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Az önkormányzatok
bizonyítottak
Túl vagyunk a koronavírus világjárvány első szakaszán. A településeken
a védekezés és a közszolgáltatások biztosítása a helyi önkormányzatok számára a szűkülő pénzügyi források, az
adó- és egyéb bevételek csökkenése,
valamint a védőfelszerelések beszerzési,
biztosítási nehézségei mellett komoly
erőfeszítéseket és szervezési kihívásokat jelentő embert próbáló feladat volt.
Büszkén mondhatjuk el, hogy a települési önkormányzatok bizonyítottak és a veszélyhelyzetben a
település lakosságával, gazdasági és civil szervezeteivel összefogva helyt álltak. Ezúton is szeretném megköszönni mind magam,
mind Szövetségünk nevében a polgármesterek, önkormányzati
és intézményi dolgozók nehézségekkel és áldozatokkal, lemondásokkal járó munkáját.
Most újabb kihívás előtt állunk. A veszélyhelyzet után a koronavírus járvány okozta társadalmi és gazdasági változások negatív hatásai okozta nehézségek mellett kell újra indítanunk településeink életét, újra szervezni mindennapjainkat. Ehhez kívánok jó erőt és egészséget, kitartást és sikereket.

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke

		KITÜNTETÉS
42		 Felhívás a TÖOSZ kitüntetéseinek
2020. évi adományozására vonatkozó
javaslattételre

XXVI. évfolyam • 2016. második negyedév

A szerkesztőbizottság elnöke: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
A szerkesztőbizottság tagjai: Schmidt Jenő elnök, dr. Áldozó Tamás társelnök,
Pergő Margit társelnök, Tóth József társelnök, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár
Alapító főszerkesztő: Aczél Gábor
Főszerkesztő: dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
Főszerkesztő-helyettes: dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese
A szerkesztőség címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 44. III/1.
Telefon (06 1) 321-2496 | (06 1) 322-7407
Fax: (06 1) 413-0482 | E-mail: toosz@toosz.hu
Felelős kiadó: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
Kiadó: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Nyomdai előállítás: Starkiss Kft.
ISSN 1218-6422

www.toosz.hu

Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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A Küldöttgyűlés
online döntései
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Az Alapszabály és az Elnökség döntése alapján Budapestre 2020. március 31-én 10 órai
kezdettel összehívásra került a tisztújító Küldöttgyűlés, azonban a koronavírus járvány
előre haladtával kialakult veszélyhelyzet miatt a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2020.
március 17. napjától megtiltotta rendezvény tartását. Ezért a korábban 2020. március
31. napjára összehívott Küldöttgyűlés elmaradt, annak megtartására egy későbbi – a
veszélyhelyzet elmúltát követő – időpontban kerül majd sor.

A Szövetség működőképességének érdekében
szükséges volt a Küldöttgyűlés megtartásáig is
néhány, a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó
döntés meghozatalára. Alapszabályunk lehetővé
teszi a Küldöttgyűlés tagjainak (küldöttek) számára az ülés tartása nélkül határozathozatalt.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját
követő három napon belül – ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
3 napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét.
A 2020. március 31-ére összehívott Küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai közül négy témában került sor ülés tartása nélküli – online – döntéshozatalra az alábbiak szerint.

vántartásba vételre benyújtottuk, illetve a TÖOSZ
honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/
a-toosz/alapszabaly/) olvasható.

A TÖOSZ Alapszabályának módosítása

A TÖOSZ 2020. évi költségvetésének
elfogadása

Az 1/2020. (IV. 6.) küldöttgyűlési határozat alapján a Küldöttgyűlés tagjai az Alapszabály 16. pont
a) alpontjában és 29/A. pontjában meghatározott
jogkörében eljárva ülés tartása nélküli határozathozatallal a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Alapszabályát 2020. április
10-ei hatállyal módosították.
Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövegét a Fővárosi Törvényszékhez bírósági nyil-
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A TÖOSZ 2019. évi zárszámadásának
elfogadása
A 2/2020. (V. 25.) küldöttgyűlési határozat alapján a Küldöttgyűlés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2019. évi zárszámadásáról szóló jelentést
–– 129 088 eFt, azaz egyszázhuszonkilencezernyolcvannyolc ezer forint bevételi főös�szeggel,
–– 117 202 eFt, azaz egyszáztizenhétezer-kettő
százkettő ezer forint kiadási főösszeggel
fogadta el.

