozzá önerő nélkül, mert ne felejtsük el, hogy 
az ilyen kis településeknek, mint a mienk, csak 
a pályázatok adnak lehetőséget. Nem tudjuk az 
önrészt vállalni. Számunkra fontos volt, hogy száz 
százalékos támogatást kapjunk. A kapott összeg-
ben benne szerepel a tervezés, a műszaki ellenőr-
zés díja. Lehetett továbbá programokra pályázni. 
Eszközbeszerzésre, és egy fő foglalkoztatására 
kaptunk 3 millió forintot. Ugyancsak pályázattal 
nyertünk orvosi eszközökre 3 milliót, így a nem-
rég felújított orvosi rendelőnket korszerű eszkö-
zökkel tudjuk felszerelni.

– Van közösségi élet?
– Több civilszervezet működik a településen. 

Ilyen a Váraljáért Egyesület, a Hagyományőrző 
Egyesület, a Váraljai „Jószerencsét” Bányász Egye-
sület, a Váralja Gyermekeiért Egyesület. Folyama-
tosak a programok; ha valaki szeretne, a falu kul-
turális életében részt tud venni. A Magyar Falu 
Programban további három dologra pályáztunk, 
az egyik a régi szokások, hagyományok megismer-
tetése, óvodás, iskolás gyerekek tanítása népi játé-
kokra. Népviseletes babák öltöztetése, a sárközi 
viselet megismertetése, népdalok, táncok taní-
tása szerepel benne. Most indult egy egyhetes 
tábor óvodáskorú gyerekeinknek, amelyik mind-
ezt magában foglalja. 

– Milyen különleges ünnepe van Váraljának?
– A Kuglóf Fesztivál a legvonzóbb rendezvé-

nyünk. Ezen kerül sor a régi váraljai lakodalmas 
süteménynek az összeállítására, a dagasztására. 
A mi asszonyaink ott egy nagy teknőben végzik 
mindenki szeme előtt ezt a munkát, és egyúttal 
tanítják a fiatal nemzedéknek ennek a hagyomá-
nyos süteménynek az elkészítését. 

– A TÖOSZ tud a munkájában segíteni?
– Nagyon szeretem a Szövetség rendezvényeit, 

ha időm engedi, mindig részt veszek a konferenci-
áikon, ahol korrekt tájékoztatást kapunk az éppen 
aktuális lehetőségekről. 

A váraljai tó
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Nagy turisztikai-
történelmi lehetőség 
előtt Abasár

Az eseményen Dr. Lénártné Benei Anikó, Aba-
sár polgármestere elmondta, a község számára 
ez óriási lehetőség. Felidézhetik az itt élt király 
korát, megtekinthetők lesznek a leletek, progra-
mokkal, legendák megelevenítésével hozzák közel 

Szerző: Hajós Anna

Abasár méltán büszke arra, hogy harmadik királyunk, Aba Sámuel nemzetségközpontja 
itt volt a XI. században. Érdekes módon megmaradt a középkori településszerkezet 
napjainkban is. Most az évek óta történő figyelemfelhívás végre sikert hozott. 
Ünnepélyes keretek között aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az 
Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó Magyarságkutató Intézet, valamint az 
Egri Dobó István Vármúzeum széleskörű együttműködési megállapodást kötött Aba 
Sámuel palotájának feltárására. 

a látogatókat a hazai középkorhoz. A rekonst-
rukció további információkhoz juttatja a tudó-
sokat és az érdeklődőket az államalapítás korá-
ról. Mint megemlítette, „helyére kerül az iden-
titásunk”. 
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Az ünnepélyes aktus előtt a résztvevők megte-
kintették a Bolt-tetői feltárást, amely a munkála-
tok egyik kiindulópontja lesz. Egymást követik a 
lépések, szerencsére a terület, amelyen a közép-
kori építészet ismeretében a nemzetségfői központ 
alakját, kiterjedését feltételezik, kevéssé beépített. 
Tudják, hol a rotunda, a kör alakú kápolna helye 
az egyik ház pincéjében, és a feltételezett királyi 
sírhoz vezető borpince is önkormányzati tulaj-
donban van. Várhatóan a feltárásra 250 millió 

forintot fordíthatnak. Ebbe azonban nem szere-
pel a környék rendezése, látogatóközpont kiala-
kítása. Remélik, a kutatás során megtalálják Aba 
Sámuel sírját is.

Dr. Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságku-
tató Intézet főigazgatója az abasári önkormány-
zat épületében sorra kerülő aláírás előtt kiemelte, 
hogy kevés ilyen magyar történelmi helyünk van. 
A polgármester asszony már az intézet megala-
kulásakor felkereste, a feltárás támogatását kérve. 
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Szerencsés helyzet, hogy az együttműködés tel-
jes. Megtalálják a megfelelő módot, minőséget és 
a láthatóság biztosítását. Ringert Csaba, a Dobó 
István Vármúzeum igazgatója arról beszélt, rég-
óta folytatnak ásatásokat Heves megyében, itt 
Abasáron is. Ugyancsak az esemény fontosságát 
szögezte le Horváth László, a Heves megyei 2 sz. 
országgyűlési egyéni választókerület országgyű-
lési képviselője. Mind Abasár, mind a régió szá-
mára jelentős, nemzettudat gazdagító közös kincs 
lehet ez a páratlan régészeti lelet.

Az aláírás helyszíne, a községháza teljesen meg-
újult. Az Energiatudatos Önkormányzati műkö-
dés projekt 44 millió 339 ezer forintos támogatá-

sával sikerült az energetikai felújítás. Megtörtént 
a fűtéskorszerűsítés, teljes egészében megújult a 
fűtésrendszer, megújuló energiaforrásokkal és új 
kazánnal gazdagodott. Elvégezték a nyílászáró cse-
rét, az épület teljes körű szigetelését a lapos tető 
szigetelésével együtt, kialakításra került az aka-
dálymentesítés. Miután az akadálymentesítést az 
utca felöl nem lehetett megoldani, ezért megvál-
tozott a bejárat helye. A régi helyén kialakult üres 
téren a zászlókat és a községháza feliratot állítot-
ták fel, a költségeket az önkormányzat állta, ahogy 
az irodák festését is. Így a ház, amelynek az évti-
zedek során több funkciója is volt, most újjáva-
rázsolva várja az itt élőket.
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Társadalmi felzárkózás 
– eredmények  
és a közeljövő tervei

Az első nagyon fontos a lépés: 
a Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia kidolgozása
Az európai uniós magyar elnökség kiemelkedő 
eredménye volt, hogy 2011 áprilisában az Euró-
pai Bizottság elfogadta a nemzeti roma integrá-
ciós stratégiák uniós keretrendszerét. A tagálla-
moknak el kellett készíteniük, illetve felül kel-
lett vizsgálniuk a romák integrációját célzó nem-
zeti stratégiájukat, s azt be kellett nyújtaniuk az 
Európai Bizottságnak. A keretrendszer elfogadása 
igazi történelmi lépés, mérföldkő volt a mintegy 
10 millió európai roma számára.

