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Felelősséggel 
egymásért

A 2019. évi általános önkormányzati 
választások után a TÖOSZ 2020. évi 
tisztújító Küldöttgyűlésének előkészí-
tésére a megyei tagozataink megtar-
tották tisztújító tagozati üléseiket és a 
TÖOSZ Elnöksége 2020. március 31-ére 
tűzte ki az országos tisztújító Küldött-
gyűlésünket.

Azonban az élet közbeszólt, Kül-
döttgyűlésünk megtartását el kellett 
halasztanunk, mivel az ország és a helyi 
önkormányzatok is embert és szerve-

zést, közszolgáltatás-ellátást próbáló feladat előtt áll. A világ-
méretű koronavírus járvány elérte hazánkat is, szükségessé vált 
a magyar emberek egészségének, életének megvédése érdekében 
a különleges jogrend bevezetése az Alaptörvényünk 53. cikke sze-
rinti vészhelyzet Kormány általi elrendelésével.

A koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet kezelése egy-
részt a helyi önkormányzatok által ellátandó állami járványügyi 
feladat, de másrész olyan mindannyiunkat érintő helyi közügy, 
amely kiemelt feladatunk és felelősségünk a lakosság védelme, 
ellátásának megszervezése és a helyi alapközszolgáltatások 
védelmi helyzetnek megfelelő szintű biztosítása. Ezért kérek 
minden településvezetők, hogy együttműködve az állami és helyi 
szervezetekkel tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy 
a járványt meg tudjuk fékezni, a rászorulókról tudjunk gondos-
kodni, helyi összefogással tudjuk kezelni a felmerülő helyi prob-
lémákat, mérsékelni a járvány okozta negatív hatásokat, és ezzel 
is bizonyítva, hogy rászolgáltunk arra a bizalomra, amellyel a 
választópolgárok megtisztelték a megválasztott polgármestere-
ket és az önkormányzati képviselőket.

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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Megyei 
tagozatvezető és 
küldöttválasztások
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A megyei tagozati ülések kiváló alkalmat adtak 
arra, hogy Szövetségünk megismertesse tevé
kenységét a tisztújítást megelőző megyei polgár
mesteri fórumokon, amelyeken a nem TÖOSZ
tag önkormányzatok polgármesterei is jelen vol
tak és aktuális, a települési önkormányzatokat 
érintő kérdésekről oszthatták meg egymással 
tapasztalataikat.

A meg yei polgármesteri fórumokon 
dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, illetve 
dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettese 
tartott előadást a TÖOSZ tevékenységéről, szer
vezetéről, szolgáltatásairól és képzéseiről. Az 1989. 
március 10én 152 alapító taggal létrejött Szövetség 
napjainkra már – mint hazánk legnagyobb orszá
gos önkormányzati érdekszövetsége – 1619 helyi 
önkormányzatot tudhat tagjai sorában. 

A tájékoztatót követően a jelenlévő polgár
mesterek a Magyar Falu Programmal kapcsola
tos tapasztalataikat, a tervezett Magyar Kisvá
rosi Programmal kapcsolatos elvárásaikat, vala
mint az önkormányzatok működésével kapcso
latos gondjaikat osztották meg egymással és a 
TÖOSZ jelenlévő képviselőivel.

A Magyar Falu Program jó lehetőség a vidék
nek, jó kiírások voltak. Pozitívumként hangzott 
el, hogy az 5000 fő lakosságszám alatti települé
seknek nagy segítséget jelent és komoly könnyebb
ség a pályázásnál, hogy lényegesen egyszerűbb a 
pályázat elkészítése, mint a különböző uniós ope
ratív programoknál, nem kell pályázatíró cégeket 
igénybe venni, a hivatal maga is el tudja azokat 
készíteni. A pályázatok menedzselése jó: kiírás, 
elbírálás, megítélt támogatás folyósítása gyors. 
Pozitívum az előre finanszírozott pályázatok meg
jelenése is a pályázati rendszerben.

Az elmúlt év tapasztalata volt a forráshiány 
miatti elutasítások nagy arányából, hogy a 2019. 
évi pályázati keretek nem elégségesek a tényleges, 
jogos igények kielégítésére, még akkor sem, ha a 
Magyar Falu Program 10 éven keresztül megkapja 
évente a 150 MrdFt keretösszeget. A TÖOSZ 160 
fős munkacsoportja által 2018 nyarán kidolgozott 
javaslatcsomag is – amelyet 2018 szeptemberében 
adott át a Szövetség Gyopáros Alpár Modern 
Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiz
tos részére – évi 400 MrdFt forrásigénnyel szá
molt. 2019ben 11 690 pályázatból 5183 pályáza

А helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 
követően a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének megyei tagozatai 
2019. december 9. és 2020. március 2. között tartották meg megyei tisztújító tagozati 
üléseiket, ahol megválasztásra kerültek a megyei küldöttek, a tagozatvezető és a 
tagozatvezető-helyettes.
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tot nyert, 542 településnek egyetlen pályázata 
sem nyert. Gondként vetődött fel, hogy a Magyar 
Államkincstár keretében működő ügyfélszolgá
latoktól a megkeresések kapcsán semmi további 
tájékoztatást nem kaptak a pályázati felhívásban 
és az útmutatóban leírtakon kívül (pl. változás
bejelentés módja, határideje, szakmai kérdések 
költségsoron belüli átsorolása stb.), a Kincstár 
nem önkormányzatbarát.

A szolgálati lakás pályázat kistelepüléseknek 
nehéz, nem teljes mértékben tölti be a szere
pét, nem fedi le a tényleges települési igényeket, 
kötöttségektől mentesebb legyen. Orvosi lakás 
mellett szükség lenne még körzeti megbízotti, 
pedagógusi, óvodapedagógusi, védőnő szolgá
lati lakásokra is. A szolgálati lakás programban 
a beköltözési 30 napos határidőt indokolt meg
hosszabbítani. Javaslatként fogalmazódott meg, 
hogy 2020tól a még nem betöltött álláshely ese
tén is pályázható legyen szolgálati lakás építése 
álláshelybetöltési kötelezettséggel, illetve a meg
lévő szolgálati lakások felújítására is lehessen 
pályázni. További javaslat volt, hogy az útfelújí
tási pályázatoknál a zsáktelepüléseknek kmará
nyosan legyen elkülönített keret. A kistelepülé

sek járda építésének, felújításának támogatásánál 
indokoltnak tartották a településvezetők, hogy a 
jövőben ne csak az anyag, hanem a munkadíj is 
elszámolható legyen.

A polgármesterek megdöbbenéssel vették tudo
másul a Magyar Falu Program pályázatainál a tar
taléklisták 2019. december 31ével történt meg
szüntetését. Mivel korábban erről nem volt infor
máció, abban bíztak, hogy a tartaléklistán lévő 
pályázatok a 2020. évi keretből kerülnek majd 
elbírálásra és nem kell 2020ban újra pályázatot 
írni. Többen úgy vélték, hogy a falusi CSOK nem 
lett kellően kidolgozva. Elfogadhatatlanak tar
tották azt is, hogy a pályázat elutasításáról csak 
értesítést kapnak, de szakmai indokolás nélkül. 
Ugyancsak méltánytalannak tartották a polgár
mesterek, hogy a helyi közösségi terek fejlesz
tésénél az egyházak előnyt élveztek a települési 
önkormányzatokkal szemben.

A formálódó Magyar Kisvárosi Programnál 
lényegesnek tartották a polgármesterek, hogy ki 
kell találni azokat a sarokpontokat, amely min
den járásszékhely városnál szükséges. A program 
sikere attól is függ, hogy az érintett 500020 000 fő 
közötti lakosságszámú települések milyen forrás

A 2019-2020. évi tisztújító megyei polgármesteri fórumok időpontjai és helyszínei

Hónap Megye Időpont Helyszín
December Csongrád 2019. december 9. Balástya

BácsKiskun 2019. december 9. Lajosmizse
GyőrMosonSopron 2019. december 10. Kunsziget

Január Vas 2020. január 8. Vép
Zala 2020. január 8. Zalaszentgrót
Baranya 2020. január 9. Kozármisleny
HajdúBihar 2020. január 16. Tetétlen
KomáromEsztergom 2020. január 22. Bábolna
Veszprém 2020. január 22. Pápa
Somogy 2020. január 23. Tab
Tolna 2020. január 23. Tamási

Február Nógrád 2020. február 11. Romhány
Pest 2020. február 11. Erdőkertes
Heves 2020. február 12. Lőrinci
JászNagykunSzolnok 2020. február 12. Jászfényszaru
Fejér 2020. február 14. Rácalmás
BorsodAbaújZemplén 2020. február 19. Halmaj
SzabolcsSzatmárBereg 2020. február 26. Mátészalka

Március Békés 2020. március 2. Csorvás
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volumenre és mikortól számíthatnak. Eldöntendő 
kérdésnek tartották azt is, hogy minden 5000
20 000 fő közötti lakosságszámú település, vagy 
csak a járásszékhely városok kerülnek be a prog
ramba, amely kormányzati döntést igényel. Szük
ségesnek tartották, hogy út, parkoló és kereszte
ződés építésének, valamint a bérlakás építésének 
támogatására is lehessen majd pályázni.

A polgármesterek egyebekben felvetették, hogy 
a jelenlegi rendszerében a szociális tűzifa és nyári 
gyermekétkeztetés ellátásának feltételei és bizto
sítása gondokat okoz, ezek rendszerét felül kell 
vizsgálni és a feltételeket módosítani szükséges. 
Amennyiben az önkormányzat által működtetett 
konyha a településen lévő egyházi iskola gyermek
étkeztetését is megoldja, az önkormányzat nem 
kap rá feladatfinanszírozást, mert az vendégétkez
tetésnek minősül. E szabály módosítása szükséges. 
A szociális tűzifa támogatásnál ne a lakosságszám, 
hanem az egy főre jutó helyi iparűzési adóbevétel 
alapján legyen a támogatási határ megállapítva. 
A kistelepülések népességmegtartó erejénél komoly 
probléma az utak állapota és a helyközi közösségi 
közlekedésben, hogy szombatvasárnap nem megy 
be az autóbusz. A kistelepülések a tartalékaikat 
élik fel, vannak olyan aprófalvak, ahol már a tar
talékok is megszűntek. Javaslatként hangzott el 
az önkormányzati tűzoltóságok megszűntetése, 
legyen egységesen hivatásos állami tűzoltóság.

A közmunkaprogram és a START munkaprog
ram újragondolása szükséges, a települési alapfel
adatokat el kell látni, ahhoz pedig munkaerő kell.

A polgármesterek égető, mihamarabbi kor
mányzati intézkedést igénylő problémaként vetet
ték fel a közel 400 üres alapellátási orvosi praxis 
betölthetetlenségét, az orvosi ügyelet működte
tésének problémáit (a feladatfinanszírozás mel
lett egyre növekvő önkormányzati plusztámo
gatási igények, a háziorvosok jelentős része nem 
akar ügyeletet ellátni). 

Ugyancsak központilag megoldandó finanszí
rozási kérdés az óvodai ellátás feladatfinanszíro
zása, mivel jelenleg a települési önkormányzatok 
átlagban a tényleges költségek 1/3át teszik még 
hozzá az állami finanszírozás mellé.

Komoly finanszírozási problémákat okoz az 
elöregedett és felújítandó ivóvíz és szennyvíz

hálózat önkormányzatokra egyre nagyobb ter
het rovó üzemeltetése, karbantartása. Ma már 
az üzemeltetés szempontjából nem az a főkér
dés, hogy 510 éven belül miből lesznek felújítva 
a jelenleg 3040 éves vezetékrendszerek, hanem, 
hogy szakember és forráshiány miatt 12 év múlva 
ki fogja és miből működtetni. Az önkormányzati 
tulajdonú víziközműszolgáltatók törzstőke eme
lési igényeit a helyi önkormányzatok forráshiány 
miatt nem, vagy alig, kismértékben tudják teljesí
teni. Ezért az egészséges ivóvízszolgáltatás bizto
sítása érdekében mihamarabb szükséges egy kor
mányzati programcsomag kidolgozása.

Az illetéktörvény 2019. évi módosítása, amely 
a belterületbe vont ingatlanok esetben visszter
hes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettsé
get írt elő, ellehetetleníti az önkormányzati ingat
lanfejlesztési beruházásokat.

A Versenyképességi Tanács 2020. februári helyi 
iparűzési adó módosítási javaslatának megvalósu
lása esetén az önkormányzatnak nem lesz érdeke, 
hogy fejlesszen, mert nem az önkormányzaté 
lesz az adóbevétel, és kevésbé lesz érdeke, hogy a 
településre vonzanak cégeket. A helyi iparűzési 
adó bevételekre hosszú távú kötelezettségválla
lások is épülnek. Éppen ezért fontos az adóbevé
telek kiszámíthatósága az önkormányzatok szá
mára. A települési önkormányzatok a helyi ipar
űzési adó bevételükből finanszírozzák, működte
tik a pályázatokból megvalósult fejlesztéseiket, a 
javasolt módosítás miatti adóbevételcsökkenés a 
működtetést nehezíti meg, illetve lehetetlenítheti 
el. Tehát a módosító javaslat elfogadása esetén 
központi költségvetési kompenzáció válik szük
ségessé az érintett önkormányzatoknál. Ennek 
hiányában önkormányzati munkahelyek szűnnek 
meg, embereket kell majd elbocsátani.

Összességében a feladatfinanszírozás rend
szerének korrekcióját tartották szükségesnek a 
településvezetők, mivel a rendszer bevezetés óta 
bekövetkezett önkormányzati és állami feladat
rendszeri és gazdasági változások ezt indokolják.

A polgármesterek külön kitértek az önkor
mányzati szféra bérezésének helyzetére, a pol
gármesteri, köztisztviselői és közalkalmazotti 
bérek piaci szereplőkhöz képest tarthatatlanul 
alacsony mértékére, amely az önkormányzati 
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hivatalokban és intézményekben komoly fluk
tuációt okoz, a szakképzett munkaerő elmegy, 
illetve a megüresedett álláshelyek betöltése meg
felelő szakemberekkel nehezen vagy alig oldható 
meg. A tisztes megélhetést nyújtó kereseteket 
meg kell teremteni az önkormányzati szférá
ban is! A jubileumi jutalmak kifizetése jelentő
sen megterheli az önkormányzatok bérgazdálko
dásának kiadásait, központi költségvetési finan

szírozás e vonatkozásban is indokolt lenne, mint 
ahogy az 112. havi illetmények esetében is tör
ténik feladatfinanszírozás. 

A megyei polgármesteri fórumokat követően 
került sor a megyei tagozati tisztújításokra, amikor 
az adott megyék TÖOSZtag önkormányzatainak 
jelenlévő képviselői megválasztották a 20192024 
önkormányzati ciklusra a megyei küldötteket, a 
tagozatvezetőket és tagozatvezetőhelyetteseket.