A 3/2020. (VI. 1.) küldöttgyűlési határozat alapján a Küldöttgyűlés a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének 2020. évi költségvetését
–– 111 090 eFt, azaz egyszáztizenegymilliókilencvenezer forint bevételi főösszeggel és
–– 110 904 eFt, azaz egyszáztízmillió-kilenc
száznégyezer forint kiadási főösszeggel
fogadta el.
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Felhatalmazta a Küldöttgyűlés az Elnökséget, hogy a költségvetésben szereplő előirányzatok között a költségvetés keretei között év közben átcsoportosításokat hajtson végre, valamint
a pályázati többletforrások és eseti támogatások
felhasználásáról annak keretösszegéig a pályázati
szerződés figyelembevételével döntsön.
A Küldöttgyűlés a TÖOSZ elnökének tiszteletdíját 100.000 Ft/hó összegben állapította meg.
A Küldöttgyűlés felkérte a Felügyelő Bizottságot, hogy a költségvetés alakulását negyedévente tekintse át, és értékelő jelentését terjes�sze az Elnökség elé.

A TÖOSZ Kitüntetési Szabályzatának
módosítása
A 4/2020. (VI. 4.) küldöttgyűlési határozat alapján a Küldöttgyűlés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható
kitüntetéseket és azok adományozási rendjét sza-
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bályozó, a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége kitüntetéseiről 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatát 2020. június 15. napjával módosította.
A módosított Kitüntetési Szabályzat alapján a
2020. évi kitüntetésekre a javaslattételi felhívás
az ÖNkormányzat újság 2020. júniusi számában
és a TÖOSZ honlapján olvasható.
A veszélyhelyzet miatt elmaradt Küldöttgyűlésünk további napirendijeinek megtárgyalására
és elfogadására a veszélyhelyzet elmúltát követő
– terveink szerint 2020. szeptember 11-én megtartásra kerülő – Küldöttgyűlésünkön kerül sor,
úgy mint a
–– beszámoló a TÖOSZ és szervei elmúlt évi
tevékenységéről;
–– TÖOSZ elvárások és kezdeményezések;
–– a TÖOSZ elnökének, tisztségviselőinek és
tanácsnokainak megválasztása;
–– a TÖOSZ 2020. évi kitüntetéseinek átadása.
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Állásfoglalás
a különleges
gazdasági övezetekről
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A Kormány 2020. május 12-én törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek
a különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról. A törvényjavaslat alapján megalkotható kormányrendelettel kijelölt
különleges gazdasági övezettel érintett területeken a települési önkormányzat helyett
a megyei önkormányzat lát el normatív szabályozási és államigazgatási feladat- és
hatásköröket, helyi adóztatási feladatokat.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a Miniszterelnökség által véleményezésre megküldött törvényjavaslat és meghívó
alapján 2020. március 11-én egyeztetésen vett
részt a Miniszterelnökségen, ahol Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke részletesen kifejtette Szövetségünk álláspontját és jogi aggályait a törvényjavaslatban foglalt települési önkormányzatokat
érintő szabályozásról, és azt írásban is átadta az
egyeztetésen részt vevő dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes, palamenti és stratégiai államtitkár részére.
Az egyeztetésen még a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének képviseletében Pajna
Zoltán, a MÖOSZ elnöke vett részt. Az egyeztetést követően másnap a Kormány benyújtotta
az Országgyűlésnek a különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége áttanulmányozta a Kormány által az Országgyűlésnek 2020. május 12-én benyújtott T/10527.
számú törvényjavaslatot a különleges gazdasági
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övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat normaszövege alapján Szövetségünk szükségét érezte
annak, hogy a tervezett szabályozással kapcsolatos aggályait megfogalmazza és közzé tegye,
azért azt mind a TÖOSZ honlapján (http://xn-tosz-5qa.hu/news/582/73/A-ToOSZ-velemenyea-kulonleges-gazdasagi-ovezetekrol-szolo-T10527-szamu-torvenyjavaslatrol/), mind a
Magyar Távirati Irodán keresztül sajtóközleményben (http://os.mti.hu/hirek/153151/a_telepulesi_
onkormanyzatok_orszagos_szovetsege_toosz_
kozlemenye) 2020. május 13-án közzétette:

„A TÖOSZ véleménye a különleges
gazdasági övezetekről szóló
T/10527. számú törvényjavaslatról
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mint hazánk helyi önkormányzatainak több
mint 50%-át képviselő, legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetsége tanulmányozta a Kormány által az Országgyűlésnek 2020. május 12-én
benyújtott T/10527. számú törvényjavaslatot a
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különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.
Szövetségünk sajnálattal vette tudomásul, hogy
a törvénytervezet benyújtása előtti, a Miniszterelnökségen 2020. május 11-én megtartott egyeztető tárgyaláson meg fogalmazott észrevételeink az előterjesztőnél nem találtak visszhangra,
azok nem jelentek meg a T/10527. számú törvényjavaslatban.
A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése a Kormány
rendeletében különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésével a
települési önkormányzat tulajdonából a megyei,
fővárosi önkormányzat tulajdonába adja.
Álláspontunk szerint a törvényjavaslat oly
módon vezet be szabályokat, hogy más törvény
érintett rendelkezéseit nem módosítja, nem biztosítja ezáltal a hatályos magyar joganyag koherenciáját, az inkoherencia törvények közötti kollíziót
(összeütközést, ellentétet) eredményez.
A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése a Kormány
rendeletében különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet kijelöléséről
szóló kormányrendelet hatálybalépésével a települési önkormányzat tulajdonából térítésmentesen, kártalanítás nélkül a megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adja, csökkentve ezzel a települési önkormányzat törzsvagyonát. Ez a tulajdonba adás megváltoztatja az érintett település
közigazgatási határait is – figyelemmel arra is,
hogy a törvényjavaslat 3.-6. §-ai az önkormányzati rendeletalkotási, valamint az államigazgatási és önkormányzati feladat és hatásköröket
a települési önkormányzattól a megyei, főváros
önkormányzathoz telepíti – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) V. Fejezetében meghatározott területszervezési eljárásrendtől eltérő módon, az Mötv.
hatályos szabályozásának változatlanul hagyása
mellett. A törvényjavaslat szerinti különleges gaz-
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dasági övezetet kijelölő kormányrendeleten alapuló tulajdonjogváltozás megváltoztatja az Mötv.
szerinti területi tagozódást oly módon, hogy változatlanul hagyja az Mötv. hatályos szabályozását, továbbá a főváros esetében sérti az Mötv.
22. § (4) bekezdését.
A települési önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonának meghatározott rendeltetése a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. § (2) bekezdése a helyi önkormányzatok Mötv.
13. §. (1) bekezdésében és egyéb törvényekben
meghatározott kötelező feladatainak ellátásának biztosítása.
Az 5/2007. (II. 27.) AB határozat szerint diszfunkcionális a jogalkotás, ha a jogalkotó jogszabállyal egyedi döntést hoz. A törvénytervezet szerint a Kormány rendeletben fogja az egyedi döntéseket meghozni, mivel nem minden, a törvényjavaslat hatálya alá tartozó esetben kell alkalmazni
a szabályokat, csak azokban az egyedi esetekben,
melyekről a Kormány rendeletében úgy dönt. A törvényjavaslatban a véleményezési eljárás részletes
szabályairól nincsenek rendelkezések, következésképpen a Kormány egyedileg fogja meghatározni a
véleményezési eljárás feltételeit is az adott különleges gazdasági övezetté nyilvánítási ügyben. Ezért
véleményünk szerint az esetleges diszkrimináció
lehetőségének kizárása érdekében – amennyiben
a Kormánynak továbbra is szándéka a legalább 5
milliárd forint teljes költségigényű, a megye, főváros területének jelentős részére kiható gazdasági
jelentőségű, munkahelyeket megőrző vagy létesítő
új beruházás támogatása – minden ilyen beruházásra egységesen, Kormány általi mérlegelés nélkül kell vonatkoznia a különleges gazdasági övezetté nyilvánításnak. Megértve a Kormány célját, de Szövetségünk álláspontja szerint
az elérni kívánt célhoz (munkahelyek megőrzése,
új munkahelyek létrehozása) aránytalan a települési önkormányzat vagyonába tartozó meghatározott ingatlanok tulajdonjogának – törvényjavaslat szerinti – törvénnyel, térítés- vagy kártalanítás nélküli elvétele és megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adása, mivel a támogatni
kívánt beruházás megvalósításához szükséges
ingatlanok más módon is átkerülhetnek a megyei,
fővárosi önkormányzathoz a hatályos jogi szabá-