Magyarország elsőként készítette el és 2011. 
december elején benyújtotta a Magyar Nem-
zeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát, amely-
lyel Európa legjelentősebb felzárkózást segítő 

Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága

2019. május 1-jével új fejezet kezdődött a társadalmi felzárkózáspolitikában: a 
szakterületet irányító helyettes államtitkárság az Emberi Erőforrások Minisztériumából 
átkerült a Belügyminisztériumba. Ez nem csak szervezeti változást jelentett, hanem 
azt is, hogy a jövőben a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását erőteljesebben 
támogathatja az önkormányzati, területfejlesztési, közfoglalkoztatási ágazat. Ennek 
máris látható eredménye, hogy 300 hátrányos helyzetű településen elindulhat egy 
közfoglalkoztatással kibővített, nagyszabású felzárkózási pilot-program. Először 
31 helységben, jövőre és azt követően pedig a többiekben. A következőkben a 
Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága 
összefoglalja a szakterület eddigi eredményeit és vázolja a jövőbeni lépéseket a 
társadalmi felzárkózás területén. 

középtávú programját hajtja most is végre. Ez 
az Európai Unió egyetlen teljes körűen tudo-
mányos alapokra helyezett szegénységellenes 
programja. 

A dokumentumban leírják, mit kell tenni kor-
mányzati szinten, miként kell bevonni a cigány 
közösség intézményeit, önkéntes és választott szer-
vezeteit, képviselőit, hogy egyre több embernek 
segítsenek a szociális, anyagi, lakhatási és egyéb 
gondok leküzdésében. Biztos, hogy a magyar szo-
ciálpolitika történetének legnagyobb humán-
fejlesztését hajthatjuk végre. A szegénységben 
élők helyzetének javítása nemzeti és európai ügy. 
Szemléletváltást jelent, hogy a mélyszegénység-
ben élőket – köztük a romákat – sikerült kimoz-
dítani a passzivitást jelentő segélyezési rendszer-
ből. Tudatosítottuk, hogy saját erőből mindenki 
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képes tenni sorsának javításáért, s ehhez kor-
mányzati segítséget kaphat.

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 
Államtitkárság célja mindig az volt, hogy javul-
jon a szegénységben, szocializációs és életmód-
beli hátrányokkal élő cigány és nem cigány magya-
rok szociális helyzete, egyre nagyobb tudáshoz, 
illetve több munkalehetőséghez jussanak, s meg-
törjük a szegénységspirált. 

Büszkék vagyunk arra, hogy ezt megelőzően 
nem volt olyan romákkal kapcsolatos kormány-
zati szakpolitika Magyarországon, amely min-
den évben számot adott volna az elvégzett mun-
káról. 2010 óta azonban a kormány ezt megteszi, 
s válaszokat ad: megfelelően tervezte-e a forrá-
sokat, azok eljutottak-e a rászorulókhoz? Mára a 
munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelem 
eredményei mérhető és igazolható módon meg-
jelentek és stabilizálódtak. Ezt támasztják alá a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és más szer-
vezetek kutatási jelentései. Valamennyi szegény-
séget mérő mutatóról elmondható, hogy a 2012-
2014 közötti mélypont után eltérő ütemben, de 
folyamatosan javul, s ez vonatkozik a romákkal 
kapcsolatos adatokra is.

A Stratégia intézkedései
Kiemelt területek: gyermek jól-lét, oktatás, foglal-
koztatás, képzés, egészségügy, lakhatás, területi 
felzárkózás, együttélést segítő szemléletformálás. 
A Stratégiához készült intézkedési terv is: min-
den területre konkrét feladatokat fogalmaztunk 
meg, ehhez felelőst, határidőt és forrást rendel-
tünk. A feladatok teljesítését évente ellenőrizzük.

A Stratégia nem csak a romákról, 
hanem minden szegénységben élő 
magyar család felkarolásáról szól 
Ahhoz, hogy Magyarországon minden szegény-
ségben élő cigány és nem cigány ember a saját 
erejéből beilleszkedjen a társadalomba, közösen 
kell cselekedni. 

Amennyiben a gazdaságilag, szociálisan hátrá-
nyos helyzetű társadalmi réteget segítjük, azzal 
egyben a roma lakosság rászorulóit és a nem 
roma lakosság leszakadóit is elérjük, vagyis nem 
etnicizáljuk a szegénységgel járó problémákat. 

A leszakadó társadalmi rétegben a romák felül-
reprezentáltak, ez az oka annak, hogy sokan a sze-
génység elleni küzdelmet kizárólag cigányügy-
nek gondolják. A „kiemelten, de nem kizárólago-
san” elv mentén dolgoztunk és dolgozunk most 
is, együttműködve roma és nem roma közössé-
gekkel, emberekkel, hogy a hangsúly valóban a 
rászorulók segítésén legyen. 

A 2011 óta végzett társadalmi felzárkózási mun-
kánk révén már mérhetőek a szegénységben élők-
kel kapcsolatos pozitív változások. A legfrissebb 
adatok szerint Európában a magyar romák között 
a legalacsonyabb a munkanélküliség, óvodáskorú 
gyermekeik közel 100%-ban intézménybe járnak, 
majd az általános iskola elvégzése után középisko-
lába felvételiznek. A cigányság szegénységben élő 
csoportjai ugyanakkor még mindig rossz egészség-
ügyi, szociális helyzetben vannak, a várható élet-
tartamuk is jóval alacsonyabb: a nyugdíjas korú 
roma emberek aránya elenyésző. Nagyon magas 
az alacsony képzettségűek száma, ezért ők van-
nak a legjobban kitéve a munkanélküliség veszé-
lyének. A magyar kormány éppen ezért fontos fel-
adatának tartja, hogy a romák megfelelő képzett-
séghez, lakhatáshoz, munkához jussanak, mert 
ez a réteg – egyebek mellett – fontos munkaerő-
tartalékot jelent az ország és Európa számára.

A magyarországi romák
A romák alkotják az ország legnagyobb hiva-
talosan elismert nemzetiségét. Magyarorszá-
gon az az ember cigány, aki magát a népszám-
láláson, a szavazásnál, az iskolában, az önkor-
mányzatnál cigánynak vallja. Az 1992-es adatvé-
delmi törvény alapján az etnikai hovatartozást 
ugyanis az érintett írásos beleegyezése nélkül 
nem lehet nyilvántartani. Becslések szerint a 
cigány/roma lakosság száma 6-800 ezer főre 
tehető. Az ország 3155 települése közül 2000-ben 
élnek cigányok. Vidéken a három északi megyé-
ben laknak a legtöbben. 