Baranya 
megye

Dicső László
tagozatvezető,
Alsómocsolád Község
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Dr. Biró Károly
tagozatvezető 
helyettes,
Kozármisleny Város 
Önkormányzata,
polgármester 
(független)

Bács-Kiskun 
megye

Basky András
tagozatvezető,
Lajosmizse Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Németh Balázs
tagozatvezető 
helyettes,
Bácsalmás Város 
Önkormányzata,
polgármester  
( FIDESZ–KDNP)

Békés megye Hodálik Pál
tagozatvezető,
Békés Megyei 
Önkormányzat,
megyei tanácsnok 
(FIDESZ–KDNP)

Baráth Lajos
tagozatvezető 
helyettes,
Csorvás Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

 Megyei tagozatvezetők, tagozatvezető-helyettesek 2019-2024

Borsod- 
Abaúj- 
Zemplén 
megye

Tóth József
tagozatvezető,
Halmaj Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Kislászló Csaba
tagozatvezető 
helyettes,
Igrici Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Csongrád 
megye

Ujvári László
tagozatvezető,
Balástya Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Szabó István 
tagozatvezető 
helyettes,
Derekegyház Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Fejér megye Schrick István
tagozatvezető,
Rácalmás Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(VÁROSVÉDŐK)

Egriné Ambrus  
Andrea
tagozatvezető 
helyettes,
Szabadegyháza Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)
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Győr- 
Moson- 
Sopron  
megye

Hokstok Imre
tagozatvezető,
Győrsövényház Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Szalay Imre
tagozatvezető 
helyettes,
Bősárkány Nagyközség 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Hajdú-Bihar 
megye

Tóth József 
tagozatvezető,
Polgár Város 
Önkormányzata,
polgármester (DK)

Borbélyné Fülöp 
 Hajnalka
tagozatvezető 
helyettes,
Tetétlen Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Heves megye Víg Zoltán
tagozatvezető,
Lőrinci Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Juhász István
tagozatvezető 
helyettes,
Apc Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Jász- 
Nagykun-
Szolnok 
megye

Kardos Veronika
tagozatvezető,
Pusztamonostor  
Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Győriné  
dr. Czeglédi Márta
tagozatvezető 
helyettes,
Jászfényszaru Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Komárom-
Esztergom 
megye

Dr. Horváth Klára
tagozatvezető,
Bábolna Város 
Önkormányzata
polgármester  
(független)

Janovics István
tagozatvezető 
helyettes,
Neszmély Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Nógrád  
megye

Vezér Attila 
tagozatvezető,
Romhány Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Baksa Sándor
tagozatvezető 
helyettes,
Karancslapujtő Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Pest megye Dr. Pásztor László
tagozatvezető,
Erdőkertes Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Molnár Zsolt
tagozatvezető 
helyettes,
Szigetmonostor Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Somogy 
megye

Schmidt Jenő
tagozatvezető,
Tab Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Zsoldos Márta Piroska
tagozatvezető 
helyettes,
Böhönye Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)
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Szabolcs-
Szatmár- 
Bereg megye

Dr. Hanusi Péter
tagozatvezető,
Mátészalka Város 
Önkormányzata,
polgármestere  
(FIDESZ–KDNP)

Szekeres Katalin
tagozatvezető 
helyettes, 
Kékcse Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Tolna megye Porga Ferenc
tagozatvezető,
Tamási Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Baranya István
tagozatvezető 
helyettes,
Bölcske Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Vas megye Kovács Péter
tagozatvezető,
Vép Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Virág János
tagozatvezető 
helyettes,
Lukácsháza Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)

Veszprém 
megye

Dr. Áldozó Tamás
tagozatvezető,
Pápa Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Végh László
tagozatvezető 
helyettes,
Sümeg Város 
Önkormányzata,
polgármester  
(FIDESZ–KDNP)

Zala megye Baracskai József
tagozatvezető,
Zalaszentgrót Város 
Önkormányzata,
polgármester 
(SZENTGRÓT MOST)

Horváth Tibor
tagozatvezető 
helyettes,
Sármellék Község 
Önkormányzata,
polgármester  
(független)
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Kérdőív az 
alapellátási ügyelet 
fenntartásának 
helyzetéről
Szerző: Vadász Mária orvos, egészségügyi menedzser, a TÖOSZ szakértője

Előzmények
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egész
ségügyért Felelős Államtitkársága Egészségügyi 
Fenntartói Tanács működtetését határozta el 
2019 őszén, amelynek tagjai közé hívta a Tele
pülési Önkormányzatok Országos Szövetségét 
(TÖOSZ), mint a települési önkormányzatok kép
viseletét ellátó szövetséget is. 

A különböző szakmai szervezetek, szolgálta
tók és az önkormányzatok részéről az egészség
ügyért felelős irányító és finanszírozó szervek 
felé számtalan megkeresés érkezett az alapellá
tási ügyelet fenntartási és szervezési problémái, 
nehézségei miatt. 

A Fenntartói Tanács elmúlt év végi ülésén 
elhangzott, hogy mindezek alapján az Egészség
ügyért Felelős Államtitkárság az alapellátási ügye
let, illetve az ügyeleti rendszer felülvizsgálatát, 
átszervezését tervezi (finanszírozás, szervezeti 
forma, jogi háttér, alapellátási törvény végrehaj
tási rendeletének megalkotása, praxisközösségek 
további erősítése), amelyhez a fenntartó önkor
mányzatok álláspontját is figyelembe kívánja 
venni, ehhez kérte a TÖOSZ együttműködését. 

Tekintettel arra, hogy az alapellátási ügyele
tek működtetése fenntartói oldalról az egyik leg
nehezebben megoldható feladat, ezért Szövetsé

günk kérdőívet bocsátott ki, hogy minél szélesebb 
körben felmérje és megismerje tagjai körében az 
alapellátási ügyelet fenntartásának helyzetét, és 
ennek birtokában tegyen javaslatot az Államtit
kárság felé.

Kérdőívünkben 26 kérdést fogalmaztunk meg, 
túlnyomórészt feleletválasztós formában, míg 
néhány esetben szöveges indokolást kértünk. 
A kérdőívek kitöltését a TÖOSZtagsággal ren
delkező több mint 1600 önkormányzat részére 
tettük lehetővé. Megkeresésünkre 423 kitöltött 
kérdőívet kaptunk (26,4%), így a felmérés repre
zentatívnak minősül.

Nem volt célunk a feladatellátás szakmai szín
vonalának megítélése, tekintve, hogy az önkor
mányzatok ebben nem kompetensek, de a műkö
dési körülményekre adott válaszok és javaslatok 
számos következtetés levonását tették lehetővé.

Kérdéseink elsősorban fenntartói szempontokra 
irányultak, de természetesen nem nélkülözhet
tünk néhány szakmai aspektust sem.

Kérdéseinkkel elsősorban arra kerestük a 
választ, hogy az önkormányzatok hogyan véle
kednek az alapellátási ügyelettel kapcsolatos fenn
tartói, feladatellátási kötelezettségükről.

Képet kívántunk kapni arról, mennyire ter
hes számukra az egyértelműen alulfinanszíro
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zott ellátás fenntartása, milyen mértékben szük
séges kiegészíteni a Nemzeti Biztosítási Alapke
zelő (NEAK) által biztosított forrásokat a folya
matos működéshez.

Felmérésünk legfontosabb célja volt megtudni, 
hogyan vélekednek a TÖOSZtag önkormányza
tok az alapellátási ügyelet önkormányzati feladat
körben tartásáról, mit preferálnának a jövőben, 
amennyiben a feladat megfelelő finanszírozással, 
kellő támogatással bírna.

Természetesen tudni szerettük volna a válasz
adó települések összetételét, egyéb sajátosságait 
is, pl. lakosságszám, ügyeleti forma tekintetében, 
valamint a működés fenntartói szempontból tör
ténő megítélése.

Szakmai kérdéseket csak áttételesen és szer
vezési oldalról szerepeltettünk, pl. ügyeleti idő, 
esetleges betegpanaszok, vagy akadozó ellátás 
szempontjai.

Az alapellátási ügyeletek szakmai környezetére 
vonatkozóan is feltettünk néhány kérdést, pl. vane 
elérhető gyógyszertár ügyeleti időben, együttmű
ködneke a mentőszolgálattal, és amennyiben igen, 
milyen tapasztalataik vannak a közös szolgálat
ról. Szerettük volna azok véleményét is megis
merni, akik még nem alakítottak ki közös diszpé
cser szolgálatot, vagy egyáltalán nem működnek 
együtt az mentőszolgálattal, hogyan vélekednének 
egy ilyen irányú átszervezésről, támogatnáke azt.

Tudakoltuk kórház és sürgősségi betegellátó 
osztály (SBO) esetleges meglétét az ügyelet hely
színe szerinti településen, továbbá annak az alap
ellátási ügyelettől való távolságát, számba véve a 
kórházak sürgősségi ellátásával kapcsolatos eset
leges együttműködés lehetőségeit.

A válaszadóknak a kérdőívben lehetőséget biz
tosítottunk véleményük, javaslataik kifejtésére is.

A kérdőív részletes kiértékeléséről egy tanul
mány készül majd, valamint a TÖOSZ az ennek 
alapján összeállított komplex javaslatcsomagot 
az EMMI felé is eljuttatja.

A felmérés eredményeiről
A kérdőív első blokkjában (terület, népesség) tájé
kozódni kívántunk a válaszadó önkormányzatok 
nagyságrendjéről, az ügyeleti körzet lakosságszá
máról, az ügyeletet működtetők jogi statusáról. 

A válaszadó települések lakosságszám szerinti 
aránya a tagönkormányzatok település nagysága 
szerinti arányával körülbelül megegyező, mint-
egy 83,5%-ban 5000 lakos alatti településtől érke-
zett vissza kérdőív (1. ábra).

Kérdés volt, az érintett önkormányzatok köz
ponti ügyeletet szervezteke a járási székhely gesz
torságával vagy több központtal, összevont ügye
leti formában működik járásuk területén az ügye
leti ellátás. A válaszadók 58,6%-a járási központú 
ügyelettel, 27,2%-ban összevont ügyeleti közpon-
tokban szervezte az ellátást, 8,7% járási határon 
átnyúló szolgálathoz csatlakozott és mintegy 5% 
egyéb módon, jellemzően önállóan oldja meg az 
ügyeleti ellátást. (2. ábra) 

Kérdés volt, hogy ki működteti az ügyeleti ellá
tást. A válaszadók 51%-a külső szolgáltatóval, 
kiszervezéssel működteti az ügyeletet, 19%-ban 
az önkormányzat szervezi többnyire saját orvo
sokkal, 20%-ban egészségügyi intézményt bíztak 
meg, míg 6,4% saját orvosaiból alakult vállalko-
zásra bízta a működtetést. (3. ábra)

A második blokkban (szervezeti forma és finan-
szírozás) a finanszírozás formáira, a szükséges hoz
zájárulás mértékére kérdeztünk rá. A válaszadó 

1. ábra: Kérdőívet kitöltő települések nagysága

2. ábra: Központi és összevont ügyeletek aránya
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települések igen nagy százaléka, sokszor erején 
felül, különböző mértékben egészíti ki az ügye
letek fenntartására rendelkezésre álló forráso
kat. A kérdőív jellege nem adott módot a külön
böző mértékű finanszírozási igény okainak pre
cíz feltárására, de jó megközelítéssel párhuzam 
vonható a települések/ügyeleti központok mérete, 
földrajzi megközelíthetősége, településszerkezete 
között. Minél kisebb lakosságszámú az ügyeleti 
körzet, jellemzően annál többet kell – általá
ban lakosság arányosan – hozzátenni a 2006 óta 
változatlan mértékű NEAK finanszírozáshoz. 
A megemelkedett orvosbérek és szakemberhi
ány árfelhajtó szerepe miatt az önkormányzati 
terhek egyre nőnek. A válaszok alapján megbe
csülhető, hogy a fenntarthatóság szempontjából 
legoptimálisabb a 3040 000 lakosra szervezett 
ügyeleti központ működtetése.

Rákérdeztünk a 2020. évi költségvetési évre 
vonatkozó többletforrás igényre. A szolgálta
tók csak nem fele (45,4%) már bejelentette a 
válaszadó önkormányzatok felé a 2020. évi 
többletforrásigényét (4. ábra), amely az eme
lést kérő szolgáltatók 40%a esetében 20%ot 
meghaladó mértékű további többletfinanszíro
zási követelést jelent (5. ábra). Több önkormány
zat 50100%os mértékű emelési igényről szá
molt be, amely a legdrasztikusabb mértékben a 
kisebb körzetek esetében történt. Többen jelez
ték, hogy nem képesek teljesíteni a szolgáltatók 
kérését, ezért az év folyamán várhatóan felmon
dásra kerül a szerződésük. 

Más szereplő – a válaszadók közül 2 kivételé
vel – nem járul hozzá a működtetéshez, kizárólag 
az önkormányzatok terhe a finanszírozással sok
szor azonos, vagy azt meghaladó mértékű több
lettámogatás nyújtása! 

A harmadik blokkban (ügyelet működése) a 
lakosság illetve betegek szempontjából fontos műkö-
dési feltételeket és más szakmai szolgáltatókkal 
(OMSZ, gyógyszertár, kórház SBO) való kapcso-
latot kívántuk megismerni. 

Az ügyeleti szolgálatban – a válaszadók sze
rint – 54%ban részt vesznek a saját háziorvo
saik, 28%ban jellemzően nem, míg 18%ban egy
általán nem vállalnak ügyeletet. Amennyiben 
részletesebben elemezzük a válaszokat, kiderül, 
ennél rosszabb a helyzet, hiszen az ügyeletet vál
laló háziorvosok akár havi 1 ügyelet vállalásával 
is letudhatják a szerződésben foglalt kötelezett
ségüket, mivel nincs meghatározva, hány eset
ben kell ügyeleti szolgálatot teljesíteniük havonta.

A legfőbb probléma a válaszadók szerint az, 
hogy az önkormányzatok zsarolva érzik magu
kat, nem tudják ügyeletre kötelezni a szerződött 
háziorvosaikat, mert akkor elhagyják a körze
tet. Ezért – legjobb meggyőződésük ellenére – 
általában inkább felmentést adnak számukra, és 
inkább kiszervezik az ügyeletet, azért, hogy ne 
veszélyeztessék a praxis ellátását.

Az ügyeleti idő teljesen változatosan valósul meg, 
a válaszokból okkal feltételezhető, hogy gyakran 
holt idők vannak a háziorvosi rendelési idő, házi
orvosi rendelkezésre állás és az ügyelet kezdete 

3. ábra: Ügyeleti ellátás működtetése 4. ábra: 2020. évre ismert szolgáltatói 
többletforrásigény

5. ábra: 2020-ban eddig jelentkezett 
többletforrásigény mértéke (%) 
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vagy másnap reggeli vége és a rendelések kezdete 
között, vagyis nem valósul meg a folyamatosság 
az ellátásban. Az esetek több mint felében 16 órá
tól reggel 8 óráig tart az ügyeleti szolgálat, de elő
fordul, hogy csak 17 órakor vagy 18 órakor kezdő
dik és reggel 7 órakor befejeződik, mivel a távol
ról érkező orvosok munka után indulnak ügyelni, 
illetve reggel igyekeznek vissza a saját munkahe
lyükre. Elvétve arra is akad példa, hogy pénteki 
napon már 13 órakor megkezdődik az ügyelet, és 
arra is, hogy különböző hétköznapokon külön
böző időpontoktól kezdődően szervezték. 

Külön probléma, illetve nem értelmezhető a 
folyamatos ellátás ott, ahol nincs betöltve a házi
orvosi körzet.

Az Országos Mentőszolgálattal való együtt
működés 40% alatti a válaszadók között, annak 
ellenére, hogy ezt külön finanszírozással támo
gatja a NEAK. 

A kórházak 40%ában van SBO. Az SBO köze
lében 25%ban 500 men belül található az alap
ellátási ügyelet, mintegy 17%ban 100 men belül. 
Ez nem túl nagyszámú lehetőséget rejt magában a 
fizikailag is egyesíthető ügyeleti formát tekintve. 

Néhány már megvalósult közös működtetés 
tapasztalatáról is kaptunk információt. Van, ahol 
kiváló együttműködésről számolnak be, és van 
ahol mindennapos konfliktusról. Mindemellett 
ez egy támogatható működési forma lehet.

A kérdőív utolsó blokkjában (fenntartói vélemény) 
a fenntartói szempontból legfontosabb kérdéseket tet-
tük fel, miszerint az önkormányzatok elégedetteke 
a jelenlegi működési formával, kellő finanszírozás 
és feltételrendszer biztosítása mellett továbbra is 
feladatkörben tartanáke az alapellátási ügyeletet. 

A sok nehezítő körülmény ellenére a válaszadók 
69%a szerint az ellátás folyamatos, a működés 
megoldott, míg 30%a szerint akadozik az ellá
tás, sok a betegpanasz. 

Az ellátási nehézség elsősorban szakemberhi
ányban testesül meg. Gyakran távolról jövő idegen 
orvosok látják el az ügyeletet, akiknek sem beteg, 
sem helyismerete nincs. Nehezített az ellátás a rit
kán lakott tanyás településeken, hegyvidéki falvak
ban, különösen rossz időjárási körülmények között. 
Speciális helyzet adódik szezonálisan az üdülő
településeken, valamint azokon a településeken, 

ahol betöltetlenek a háziorvosi praxisok. Gyakran 
rendeléspótló tevékenységet kénytelenek végezni 
az ügyeleteken, ami számtalan konfliktust szül.

Több esetben előfordul, hogy ésszerűtlen az 
ügyeleti központ helyszíne, mivel gyógyszertárba 
vagy sürgősségi ellátásra több tíz kmre ellenkező 
irányba kell utazni a beteg tovább utalása, vagy 
gyógyszerkiváltás miatt. 

A betegek ezen okokból gyakran kikerülik az 
alapellátási ügyeletet és egyenesen a kórházi SBOt 
veszik igénybe, így a sürgősségi alapellátás szem
pontjából indokolatlanul, mintegy rendeléspót
lás céljára használják az ügyeleti ellátást.

Megkérdeztük, hogy az alapellátási ügyelet 
működtetése az önkormányzat számára terhes 
feladate? Szívesen vennée, ha az helyi szintről 
elkerülne a feladat, vagy kellő támogatás mellett 
továbbra is gazdája szeretne maradni?