második negyedév | ÖNkormányzat

7

Aktuális
lyozás szerint is (megállapodás, kisajátítás, ingyenes átadás).
A Mötv. 27. § (1) bekezdése szerint a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Azonban a
törvényjavaslat elfogadásával a megyei önkormányzat települési önkormányzati feladatokat is el fog látni, amelyet a Mötv. nem tartalmaz, és ilyen Mötv. módosítási javalat sincs a
törvényjavaslatban. Az Mötv. csak a főváros esetében tartalmazza, hogy a területi önkormányzati feladatai mellett település önkormányzati
feladatokat is ellát.
Problémának látjuk azt is, hogy a települési
önkormányzat tulajdonában lévő Mötv.-ben,
valamint külön törvényben meghatározott kötelező feladatoknak (különösen a településüzemeltetési közfeladat ellátását szolgáló, valamint a
különleges gazdasági övezetben folytatott gazdasági tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges, annak közvetlen környezetébe tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogának és ezzel
együtt üzemeltetésének, fejlesztésének) a megyei
önkormányzathoz telepítése megtöri a településüzemeltetés, településfejlesztés egységes szemléletét a különleges övezetbe tartozó ingatlanok
tekintetében, ezekben az ügyekben a megyei,
fővárosi önkormányzatnak semmilyen egyeztetési kötelezettsége nincs, nem kötik a településfejlesztésre vonatkozó települési önkormányzati tervek, szabályok, továbbá megtöri a településüzemeltetés egységes rendjét. Továbbá a
különleges gazdasági övezet törvényjavaslatban javasolt módon való szabályozás a település egységét is megtöri: egy településen belül
eltérő szabályozás érvényesülésére ad módot,
amely jogalkalmazási gondokat is eredményezhet a település lakossága, valamint a településen működő vállalkozások, gazdálkodó és egyéb
szervezetek számára (egy településen belül eltérő
szabályok érvényesülnek például az adózásra,
a helyiségek bérletére, az építési előírásokra, a
közterület használatára, a parkolásra, a közösségi együttélési szabályokra, azok megsértésének szankciójára).
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Az önkormányzati feladatellátás feladatalapú
finanszírozásának jelenlegi gyakorlata mellett
– törvényjavaslat szerinti, objektív szempontokat nem meghatározó szabályozás – a helyi adóbevétel megyei önkormányzatok részére való biztosítása a bevételek szakmai szempontokon túli,
szubjektív, önkényes települések közötti elosztásának lehetőségét is eredményezhet, amely az adott
települési önkormányzat működésének ellehetetlenüléséhez, a közszolgáltatások színvonalának
csökkentéséhez, az önkéntes feladatvállalás lehetőségének megszűnéséhez vezethet.
Szövetségünk szerint a törvényjavaslat elfogadása esetén az adott településen érvényesülő kettős szabályozás mellett a települési polgármesteri
és jegyzői államigazgatási hatásköröknek a megyei
közgyűlés elnökéhez, főpolgármesterhez, illetve a
megyei jegyzőhöz, fővárosi főjegyzőhöz telepítésével a hazánkban 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer jelenlegi struktúrája is megbillen,
gyengül az egyes helyi – területi és települési –
önkormányzatok közötti mellérendeltségi viszony.
Budapest, 2020. május 13.
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége”
Szövetségünk 2020. május 14-én e-mailben az
állásfoglalás megküldésével megkereste a másik
hét országos önkormányzati érdekszövetséget
– Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ), Megyei Jogú Városok Szövetsége
(MJVSZ), Budapesti Önkormányzatok Szövetsége
(BÖSZ), Kisvárosok Szövetsége (KSZ), Magyar
Faluszövetség (MFSZ), Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ),
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) –
is, hogy „– áttanulmányozva a T/10527. számú törvényjavaslatot – alakítsa ki a helyi önkormányzati rendszer jelenlegi struktúráját átalakító tervezett szabályozásról az álláspontját és azt tegye
megismerhetővé mind az önkormányzati társszövetségek, mind a nyilvánosság számára”. Megkeresésünkre választ nem kaptunk.
Az Országgyűlés a T/10527. számú törvényjavaslat általános vitáját 2020. május 20-án, a részletes vitáját 2020. május 27-én lezárta, és 2020
júniusában szavaz a törvényjavaslat elfogadásáról.