A hazai romák három nagy csoportja külön-
böztethető meg. A magyarcigányok, az oláhcigá-
nyok és a beások. A két utóbbi csoport a nyelvét is 
hűen őrzi, amihez minden támogatást megkap a 
nemzetiségi oktatáson keresztül. Az oláhcigány-
ság – a magyar anyanyelv mellett – a romani, a 
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beás cigányság az ettől teljesen eltérő beás nyel-
vet is beszéli.

Milyen újabb lépések következnek? 

2019-ben bővült a társadalmi felzárkózás 
programstruktúrája – elindult a 
legrosszabb helyzetű települések célzott 
fejlesztése
A „Felzárkózó települések” elnevezésű prog-
ramunk célja, hogy a Központi Statisztikai Hiva-
tal legalacsonyabb komplex mutatói alapján kivá-
lasztott 300 településen – azok szakaszos bevo-
násával, először 31 helységben – hosszú távú fej-
lesztés induljon. Az 5-10 éves programba – a 
kapacitások és források függvényében – évente 
30-50 települést vonnak be. A program vég-
rehajtásának szakmai támogatását a – 2019. 
május 1-jétől a társadalmi felzárkózási terü-
letet is irányító – Belügyminisztérium bizto-
sítja, kinevezett miniszterelnöki biztosa szintén 
a Belügyminisztérium kötelékében, Vecsei Mik-
lós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. 

Alapvető célkitűzésünk, hogy megtörjön a sze-
génységspirál, fejlődjenek a települések és a jövő-
ben minél kevesebb gyermek szülessen olyan 
behozhatatlan hátrányokkal, amelyek szükség-
szerűen újratermelik önmagukat a következő 
generációkban is. 

Magasabb, hatékonyabb szintre léptünk 
a társadalmi felzárkózás terén
Az elmúlt években – a 2011-ben elfogadott Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia alap-
ján, uniós és hazai forrásokból – a leghátrányo-
sabb helyzetű térségekben, illetve településeken 
már voltak – látható eredményeket felmutató – 
programok, kezdeményezések. Az állam közre-
működésével, a karitatív, a civil szervezetek és az 
önkormányzatok tapasztalatai nyomán kiépült 
egy innovatív felzárkózási szolgáltatási rend-
szer. Ennek részei a Biztos Kezdet Gyermekházak, 
a Tanodák, a roma szakkollégiumok, a komplex 
telep-programok, a tanulást segítő különféle ösz-
töndíj programok, a romákat célzó, foglalkoztat-
hatóságot segítő vagy kulturális programok. Ezek 
olyan szakpolitikai eszközök, amelyek a helyi szer-

vezetek, szakemberek tapasztalatai és közremű-
ködése, azaz jelenléte mellett hatékonyan támo-
gatják a társadalmi felzárkózást.

A romák továbbra is gazdasági nehézségekkel és 
előítéletekkel küzdenek. Bár számos kísérlet tör-
tént, nem valósult meg igazán teljes beilleszke-
désük a társadalomba. A Magyar Kormány állás-
pontja szerint a romák leszakadása ma is jelentős 
a tanulás, képzettség, az egészségi állapot, vala-
mint a jövedelmek területén. 

2019-ben megérett a helyzet arra, hogy szakmai 
jelenléten alapuló, a helyi adottságok feltárásán, 
egyedi diagnózison alapuló komplex beavatkozá-
sokat hajtsunk végre a hátrányos helyzetű tele-
püléseken, támaszkodva a már szilárdan működő 
felzárkózási szolgáltatási rendszerre. 

2017-ben indult el a közös gondolkodás a Belügy-
minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között 
a legnehezebb helyzetű, 300 település kiválasztá-
sára. A BM és az EMMI egyetértett abban, hogy 
a korábban Tiszabőn és Tiszaburán már sikere-
sen bevált, az állam és a Máltai Szeretetszolgálat 
együttműködésével létrejött kormányzati progra-
mot terjesszék ki további településekre. 

A Tiszabő–Tiszabura program volt az első 
ilyen összefogásban létrejött, szakmai jelenléten, 
a helyi adottságok feltárásán, egyedi diagnózison 
alapuló komplex program – az önkormányzatok, 
a szakmai, a civil, az egyházi szervezetek, a köz-
nevelési és a közművelődési intézmények közre-
működésével. 

A társadalmi felzárkózás ügyét csak összefo-
gással, komplex módon lehet végrehajtani, odafi-
gyelve a család minden tagjára, leginkább a gyer-
mekekre.

Miért csak az a 300 település?
A „Felzárkózó települések” programjában szereplő 
háromszáz települést úgy választottuk ki, hogy a 
leginkább rászorulókhoz, azon belül is a gyerme-
kekhez jusson el először a segítség. Egyértelművé 
vált, hogy egyszerre, egy ütemben az egész ország 
területén nem tudjuk megfékezni a „leszakadást”, 
ezért kísérleti programokat hoztunk létre. A hely-
ségeket objektív szempontok és komplex foglalkoz-
tatási, iskolázottsági, lakhatási, jövedelmi, bűnö-
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zési viszonyokat és a korszerkezetet egyaránt figye-
lembe vevő – a KSH-által összeállított statisztikai 
mutatók – alapján választottuk ki. Ezek mellett a 
települések növekvő gyermeklétszáma volt a kivá-
lasztás hangsúlyos szempontja, hiszen a szegény-
ségbe születő és segítség nélkül maradó gyermekek 
a szüleik életútját tudják csak megismételni. Meg-
felelő és célzott segítséggel azonban aktív, munka-
vállaló és felelős közösségi emberekké válhatnak. 
Ezt kell elérnünk minél több helyen. 

A 300 településen mintegy 270 ezer ember él, 
akiknek 41%-a roma származású. A helységek 
rendkívül rossz társadalmi-gazdasági helyzetben 
vannak: a lakosság iskolai végzettsége alacsony, 
nagy a szegénység, sok a munkanélküli. A kom-
fort nélküli lakások aránya meghaladja az orszá-
gos átlagot. A lakásokra a túlzsúfoltság jellemző, 
vannak települések, ahol a lakások csaknem két-
harmada közmű nélküli.

A pilot-program csak akkor lehet sikeres, ha a 
települések vezetői is támogatják azt és minden 
segítséget megadnak. Az elért eredmények pél-
daként szolgálhatnak majd az ország többi tele-
pülése számára is, így az önkormányzatok szo-
ros együttműködése nagyon indokolt. 