A válaszadók 48,8%-a véli úgy, hogy az alulfi-
nanszírozott, önkormányzati feladatellátást nél-
külöző alapellátási ügyelet szervezése kerüljön ki 
az önkormányzatok fenntartási kötelezettsége alól. 

A finanszírozási problémákon túlmenően, az 
önkormányzatoknál nincs meg a kellő szakmai 
felkészültségű apparátus a feladat ellátásához. 
Megfelelő szakmai rálátás, az árképzésre való 
ráhatás nélkül, országos szakemberhiány mellett 
nem a helyi önkormányzatoknál, hanem legalább 
járási szinten, állami kötelezettségvállalás mel
lett kívánatos szervezni az ellátást.

A válaszadók 45,9%-a viszont úgy véli, hogy 
megfelelő feltételek mellett, azaz megfelelően meg-
emelt finanszírozás, eszközpályázati támogatások, 
csökkenő önkormányzati terhek mellett továbbra 
is szívesen maradna gazdája a feladatnak.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet a fen
tieken túlmenő számos olyan intézkedésre, 
jogszabálymódosítási igényre, amelyre sürgős 
szükség lenne, mint pl. az orvosi óradíjak tólig 
maximálása, a háziorvosok statusának jogi ren
dezése, a rendelés idők és rendelkezésre állásuk 
egyértelműsítése, ezzel szorosan kapcsolatban az 
ügyeleti idő meghatározása, az SBOk és ügye
leti ellátás kapcsolatának jogszabályi rendezése. 

Legnagyobb probléma tehát az elöregedő házi-
orvosi kör, akik nem vállalnak, nem tudnak már 
ügyeletet vállalni. Az önkormányzatok kénytele
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nek lemondani a szerződésben az ügyeleti ellá
tási kötelezettségükről, hogy meg tudják tartani 
őket a praxisban. Ezért az ügyeletek kiszervezé
sére kényszerülnek, mely esetben ki vannak téve 
a szolgáltatók igényeinek.

A központi finanszírozás hosszú évek óta vál-
tozatlan és rendkívül alacsony, miközben a szak-
ember hiány árfelhajtó hatása és a kórházi bérek 
emelése miatt az önkormányzati támogatás egyre 
nagyobb mértékű. 

Az orvosi ügyeleti óradíjak akár 68000 Ft/óra 
mértékűre is emelkedtek. Folyamatos az alku a 
szolgáltatók és az orvosok között, mivel semmi
lyen szabályozás nem segíti a működtetőket. Meg
indult a béralku a szakdolgozók esetében is, mivel 
ők – a gépkocsivezetőkkel együtt – minden eme
lésből kimaradtak.

A bérek emelkedése, az infláció és a tárgyi esz-
közök, ingatlanok amortizációja miatt az alul-
finanszírozott ellátást különböző mértékben, de 
összességében nagyjából ugyanakkora összeggel 
kell kiegészíteni, mint a szerény NEAK finanszíro-
zás, mindehhez az önkormányzatoknak nincs köz-
ponti forrása, csak feladat ellátási kötelezettsége. 

Ez a továbbiakban NEM tartható!

Következtetések
1. Az alapellátási ügyelet megérett a strukturá

lis átalakításra, a finanszírozás javítására és a 
vonatkozó jogszabályok kellő módosítására.

2. A finanszírozás drasztikus, mintegy 100%al 
történő emelése elengedhetetlen, akár önkor
mányzati alapellátási feladatkörben marad 
a feladat, akár állami szervezés, központo
sítás alá kerülne a jövőben.

3. Amennyiben továbbra is önkormányzati 
alapellátási feladatkörben marad az ellátás, 
a NEAK finanszírozáson túlmenően, köz
pontilag biztosított feladatfinanszírozásra 
lenne szükség. Jelenleg kötelező a feladat, 
hozzárendelt finanszírozás nélkül.

4. A humánerőforrás probléma megoldása az 
országos szakember hiány, a háziorvosi kar 
elöregedése miatt nem egyszerű feladat, de 
segíthet:

 – az orvosi órabérek keretek között tar
tása, központilag történő minimum
maximum meghatározása;

 – a sürgősségi rezidensképzésen túl lévő 
fiatal orvoskollégák alkalmazhatósága az 
alapellátási ügyeletben;

 – a szakdolgozói és gépkocsivezetői bérek 
bértáblában rögzítése, emelése.

5. Törekedni kell optimális méretű ügyeleti kör-
zetek kialakítására, társulási formákban tör-
ténő működtetésre. A válaszokból leszűrhető 
tapasztalat szerint a legkevesebb problémá-
val a még működő többcélú kistérségi tár
sulások kereteiben szervezett, valamint a 
30-40 ezer lakost számláló járási székhelyű 
ügyeletek tarthatók fenn. Ez a méret tűnik 
a legoptimálisabbnak.
A legnagyobb teher a néhány kistelepü
lést összefogó, összevont ügyeletet fenn
tartó önkormányzatokra és azokra a 
kisebb városokra hárul, amelyek bármi
lyen okból, de önállóan szervezték meg az 
ügyeleti ellátást. Számos példát találunk a 
válaszok között, miszerint 5000 fő alatti 
kistelepülések évi 47 millió  Ftot, lako
sonként havonta több száz Ftot fizetnek 
kiegészítésként, mely a költségvetésüket 
oly módon terheli meg, hogy nem marad 
forrásuk fejlesztésre, pályázatok önrészére. 
A 1020 ezer fő közötti városok jellemzően 
évi 2545 millió  Ftt áldoznak az ügyelet 
működtetésére, mely jelzéseik szerint a 
továbbiakban nem tartható, további eme
léseket már nem bírnak el.
Olyan példa is akad, ahol több település 
összefogásával 42 000 lakosra alakítottak 
ki ügyeleti körzethatárt. A finanszírozási 

6. ábra: Kellő támogatás mellett továbbra is  
az önkormányzat feladata maradjon-e  

az alapellátási ügyelet?
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szorzó 40 000 lakosnál történő váltása, 
csökkenése miatt a települések így rosz-
szabbul járnak, mintha egyenként álla
podnának meg a finanszírozóval. Ellen
példaként azt az 12 giga méretű körzetet 
említhetjük, ahol alig, vagy egyáltalán nem 
szükséges önkormányzati hozzájárulást 
fizetni a szolgáltatók felé. A 100200  ezer 
fős ügyeleti körzet gazdaságosan működ
tethető ugyan, de méreténél fogva nehezen 
átlátható, szakmailag nem optimális, véle
ményünk szerint nem javasolható.

6. A területi különbségek miatti elégtelen finan-
szírozás és az önkormányzati hozzájáru-
lás nagy különbségeinek mérséklése érdeké-
ben javasolt:

 – a területi szorzók sávjainak megváltoz-
tatása, sűrítése a kisebb lakosságszámú 
ügyeletek nagyobb mértékű támogatása 
érdekében;

 – a nagykiterjedésű, gyérebb lakosságú, 
nehezen megközelíthető,  földrajzilag 
hátrányos, továbbá szezonálisan nagyobb 
ellátandó lakosságszámú települések spe
ciális szorzóval történő elismerése.

7. Szakmai elvárások, minimum feltételek átte-
kintése és egyértelművé tétele érdekében:
 – szükséges a háziorvosi rendelési idők, 
valamint az ügyeleti időn kívüli házi-
orvosi rendelkezésre állás idejének, az 
ügyeletek kezdési és befejezési idejének 
rögzítése;

 – az alapellátási törvény végrehajtási 
rendeletének megalkotásával rögzít
hető volna az alapellátásszakellátás
ügyeletek feladatmegosztása, időrend
jének egyértelművé tétele, továbbá a 
NEAK, mint finanszírozó és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (tisztiorvosi 
szolgálat) egymásnak helyenként ellent
mondó rendelkezéseinek, feltételeinek 
tisztázása;

 – szükséges legalább ügyeletet adó gyógy-
szertár elérhetőségét biztosítani az ügye
leti központok szerinti településeken. 

8. A párhuzamosságok elkerülése és a betegel-
látás folyamatossága érdekében – bár ezzel 
a válaszadók mintegy harmada nem értett 
egyet – javasolható az Országos Mentőszol-
gálattal való szoros együttműködés, közös 
diszpécserszolgálat működtetése. A nagyobb 
szakmai és lakossági elfogadottság és a műkö
dés zavartalansága érdekében javítani szük-
séges a diszpécserek szakmai felkészültségét, 
és a 112 hívószám stabilabb, megbízhatóbb 
elérhetőségét.

9. A kórházak sürgősségi osztályai mellé tele-
pített alapellátási ügyelet jó megoldás lehet. 
Felmérésünkből az látszik, hogy kevés helyen 
adottak a feltételek. A válaszadók ügyeleti 
központjaiban mindössze 11 olyan kórház 
található, ahol együttesen fennállnak azok a 
feltételek, miszerint van sürgősségi osztály, és 
az alapellátási ügyelet a kórháztól számítva 
100 men belül van. Néhány helyen már így 
működik az ellátás, vegyes tapasztalatokkal. 
Az ellátás illetékessége miatt fellépő konf
liktusok miatt szükség volna az együttmű-
ködés jogi kereteinek kialakítására, és az 
ellátási minimumfeltételek, protokollok 
megalkotására.
Fontos lenne az ügyeleti körzethatárok 
kialakításakor és a központi telephely elhe
lyezkedésének meghatározásánál figye-
lembe venni a betegutakat. Nevezetesen, 
ne legyen ellenkező irányban az ügyeleti 
központ és a sürgősségi ellátást nyújtó legkö-
zelebbi kórház, továbbá más településen a 
nyitva tartó vagy ügyeletet adó gyógyszertár.

10. A fenntartói szerepkörre vonatkozóan csak 
nem fele-fele arányban oszlottak meg a véle-
mények. Az Önkormányzatok 45,9%-a min-
den nehézség ellenére elkötelezett az ügyeleti 
feladatellátás iránt, kellő támogatás esetén a 
továbbiakban is gazdája maradna az alapel-
látási ügyelet biztosításának. A válaszadók 
minimális többsége, 48,8% véli úgy, hogy nem 
jó helyen van a feladatellátás a helyi önkor-
mányzatoknál. Azon önkormányzatok közül 
is sokan vélekedtek így, akiknél – saját meg
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látásuk szerint – jelenleg jól működik az ellá
tás és nincs fennakadás a működésben. Az 
indokok között – ahol a finanszírozási defi
cit nem kardinális probléma – a szakember
hiány áll első helyen. 
A javaslatot is adó válaszadók állami kézbe 
adnák és legtöbben járási szintre helyeznék 
az ügyeleti ellátás szervezését, továbbá a 
mentőszolgálatnak nagyobb szerepet szán-
nának az ellátásban. 

11. Végezetül több észrevétel, javaslat érkezett 
a helytelen lakossági magatartás, az ügye-
leti szolgálat indokolatlan igénybevétele 
miatt. Ismeretes, hogy ennek sokféle tár
sadalmi, szokásjogi vagy akár kényelmi oka 
is lehet, de sokszor a betöltetlen praxisok 
vagy a munkában lévők számára elérhetet
len háziorvosi rendelési idő miatt keresik 
fel a betegek az ügyeletes orvost. Nagyon 
fontos lenne a lakosság edukálása, folya-
matos tájékoztatása, együttműködésének 
elnyerése, hogy csak a sürgősségi alap ellá-
tás szüksége esetén vegyék igénybe az ügye-
leti szolgálatot.

Összegzés
A felmérés alátámasztotta az ellátásban résztvevő 
valamennyi szereplő által jól ismert  tényt, misze
rint a háziorvosok magas életkora, az országosan 
tapasztalható orvoshiány, az alapellátási ügye-
leti szolgálatok alulfinanszírozottsága, továbbá 
a gyakran ellenőrizhetetlen betegutak és párhu
zamosságok miatt, a rendszer megérett a struk-
turális átalakításra.

Az ügyeleti rendszer drasztikus és sürgős javítá-
sának szükségességével a válaszadók 90%-a egyet-
értett, az átalakítás lehetőségeit illetően viszont 
megoszlottak az álláspontok. Megoszlottak a véle-
mények a válaszadók körében arról is, hogy kellő 
támogatás és feltételrendszer biztosítása esetén 
szívesen vennék-e a továbbiakban is önkormány-
zati kötelező feladatként az alapellátási ügyelet 
megszervezését (48,8%–45,9%).

A kérdőívre adott válaszok számos anomáliát 
feltártak, emellett az ismert problémákat szám-
szerűen is alátámasztották. A válaszadók javas-
latai, a levonható következtetésekkel együttesen 
alkalmasak arra, hogy a TÖOSZ kialakítsa véle-
ményét és az EMMI felé továbbítsa azt. 
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Nők a politikában 
– európai és helyi 
trendek
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Európában 2020ban átlagosan a polgármeste
rek 15%a nő. Ez az arány tíz évvel ezelőtt csupán 
11% volt. Magyarországon jelenleg 21,4%, amely
lyel a középmezőnyben foglalunk helyet. A 2014
es helyi önkormányzati választásokhoz képest 
némileg (1%kal) több hölgy jutott vezető szerep
hez helyi szinten, hiszen a 2019es választásokig 
20,4 % voltak a nők aránya. 

A megyei rangsorok sem változtak sokat az 
előző választási ciklushoz képest, hiszen koráb
ban Nógrád és Baranya megye emelkedett ki és 
e megyék továbbra is az első ötben szerepelnek. 
JászNagykunSzolnok, KomáromEsztergom és 
Vas megyében is 25% fölötti a hölgy polgármes
terek aránya. A tendencia továbbra is megma
radt: jellemzően a kisebb településeken választa
nak több hölgyet polgármesterré. A 10 ezer főnél 
népesebb települések esetén csupán 16 önkor
mányzatot vezet női polgármester a 159ből, ami 
10%ot jelent. Az előző, 2014es önkormányzati 
választás után a 10 ezernél nagyobb települések 
körében a mostanihoz képest kettővel kevesebb, 
14 hölgy volt polgármester.

A megyei elnökök között az előző választások 
után nem találtunk hölgyet, jelenleg azonban egy 
megyében hölgy tölti be az elnöki tisztséget, így 
5%ra javult a középszintű önkormányzati veze
tők közötti női arány.

Budapest 23 kerületéből 3 kerületnek lett hölgy 
polgármestere, ami csupán 13%ot jelent. A főpol
gármesteri széket pedig még sosem foglalta el 
hölgy az újkori demokrácia történetében.

A TÖOSZtag önkormányzatok 22,35%át vezeti 
hölgy polgármester, akiknek 71,3%a 20142019
ben is polgármester volt. A férfi polgármesterek 
körében ez az arány 72,9%.

Országos szinten a helyzet még kevésbé fejezi 
ki a nemek közti egyenlőséget, hiszen az ország
gyűlési képviselőknek mindössze 12,1%a hölgy. 
Jóllehet ez az arány 2008ban csupán 10,6% volt. 
Az Európai Parlamentben 2009ben és 2019ben 
is 8 hölgy képviseli hazánkat a 21ből 2009ben 
(38%) és a 22ből 2019ben (36,3%).

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa 
(CEMR) rendszeresen gyűjti a választott kép
viselők nemek szerinti statisztikáit az országos 
önkormányzati szövetségeken keresztül. Leg
utóbb elkészült kiadványuk előszavában Stefano 
Bonaccini elnök és Gunn Marit Helgesen alel
nök fogalmazta meg az európai ernyőszerveze
tünk céljait és fő hitvallását:

„Európai szinten nagy előrelépés történt, hiszen 
az első nőként Ursula von der Leyen az Európai 
Bizottság elnöke, aki nemrég fejezte ki egyértelmű 
elkötelezettségét a nemek közti egyenlőség és pari-

Top 5 országok 2019-ben  
a női polgármesterek aránya tekintetében

1. Izland 36%
2. Svédország 32%
3. Finnország 31%
4. Norvégia 28%
5. Svájc 27%
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tás ügyében az »Agenda for Europe (2019-2024)« 
című dokumentumban. A nők és férfiak egyenlő 
képviselete és befolyása a politikai életben a kor-
mányzás minden szintjén a demokratikus társa-
dalom előfeltétele. A nők teljes és érdemi politi-
kai részvétele polgárokként és a köztestületekben 
egyaránt elengedhetetlen a jó kormányzáshoz és 
a politika formálásához. 