www.toosz.hu
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Önkormányzati
összefogás
koronavírus-járvány
idején
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára
és Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ pénzügyi titkára

A koronavírus járvány új helyzetet teremtett az élet minden területén, így az
önkormányzataink és szövetségünk is olyan problémákkal és kihívásokkal szembesülnek
folyamatosan, amelyek korábban sosem merültek fel. A járványhelyzet kezdetétől
válaszokban és megoldásokban gondolkodunk. A bajban ismét beigazolódott, hogy
az együttműködésben valós erő rejlik. Tagjaink a veszélyhelyzet okozta nehézségek
és a szűkülő mozgástér ellenére is helyt állnak, mi pedig a legjobb tudásunk szerint
támogatjuk és továbbra is minden eszközzel elősegítjük törekvéseiket.

Intézkedéseink a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt
A TÖOSZ számos kezdeményezést tett a koronavírus járvánnyal összefüggésben. Már a veszélyhelyzet 2020. március 11-ei kihirdetése előtt, március 9-én kezdeményeztük a Belügyminisztériumnál, hogy az Operatív Törzs képviselője a TÖOSZ
március 10-ei elnökségi ülésén adjon tájékoztatót a megyei tagozatvezetőkkel és tanácsnokokkal
kibővített Elnökség részére a koronavírus járvány
kapcsán az önkormányzatok előtt álló feladatokról. Megkeresésünk hatására a Belügyminisztérium az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetői részére tájékoztató megbeszélést
hívott össze március 12-ére. A tájékoztató megbeszélésen – a meghívott érdekszövetségek kép-

www.toosz.hu

viselői mellett – jelen volt Pogácsás Tibor, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes államtitkára, Lakatos
Tibor r.ezredes, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ vezetője, dr. Müller Cecília országos tiszti
főorvos, dr. Bekényi József, a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztály főosztályvezetője. A TÖOSZ-t Pergő Margit társelnök, Berhida város polgármestere és dr. Gyergyák Ferenc
főtitkár képviselték. A tájékoztatón megtudtuk,
hogy ebr42 rendszeren keresztül a Belügyminisztérium részéről naponta friss információkat küldenek az önkormányzatok részére. Mint
mondták, minden önkormányzatra vonatkozó
egységes szabályozást nem fognak tudni kiadni
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az egyes önkormányzati típusok közötti alapvető eltérések miatt. Helyi döntések szükségesek. Pogácsás Tibor a március 12-i tájékoztatón
elmondta: a koronavírus járvány miatti intézkedések gazdasági hatásainak kompenzációjáról akkor
lehet majd szó, ha a helyzet konszolidálódott és
a gazdasági hatások, többletkiadások felmérhetők. A résztvevők megállapították, hogy szükséges az e-ügyintézés preferálása és önkormányzati
egységes eljárási „policyk” alkalmazása, amelyhez az önkormányzati érdekszövetségek képviselői a kormányzattól kértek iránymutatásokat.
A tanácskozás résztvevői megállapodtak abban,
hogy rendszeressé teszik a koronavírus járvány
ideje alatt a felek közötti tájékoztatók megtartását.
Sajnos azóta nem került sor hasonló tájékoztatóra
a felek között személyesen és online módon sem.

A veszélyhelyzet kihirdetésének
napjától folyamatosan
Online igényfelmérés
A veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan
létrehoztunk egy egyszerű, szerkeszthető online
űrlapot, annak érdekében, hogy használjuk ki a

hálózat erejét. A tagjaink részére megküldött,
elektronikus úton elérhető űrlap segítségével
begyűjtött információkat (igényeket, kéréseket,
felajánlásokat) rendszeres időközönként továbbítottuk a Belügyminisztérium, és ezáltal közvetett módon az Operatív Törzs felé. A nyílt űrlapon, amelyet bárki szerkeszthet a link birtokában, a lehető legegyszerűbb módon szeretnénk
összekötni az igényeket, kéréseket, felajánlásokat önkormányzataink között.