Mit szeretnénk elérni a „Felzárkózó 
települések” programjával?
A résztvevők számát, a kitűzött célokat és a rendel-
kezésre álló eszközöket nézve megállapítható, hogy 
Magyarországon még nem indult ilyen méretű, 
koncentrált integrációs program a hátrányos hely-
zetűek megsegítésére. Az állam egyedül nem tudja, 
a roma közösségek pedig egyedül nem képesek 
megvalósítani a felzárkózást – nyilatkozta a prog-
ram indításakor Pintér Sándor belügyminiszter. 
Ezért együttműködés kell: a Magyar Kormány – 
a belügyi tárca és az EMMI – az egyházi karita-
tív és civil szervezetekkel fogott össze, a pilot-
programot pedig a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat koordinálja.

A célok között van egyebek között a gazdasági 
bűncselekmények visszaszorítása, a közművek-
hez való jobb hozzáférés biztosítása, a teljes fog-
lalkoztatottság elérése, akár munkahelyteremtés-
sel. Alapvető cél az ott élők – köztük a romák – 
oktatása, szakképzése, egészségügyi ellátásának 

javítása már születéstől kezdve, de a fenntartha-
tóság érdekében az önkormányzatok kiszámít-
ható működésének elérése is. Az EMMI szűrő-
buszokkal járul hozzá a legszegényebb települé-
seken lakók egészségi állapotának javításához, 
hiszen az időben felismert daganatos és szív- és 
érrendszeri betegségek hatékonyan gyógyíthatók.

Mintaként a Jelenlét program 
szolgál…
A Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja 
nem előre megírt feladatokat valósít meg tele-
püléseken, hanem a helyben megismert problé-
mákra keres gyakorlati megoldásokat, és szoci-
ális diagnózisok felállításával jelöli ki a fejlődés 
irányába tett lépéseket. 

Azt már a korábbi gyakorlatok is mutatják, hogy 
minden település más és más beavatkozást igé-
nyel. Az anyagban korábban említett Tiszabura 
a legszegényebb települések egyike volt, mégis 
sikerült a társadalmi felzárkózás területén szép 
eredményeket elérni. Közel 4 év alatt – a karita-
tív szervezetek és az állam összefogásával – meg-
újult a helyi óvoda, bölcsőde, létrejött egy aszta-
losműhely, egy varroda. Ezek megélhetést bizto-
sítanak a településen élők egy részének.

A 2019-ben indult programba bevont 300 tele-
pülésen – első körben 31-ben – a megvalósítás a 
helyi adottságok feltárásán, a Jelenlét programon 
és az egyedi diagnózis szerint kialakított komplex 
beavatkozásokon alapul. Ezeket a Máltai Szere-
tetszolgálat dolgozta ki és alkalmazza. A lényeg, 
hogy a szakemberek odaköltöznek a településekre, 
folyamatosan együtt élnek a helyi közösséggel, 
megismerve problémáikat és erőforrásaikat. Napi 
szinten szembesülnek a gondokkal, találkoznak 
emberekkel és muszáj közösen gondolkodniuk a 
megoldásokról. Minden korosztálynak segítenek, 
de főleg a gyerekeknek, akiknek lehetőséget biz-
tosítanak az egészséges fejlődéshez. 

A Jelenlét program konkrét elemei: megerősí-
tett védőnői szolgálat, Biztos Kezdet Gyerekház, 
jól működő óvoda és iskola, Tanoda és ifjúsági 
szolgáltatások, sportegyesületi keretek közötti 
sportolás, gyermekétkeztetés, szenvedélybeteg 
ellátás, idősek gondozása, szociális gondozók és 
ápolók, szociális asszisztensek képzése, család-
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gondozás, lakhatási körülmények javítása, fenn-
tartható foglalkoztatási lehetőségek beindítása 
és közösségi programok. 

A felzárkózási munka új kulcsszava 
a diagnózis
A fejlesztések lentről, a településről indulnak, a 
kezdeményezések a települések valódi igényét 
tükrözik, és így – hasonlóan az emberek gyógyí-
tásához – a települési diagnózis alapján a keze-
lés is célzott lesz: közösségben, közös felelősség-
vállalással, teljesítmény elvárással. 

A korábbi fejlesztési források nem, vagy csak 
részben jutottak el ezekre a településekre, a helyi 
összehangoltság hiánya még a jó kezdeményezé-
seket is fel tudta emészteni. Így az országos prog-
ramok nem fékezték meg az egyes területek lesza-
kadását, a települések viszont önerőből nem tud-
tak részt venni pályázatokon, sőt egyéb más prob-
lémáikra sem találtak megoldást.

A 2019-ben, 31 településen indult a program 
számára kormányhatározatban biztosítják a 

pénzügyi forrást. A megvalósításban részt vesz-
nek az egyházi karitatív, valamint civil szer-
vezetek – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
módszertani támogatásával. Együttműködnek 
majd az illetékes kormányhivatalokkal, a tele-
pülési önkormányzatokkal, a roma nemzetiségi 
önkormányzatokkal és a helyben elérhető köz-
szolgáltatásokkal (pl. család- és gyermekjóléti 
szolgáltatás, Biztos Kezdet Gyerekház, védőnők, 
tanodák stb.) és támaszkodnak a meglévő inf-
rastruktúrákra (pl. közművelődési). A beavat-
kozások széles korosztályt céloznak, számos 
területet lefednek, erősítik egymás hatásait és 
komplex módon segítik a romák társadalmi fel-
zárkózását is.

Érdemes megjegyezni, hogy a hátrányos hely-
zetű települések fejlesztését szolgálja egyébként 
komplex módon a Magyar Falu Program, a Felzár-
kózó Települések programja, valamint a Magyar-
ország egyes területei közötti gazdasági egyenlőt-
lenség csökkentése érdekében szükséges fejlesz-
tési programcsomag is. 
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Az állam helyett 
végeztünk el fontos 
feladatot a helyi 
közéletben való 
állampolgári részvétel 
előmozdítása 
érdekében

A.  A helyi demokratikus részvételi 
politika irányelvei

A tagállamok:
1. betartják az Európai Tanács hivatalos doku-

mentumokhoz való hozzáférésről szóló 
egyezményében (CETS Nr.205) meghatá-
rozott, a helyi közösség számára aggoda-
lomra okot adó kérdésekkel kapcsolatos tájé-
koztatás elveit azért, hogy polgáraik hallat-

Az Európa Tanács Miniszteri Tanácsának javaslata CM/Rec(2018)4 a tagállamok 
számára az állampolgárok helyi közéletben való részvételéről (elfogadva a Miniszterek 
Tanácsa által 2018. március 21-én).1

hassák a hangjukat a közösségüket vagy őket 
érintő döntésekben, valamint a helyi önkor-
mányzatok döntéshozatalának átláthatósága 
érdekében, ezáltal is növelve a döntéshozók 
elszámoltathatóságát;

 2. új utakat keressenek a civil szemlélet terjesz-
tésére és a demokratikus részvétel kultúrá-
jának előmozdítására a közösségek, illetve 
a helyi önkormányzatok által;