Annak ellenére, hogy számos előrelépés tör-
tént már, még mindig alulreprezentáltak a nők az 

önkormányzati szektorban Európában. Ameny-
nyiben a cél a nők és a férfiak kiegyensúlyozott 
részvétele a politikai és közösségi döntéshozatal-
ban, akkor most van itt az ideje a cselekvésnek. 
Fokozni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, 
hogy több nőt vonjanak be a politikába – bármi-
lyen életkorú és hátterű. Ez megköveteli a nemek 
közötti egyenlőség tudatosítását, a káros nemi szte-
reotípiák legyőzését és a nemek közötti kiegyensú-
lyozott vezetés előnyeinek kihasználását. Mind-
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ezt megfelelő finanszírozással és politikai támo-
gatással lehet elősegíteni. Képzési és mentorálási 
programokra van szükség, amelyek segítenek a női 
jelölteknek legyőzni azokat az akadályokat, amik 
a nemi hovatartozásukhoz kötődnek. 

A helyi önkormányzatoknak alapvetően fontos 
szerep jut ebben, hiszen az állampolgárokhoz és 
azok ügyeihez a helyhatóságok állnak a legköze-
lebb. Ez a szint lehet az ugródeszka a választott 
képviselőknek a regionális, országos majd európai 
szinthez. Pontosan a helyi szint az a fórum, ahol 
a polgármesterek, választott képviselők kimutat-
hatják politikai rátermettségüket, kialakíthat-
ják politikai profiljukat, hálózatot építhetnek és 
továbbfejleszthetik a készségeiket is.

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa és az 
Esélyegyenlőségi Állandó Bizottság nemcsak arra 
törekszik, hogy átadja a számukra fontos értéke-
ket, hanem a gyakorlatban is érvényesíteni szeretné 
azokat. Arra számítanak, hogy a helyi és regioná-
lis önkormányzatok nemzeti szövetségei szélesebb 
körben példázzák azt a változást, amelyet társa-
dalmainkban kívánatosnak tartanak. A CEMR 
támogató szövetséges és partner mindazok szá-
mára, akik a valódi egyenlőség elérése érdekében 
járnak el, és a legjobb és legokosabb nők és férfiak 
számára lehetőséget kínálnak arra, hogy egyenlő 
feltételek mellett váljanak vezetővé.”

A nemek közötti egyenlőség előmozdítása érde
kében helyi és regionális szinten a CEMR 2006
ban elindította a „Nők és férfiak közötti egyenlőség 
Európai Kartáját a helyi életben”. A Karta poli
tikai dokumentum és gyakorlati eszköz is. Arra 
ösztönzi a helyi és regionális önkormányzatokat, 
hogy nyilvánítsák ki széles körben elkötelezettsé
güket az egyenlőség iránt és hajtsák végre a Karta 
által felsorolt elveket. A Karta konkrét módsze
reket javasol a nők és férfiak közötti egyenlőség 
szempontjából az önkormányzati hatáskörök és 
feladatok különböző területein: politikai részvé
tel, foglalkoztatás, közszolgáltatások, városterve
zés stb. Ma 32 európai országból több mint 1600 
helyi és regionális önkormányzat írta alá a Kar
tát. A csatlakozás ingyenes és nagy segítség lehet 
a körültekintő helyi tervezéshez. További infor
máció: https://charterequality.eu/

Az obszervatórium
A Karta aláíróinak további támogatása érdekében 
a CEMR 2012 márciusában elindította az Euró
pai Esélyegyenlőségi Karta Obszervatóriumát. 
Online platformja bemutatja a jól bevált gyakor
latokat és a sikeres nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos helyi politikák jó példáit, és elősegíti 
a tapasztalatok megosztását és a tanulást az alá
írók között. Tartalmaz egy útmutatót az esély
egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv kidol
gozásához, valamint egy atlaszt, amely bemu
tatja a Kartát aláíró helyi és regionális önkor
mányzatokat.

Céljaik:
 – információ nyújtása és a Karta láthatóságá
nak növelése;

 – a Karta végrehajtásának nyomon követése;
 – információ és támogatás nyújtása az alá
írók számára;

 – platformként szolgálhat az aláírók közötti 
jó gyakorlatok cseréjéhez.

Az Állandó Bizottság
A CEMR Esélyegyenlőségi Állandó Bizottsága a 
tagszövetségek megválasztott képviselőiből áll. 
Dönt az Obszervatórium általános célkitűzései
ről és követi munkáját. Kapcsolatba lép az euró
pai intézményekkel a nemek közötti egyenlő
ség területén, a helyi és regionális szintű intéz
kedések fenntartható támogatása érdekében. Az 
Esélyegyenlőségi Állandó Bizottság elnöke jelen
leg Emil Broberg, az Östergötland régió (Svéd
ország) tanácsosa és a SALAR harmadik alelnöke.

A TÖOSZ azzal szeretne hozzájárulni e fon
tos célokhoz, hogy folyamatosan közzétesszük 
a CEMRon és annak Esélyegyenlőségi Állandó 
Bizottságán belül folyó munkával kapcsolatos 
információkat. Ezúton is várjuk azon polgármes
ternők jelentkezését, akik szívesen csatlakozná
nak az európai munkához.

Tisztújítás a TÖOSZ Polgármesternői 
Tagozatában
A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata 2020. már
cius 4én, Budakeszin tartott tisztújító tagozati 
ülését. 
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A Polgármesternői Tagozat alapszabályának 
megfelelően a Tagozat elnökségének tagjait a pol
gármesternők közül régiónként választották meg 
a 20202024es ciklusra, és tagja az elnökségnek 
a tagozat elnöke is, az alábbiak szerint:

Vezetőség
1. Elnök: dr. Győri Ottilia, Budakeszi város 

polgármestere (Pest megye),
2. ÉszakMagyarországi Régió (Nógrád, Heves 

és BorsodAbaújZemplén megyék): Horváth 
Jánosné, Parasznya község polgármestere 
(BorsodAbaújZemplén megye),

3. ÉszakAlföldi Régió (JászNagykunSzol
nok, HajdúBihar és SzabolcsSzatmárBereg 
megyék): Bíróné dr. Dienes Csilla, Szamos
sályi község polgármestere (SzabolcsSzat
márBereg megye),

4. DélAlföldi Régió (BácsKiskun, Csongrád 
és Békés megyék): a Polgármesteri Tago
zat következő ülésén kerül sor tisztújításra,

5. KözépMagyarországi Régió (Budapest és 
Pest megye): Zsírosné Pallaga Mária, Her
nád nagyközség polgármestere (Pest megye),

6. KözépDunántúli Régió (Fejér, Komárom
Esztergom és Veszprém megyék): dr. Hor-
váth Klára, Bábolna város polgármestere 
(KomáromEsztergom megye),

7. DélDunántúli Régió (Somogy, Tolna és Bara
nya megyék): Zsoldos Márta Piroska, Böhö
nye község polgármestere (Somogy megye),

8. NyugatDunántúli Régió (GyőrMosonSop
ron, Vas és Zala megyék): Lendvai Ivánné, 
Kunsziget község polgármestere (Győr
MosonSopron megye),

9. Hivatalból tag: dr. Gyergyák Ferenc, a 
TÖOSZ főtitkára.

Várjuk valamennyi TÖOSZtag önkormányzat 
női polgármesterét, hogy csatlakozzon a TÖOSZ 
Polgármesternői Tagozatához! (A belépés önkén
tes és a tagság ingyenes.)

Fűrész Tünde elnök (Kopp Mária Intézet) előadása a Polgármesternői Tagozat 2020. március 4-ei ülésén
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Polgármesternői Tagozat 2020. március 4-ei ülésének résztvevői

A TÖOSZ Polgármesternői Tagozat Alapszabálya értelmében a Tagozat feladatai különösen:
 – a nemek közti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elősegítése, támogatása (prevenció, 
intervenció és korrekció által);

 – a nők közéleti szerepének fejlesztése;
 – a hátrányos helyzetűekkel szembeni negatív diszkrimináció elleni küzdelem;
 – jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;
 – a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése, kapcsolattartás az e területen működő hazai és 
nemzetközi szervezetekkel;

 – az önkormányzati és a közigazgatási szféra fejlesztése az esélyegyenlőségnek és a társadalmi 
igazságosságnak megfelelően.
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A CEMR új vezetése 
a fenntartható 
helyi fejlesztések 
elkötelezettje
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A nemzetközi ernyőszervezet, amelynek a hazai 
országos érdekszövetségek révén a magyar önkor
mányzatok is tagjai, 41 ország 100 000 önkor
mányzatát tömöríti immár 60 éve a helyi érde
kek hatékony képviselete érdekében.

Az új elnökség méltóképpen megjeleníti Európa 
földrajzi és politikai sokszínűségét: 10 férfi és 10 
nő tartozik az elnökséghez a kontinens, keleti, 
nyugati, északi és déli részéről, köztük polgár
mesterek, megyei vezetők és regionális elnökök 

Európa városai és régiói új vezetőket választottak maguk közül a következő három 
évre. A CEMR (Európai Települések és Régiók Tanácsa www.ccre.org) új Politikai 
Bizottsága 2020. január 23-án tartotta ülését Orleans-ban, ahol a polgármesterek, 
a helyi választott képviselők és a regionális tisztviselők megválasztották a CEMR új 
elnökségét. Mind a Politikai Bizottság, mind az Elnökség megbízatása 2022-ig tart.
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is. A Politikai Bizottság megválasztotta a CEMR 
szóvivőit is az egyes kiemelt témához és a belső 
ellenőröket is.

Az új elnökség folytatja a CEMR munkáját a 
következő három évben, különös tekintettel az 
EU reformjára és a fenntartható fejlesztési célok 
lokalizálására. A következő nagy összejövetel az 
Európai Önkormányzatok és Régiók Kongresszu
sán Innsbruckban lett volna 2020. május 6. és 8. 
között a fenntartható fejlesztési célok témája men
tén. Az időközben kialakult koronavírus okozta 
egészségügyi helyzet miatt 2020. március 11én 
Frederic Vallier főtitkár közleményt adott ki a 
rendezvény elhalasztásáról. Kiemeli, hogy nagyon 
nehéz döntés volt, hiszen sok anyagi forrást, még 
több munkát áldoztak már a rendezvény előké
szítésére Innsbruck városa és a CEMR titkársága 
részéről egyaránt.

Az új megválasztott tisztségviselők:
Elnök:

 – Stefano Bonaccini, EmiliaRomagna régió 
elnöke, az AICCRE elnöke (a CEMR olasz 
szekciója)

Társelnökök:
 – Gunn Marit Helgesen, Vestfold és 
Telemark megye tanácsosa, a Norvég Helyi 
és Regionális Önkormányzatok Szövetsé
gének (KS) elnöke

 – Isto Christoph Schnaudigel, Karlsruhe 
Járás elnöke

A Pénzügyi Bizottság elnöke:
 – Christine Oppitz-Plörer, innsbrucki 
városi tanácsos

Ügyvezető elnökök:
 – Aleksandra Dulkiewicz, Gdansk polgár
mestere

 – Anne Hidalgo, Párizs polgármestere
 – Anders Knape, Karlstad Városi Tanács 
polgármestere, a Svéd Helyi hatóságok és 
Régiók Szövetségének (SALAR) elnöke

 – Fernando Medina, Lisszabon polgármes
tere

 – Van Jan Van Zanen, Utrecht polgármes
tere és az UCLG európai társelnöke

Alelnökök:
 – Mariana Gâju, Cumpăna polgármestere, 
a Román Önkormányzatok Szövetségének 
(ACOR) első alelnöke

 – Victor Hadjiavraam, Morphou polgár
mestere

 – Aldis Hafsteinsdóttir, Hveragerðisbær 
tanácsos és polgármester, az Izlandi Önkor
mányzati Szövetség elnöke (IS)

 – Christiane Horsch, Schweich polgármes
tere

 – Philippe Laurent, Sceaux polgármestere
 – Carlos Martínez Mínguez, Soria polgár
mestere

 – At Fatma Șahin, Gaziantep polgármestere
 – Zi Izzi Seccombe, Warwickshire megye 
tanácsának vezetője, az Önkormányzati 
Szövetség (LGA) alelnöke és konzervatív 
csoportvezetője

 – Iit Tiit Terik, Tallinn Városi Tanács elnöke
 – Ar Tamar Taliashvili, Tbilisi Városi Köz
gyűlés, a NALAG alelnöke

 – Tom Bart Tommelein, Oostende polgár
mestere

A Politikai Bizottság a CEMR fő döntéshozó 
szerve. Egyebek mellett jóváhagyja a költségve
tést, az éves munkaprogramot és az új tagok fel
vételét. Politikai fórumként működik az euró
pai helyi vezetők számára, valamint az infor
mációk és a jó gyakorlatok cseréjére szolgáló 
platformként működik a városok és falvak szá
mára. A Politikai Bizottság több mint 170 helyi 
és regionális választott képviselőből áll, akiket a 
CEMR nemzeti tagszövetségei és nemzeti szek
ciói jelölnek ki.

Hazánk 2 férfi és 2 hölgy személyében delegál
hat képviselőket a Politikai Bizottságba az önkor
mányzatok választott képviselői közül. Ameny
nyiben érdeklődik a nemzetközi szakmai munka 
iránt a CEMRral kapcsolatban, forduljon biza
lommal ahhoz az országos önkormányzati szö
vetséghez, amelyben tagsággal rendelkezik.
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Az Európa Tanács  
és a magyar  
helyi demokrácia
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Hazánkra 2019ben került sor, hogy az előre meg
határozott módszertan szerint szakértői elem
zés, szakértői küldöttség szakmai látogatása, az 
érintettekkel folyamatos konzultációt követően 
monitoring jelentés készüljön a helyi demokrá
cia állapotáról.

Kormányunk és az Európa Tanács viszonya nem 
mondható felhőtlennek, hiszen a jelentésben is 
megfogalmazzák, hogy „az utóbbi évek magyar-
országi fejleményei az Európa Tanács aggodalmát 
is felkeltették. A Velencei Bizottság súlyos kritiká-
kat fogalmazott meg a bírói testület, az alapvető 
jogok és a szabadság érvényesülése tekintetében, 
míg a Parlamenti Közgyűlés fokozottan hangsú-
lyozta az Európa Tanács normáinak tiszteletben 
tartását és a tagállami kötelezettségek betartását.”

A cikk írásának időpontjában1 már kétszer 
került le a napirendről a magyar jelentés ügye. 
A Kongresszus évente kétszer tart plenáris ülés
szakot Strasbourgban. A Kongresszus illetékes 
bizottsága, a Monitoring Bizottság már a 2019
es őszi plenáris ülésszakra előkészítette a magyar 

1  Kézirat lezárva: 2020. 03. 13.

jelentést, azonban a helyi önkormányzati válasz
tásokra tekintettel végül lekerült a napirendről. 

2020 tavaszára tervezett plenáris ülésszakot 
pedig el kellett halasztani a koronavírus járvány 
okozta egészségügyi helyzet miatt. Schmidt Jenő, 
a TÖOSZ elnöke és dr. Gyergyák Ferenc, TÖOSZ 
főtitkára is kiutazott volna erre a hazánk szem
pontjából fontos ülésre a kongresszusi magyar 
delegáció titkárával, Kolin-Sabján Katalinnal 
együtt, akinek a munkáját a TÖOSZ biztosítja a 
magyar önkormányzatok számára. A következő 
plenáris ülésen vagy távszavazással döntenek majd 
a jelentésről a Kongresszus tagjai, erről e perc
ben még nincs döntés. A márciusi plenáris ülésen 
dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes állam
titkár szólalt volna fel a magyar kormányzat nevé
ben. A plenáris ülésre kerülő anyagokon azonban 
már többnyire nem történik lényeges változtatás.

A Kongresszus Monitoring Bizottságának elnö
két Marc Cools, Uccle alpolgármesterét, a brüsz
szeli régió elnökét (a Kongresszus Liberális Cso
portjának vezetője) és Jean-Pierre Liouville, 
Franciaországból a Kongresszus szocialista cso
portjának tagját, a Grand Est Regionális Tanács 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (továbbiakban: 
Kongresszus) a 47 tagállam helyi és regionális önkormányzati képviselőit tömörítő 
páneurópai szervezet. Egyik fő küldetése a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájában 
foglaltak érvényesítése valamennyi tagállamban. 
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Pénzügyi Bizottságának elnökét nevezte ki raport
őrré és bízta meg a jelentés elkészítésével, vala
mint Kongresszus részére történő benyújtásá
val. A fent nevezett raportőrök Magyarorszá
gon hivatalos monitoring látogatást tettek 2019. 
március 1921. között. A küldöttséget a Kongresz
szus titkárságának képviselője, Svitlana Preverten 
kísérte, munkájukat szakértőként Prof. Tania 
Groppi támogatta. 