 3. a közösséghez való tartozás tudatosítása és 
az állampolgárok ösztönzése arra, hogy vál-
lalják a közösségi életéhez való hozzájáru-
lásból származó felelősségüket;

1 https://rm.coe.int/16807954c3; magyarázó memoran-
dum: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectID=090000168077df31
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 4. tulajdonítsanak kiemelt jelentőséget a ható-
ságok és a lakók közötti kommunikációnak, 
és ösztönözzék a helyi hatóságokat arra, hogy 
az állampolgárok részvételére helyezzék a 
hangsúlyt, és gondosan mérlegeljék igényei-
ket és elvárásaikat azért, hogy megfelelő 
választ adjanak az általuk kifejezett igényekre;

 5. alkalmazzanak átfogó megközelítést az 
állampolgárok részvételére vonatkozóan, 
figyelembe véve mind a képviseleti demok-
rácia folyamatait, mind pedig a döntéshoza-
talban való közvetlen részvétel formáit és a 
helyi ügyek irányítását;

 6. kerüljék el a túlzottan merev megoldásokat 
és tegyék lehetővé a kísérletezést, elsőbb-
séget biztosítva a polgárok felhatalmazá-
sának; következésképpen a tagállamoknak 
a részvételi eszközök széles körét kell biz-
tosítaniuk, jóllehet, a körülményektől füg-
gően lehetőségük van ezek egyesítésére és 
kiigazítására;

 7. kezdjék meg a helyi részvétel helyzetének 
mélyreható elemzését, hozzanak létre meg-
felelő referenciapontokat, és vezessenek be 
egy monitorozási szisztémát azért, hogy nyo-
mon követhessék a változásokat annak érde-
kében, hogy később meghatározzák a pozi-
tív vagy a negatív tendenciáinak okait és a 
mechanizmusok hatását;

 8. tegyék lehetővé az országok közötti és az 
országon belüli információcserét a polgárok 
részvételével kapcsolatos legjobb gyakorla-
tokról, támogassák a helyhatóságok tanu-
lási folyamatát a részvételi módszerek haté-
konyságáról, és biztosítsák, hogy a lakosság 
teljes körű tájékoztatást kapjon a lehetősé-
gekről, figyelembe véve a Miniszteri Bizott-
ság CM/Rec(2009)2. számú ajánlását a tag-
államoknak a részvételi és részvételi politi-
kák helyi és regionális szintű értékeléséről, 
ellenőrzéséről és monitorozásáról, valamint 
a hozzá csatolt CLEAR eszközről;

 9. szenteljenek különös figyelmet azoknak az 
állampolgároknak, akiknek nehézséget okoz 
az aktív részvétel, vagy akik kimaradnak a 
helyi közéletből;

10. mozdítsák elő a nők és a férfiak egyenélő 
részvételét a helyi politikában és a helyi köz-
életben;

11. ismerjék fel a gyermekek és a fiatalok által 
a helyi közösségek fenntartható fejlődésé-
nek jelentőségét, és hangsúlyozzák a szere-
püket ezekben;

12. ismerjék el és erősítsék az egyesületek és 
polgárok csoportjai, mint kulcsfontosságú 
partnerek szerepét a részvétel kultúrájának 
kialakításában és fenntartásában, valamint a 
demokratikus részvétel gyakorlati alkalma-
zásának hajtóerejeként;

13. ismerjék fel, hogy a kulturálisan sokszínű és 
befogadó társadalmak mindenki részvételét 
megkönnyíthetik a közéletében;

14. ösztönözzék és használják ki a hatóságok 
közös erőfeszítéseit a kormányzás minden 
szintjén, hiszen a szubszidiaritás elvének 
megfelelően minden egyes hatóság felelős 
a saját hatáskörébe tartozó intézkedések 
megtételéért.

B.  Döntések és intézkedések 
a polgárok helyi közéletben 
való részvételének ösztönzésére 
és megerősítésére

I. Általános döntések és intézkedések
A tagállamok:

1. meggyőződnek arról, hogy egy komplex és 
globalizált társadalomban a helyi fellépés és 
a döntéshozatal egyértelmű a nyilvánosság 
számára a helyhatóságok szerepének meg-
határozásában;

 2. kellő hangsúlyt fektetnek ezekre a szerepekre, 
és szükség esetén meggyőződnek arról, hogy a 
nemzeti, regionális és helyi szintű   hatáskörök 
egyensúlya biztosítja, hogy az önkormányza-
tok és a képviselők elég hatáskörrel és kapaci-
tással rendelkezzenek a helyi fellépéshez azért, 
hogy a szükséges ösztönzőket és motivációt 
biztosítani tudják a polgárok bevonásához. 
A tagállamoknak ki kell használniuk a funk-
cionális decentralizáció minden lehetősé-
gét, kiterjesztve a helyhatóságok felelősségét;
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 3. lehetőséget adnak az önkormányzatoknak 
arra, hogy szomszédsági szinten olyan rész-
vételi struktúrákat vezessenek be, amelyek a 
polgárok számára lehetőséget nyújtanak köz-
vetlen környezetük befolyásolására;

 4. az Európa Tanács demokratikus állampol-
gárságra nevelésről és emberi jogi nevelés-
ről című chartájával összhangban az állam-
polgári nevelés fejlesztése és az iskolai tan-
tervekbe és képzési tervekbe való beépí-
tése, valamint a tudatosság előmozdítása a 
demokratikus társadalmakban, különösen 
pedig a helyi közösségekben, függetlenül 
attól, hogy választott képviselőként, ügyin-
tézőként, köztisztviselőként vagy közalkal-
mazottként tartozik-e felelősséggel a közös-
ségért (Miniszteri Bizottság CM/Rec(2010)7. 
számú javaslata);

 5. ösztönözzék a helyi képviselőket és a hely-
hatóságokat bármilyen megfelelő eszközzel, 
beleértve a magatartási kódexek kidolgozá-
sát és közzétételét, hogy a legmagasabb eti-
kai magatartási normáknak megfelelő módon 
viselkedjenek, és a polgárok bizalmát inspi-
rálják, figyelembe véve a:

 – Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusának az Európa Tanács 
401(2016) számú határozatában „A kor-
rupció megelőzése és az etika helyi és 
regionális szinten történő előmozdítása” 
című döntést;

 – a helyi, valamint a regionális választott 
képviselők politikai integritására vonat-
kozó európai magatartási kódexet; és

 – a 2006-ban megjelent helyi szintű nyil-
vános etikai kézikönyvet;

 6. nagyobb átláthatóságot garantálnak a helyi 
intézmények és hatóságok működésében, 
különösen:
i. biztosítják a helyi döntéshozatali folya-

matok nyilvános jellegét (például a helyi 
önkormányzatok és a helyi vezetői ülé-
sek napirendjeinek közzétételével; a 
helyi közgyűlés és a bizottságok ülése-
inek nyilvánosságra hozatalával, nyil-
vános ülések (kérdezés lehetőségével) 

megtartásával vagy az ülések és a dön-
tések jegyzőkönyvének közzétételével);

ii. mindenki számára biztosítják és meg-
könnyítik a helyi információkhoz való 
hozzáférést (pl. információs irodák, 
dokumentációs központok és nyilvános 
adatbázisok létrehozásával; IT techno-
lógia igénybevételével; az adminiszt-
ratív eljárások egyszerűsítésével és a 
dokumentumok másolatainak beszer-
zésének költségeinek csökkentésével), a 
magánéletre és a biztonságra vonatkozó 
jogszabályok betartásával;

iii. megfelelő tájékoztatást nyújtanak az 
igazgatási szervekről és azok szervezeti 
felépítéséről, és tájékoztatják azokat az 
állampolgárokat az eljárás folyamatá-
ról, akiket a folyamatban lévő eljárások 
közvetlenül érintenek;

 7. teljes körű kommunikációs irányelveket fek-
tetnek le annak érdekében, hogy a polgárok 
lehetőséget kapjanak a közösséggel kapcso-
latos legfontosabb kérdések és a testületek 
felkérésére meghozott jelentősebb politikai 
döntések következményeinek megértésére, 
valamint az állampolgárok tájékoztatására 
a helyi közéletben való részvétel lehetősé-
gei ről és formáiról.

II.  A helyi választásokon való részvételre 
és a képviseleti demokrácia rendszerére 
vonatkozó döntések és intézkedések

A tagállamok:
1. felülvizsgálják a helyi választási rendszerek 

működését annak megállapítása érdekében, 
hogy vannak-e olyan alapvető hibák vagy 
szabályok, amelyek elrettenthetik a lakos-
ság bizonyos részeit a szavazásról, megfon-
tolva azt a lehetőségét, hogy ezeket a hibá-
kat az Európai Bizottság Demokrácia a Jogon 
Keresztül elnevezésű jó gyakorlatok szabály-
zatával összhangban kijavítsák (Velencei 
Bizottság) (CDL-AD(2002)023rev-E);

 2. törekedjenek a választásokon való részvétel 
előmozdítására a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban. Szükség esetén a tagállamok-
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nak tájékoztató kampányokat kell folytatniuk 
azért, hogy elmagyarázzák a szavazás mód-
ját, és arra ösztönözzék az embereket, hogy 
regisztráljanak és szavazzanak. A népesség 
bizonyos részeit célzó tájékoztató kampá-
nyok szintén megfelelőek lehetnek;

 3. megvizsgálják a szavazók nyilvántartásba 
vételét és a választási részvételt annak érde-
kében, hogy azonosítsák az általános szo-
kások megváltozását vagy a szavazati jog-
gal rendelkező polgárok olyan csoportjait 
érintő problémákat, amelyek nem mutat-
nak érdeklődést;

 4. a modern életmód összetettségének és igé-
nyeinek figyelembe vételével megfontolják a 
szavazás kényelmesebbé tételét célzó intéz-
kedéseket, például:
i. szavazóhelyiségek működésének átte-

kintése (számuk, elérhetőségük, nyitva-
tartási idejük stb.);

ii. új szavazási lehetőségek bevezetése, 
amelyek jobban megfelelnek az egyes 
tagállamok állampolgári törekvéseinek 
(korai szavazás, postai szavazás, szava-
zás a postán, elektronikus szavazás2 stb.);

iii. konkrét támogatási formák bevezetése 
(például a fogyatékkal élők vagy írás-
tudatlan személyek számára) vagy más 
különleges szavazási szabályok a vok-
solók bizonyos kategóriáira (szavazás 
meghatalmazással, otthoni szavazás, 
kórházi szavazás, laktanyás szavazás, 
szavazás börtönökben, stb.);

 5. szükség esetén azért, hogy jobban lehessen 
mérni a tervezett intézkedések hatását, kísér-
leti programokat kell végrehajtani az új sza-
vazási szabályok tesztelésére;

 6. megvizsgálják, hogy a helyi önkormányzati 
hivatalban való részvételre jogosult jelöltek 
ténylegesen meg tudják-e ezt tenni, fonto-
lóra véve például:

2 Having regard to Recommendation CM/Rec(2017)5 of the 
Committee of Ministers to member States on standards 
for e-voting.

i. hogy a választópolgárokat be kell vonni 
a jelöltek kiválasztásának folyamatába, 
mondjuk a független listák vagy az 
egyéni jelölések bemutatásának lehető-
ségével, illetve a preferenciális szavazás 
bevezetésével;

ii. hogy a választóknak erősebb befolyást 
kell-e adni a helyi vezetők vagy polgár-
mesterek megválasztásában vagy kine-
vezésében;

 7. megvizsgálják a választott hivatali plurali-
tással kapcsolatos kérdéseket annak érdeké-
ben, hogy olyan intézkedéseket fogadjanak 
el, amelyek megakadályozzák az olyan hiva-
tali visszaéléseket, mint például az összefér-
hetetlenség;

 8. megvizsgálják a hivatal gyakorlásának feltét-
eleit annak megállapítása érdekében, hogy 
a helyi választott képviselők státuszának 
bizonyos aspektusai vagy a hivatali gyakor-
lat szabályai akadályozhatják-e a politikai 
részvételt. A tagállamoknak adott esetben 
meg kell fontolniuk az akadályok megszün-
tetésére irányuló intézkedéseket, és lehetővé 
kell tenniük a választott képviselők számára, 
hogy megfelelő időt tudjanak fordítani fel-
adataikra, mentesítve őket bizonyos gazda-
sági korlátozásoktól.