A látogatás során a Kongresszus küldöttsége 
a következő intézmények képviselőivel találko
zott: Kongresszus magyar delegációja, valameny
nyi országos önkormányzati érdekszövetség, Bel
ügyminisztérium, Budapest Főváros Önkormány
zata, Alapvető Jogok Biztosa, Alkotmánybíróság, 
Pénzügyminisztérium, Állami Számvevőszék, 
Országgyűlés, Nógrád Megyei Önkormányzat, 
Rákóczibánya, Salgótarján, Budaörs. Valamennyi 
szervezet legfelső vezetői szinten fogadta a kül
döttséget, így például a belügyminiszter, az alap
vető jogok biztosa, államtitkárok, elnökök, szakér
tők. A Kongresszus független szakértői csoport
jának tagja, Pálné Kovács Ilona, a Pécsi Tudo
mányegyetem egyetemi tanára segítette még a 
küldöttség munkáját.

A jelentés és a határozat tartalmáról az aláb
biakban nyújtunk rövid összefoglalót. A doku

mentum teljes terjedelmében elérhető az Európa 
Tanács Kongresszusának honlapján: https://www.
coe.int/en/web/congress/38th-session-documents

„(20) A szakemberek az adósságkonszolidáció és 
a recentralizációs folyamat közötti szoros össze-
függésre mutattak rá: »Bár a pénzügyi segítség az 
önkormányzatok költségvetésére nehezedő nyo-
mást enyhítette, a helyi demokrácia az adósság-
konszolidáció áldozatává vált. Ennek oka, hogy a 
magyar kormány több, korábban önkormányzati 
hatáskörbe tartozó feladatot, így az oktatást, az 
egészségügyi ellátást és a közüzemi szolgáltatást is 
átvette. Emiatt a helyi önkormányzatok kiadásai 
a GDP 12 százalékáról 7,6 százalékra estek visz-
sza (ami egyben a magyarországi önkormányza-
tok kiüresedését is eredményezte)«2.”

„(25) 2017-ben a Freedom House kiemelte, hogy 
»A demokrácia védelmének nincs fontosabb szín-

2  MedveBálint G., D. Bohle: Local Government Debt and 
EU Funds in the Eastern Member States: The Cases of 
Hungary and Poland (Önkormányzati adósságállomány 
és uniós források a keleti tagállamokban: Magyarország és 
Lengyelország), 33 sz., 2016. november, “Maximizing the 
integration capacity of the European Union: Lessons of and 
prospects for enlargement and beyond” “Az Európai Unió 
integrációs kapacitásának növelése: A bővülés tanulságai 
és lehetőségei, és ami azon túl van” (MAXCAP), 12. old.

A küldöttség találkozója az országos önkormányzati szövetségekkel, kongresszusi tagokkal a TÖOSZ 
Önkormányzati Információ és Koordinációs Központjában 2019. március 19-én.
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tere, mint Közép-Európa«. Bár Magyarország nem 
egyedülálló eset – a közép- és kelet-európai orszá-
gok demokrácia pontszámainak legnagyobb mér-
tékű visszaesése a 2008-as válság után történt – 
a régióban jelenleg a legalacsonyabb demokrá-
cia pontszámmal rendelkező ország3. A Freedom 
House 2019. évi jelentése szerint »a demokratikus 
intézményrendszert érintő folyamatos támadások 
miatt Magyarország ’szabad’ besorolása ’részben 
szabad’ minősítésre változott, mivel az Orbán Vik-
tor vezette FIDESZ párt a hatalmas parlamenti 
többségét 2010 óta az ellenzék, a média, a vallási 
csoportok, a tudományos körök, a civil szerveze-
tek, a bíróságok, a menedékkérők és a magán-
szféra korlátozására és ellenőrzésére használja«.”4

A Kongresszusi határozat (CG38(2020)14prov) 
legutóbbi tervezetében a következőket állapítot
ták meg:

„3. A Kongresszus megelégedéssel nyugtázza, 
hogy Magyarországon: 

a) a fővárosi önkormányzat speciális státuszt 
élvez; 

b) az önkormányzatok szabadon élhetnek egye-
sülési jogukkal érdekeik védelmére; 

c) a nemzetiségi kisebbségek saját helyi önkor-
mányzatot alapíthatnak a kulturális identi-
tásuk megőrzésére, helyi és országos szinten. 

4. A Kongresszus azonban észrevételezi, hogy a 
korábbi 341 (2013) ajánlásában felvetett hiányos-
ságok legtöbbjével nem foglalkoztak, és aggodal-
mát fejezi ki különösen a következő kérdésekben:

a) az önkormányzatok saját és delegált hatás-
köreinek hatóköre nagyon korlátozott (3. cikk, 
4. cikk), amelyek többségét az állami decent-
ralizált közigazgatáshoz rendelték (4.5. cikk), 
megsértve a hatáskörök megosztásának szub-
szidiaritás elvét [4. cikk (3) bekezdés]; 

b) az állami beavatkozások a helyi funkciókba 
befolyásolják a teljes és kizárólagos hatás-
kör- átruházást a helyhatóságoknak [4. cikk 
(4) bekezdés]; 

3 https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2017/
hungary
4 https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2019/
hungary

c) valódi regionális önkormányzati szint önma-
gában nem létezik Magyarországon, mivel a 
megyéknek szinte nincs jelentős kompetenciá-
juk, és nincs pénzügyi autonómiájuk; 

d) gyakorlatban nincs valós és megfelelő kon-
zultációs mechanizmus a helyi önkormány-
zatokat érintő valamennyi kérdésben, külö-
nösen nincs ilyen a pénzügyi források újra-
elosztása és elosztása terén (4.6., 9.6. cikk); 

e) a helyi önkormányzatok nem tudnak magas 
színvonalú humán erőforrást alkalmazni, és a 
kis helyi önkormányzatok szervezeti autonó-
miája korlátozott a belső struktúrájuk meg-
határozása terén (6.1, 6.2 cikkek); 

f) a helyi önkormányzatok felett a kormány 
képviselői által végzett felügyelet nem tekint-
hető arányosnak azon érdekek relevanciájá-
val, amelyeket védeni szándékoznak [8. cikk 
(3) bekezdés]; 

g) a figyelemre méltó gazdasági növekedés elle-
nére a helyi önkormányzatok pénzügyi forrá-
sai továbbra sem elégségesek, és egyes esetek-
ben a „szolidaritási hozzájárulás” aránytala-
nul negatív hatással van a helyi pénzügyekre 
[9. cikk (1) bekezdés (2) bekezdés]; 

h) a helyi önkormányzatoknak nincs elegendő 
pénzügyi forrásuk a helyi adókból és díjakból, 
hiába van lehetőségük az adómérték megha-
tározására (9.3., 9.4. cikk);

i) a kiegyenlítési mechanizmus meglehetősen 
homályos és korlátozottan hat a pénzügyi 
szempontból gyengébb helyi önkormányza-
tok védelmére [9. cikk (5) bekezdés];

j) a helyi önkormányzatok számára nyújtott 
támogatásokat főként egyedi projektek finan-
szírozására szánják, és az elosztási kritériu-
mok nem objektívek (9.7. cikk);

k) a helyi önkormányzatoknak a bíróságokba 
vetett bizalmi szintje alacsony az önálló-
ságuk jogi védelme érdekében, ezáltal kor-
látozva van a helyi önkormányzatoknak a 
bírósági jogorvoslathoz való jogának tényle-
ges gyakorlása (11. cikk).”

„5. A fentiek fényében a Kongresszus arra kéri 
a Miniszteri Bizottságot, hogy hívja fel a magyar 
hatóságokat a következőkre:
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a) fordítsa vissza a központosítási folyamatot, 
és állítsa le különösen a helyi önkormány-
zati hatáskörök átadását az állami igazga-
tás számára, és tartsa tiszteletben a helyi 
önkormányzatok saját hatáskörét a közügyek 
jelentős részében, ezáltal biztosítva a szub-
szidiaritás elvének a gyakorlatban történő 
alkalmazását;

b) korlátozza az állami hatóságok beavatkozá-
sát az önkormányzati működésbe;

c) erősítse meg a megyék helyzetét a hatáskö-
rök és a pénzügyi források szempontjából;

d) vezessen be tisztességes és hatékony konzul-
tációs folyamatot a helyi önkormányzatok-
kal – megfelelő módon és megfelelő időben a 
Charta 4. cikkének (4) bekezdésében megha-
tározottak szerint az őket közvetlenül érintő 
kérdésekben;

e) a szükséges erőforrások biztosításával segítse 
a helyi önkormányzatokat magas színvonalú 
humán erőforrás alkalmazására, és növelje 
a kis helyi önkormányzati egységek szerve-
zeti autonómiáját;

f) győződjön meg arról, hogy a helyi önkormány-
zatok feletti felügyelet arányos azoknak az 
érdekeknek a fontosságával, amelyeket védeni 
szándékoznak;

g) elegendő pénzügyi forrást kell elkülöníteni 
a helyi önkormányzatok számára, tisztelet-
ben tartva azt az elvet, miszerint az erőfor-
rásoknak fedezniük kell a feladatok ellátá-
sát, működést;

h) lehetővé kell tenni a helyi önkormányzatok 
számára a helyi adók megállapítását és mér-
tékének meghatározását a helyi önkormány-
zatok pénzügyi kapacitásának erősítése érde-
kében;

i) felül kell vizsgálni a kiegyenlítő rendszert, 
annak igazságosságának és átláthatóságá-
nak biztosítása érdekében;

j) tisztességes és átlátható mechanizmust kell 
létrehozni a helyi önkormányzati támogatá-
sok elosztására;

k) kövesse a Velencei Bizottságnak a magyar-
országi igazságszolgáltatásról szóló vélemé-
nyében foglalt ajánlásait, hogy garantálja a 

helyi önkormányzatoknak a hatékony jogor-
voslathoz való jogot, és állítsák helyre a nem-
zeti igazságszolgáltatási rendszerbe vetett 
bizalmukat.

6. A Kongresszus felhívja a Miniszteri Bizottsá-
got és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlését, 
hogy az adott tagállammal kapcsolatos tevékeny-
ségeik során vegyék figyelembe ezt a magyarországi 
helyi és regionális demokráciáról szóló ajánlást, 
valamint a csatolt magyarázó indoklást.”

A magyarázó indoklásban megfogalmazott 
főbb megállapítások:

„6. Következtetések és megállapítások
264. A 2008-as gazdasági és pénzügyi válságot 

követően Magyarországon az uralkodó poli-
tikai többség által jóváhagyott új Alaptör-
vény és a helyi önkormányzatokról szóló 
sarkalatos törvény fordulópontot jelen-
tett az Állam szervezésének történetében: 
világossá tették, hogy új állammodell jött 
létre, olyan központosított állam, amely-
ben a hatalmi ágak különválasztása és a 
jogállamiság meggyengült, és a közhata-
lom nagy része a központi Kormányzat-
nál összpontosult5.

265. Más időszakokban, amikor a gazdasági 
recesszió megkövetelte a költségvetési vál-
ságok kezelését, fontossá vált a központi 
Állam felelőssége és költséghatékonysága. 
Ilyenkor viszont a válságra az állami hata-
lom gyakorlásának hagyományos hierar-
chikus módszerének keretei között adtak 
választ: ennek eredményeképpen pedig fon-
tos recentralizációs folyamat ment végbe.

266. Miközben a fent említett változások követ-
keztében a modell alapvetően átalakult, 
számos régóta fennálló strukturális prob-
léma (pl. széttöredezett elszámolási struk-
túra, amely nagyszámú kis elszámolásból 
áll, a főváros egyre nagyobb fregmentációja, 
valamint egy hiteles regionális szintű kor-
mányzat hiánya), ami régóta szükségessé 

5 I. Balázs  : Des nouvelles tendances du concept de 
l’autonomie locale en Hongrie, in Mélange á l’honneur 
du Professeur Gérard Marcou. 2017, IRJS Éditions, 18. o.



első negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Aktuális

29

tette volna az önkormányzati rendszer 
reformját6, nem oldódott meg.

267. A reform nem az önkormányzatok korábbi 
gyakorlatában fellelhető előnyök és hátrá-
nyok szisztematikus értékelésére épült. Az 
erősen centralizált államon kívül egyéb 
alternatívákat nem vizsgáltak komolyan. 
Kísérleteket, modellszámításokat, széles-
körű konzultációkat, fokozatos megva-
lósítást és a reform finomítását szolgáló 
mechanizmusokat nem vettek figyelembe.

268. Bár a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi sarkalatos törvény preambulumában 
megemlítik a Helyi Önkormányzatok Euró-
pai Chartáját, tehát egy Magyarország 
által ratifikált nemzetközi egyezményt, 
azt nem vették figyelembe a törvény meg-
alkotása során, és semmilyen módon nem 
befolyásolta a reform által bevezetett helyi 
igazgatási modell megalkotását.

269. A 2013. évi monitoring jelentés7 aggodalmát 
fejezte ki a hatáskörök erős recentralizálása 
miatt, és azt javasolta, hogy »a magyar 
hatóságok tegyenek intézkedéseket annak 
érdekében, hogy garantálni lehessen az 
önkormányzás elvének és a helyi és regi-
onális hatóságok pénzügyi autonómiájá-
nak a Chartában leírt megvalósítását«.

270. A 2019. évi monitoring látogatás során, 
tehát több évvel a reform hatályba lépését 
követően, a delegációnak az volt a benyo-

6 I. Pálné Kovács, Á. Bodor, I. Finta, Z. Grünhut, P. Kacziba, 
G. Zongor: Farewell to Decentralisation: The Hungarian 
Story and its General Implications, in Croatian and 
comparative public administration: a journal for theory and 
practice of public administration, 2017, 789816. o., 800. o.
7 [CG(25)7Final, 2013]

mása, hogy az állami szolgáltatások minő-
sége nem javult, és az állampolgárok még 
mindig nem kapnak jobb szolgáltatásokat, 
még a recentralizálás után sem. A reform 
hatásairól nem készült alapos elemzés és 
értékelés. 

271. Bár a 2011. évi reformok felmérése és érté-
kelése hasznos lenne az állami szolgáltatá-
sokra és az életminőségre gyakorolt hatás 
felméréséhez, így is egyértelmű, hogy jelen-
leg, 2013-ban, a Kartát még mindig több-
nyire nem tartják be Magyarországon. 

272. A raportőrök úgy látják, hogy a Karta, 
mint a helyi önkormányzatokkal kapcso-
latos nemzetközi szabványokat meghatá-
rozó egyezmény betartásának a monito-
rozása rendkívül nehéz feladatot jelent, 
mivel tágabb értelemben fokozatosan zaj-
lik az alkotmányos demokrácia struktú-
ráinak és lényegének gyengítése, de olyan 
apró változtatásokon keresztül, amelyek 
egyenként vizsgálva ártalmatlanok, vagy 
akár indokoltak is.

273. Ezért, bár a jelentés a Charta betartásának 
nyomon követésére összpontosít, az raport-
őrök nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy 
a nemzeti szintű demokratikus hanyatlás 
milyen hatással van a helyi demokráciára, 
még azon szempontokon túl is, amelyeket 
kifejezetten problematikusnak minősítet-
tek a Kartával kapcsolatban.”
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Minden 
önkormányzat 
egyedi és 
megismételhetetlen
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

- Megkerülhetetlen a téma az interjú napján, 2020. 
március 10-én. Szinte minden híradás a korona-
vírusról szól, pillanatnyilag 12 koronavírus-fertő-
zött van Magyarországon. Rendkívüli munkate-
her hárul a kormányzatra. Ezúton is köszönöm, 
hogy a jó előre egyeztetett interjút nem mondta 
le és megfeszített teendői közepette is időt szakí-
tott a beszélgetésre. Miről tudja pillanatnyilag a 
tájékoztatni az önkormányzatokat?