III.  Döntések és intézkedések a polgárok 
helyi döntéshozatalban és a helyi 
ügyek intézésében való részvételének 
ösztönzésére

A tagállamok:
1. támogatják a polgárok és a helyi választott 

képviselők közötti párbeszédet, és tájékoz-
tatják az önkormányzatokat a nyilvánosság-
gal való kommunikáció módszereiről, vala-
mint a polgárok döntéshozatalban történő 
részvételi mechanizmusainak sokszínűsé-
géről. Ezt a tudatosságot olyan iránymu-
tatások publikálásával (például a polgárok 
helyi szintű részvételéről szóló charta for-
májában), konferenciák és szemináriumok 
rendezésével, illetve digitális archívumok és 
platformok létrehozásával lehet elérni, ame-
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lyek lehetővé teszik a jó gyakorlatok példái-
nak közzétételét és elérését;

 2. felmérések és megbeszélések révén ismer-
jék meg a különféle döntéshozatali eszkö-
zök erősségeit és gyengeségeit, ösztönöz-
zék az innovációt és a kísérletezést a helyi 
önkormányzatok polgárokkal való kommu-
nikációjának erőfeszítéseiben, végül pedig 
szorosabban vonják be őket a döntéshoza-
tali folyamatokba;

 3. teljes mértékben használják ki:
i. az új információs és kommunikációs 

technológiákat, illetve tegyenek lépé-
seket annak biztosítására, hogy a hely-
hatóságok és más közintézmények 
használják (az olyan hagyományos, de 
még mindig fontos módszereket mint a 
hivatalos közlemények vagy szórólapok) 
a rendelkezésre álló kommunikációs 
eszközök teljes körét, például konzul-
táljanak; A Miniszteri Bizottság CM/
Rec(2009)1. számú ajánlása az elekt-
ronikus demokráciáról (e-demokrácia) 
és a Miniszteri Bizottság Rec(2004)15. 
számú ajánlásáról a tagállamoknak az 
elektronikus kormányzásról („e-kor-
mányzás”);

ii. döntéshozatal dialógusra épülő formáit, 
azaz az információk és vélemények 
cseréjét (például nyilvános találkozók, 
közgyűlések és esküdtszék, vagy más 
polgári fórumok, csoportok, testüle-
tek és bizottságok, amelyek feladata az, 
hogy tanácsot adjanak vagy javaslatokat 
tegyenek, kerekasztalok, közvélemény-
kutatások és felhasználói felmérések

 4. vezessenek be, vagy szükség esetén korrigál-
janak jogszabályokat és rendeleteket, ame-
lyek lehetővé teszik:
i. petíciók, indítványok, javaslatok vagy 

panaszok, melyeket az állampolgárok 
az önkormányzatnál vagy a helyi köz-
igazgatásnál benyújtottak;

ii. kezdeményezések, melyek felhívják a 
választott testületeket arra, hogy fog-
lalkozzanak egy kérdéssel, reagáljanak 
vagy népszavazást kezdeményezzenek;

iii. tanácsadó vagy döntéshozó népszava-
zás helyi ügyekről, amelyeket a hely-
hatóságok saját kezdeményezésükre 
vagy a helyi közösség kérésére írnak ki, 
figyelembe véve az Európai Bizottság 
Demokrácia a Jogon Keresztül elneve-
zésű, a népszavazásokról szóló jó gya-
korlatok szabályzatát (Velencei Bizott-
ság) (CDL-AD(2007)008rev);

iv. döntéshozó testületekbe, köztük a kép-
viseleti szervekbe való választására 
vonatkozó mechanizmusok;

v. állampolgárok bevonásának mechaniz-
musai (felhasználói bizottságok, part-
nerségi testületek, a polgárok közvetlen 
szolgáltatáskezelése, részvételi költség-
vetés stb.);

 5. nagyobb befolyást biztosítsanak az állam-
polgároknak a helyi tervezéshez és általá-
nosságban a stratégiai és hosszú távú dön-
tésekhez; pontosabban:
i. lehetőséget adni az állampolgároknak 

az ilyen döntésekkel kapcsolatos dön-
téshozatali folyamatok különböző sza-
kaszaiban való részvételre. Ezek a sza-
kaszok a következők: a helyi döntések 
előkészítése, elfogadása, végrehajtása, 
értékelése és átformálása;

ii. a folyamat minden egyes fázisát egy 
olyan világos, érthető anyag segítsé-
gével illusztrálni, amely a nyilvános-
ság számára könnyen hozzáférhető, ha 
lehetséges, a hagyományos módsze-
rek (térképek, modellek, audiovizuális 
anyagok) mellett az új technológiákra 
épülő eszközöket is felhasználva;

 6. dolgozzanak ki szisztematikus visszajelzési 
mechanizmusokat a polgárok bevonására a 
helyi ügyek és a szolgáltatásnyújtás irányítá-
sának értékelésébe és javításába (például fel-
használói felmérések, panelek, teljesítmény-
mutatók vagy a szolgáltatók közötti válasz-
tásba, így javítva azok minőségét és növelve 
az elszámoltathatóságukat);

 7. biztosítsák, hogy az állampolgárok részvé-
tele ténylegesen befolyásolja a döntéshoza-
tali folyamatokat, hogy tájékozottak legye-
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nek részvételük hatásáról, és hogy kézzel-
fogható eredményeket érjenek el. Az önkor-
mányzatoknak ugyanakkor őszintének kell 
lenniük a részvételi formák korlátaival kap-
csolatban, és kerülniük kell a túlzott vára-
kozásokat az érdekek befogadásával kapcso-
latban, különösen akkor, ha a konfliktusos 
érdekek vagy az erőforrások elosztása között 
kell dönteniük;

 8. ösztönözik és felismerik az önkéntesség 
szerepét, amely számos helyi közösségben 
már most is jelen van, például a támogatási 
rendszerek vagy más, nonprofit, önkéntes és 
közösségi szervezetek, polgári aktivista cso-
portok stb. révén, ezen szervezetek és a hely-
hatóságok közötti szerződések vagy megál-
lapodások kötése az érintett felek egymás-
sal való kapcsolataikban fennálló jogairól, 
szerepéről és elvárásairól;

 9. olyan szomszédsági részvételi struktúrá-
kat dolgoznak ki, amelyek lehetővé teszik az 
állampolgárok számára, hogy befolyásolják 
az állami beruházásokat, a kerületekre vagy 
a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó döntése-
ket, felelősséget vállaljanak a közterületek, 
létesítmények stb. kezeléséért (szomszédsági 
tanácsok és fórumok, részvételi költségve-
tés, önkéntes csoportok révén).

IV.  Konkrét lépések és intézkedések az 
állampolgárok olyan csoportjainak 
ösztönzésére, akik különböző okok 
miatt nagyobb nehézséggel néznek 
szembe

A tagállamok:
1. rendszeresen információkat gyűjtenek a 

különböző állampolgári csoportok részvéte-
léről, és meggyőződnek meg arról, hogy bizo-
nyos csoportok alulreprezentáltak-e a válasz-
tott testületekben és/vagy kevés szerepet ját-
szanak a választási vagy a közvetlen részvé-
teli formákban, figyelembe véve az európai 
társadalmak egyre összetettebb struktúráját 
és a befogadó társadalom eszméjét;

 2. az érintett csoportok képviseletének és/
vagy részvételének bizonyos szintű elérését 
célzó törekvések meghatározása és konkrét 

intézkedés-csomagok kidolgozása a rész-
vételük lehetőségeinek növelése érdeké-
ben, például:
i. az érintett állampolgári csoportok szá-

mára aktív kommunikációs és tájékoz-
tatási irányelvek elfogadása, amely adott 
esetben konkrét reklám kampányokat 
is tartalmazhat, hogy ösztönözze őket 
a nagyobb részvételre (figyelembe lehet 
venni az egyes csoportok igényeihez 
igazodó konkrét nyelvet, a reklámkam-
pányt pedig ehhez igazítva);

ii. a részvétel konkrét intézményi formái-
nak kiépítése, ahol lehetséges, az állam-
polgárok azon csoportjával vagy cso-
portjaival konzultálva, akiknek részvé-
telét ösztönözni szeretnénk;

iii. olyan tisztviselők kinevezése, akik 
kifejezetten azon csoportokért lesznek 
felelősek, amelyek nagyobb nehézséggel 
néznek szembe a részvétel során; akik 
közvetítik a változás iránti igényeiket 
az illetékes döntéshozó szervek felé, és 
jelentést tesznek nekik az elért fejlemé-
nyekről és a pozitív (vagy negatív) reak-
ciókról;

 3. a nők esetében:
i. hangsúlyozzák a nők és a férfiak 

kiegyensúlyozott részvételének fontos-
ságát a döntéshozó szervekben, és mér-
legeljenek minden olyan intézkedést, 
amely megkönnyítheti az aktív politikai 
részvétel összeegyeztetését a családi és 
a munkahelyi élettel;

ii. amennyiben jogilag kivitelezhető, fon-
tolják meg a kötelező vagy ajánlott kvó-
tarendszer bevezetését egy minimális 
számú pályázó számára, akik a válasz-
tási listán és/vagy az önkormányzatok-
ban, a helyi végrehajtó testületekben és 
a különféle nőknek fenntartott kvótás 
helyeken szerepelhetnek, figyelembe 
véve többek között a Miniszteri Bizott-
ság Rec(2003)3. számú, a tagállamoknak 
célzott ajánlását a nők és férfiak politikai 
és a közösséget érintő döntéshozatalban 
való kiegyensúlyozott részvételéről;
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 4. a gyermekek és a fiatalok tekintetében:
i. az iskola, mint a fiatalok részvételé-

nek, valamint a demokratikus tanu-
lási folyamat fontos, közös arénájaként 
jelenjen meg;

ii. önkormányzati szinten támogassák a 
„gyerekek tanácsa” és a „fiatalok taná-
csa” típusú kezdeményezéseket, mint a 
helyi állampolgárság hasznos oktatási 
eszközeit, a társadalom fiatal tagjaival 
folytatott párbeszéd mellett;

iii. bátorítsák az ifjúsági szövetségeket és 
támogassák a részvétel rugalmas for-
máinak és struktúráinak bevezetését, 
például az ifjúsági központokat, kihasz-
nálva a fiatalok képességeit saját projekt-
jeik megtervezésére és végrehajtására;

iv. fontolják meg a helyi választásokon 
való szavazás vagy tartózkodás, a helyi 
népszavazások, konzultációk és kezde-
ményezések életkori határának csök-
kentését;

v. vegyék figyelembe a Miniszteri Bizott-
ság Rec(2004)13. számú ajánlásában 
a tagállamoknak a fiatalok helyi és 
regionális életben való részvételéről 
szóló különböző kezdeményezéseit, a 
Miniszteri Bizottság CM/Rec(2012)2. 
számú ajánlását, amely a tagállamok-
nak a 18 év alatti gyermekek és fiatalok 
részvételéről szól, valamint a Parlament 
Közgyűlésének 1864(2009) ajánlását „A 
gyermekeknek az őket érintő döntések-
ben való részvételének előmozdításá-
ról” című dokumentumot;

 5. az idősebb személyek esetében:
i. hozzanak létre és támogassák az idősek 

teljes körű részvételét a helyi közélet 
valamennyi aspektusában, és ösztönöz-

zék őket arra, hogy életkoruktól függet-
lenül járuljanak hozzá a döntésekhez;

ii. rugalmas formák és struktúrák kifej-
lesztése és támogatása az idősebb 
állampolgároknak, például a megfelelő 
tanácsadó testületekbe való bevonással, 
figyelembe véve a Miniszteri Bizottság 
CM/Rec(2014)2. számú ajánlását a tag-
államoknak az idősek jogainak előmoz-
dításáról;

 6. fogyatékossággal élő személyek esetében:
i. hozzanak létre és támogassanak olyan 

lehetőségeket, hogy ők is teljes mérték-
ben részt vehessenek a helyi közéletben, 
és tegyék meg a szükséges intézkedése-
ket azért, hogy ösztönözzék őket erre;

ii. a részvétel megfelelő formáinak és 
struktúráinak kialakítása, az akadály-
mentesítés és szükség esetén segítség 
nyújtása, a fogyatékossággal élő sze-
mélyek, tanácsadó testületekbe való 
bevonása a Miniszteri Bizottság CM/
Rec(2011)14. számú ajánlásának figye-
lembevételével, amely a fogyatékosság-
gal élő személyek részvételének erősí-
tését hangsúlyozza a politikában és a 
közéletben;

iii. külföldi lakosok [3] esetében ösztönöz-
zék a helyi közösség életében való aktív, 
megkülönböztetésektől mentes részvé-
telüket, a külföldiek helyi életben való 
részvételéről szóló 1992. évi egyezmény 
rendelkezéseinek betartásával „A kül-
földiek részvétele a helyi szintű köz-
életben” „ETS No. 144), vagy legalábbis 
az ebben az egyezményben említett 
mechanizmusok népszerűsítésével még 
akkor is, ha az adott tagállam ezt még 
nem ratifikálta.
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Falusi CSOK*-kal igénybe 
vehető Takarék CSOK+10

és Takarék CSOK+15
Otthonteremtő

Kamattámogatott
Hitel

Keresse a Takarék Csoport  
értékesítési hálózatában!
A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
A hirdetésben szereplő Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
*Tanya, birtokközpont vagy a jogszabály által nevesített preferált kistelepülésen van lehetőség az igénylésre 2022. június 30. napjáig.  
A preferált kistelepülések listája elérhető a https://www.kormany.hu/download/e/d9/91000/Falusi%20csok_tamogatott_telepulesek_listaja.
pdf weboldalon. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a választott Hitelintézet 
fiókjaiban, vagy honlapján, illetve a www.takarekcsoport.hu oldalon, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó hirdetményt, valamint az 
Általános Szerződési Feltételeket is megtalálja.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 2019. július hónapra irányadó 
kondíciók alapján. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek 
változása esetén módosulhatnak. A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a 
biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél 
által fizetendő kamat mértéke a vonatkozó jogszabály szerint a teljes futamidő alatt fix évi 3%. A THM értéke függ 
a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, 
illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától. A 
Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.
A Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel a https://www.takarekcsoport.hu/
maganszemelyek/fontos-tudnivalok weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el.
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