– Azt mindenki láthatja, hogy az operatív törzs 
az új koronavírus járvány terjedését szinte óráról 
órára követi, értékeli, elemzi az ellenőrzött infor
mációkat. Ugyancsak közismert, hogy az opera
tív törzs ülését hivatalos tájékoztatás követi. Ez 
egy rendszeres sajtótájékoztató, a hiteles és a nap
rakész információkat mindig elmondják, illetve 
működtetik a koronavirus.gov.hu oldalt, ahol 
az érdeklődő megtalálhatja a védekezéssel kap

csolatos információkat. Az önkormányzatoknak 
igyekszünk mi is közvetlenül segíteni, például több 
tájékoztatást küldtünk az Önkormányzati Hírle
vél különszámaként, email formájában, illetve az 
ebr42es információs rendszeren. Kértük és kér
jük az önkormányzatoktól, hogy ezeket nézzék át 
és használják, juttassák el a dolgozóikhoz, a gaz
dasági társaságaikhoz. Ezek részben nem új doku
mentumok, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
korábban közreadta őket, viszont ahogy fejlődik 
a vírussal kapcsolatos tudásunk és ismeretünk, 
ezek az anyagok úgy frissülnek. A kormányhiva
talokon, járási hivatalokon keresztül megvan a 
kapcsolat az önkormányzatok és a Nemzeti Nép
egészségügyi Központ között. Mindenkinek azt 
lehet tanácsolni, ami nagyon sokszor elhangzik: 
a személyes higiéniára mindenkinek hatványo
zottan oda kell figyelnie ebben az időszakban, 

Dukai Miklós szerint mind a 3200 önkormányzat egyedi és megismételhetetlen. Úgy 
látja, Magyarországon a legkisebbtől a legnagyobb településig el lehet mondani, hogy 
csodákat képesek létrehozni a tenni akaró önkormányzatok. A Belügyminisztérium 
önkormányzati helyettes-államtitkárát olyan aktualitásokról és állandó problémákról 
is kérdeztük, mint a helyi iparűzési adó rendszerének nemrégiben felmerült átalakítása, 
az óvodák, bölcsődék „elvételéről” szóló hírek, vagy a polgármesterek, önkormányzati 
köztisztviselők bérrendezésének igénye.
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és akkor bízhatunk abban, hogy a járvány terje
dése lassul, így az egészségügyi ellátórendszer
ben nem jelentkezik kapacitáshiány.

– Szentendrén önkormányzati képviselő volt 
korábban. Hogy látta önkormányzati képvise-
lőként az önkormányzást belülről? Mi volt az a 
motiváció, ami miatt váltott? 

– Viszonylag korán, már valamikor az általá
nos iskola felső osztályaiban eldöntöttem, hogy a 
közélettel szeretnék valamilyen formában foglal
kozni. Mindig is érdekelt ez a fajta tevékenység és 
nagyjából ott, az általános iskolában eldőlt, majd 
később a gimnáziumban megerősödött bennem, 
hogy mindenképpen jogi egyetemre szeretnék 
menni, hogy valamifajta tudást is megalapozzak, 
ami ehhez a munkavégzéshez, hivatáshoz szük
séges. 2010ben úgy lettem Szentendrén képvi
selő, hogy a helyi, közélettel foglalkozó embere
ket korábbi munkakapcsolataim révén ismertem, 
és mint fiatalt felkértek, vállaljak el egy egyéni 
körzetet. Szívesen belevágtam, az önkormány
zati, a helyi közéleti világtól persze nem telje
sen idegenként, de mégis újként a dologba. 2010 
őszén, az önkormányzati választásokon meg

választottak egyéni önkormányzati képviselő
nek, egy olyan időszakban, amikor lehetett látni, 
hogy az önkormányzatok feladatellátása, illetve 
az anyagi helyzete nem a legjobb. Mint kiderült, 
nálunk Szentendrén is, előjöttek a problémák. 
Elsősorban a forráshiány – nem csak Szentend
rén, hanem úgy általában az önkormányzatoknál. 
Azt tudtuk elérni, hogy az összes akkor meglévő 
intézményünk működőképességét meg tudtuk 
tartani összevonásokkal, átstrukturálással, nem 
kellett egyetlen intézményt sem bezárni. Az óvo
dákat egy intézménybe vontunk össze tagóvo
dákkal, megpróbáltunk mindent úgy racionali
zálni, hogy az a lehető leghatékonyabban tudjon 
működni. Ezt tettük a településüzemeltetéssel is, 
egy nagyobb városi szolgáltatóba raktunk össze 
minden azzal kapcsolatos tevékenységet. Ennek 
következtében viszont abban a ciklusban csak 
minimális önerős fejlesztést tervezhettünk, csak 
pályázati források felhasználásával tudtunk beru
házásokat, fejlesztéseket elvégezni. Hála Istennek 
sikerült talpon tartani a várost, és Szentendre 
nem jutott abba a helyzetbe, hogy közszolgálta
tások ne működjenek. Persze ehhez kellett, hogy 

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár
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2011től elindult a kormányzati adósságkonszo
lidáció, amely Szentendre helyzetén is jelentő
sen segített. Rendkívül sokat tanultam abban az 
időszakban az önkormányzatiságról, egy város 
működéséről, az önkormányzati világról. A jogi 
és ügyrendi bizottságot vezethettem, sikerült egy 
működő szisztémát bizottsági és önkormányzati 
szinten is létrehozni.

– Mi volt az a motiváció, ami miatt váltott?
– Pogácsás Tibor államtitkár úr keresett meg, 

hívott, jöjjek a Belügyminisztériumba a kabinet
főnökének. Nagyon megtisztelő volt már a felké
rés is, nem akartam nemet mondani. Szentend
rén megismerhettem az önkormányzatiság egyik 
oldalát – önkormányzati képviselőként megta
pasztaltam, hogy milyen egy települést irányí
tani, belülről részt venni a folyamatokban, köz
vetlenül szolgálni az embereket. A minisztéri
umban pedig azt látom, tapasztalom meg, hogy 
milyen az, amikor nem egyegy település gond
jaival, problémáival, örömeivel, sikereivel, hanem 
a közel 3200 magyarországi önkormányzat örö
meivel, sikereivel, gondjaival, bánataival kell és 
lehet foglalkozni. Büszke vagyok arra, hogy része 
és alakítója lehetek a magyarországi önkormány
zati életnek.

– Hogy látja most kívülről az önkormányzást? 
Mi az, ami érzékelhetően más volt Ön szerint a 
2010 előtti önkormányzati világban és mi az, ami 
azóta változott? A változtatást hogy látja?

– Onnan közelíteném meg a kérdést, hogy egy 
önkormányzatnál – a polgármester oldaláról 
megfogva a dolgot – a polgármester mindig az 
adott településnek, a saját településének szeretné 
a legtöbb fejlesztési és működési forrást megsze
rezni. Ott, az adott településen szeretné a legtöbb 
olyan intézkedést megtenni, ami az ott élő állam
polgároknak kedvező, számukra előnyös. Ez az 
önkormányzati oldal. A központi kormányzás
ban pedig pontosan az a feladatunk, hogy olyan 
szabályokat hozzunk, olyan működési modelle
ket alakítsunk ki, olyan finanszírozási rendszert 
hozzunk létre, amely jó közelítéssel mind a 3200 
önkormányzatra igaz, és olyan metodikákat ala
kítsunk ki – hogy ha vannak szélső értékek akár 
a működésben, akár a fejlesztésekben –, melyek 
ezeket az egyenlőtlenségeket valamilyen szinten 

tompítják. Én így látom a két megközelítés leg
jellemzőbb különbségét. 2010 után a kormányzat 
egy erős államot alakított ki, a feladatokat újra
osztotta az önkormányzatok és az állam között. 
A feladatmegosztás az állam és az önkormányza
tok között sehol nem állandó a világon, ettől még 
az önkormányzatok szabadsága, az önkormány
zatok döntési szabadsága ugyanúgy megvan. Az 
Alaptörvény is garantálja a helyi önkormányza
tok önkormányzáshoz való jogát.

2011ben kétharmados többséggel fogadta el a 
Parlament a Magyarország helyi önkormányzata
iról szóló törvény1 ma hatályos szövegét. Számos 
olyan garancia van a rendszerben, melyek bizto
sítják a helyi önkormányzatoknak az önkormány
záshoz való jogát, viszont a 2010 előtti időszak

1 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkor
mányzatairól (Mötv.)

Dr. Dukai Miklós
önkormányzati helyettes államtitkár
Belügyminisztérium
Születési hely, idő: Kapuvár, 1979. október 10.
Házas, három leánygyermek édesapja
Tanulmányok:
1999-2004: Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem, Jog- és Államtudományi Kar, jogász szak
Pályafutás:
2003-2006: Országgyűlés Hivatala, munkatárs
2006-2006: Valton Security Kft., irodavezető
2006-2008: Országgyűlés Hivatala, munkatárs
2008-2010: Papcsák Ügyvédi Iroda, ügyvéd-
jelölt
2010-2010: Központi Szolgáltatási Főigazga-
tóság, jogi tanácsadó
2010-2013: Közigazgatási és Igazságügyi Hiva-
tal, jogi főtanácsadó
2013-2014: Pest Megyei Kormányhivatal, pro-
jektmenedzser
2014-2016:Belügyminisztérium Önkormány-
zati Államtitkári Kabinet, kabinetfőnök (főosz-
tályvezető)
2016. 02. 15-től: Belügyminisztérium, önkor-
mányzati helyettes államtitkár
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hoz képest azok a feladatellátások, melyek a legna
gyobb terhet jelentették az önkormányzatoknak 
anyagi és szakmai értelemben is, azok elkerül
tek az önkormányzatoktól. Az egészségügyet és 
az oktatást szokták emlegetni, ami a két legtöbb 
pénzt igénylő terület volt – ezek működtetése 
számos esetben megterhelő és erőn felüli volt az 
önkormányzatoknak. Azt gondolom, most jóval 
könnyebb az önkormányzatoknak a napi szintű 
működése. Ezeket a változásokat persze minden 
önkormányzat vagy önkormányzati vezető a saját 
habitusához képest éli meg vagy pozitívan vagy 
negatívan. A változásokat úgy érdemes megkö
zelíteni, hogy a jogalkotónak lehetősége van arról 
döntést hozni, hogy milyen feladatellátási szinte
ket határoz meg egy ország életében.

– Az egyik leghangsúlyosabb kérdés önkormány-
zati körökben – megyei polgármesteri fórumain-
kon is szinte minden helyszínen szóba került – 
manapság, hogy a kormányzat helyi iparűzési 
adóval kapcsolatos átalakítási tervei megvaló-
sulnak-e, vagy sem? Amennyiben igen, az intéz-
kedéssel jelentősen csökkennének egyes települési 
önkormányzatok forrásai. Mire számíthatnak az 
önkormányzatok?

– A helyi iparűzési adóval kapcsolatos gondo
latok a Versenyképességi Tanács ülésén merül
tek fel még az év elején. Ott fogalmazódott meg 
a gazdálkodó szervezetek részéről, hogy érdemes 
lenne a helyi iparűzési adó rendszerét átalakítani. 
Erről a javaslatról beszélt Varga Mihály pénzügy
miniszter. Mindenkit szeretnék megnyugtatni: 
kormányzati szinten erről nem született sem
milyen döntés. Többfajta háttérszámítás készült 
arról, hogy, ha a döntéshozó hozzányúlna a helyi 
iparűzési adó rendszeréhez, akkor azt hogyan és 
milyen formában tenné. Vizsgálni kell, hogy a 
változás milyen arányban és összegben befolyá
solná az önkormányzatoknál lévő bevételeket. Azt 
tisztán és világosan látni kell, hogy a helyi ipar
űzési adó nem egy extra bevétel, hanem évek óta 
része az önkormányzatok finanszírozásának. Sok 
önkormányzat, ahol jelentős az iparűzési adóbe
vétel, a saját működését is ebből finanszírozza. 
Minél nagyobb egy település adóerőképessége, 
tehát minél nagyobb a helyi bevétel termelő
képessége, annál kevesebb állami finanszírozást 

kap a saját működéséhez. Ez tulajdonképpen így 
van rendjén, mert van nagyon sok olyan önkor
mányzat az országban, ahol minimálisan vagy 
egyáltalán nem jelentkezik helyi bevétel. Nagy
ságrendileg 300 olyan település van Magyarorszá
gon, ahol jelentős az iparűzési adóbevétel, illetve a 
saját bevétel. A költségvetési törvényen keresztül 
van egy kiegyenlítő mechanizmus, ez a beszámí
tás, kiegészítés rendszere. Minél kisebb az önkor
mányzat saját bevétele, adóerőképessége, annál 
több feladatfinanszírozás alapján járó támogatás
ban részesül, és kiegészítő támogatást is kaphat. 
A másik oldalról: minél magasabb a saját bevé
tele egy önkormányzatnak, annál kevesebb fel
adatfinanszírozási összeget kap, vagy egyálta
lán nem kap finanszírozást. Ezen kívül van még 
a szolidaritási hozzájárulás, amely a legnagyobb 
helyi iparűzési bevétellel rendelkező önkormány
zatoktól származó költségvetési bevételi forrás, 
ami belekerül az önkormányzatok finanszírozá
sába. Bevételi típusú kiegyenlítés most is van a 
rendszerben. Számolgatás és gondolkodás folyik a 
témában, hogy hogyan és milyen formában lenne 
érdemes hosszú távon a rendszert átalakítani 
abban az esetben, ha a kormányzat egyáltalán át 
szeretné alakítani. Döntés nincs ebben az ügyben.

– A megyei fórumaink egyikén hangzott el, hogy 
egy 1500 fős település polgármestere Szlovákiában 
nettó 3000 €-t keres, nálunk ugyanezért lényege-
sen szerényebb összeg jár. Láte esélyt, hogy mél
tányosabb fizetéseket kaphassanak a magyar pol
gármesterek is?

– Ezt a kérdéskört onnan kell megközelíteni, 
hogy annak idején, amikor hatályba lépett az új 
önkormányzati törvény, a polgármesterek bére 
érzékelhetően csökkent. 2016 őszén született egy 
új szabály, ami rendezte a bér kérdését, és beve
zetett az akkori sávok közé két új sávot, ami igaz
ságosabbá tette a rendszert. Jelenleg nincs szán
dék, hogy a polgármesteri fizetések változzanak. 
A törvényben van arra lehetőség, hogy kétszer 
háromhavi pluszjuttatást kaphatnak a település
vezetők. A bér mindig nehéz kérdés. A kormány
zat arra törekszik, hogy az ország gazdasági teher
bíróképességének függvényében mindenkinek 
több jövedelme lehessen, de az is igaz 2010 óta, 
hogy béremelés csak a ténylegesen megtermelt 
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jövedelmekből lehetséges. A kormány nem akar 
hitelekből bért növelni egyetlen szektorban sem.

– Nemrégiben felröppent a hír, hogy az óvodák, 
bölcsődék elvételére készül a Kormány. Valóban 
napirenden van ez a kérdés?

– Nagyon röviden és határozottan tudok erre 
a kérdésre válaszolni: mi nem tudunk ilyen szán
dékról. Nem tudom, nem tudjuk, honnan szárma
zik az információ, ez a kérdés nincs napirenden. 

– A közszolgáltatások – különösen a hulladék, 
szennyvíz, ivóvíz – biztosítása sokszor nehézsé-
gekbe ütközik. Milyen kilátásai vannak az önkor-
mányzatoknak?

– Ez is nehéz kérdés. Ezek olyan alap köz szol
gál ta tások, amelyek az egészséges élet, az egész
séges környezet fenntartásához elengedhetetle
nek, biztosításuk önkormányzati alapfeladat. Az 
önkormányzatok társulásokat, gazdasági társa
ságokat hozhattak létre, amelyek el tudják látni 
ezeket a feladatokat. Azt gondolom, töretlen az 
az önkormányzati feladatellátás, melyet eddig 
az önkormányzatok elvégeztek a saját polgáraik 
érdekében. A kormány a klíma és a hulladékke
zelés területén  is hozott döntéseket. A folyókat, 
tavakat meg kell tisztítani, az illegális hulladék
lerakóhelyeket fel kell számolni és ennek gátat 
kell szabni a jogszabályi eszközök kihasználásá
val is. Továbbra is az a cél, hogy minden közszol
gáltatás magas színvonalon és a rezsicsökkentés
sel elért megfizethető áron legyen elérhető min
den Magyarországon élő embernek.

– Sajtóhírként nemrég megjelent, hogy a nyá-
ron létrehozandó Hulladékgazdálkodási Hatóság 
elvitetné a településeken lévő illegális hulladékot, 
majd a költségeket kiszámláznák az adott önkor-
mányzatnak. Ebből mi az igazság?

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) vezetésével megalakult egy szakmai gré
mium, amely áttekinti a hulladékgazdálkodási 
rendszer teljes vertikumát. Illegális hulladéklera
kóktól kezdve a szelektív gyűjtésen át a kommuná
lis hulladék elszállításának kérdésköréig. A testü
let előre meghatározott ütemterv alapján halad, és 
a kellő időben a döntéshozó fórumok elé terjeszti 
a javaslatait. Érdemes a félinformációkra alapo
zott híreket kellő fenntartással kezelni, amelyek 
egyébként futótűzként terjednek a polgármesterek 

körében. Amikor eljön az idő, a szaktárca egyez
tetni fog az érintettekkel. Mi mindig azt javasol
juk, hogy minden önkormányzatokat érintő kér
désbe vonják be magukat az önkormányzatokat, 
már a véleményezés, egyeztetés során.

– A tavalyi évben lehetőséget kaptak az önkor-
mányzatok, hogy a köztisztviselői illetményalapot 
önkormányzati rendeletben emeljék. Azonban ez 
az összeg sem oldja meg az önkormányzati szférá-
ban a köztisztviselők bérének rendezését, ráadásul 
ezen összeg finanszírozása sem garantált, mivel 
nem került beemelésre a költségvetési törvénybe. 
Nagy a szakemberhiány, mivel az önkormányza-
tok nem tudnak piacképes jövedelmet ajánlani. 
Ön szerint milyen megoldás lehet célravezető?

– A köztisztviselői illetményalapot a minden
kori költségvetési törvény határozza meg. Ez jelen
leg 38 650 forint, ugyanakkor a költségvetési tör
vény 2017 óta azt is lehetővé teszi, hogy az önkor
mányzatok saját maguk határozzák meg az egy 
hivatalban dolgozó önkormányzati köztisztvi
selőkre irányadó illetményalapot. Egyes önkor
mányzatok jobb, más önkormányzatok kevésbé 
jó anyagi körülmények között vannak. A tava
lyi évben a költségvetési törvény tartalmazott 
egy plusz 11 milliárdos kiegészítő többletfinan
szírozást, amelyre pályázhattak az önkormány
zatok. Vállalniuk kellett, hogy 20 százalékkal 
megemelik az illetményalapjukat és a saját adó
erőképességük mértékében az emeléshez kaptak 
forrást Sikeres volt a pályázat, gyakorlatilag min
den érintett önkormányzat hozzájutott ehhez a 
kiegészítő forráshoz. Az idei költségvetési tör
vény már úgy készült, hogy ez a plusz 11 milliárd 
forint beépült az önkormányzati köztisztviselők 
finanszírozásába, a fajlagos összeg került meg
emelésre. Így az idei évben nincs szükség külön 
pályázatra, a havi finanszírozás tartalmazza az 
emelt összeget. Mi úgy látjuk, a köztisztviselői 
törvény tartalmaz olyan lehetőségeket amelyek
kel az önkormányzatok élhetnek, így sikeresen 
tarthatják meg munkatársaikat.

– Az Mötv.-ben is megjelenik az önszervező 
önkormányzat eszméje. Mennyire érzi, hogy ez 
kezd megtapadni az önkormányzati világban? 
Ott fel van dobva, de ennek az eszközrendszere 
igazából nincs kimunkálva. Vannak elképzelések 
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arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánja a Belügy-
minisztérium támogatni, hogy ez megerősödjön?

– A kormányzat arra törekszik, hogy a kistele
püléseket élhetővé tegye, ezért indította a Magyar 
Falu Programot, amelyben az összes ötezer fő alatti 
település részt tud venni. Az a cél, hogy hosszú 
távon olyan feltételeket alakítsunk ki a legkisebb 
magyarországi településeken is, hogy az emberek 
ott maradjanak, ne akarjanak elköltözni. Férjenek 
hozzá az alapszintű közszolgáltatásokhoz, legyen 
bölcsőde, óvoda, orvosi ellátás, védőnő. Érdemes 
olyan feladatellátási struktúrákban gondolkodni 
a legkisebb településeknek, amelyek költséghaté
konyak és üzembiztosak. A településeken élőket 
meg kell próbálni minél jobban bevonni azokba 
a folyamatokba, melyekből egyegy döntés, fej
lesztés, hosszú távú stratégia kialakulhat. A Bel
ügyminisztérium az elmúlt években több olyan 
Európai Uniós forrásból megvalósult pályázatot 
is lebonyolított, amellyel megmértük, megnéz
tük az önkormányzatok feladatellátását, megnéz
tük az együttműködési képességüket, és ehhez 
módszertani anyagokat, jó gyakorlatokat tettünk 
közzé Az önkormányzatokat érintő aktualitások
ról igyekszünk különböző fórumokon beszámolni 
az önkormányzatoknak. Ezeket a jó gyakorlatokat 
hosszú távon szeretnénk fenntartani.

– Említette a jó gyakorlatokat. Örömteli szá-
munkra, hogy a Belügyminisztérium együttmű-
ködik a TÖOSZ-szal és partnereivel a Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok Program működ-
tetésében. Mit gondol, milyen irányba kellene ezt 
tovább erősíteni?  

– Mind a 3200 önkormányzat egyedi és meg
ismételhetetlen Magyarországon, ezért minden
kinek a működésében vannak, lehetnek kialakult, 
jól bevált jó gyakorlatai. Bármelyik pályázatot 
nézzük, magunk is rácsodálkoztunk arra, milyen 
rejtett kincsek vannak az országban. Erősíteni 
kell, hogy minden önkormányzat a saját műkö
dését gondolja végig, vegye elő saját jó gyakorla
tát, és azzal pályázzon. Érdemes a jó gyakorlatot 
megmutatni országnakvilágnak. Lényegében 
saját maguknak adhatnak módszertani útmuta
tót, hogy egyegy feladatot az adott önkormány
zat hogyan hajt végre, mik az erősségei, a gyen
geségi, utóbbiak a jó gyakorlat megismerésével 

és adaptálásával optimalizálhatóak. Ezt érdemes 
erősíteni, a program minden önkormányzat szá
mára tartogat pozitív dolgokat. Ezt a fajta gondol
kodásmódot csak szisztematikus munkával lehet 
fenntartani. Arra buzdítok minden önkormány
zatot, hogy vegyen részt a programban. A legki
sebbtől a legnagyobb településig el lehet mon
dani, hogy csodákat képesek létrehozni a tenni 
akaró önkormányzatok.

– Hogy látja az együttműködést a különböző 
önkormányzati érdekvédelmi szervezetekkel, külö-
nös tekintettel a TÖOSZ-szal? 

– A Belügyminisztériumnak valamennyi önkor
mányzati érdekszövetséggel jó az együttműkö
dése. A TÖOSZ abból a szempontból különle
ges helyzetben van, hogy a legtöbb tagönkor
mányzattal rendelkező érdekszövetség Magyar
országon. De nem dőlhet hátra, felelőssége van, 
hiszen sok önkormányzati érdek és önkormány
zati kérés megjelenik rajta keresztül. Igyekszünk 
minden egyes önkormányzati érdekszövetség fel
kérésének eleget tenni, bármilyen fórumot szer
veznek, ahova hívnak bennünket, elmegyünk. Az 
elmúlt években magam is több TÖOSZfórumon 
is találkozhattam a településvezetőkkel és tud
tunk beszélni az őket érintő kérdésekről. Ez is 
egy olyan jó gyakorlat, amelyet érdemes a követ
kező években  folytatni, mert csak együtt tudunk 
előre jutni és csak együtt tudjuk megoldani a fel
merülő kérdéseket, problémákat.

– Magyarországon nyolc önkormányzati érdek-
szövetség van, a világ számos országban egyetlen 
szövetség képviseli az önkormányzatok érdekeit. Mit 
gondol, melyik modell működik hatékonyabban?

– Mind a két fajta önkormányzati érdekszövet
ségi struktúrának lehet helye és szerepe az önkor
mányzati rendszerben. A magyar önkormány
zati világ elég sajátos. Rengeteg olyan kis önkor
mányzat van, amely ténylegesen kicsi, 500, vagy 
akár 100 fő alatti településekről is beszélhetünk. 
Ezzel szemben vannak azok a nagyvárosok, ahol 
több tízezer ember lakik, nem is szólva a főváros 
kerületeiről, vagy magáról a fővárosról. Mind
egyiknek eltérő a szerkezete, a helyzetük, a lehe
tőségeik speciálisak. Ennek megfelelően nem 
biztos, hogy Magyarországon egy önkormány
zati érdekszövetség lenne az, amely teljesen meg 
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tudná jeleníteni az egész szektort. Én inkább 
lehetőséget látok abban, hogy több érdekszövet
ség van. Egészen mást tud megjeleníteni a Falu
szövetség, mint a Megyei Jogú Városok Szövet
sége, vagy akár a TÖOSZ. Valamikor a kilencve
nes évek elején, az önkormányzatisággal együtt 
alakult ki az érdekszövetségi rendszer. Azt gon
dolom, ha az önkormányzati érdekszövetségek jól 
együtt tudnak működni, akkor az önkormányza
tokat érintő ügyeket is hatékonyabban tudják kép
viselni. A kormányzat részéről nyitottak vagyunk 
a párbeszédre, arra, hogy ténylegesen együtt dol
gozhassunk az önkormányzatokért.

– Hogy látja a Kormány és az országos önkor-
mányzati érdekszövetségek közötti stratégiai 
együttműködésről szóló, 2015-ben született meg-
állapodás hatályosulását?

– Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműkö
dési Tanácsa egy konzultatív testület. Évente leg
alább egyszer, a költségvetési törvény készítése ide
jén összehívjuk. Ez idén is megvalósul. Azokban a 
fontos ügyekben, ahol gyors információátadásra 
van szükség, nem feltétlenül kell egy testületet 
összehívni és egy asztal körül leülve beszélni a 
témáról, hiszen az internet segítségével gyorsan 
meg lehet osztani egymással az információkat.
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Érdekérvényesítés, 
információszerzés, 
kapcsolatépítés 
a TÖOSZ révén
Szerző: Hajós Anna

Tolna megye északnyugati részén, KülsőSomogy 
keleti felében, a Koppányvölgyben található 
Tamási. Története a bronzkorig nyúlik vissza, 
ezt 3700 éves leletek is bizonyítják, amelyeket itt 
találtak. Már a rómaiak korában uradalmi központ 
lehetett, a középkorban főúri birtokközpont volt 
várkastéllyal, hét faluval, majd a török hódoltság 
pusztítása után Tolna vármegye jelentős mező
városává, vásárközpontjává fejlődött. A vasútvo
nalak elkerülték, csak a mezőgazdasághoz kap
csolódó helyi jellegű ipar alakult ki. Az 1960as 
évektől közintézményekkel, lakóteleppel, ipari 
üzemekkel gyarapodott, majd 1984ben Tamási 
elnyerte a város rangot. Porga Ferenc polgár
mestert kérdeztük a településről, legfontosabb 
cél jaik ról, lehetőségeikről.

– Mióta polgármester? Mi az eredeti végzettsége?
– Tamásiban ez a második ciklusom. Egy, a tele

pülés melletti községben másfél cikluson keresz
tül voltam polgármester, 201314ben a Tamási 
Járási Hivatalt vezettem, a 2014es választáson 
tiszteltek meg a város polgárai a szavazatukkal, 
és most, a 2019 októberi választáson sikerült meg
tartani a pozíciómat. Ez a legizgalmasabb, legso
koldalúbb és a legnagyobb kihívással járó feladat 
az életemben. Történelemföldrajz szakos tanár 
és bölcsész vagyok.

– Mennyi a lakosok száma a településen?
– 8300an élnek itt, ám ez megtévesztő, mert a 

környék 32 települése a vonzáskörzetünk. A nagy
ságát érzékelteti, hogy a járás második legna

Porga Ferenc polgármester



ÖNkormányzat | első negyedév www.toosz.hu38

Interjú

gyobb településének, Simontornyának például 
4000 lakosa van.  A környékbeli kis és közepes 
települések lakosainak száma 3840 ezer, közü
lük sokan járnak hozzánk dolgozni, iskolába, itt 
végzik a hivatalos teendőiket. 

– Mivel foglalkoznak?
– Tamási mezőgazdasági terület, kitűnő adott

ságokkal. Ezen kívül jelentős az ipar. Itt található 
KözépEurópa legnagyobb lámpagyára, amely ere
detileg a Philips cégé volt. A második legnagyobb 
foglalkoztató egy húsüzem, amelynek a speciali
tása a virsli és a bacon. És szerencsére mind a két 
nagyfoglalkoztató cég folyamatosan bővül. Rajtuk 
kívül számos kis és középvállalkozás működik. 

– Úgy tűnik, nincs munkanélküliség…
– Papíron még van, de aki akar, talál munkát. 

Négy évvel ezelőtt több mint kétszáz közfoglalkoz
tatottja volt a városnak, most pedig ez a szám száz 
alá csökkent. Ők elsősorban a városüzemeltetés
ben dolgoznak, és van egy virágkertészetünk ott. 

– A turizmus, idegenforgalom mennyire segíti 
az életüket?

– A turizmusunk „zászlóshajója” a fürdőnk. 
Bár az önkormányzat tulajdona, de nem a város 
üzemelteti. Termálfürdő ez, minősített gyógyvíz
zel. Sajnos a közgyógykezelések még nem elérhe

tőek, ezek meghonosítása után szeretnénk a várost 
gyógyhellyé minősíttetni.  Ebből az országban 
mintegy harminc van. Fontos lenne, hogy nagyobb 
szálláshely is létesüljön. A város nem rendelke
zik szállodával, pedig megérett az idő arra, hogy 
ilyen működjön. A fürdő mellett számos önkor
mányzati ingatlan van, amely alkalmas lehet erre 
a célra. Számítunk érdeklődőkre, hiszen nagyon 
magas a fürdő látogatottsága, évente mintegy 170
180 ezren fordulnak meg itt. A cél egyrészt, hogy 
a vendégek tovább maradhassanak, de más gazda
ságélénkítő hatása is lenne. Folyamatosan dolgo
zunk ezen, most is tárgyalunk egy befektető cso
porttal. A fürdőn kívül komoly vadászati turizmus
sal is rendelkezünk az itteni állami erdők révén. 
A kiemelkedő nevezetesség a világhírű dámvad
állomány. Nem véletlenül szerepel a város címe
rében is a dámvad.

– Milyen fejlesztések segítik elő, vonzzák az eset-
leges vendégeket?

– Az utóbbi tíz évben komoly kerékpárút háló
zat épült ki, és ez tovább bővül. Kormányhatá
rozattal rendelkezünk, hogy Siófok – Tamási – 
Pécs kerékpárút fog épülni, amelynek az előké
szítő munkálatai meg is kezdődtek. Ettől is turiz
musélénkítő hatást várunk.

Tamási fürdő
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– Ön szerint mi a település legnagyobb értéke?
– Nyugodt, csendes, élhető kisváros vagyunk.
– Milyen ünnepeik, rendezvényeik vannak?
– Több is van; hármat emelnék ki. A Trófea vad

gasztronómiai fesztivált, amely az erdészet ter
mészeti értékeire épít, ezt június elején tartjuk; 
augusztus 1920án a Tamási Lovasnapok, amelyre 
már hatvanadik alkalommal került sor idén, ez az 
ország egyik legnagyobb múltú díjugrató verse
nye. Gyönyörű lovaspályánk van, amelynek a fel
újítását tervezzük. A szüreti napokat pedig szept
ember közepén ünnepeljük. Az itteni dombokon 
kiváló, elsősorban fehér szőlő terem, és ugyan
csak kiváló a belőle készülő bor is. 

– Segítik a munkáját helyi összefogások, egye-
sületek?

– Szerencsére sok civil és sportegyesület műkö
dik a városban hatékonyan és öntevékenyen.  Igyek
szünk őket támogatni.

– Pályáztak valamire az elkövetkező időszakra?
– Igen, több mint hétmilliárd forintos fejlesztési 

összeg jutott a városba az elmúlt öt évben. Már
ciusban kerül sor egy városi sportközpont átadá
sára, rövidesen kialakítunk a miklósvári parker
dőben egy látogatóközpontot, sor kerül a város 
útjainak a felújítására, bővítettük a belső kerék
párút hálózatot, az északi iparterület infrastruk

túra fejlesztéséhez is sokat hozzá tudtunk tenni. 
Felújítottuk a város piacterét, ahol heti piac jel
leggel a helyi termékeket árusíthatják. Sikeres a 
napelemes pályázatunk, idén pedig elkezdődik a 
tanuszoda építése. 

– Milyen a kapcsolatuk a megyével?
– Folyamatos és jó. Partnerként tudunk együtt

működni. Egy erős Tamási és egy erős Tamási 
járás a megyét is erősíti.

– Testvértelepülések?
– Hét testvértelepülésünk van. Három német, 

egy francia, egy kárpátaljai, egy lengyel, és egy 
orosz. 

– A TÖOSZ-ba mikor léptek be?
– Most. A 2019 decemberi testületi ülésen dön

töttünk a belépésről. Korábban már fontolgattuk, 
a választások után pedig úgy gondoltam, számos 
előnnyel jár számunkra a tagságunk. 

– Mit várnak a tagságtól? Miben tud a Szö-
vetség segíteni?

– Abban bízom az érdekérvényesítés mellett, 
amire minden időszakban szüksége van egy önkor
mányzatnak, hogy olyan információkhoz jutunk, 
amelyek biztosítják a város hatékonyabb működé
sét, és olyan kapcsolatok építésére kapunk lehető
séget, amelyeket ugyancsak a város javára tudunk 
kamatoztatni.

Tamási
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Híd épül – 
összekötve 
a kettévágott falut
Szerző: Hajós Anna

Drégelypalánk a Börzsöny hegység által határolt, 
Ipoly völgyében lévő község. Természeti értékeinek 
gazdagsága révén nem véletlenül része ez a terület 
a DunaIpoly Nemzeti Parknak. Ám mégis szinte 
mindenkinek a település neve hallatán Arany János 
balladája, a Szondi két apródja jut az eszébe, és 

egyúttal a gazdag történelmi múlt, amelyre épí
teni lehet. A közeli, vulkánikus sziklacsúcson áll 
a várrom, amelyet egykor Ali budai pasa tízezres 
seregével támadott. Drégely történetét Arany a 
valósághoz hűen verselte meg; a község honlap
ján található történelmi dokumentumok még 

Rigó Dávid polgármester
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azt is megörökítették, hogy a két apród, akiket a 
kapitány az ellensége nemességében bízva kikül
dött az ostrom előtt a várból, még négy év múlva 
is a pasa udvarában volt. A hely napjainkban is 
a hősi helytállás és a hazaszeretet szimbóluma. 
Évente 1213 ezer turista látogat ide. A községet 
és Rigó Dávid polgármestert szeretnénk bemu
tatni lapunk olvasóinak.

– Még mindig Arany János a település legjobb 
piárosa?

– Igen, az iskolákban az egész országban tanul
ják ezt a versét, amely Szondi György és 146 vár
védőjének a török ellen 1552ben vívott hősi csatá
ját, és halálukat örökíti meg. A várrom a Nemzeti 
Örökség része és Történelmi Emlékhely. 

– Tudnak építeni erre a hagyományra?
– Csak arra tudunk, és szeretnénk is. Igyek

szünk ápolni Szondi György kultuszát. Minden 
évben megemlékezünk július első szombatján vár
játékokkal, ünnepséggel az ostromra idén július 
4én várjuk a kedves érdeklődőket. Van helyi 
hagyományőrző csoportunk, a Szondi apródjai, 
akik karddal, puskával, saját gyártású páncél
zattal rendelkeznek, és miután a középkori har
cászatnak kezd kultusza kialakulni még Nógrád 
megyében is, így például tavaly hatalmas csatát 

sikerült bemutatni. Voltak korabeli magyarnak és 
töröknek beöltözöttek. Látványos durrogtatások
kal megtűzdelt jeleneteket adtak elő. 

– Van esetleg szó arról, hogy a vár rekonstruk-
ciója megtörténik?

– Évek óta felmerül ez, de szerintem eredeti 
állapotába visszaállítani lehetetlen. Már az oda 
feljutás is embert próbáló, és évről évre felmerül 
az is, hogy a Nagyorosziból induló utat, amivel a 
vár alá lehet autóval feljutni, az erdészet végleg 
lezárja. A Sáferkúttól nagyjából 45 perces gya
logút vezet fel, amely ittott meredek, bár a lát
vány mindenért kárpótol a csúcson. A turisták, 
még ha fel is mennek, nem ott töltenek órákat. 
Ezért szeretnénk a Magyar Falu program keretén 
belül a helyi identitást fejlesztő pályázatok révén 
a település területén, a jelenlegi Szondi kiállító
tér és turisztikai központban, egy fa játszóvárat 
felépíteni, ahol a gyerekek is játszhatnak, „ost
romolhatnak”. Most a várjátékok során fent a 
várnál délelőtt tartunk koszorúzást és ünnepi 
megemlékezést, amelyen országgyűlési képvi
selő, vagy más jeles személyiség tart beszédet. 
Délután pedig a vár alatt a Sáferkútnál tartjuk 
a rendezvényeket.

– A palóc hagyományokat őrzik?

Drégely vára
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– Ez Balassagyarmat közelségéből adódóan is 
így van. Igyekszünk mindezt erősíteni a hagyo
mányőrző csoportunk révén. Asszonykórus ez, 
de egykét férfitagja is van. Ők a környékbe jár
nak, de felléptek már az ország és a Felvidék több 
területén is. Hol mókás, hol komoly népdalokat és 
természetesen palóc énekeket adnak elő. A ruhá
juk is a helyi hagyományokat őrzi. A turisztikai 
központban megtalálható egy úgynevezett tisz
taszoba, de ugyanitt a várnál talált régészeti lele
teket szintén meg lehet tekinteni.

– Mivel foglalkoznak itt az emberek?
– Egyre inkább a turizmussal. A nyolcvanas 

években, és a kilencvenes évek elején a bogyós 
gyümölcsök központja volt Drégelypalánk, a 
málna, a ribizli és az eper állt a középpontban. 
Mára három nagyobb cég maradt, egy német 
tulajdonú betéti társaság, a Zentis Hungária Bt., 
amely a Bogica nevű szörpüzemet viszi tovább, 
ott nagyon sokan dolgoznak a településről. Pár 
éve folyik a fémmegmunkálás, és a harmadik a 

GlobálVép Kft, amely élelmiszeradalékanyago
kat kutat, fejleszt és több mint 50 főt foglalkoz
tat. Aki teheti, és volt erre alkalmas ingatlana, és 
kapacitása, az szállást alakított ki. Bár most stag
nálunk, az igényeknek megfelelően van még sok 
lehetőség, elsősorban a falusi turizmus révén. Egy 
olyan szállásadónk van, ahol 30 fő feletti elhelye
zésre is lehetőség nyílik. Kellene nagyobb befo
gadóképességű szálláshely is.

– A határ közelisége segíti, vagy hátráltatja 
az életüket?

– Mindenképpen segít. Most híd fog épülni, a 
túlsó parton lévő Ipolyhídvéggel, testvértelepü
lésünkkel, újra megteremtve az összeköttetést. 
A II. világháború alatt robbantották fel az akko
rit. Az Ipoly és Trianon kettévágta a két falut, csa
ládok szakadtak szét. Közülük ma is élnek sokan 
a rokonságból. És itt van Ipolyság, már a szlovák 
területen, nyolc kilométerre, ahová gyakran átjár
nak bevásárolni a községből.

– Mikorra várható a híd elkészülte?

Drégelypalánk
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– 2022 végére; a megvalósítási projekt 2023 
végéig tart.  Gyakorlatilag a két ország között jött 
létre a megállapodás. A környékbeli vállalkozá
sok, valamint a határon túli és az itteni iskolák 
közötti együttműködési megállapodás keretében 
fejlesztik az infrastruktúrát. 

– Tartozik önökhöz más környékbeli település?
– Hivatalosan nem, de a környező települések

kel közös önkormányzati hivatalt működtetünk: 
Hont, Drégelypalánk, Ipolyvece, Dejtár és Patak ez. 

– Pénzforrásaik?
– Mivel iparűzési adó területén erősek vagyunk, 

a működésünket ebből fedezzük. Eddig soha nem 
fordult még elő, hogy „mínuszosok” lennénk. 
Kisebb fejlesztésekre is tudunk sort keríteni önerő
ből, és ezekre a jövőben is sor kerül. Nagyobb dol
gokban pályázati út segítségével gondolkodunk. 

– Közmunka?
– Van, és van rá igény. Öt fő takarít, és a telepü

lésen adódó olyan munkákat bízunk rájuk, ame
lyeket el tudnak végezni. Ketten ebédet hordanak, 
és alkalmazunk még egy embert, aki egyéb terüle
ten segíti a hivatal életét. Szükség van a közmun
kára, hiszen akik ezt végzik, a versenyszférában 
nem tudnák megtalálni a helyüket. Viszont itt, 
amit kérek és elvárok tőlük, annak megfelelnek. 

– Kisebbségi önkormányzatuk van?
– Igen, roma nemzetiségi önkormányzatunk, 

jó velük a kapcsolatunk.
– A közlekedésük mennyire megoldott?

– A vasútra ráférne a fejlesztés.
– A környék erdei alkalmasak vadászatra?
– A DunaIpoly Nemzeti Park körbevesz min

ket, kéthárman űzik ezt a sportot, de nem jel
lemző a településre. Van egy vadlátó, madárles 
a falu határában.

– Hány lakosa van Drégelypalánknak?
– Nagyjából 1500an vagyunk, a legutóbbi, 

2018as számláláskor 1460an voltunk.
– Ön mióta polgármester?
– Tavaly október 13. óta. 2010ben diplomáz

tam műszaki menedzser szakon. Akkor nehezebb 
helyzetben voltunk, mint most, a pályázatok vilá
gában tudtam elhelyezkedni. Számos projektben 
voltam alkalmazott. Ezért kicsit más szemlélettel 
nézek a dolgokra, mint akár a környékbeli polgár
mesterek. 2014től 2019ig alpolgármester voltam 
itt, vagyis nem voltam ismeretlen sem a faluban, 
sem a környékbeli településeken. 

– Mióta TÖOSZ-tag Drégelypalánk? Mit vár-
nak, miben tud segíteni a szövetség?

– Január elsejétől. Minden olyan lehetőségre 
nyitottak vagyunk, amelyben több hivatal, több 
ember, több önkormányzat részt vesz a társulás
ban. Nem hiába mondják, hogy egy fecske nem 
csinál nyarat. Mindenre figyelni fogok. Az ilyen 
társulásoknál felmerülnek olyan dolgok, amikre 
az ember nem is gondol, de rájön, hogy nekünk 
is milyen jó lenne. Gyakorlatilag azt várom, hogy 
minél több információhoz jussak. 
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Várépítő pályázat:  
nagy értékű építőanyag 
gyermek intézményeknek 
és műemlékeknek

Idén is színes a választék tetőfelújítás kategóriá
ban: tetőfedő anyagok, ereszcsatorna, tetőbevilá
gítók, hőszigetelés, lapostető szigetelés, kémény 
és tetőablak kerülhet a nyertesekhez. 

A belső és külső felújításokhoz is számos anyag 
áll rendelkezésre, pályázható hőszigetelés, alap és 
színes vakolat, burkolati ragasztó és fugázóanyag. 
Az elmúlt évek újdonságai az építkezést segítő zsa
luzatok, vízszigetelés és a zajvédő falak, valamint 
a pályázható kéregfal és kéregfödém, illetve idén 
először elnyerhetők térkő elemek. További újdon
ság a kínálatban megtalálható bojler.

Egyre több cég kínál a pályázaton kivitelezésre 
fordítható készpénzt, idén a felajánlások köre 
554 600 forinttal bővült a Homeinfo hozzájárulá
sának köszönhetően. Ahogy az évek óta megszo
kott, idén is lesz olyan nyertes, akinek a tetőjét az 
Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok 
Magyarországi Szövetségének szakemberi társa
dalmi munkában fedik majd.

Szerző: Build-Communication

Idén több mint nettó 13 millió Ft + ÁFA értékű építőanyag és készpénz gyűlt össze 
az építőipar legrégebbi jótékonysági összefogásán, a Várépítő pályázaton. A 16 
építőanyag gyártó cég, valamint felajánló szövetség és az építőiparban érdekelt 
médiacsatorna felajánlásán túl minden évben nehéz összeszámolni a társadalmi 
munkában nyújtott segítség, fuvar és kivitelezési munka értékét. Idén május 6-ig 
tölthetik fel gyermekintézmények és műemlékek kezelői a pályázat online felületére 
építőanyag igényléseiket.

A BuildCommunication 2010 óta Várépítő 
pályázat néven üzemelteti az építőipari cégek leg
régebbi, és legtöbb forrást az igénylőkhöz eljut
tató összefogását. A pályázat lassan két évtizede 
– 2010 előtt más néven – gyűjti az építőipari cégek 
felajánlásait és juttatja el gyermekintézmények és 
műemlékek számára. Az újjáélesztett pályázaton 
az elmúlt 9 évben a pályázók száma meghaladta 
a hatszázat, és a több mint nettó 110 millió forint 
értékű építőanyagból 163 nyertes intézmény kap
hatott támogatást. A felajánlásokat szinte az első 
évtől változatlan felállásban működő, neves köz
életi személyiségekből álló zsűri ítéli oda olyan 
intézményeknek, amelyek valamennyi önerő fel
mutatásával képesek saját körülményeik javítása 
érdekében beruházásba fogni.

A Várépítő pályázat bíráló bizottságának tagjai, 
akik közül többen több mint egy évtizede dönte
nek a felajánlások sorsáról:
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 – Vadász György, Kossuth, Ybl és Steindl
díjas építész, a bíráló bizottság elnöke;

 – Beleznay Éva, okleves várostervező és épí
tészmérnök, magán praxisa mellett jelenleg 
a Magyar Környezettudatos Építés Egye
sület (HuGBC) vezető fenntarthatósági 
tanácsadója, környezettudatos építéssel 
foglalkozik;

 – Nagy-Kálózy Eszter, Jászai Maridíjas és 
Amfiteátrumdíjas színművész;

 – Ráday Mihály, a Város és Faluvédők Szö
vetsége (Hungária Nostra) elnöke, Kossuth
díjas alkotó;

 – Tóth Balázs, építész, az Építésügyi Minő
ségellenőrző Nonprofit Kft. szakértője.

A felajánlások listája a következő:

Tetőfelújítás
 – 1 500 000 Ft + ÁFA értékű Bramac Reviva 
Merito Plus beton tetőfedő anyag, illetve 
idomcserép, amelyre gyermekintézmények 
és műemlékek is egyaránt pályázhatnak.

 – 750 000  Ft  +  ÁFA értékű Villas lapostető 
szigetelés (bitumenes lemez), melyre gyer
mekintézmények és műemléki pályázók is 
pályázhatnak.

 – 2 000 000 Ft + ÁFA értékű Terrán betonte
tőcserép.

 – 500 000 Ft + ÁFA értékű Prefa alumínium 
ereszcsatorna 5050%ban gyermekintéz
ményi és műemléki pályázóknak.

 – 1 000 000  Ft  +  ÁFA értékű Colt tetőbevi
lágító, 5050%ban gyermekintézményi és 
műemléki pályázóknak.

 – 1 000 000  Ft  +  ÁFA értékű Leier kémény
rendszer, kéregfal és kéregfödém, valamint 
zajvédő fal, térburkolat, amelyre gyermek
intézmények pályázhatnak.

 – 500 000 Ft + ÁFA értékű Roto tetőtéri ablak, 
amelyre gyermekintézmények pályázhatnak.

Homlokzati felújítás
 – 500 000 Ft + ÁFA értékű Bachl hőszigetelő 
anyag, amelyre csak gyermekintézmények 
pályázhatnak. A felajánlott hőszigetelő ter
mékek között található tetőfelújításra is 
alkalmas hőszigetelés is.

 – 1 000 000 Ft + ÁFA értékű Baumit hőszige
telő anyag, 5050%ban gyermekintézmé
nyi és műemléki pályázóknak.

 – 1 000 000 Ft + ÁFA értékű Ravatherm XPS 
gyerekintézmények számára, amely fel
használható padló/épületlábazat/lapostető 
hőszigetelésére.

Belső felújítás
 – 500 000 Ft + ÁFA értékű Ceresit csempera
gasztó, fugázó és glett, amelyre csak gyer
mekintézmények pályázhatnak.

 – 1 000 000 Ft + ÁFA értékű Murexin hideg és 
melegburkolati ragasztók 5050%ban gyer
mekintézményi és műemléki pályázóknak.

 – HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. felajánlásában 
2 darab új fejlesztésű elektromos forróvíz
tároló gyermekintézményi és műemléki 
pályázóknak.

Nem pályázható, de elnyerhető további 
támogatás gyermekintézmények számára:
A Homeinfo 554 600 Ft összeget adományoz kivi
telezésre. Az összeg a Fürdőszoba és otthoni well
ness kiállítás belépőjegyeinek árából (minden 
eladott jegy után 100 Ft) gyűlt össze. 

A Colt Hungária Kft. további felajánlása, hogy a 
felújítások elvégzésére a pályázóknak 600 000 Ft 
összegű készpénzt adományoz, míg a MEVA Zsa
lurendszerek Zrt. 300 000 Ft összegű készpénzt 
adományoz, hogy a megvalósítás se okozzon anyagi 
problémát.

ÉMSZ tetőfelújítás 
Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok 
Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) tetőfedő mes
terei idén már hatodik alkalommal fogják térítés
mentesen felújítani egy nyertes intézmény tetőjét!

Jövőkuckó támogatás
Az EBuild projektinformációs szolgáltatás, a ter
mékinformációs katalógus munkatársai a 2020. évi 
Várépítő Pályázaton egy nyertes gyerekintézmé
nyek idén is felajánlják a Jövőkuckó támogatását. 
A Jövőkuckó 300 000 Ft készpénzzel járul hozzá a 
kiválasztott nyertes építési, felújítási munkáihoz.

www.varepitopalyazat.hu