Online beérkezett igények és felajánlások
A TÖOSZ által 2020 márciusában, a veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan létrehozott online űrlap segítségével napjainkig 58 tagtelepülési önkormányzat jelezte azt, hogy mire
van szüksége, valamint egy felajánlás is érkezett.
Szinte valamennyi igény alapvetően védőmaszkról, védőkesztyűről, illetve higiénés feltételek biztosításához szükséges fertőtlenítőszerekről szólt,
emellett hátrányos helyzetben élő és munka nélkül maradt családok számára tartós élelmiszer,
illetve egyszer használatos ételszállító dobozok is
megjelentek igényként a listán. Ezúton is köszönjük a Baranyai megyei Magyarlukafa község fel-

Az online felmérést kezdeményező levél
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ajánlását; a település közmunkaprogram keretében készített maszkokat ajánlott fel. A BorsodAbaúj Zemplén megyei Szakáld élt a lehetőséggel, számukra 100 darab maszkot térítésmentesen
küldött a baranyai település, majd a későbbiekben
önköltségi áron biztosítottak további maszkokat.

Információs rovat a honlapon
A TÖOSZ internetes oldalán – www.toosz.hu –
a veszélyhelyzet kihirdetését követően új rovatot

nyelven a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi
szakemberek részére. Természetesen a koronavírussal kapcsolatos, hozzánk érkező kormányzati
tájékoztató anyagokat rendszeresen továbbítjuk
tagjaink részére, így a Belügyminisztérium által
készített hírlevelek, tájékoztató levelek is külön
alrovatban találhatóak a honlapon. Kezdeményezéseinket, javaslatainkat rendszeres sajtóérdeklődés övezi, a kapcsolódó médiamegjelenéseknek
szintén önálló alrovatot szenteltünk.

Információs rovat a honlapunkon

hoztunk létre. A koronavírus elnevezésű rovaton
belül tematizált alrovatokba rendeztük a híreket. A TÖOSZ hírek, közlemények alrovat mellett, hazai önkormányzati gyakorlatok alrovatban a települési önkormányzatok egymás intézkedéseit, eljárásait, kommunikációs megoldásait
láthatják. Élénk nemzetközi együttműködés kezdődött az Európai Települések és Régiók Tanácsa
(CEMR) és számos ország szövetségével bilaterális alapon a járvány különböző aspektusáról, így a
nemzetközi önkormányzati gyakorlatok alrovatban külföldi jó példákat fordítunk magyar nyelvre
és teszünk közzé folyamatosan. Létrehoztunk
egy angol nyelvű rovatot is, ahol a TÖOSZ tevékenysége mellett hazai és nemzetközi gyakorlatok, szakmai anyagok is megtalálhatók angol
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TÖOSZ Koronavírus Tanácsadó Csoport
A TÖOSZ Elnöksége a veszélyhelyzet bejelentését követően felhatalmazta a Szövetség Titkárságát, hogy az általa megfogalmazott igényeken
alapulva folytassa és fejlessze tovább a koronavírus okozta társadalmi, gazdasági válság önkormányzati szempontú stratégiáját, szolgáltatásait
a hatékony érdekvédelem, és a tagoknak nyújtott színvonalas szolgáltatások nyújtása érdekében. A Titkárság ez irányú munkájának segítésére, helyi és gyakorlati információk és ismeretek becsatornázására hetente – online módon –
ülésező Koronavírus Tanácsadó Csoport jött létre
2020. április 16-án a TÖOSZ Elnökségének tagjaiból. A Tanácsadó Csoport alapvető célja, hogy
a koronavírus járvány okozta, az önkormányzati
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TÖOSZ Koronavírus Tanácsadó Csoport online ülése

szektort és ezáltal a lakosságot is érintő problémákra rávilágítson, megpróbálja feloldani azokat.

Levél a Kormány részére
A Koronavírus Tanácsadó Csoport egyeztetését
követően Szövetségünk a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) alapján a települési önkormányzatok kötelező igazgatási és közszolgáltatási feladatainak a koronavírus járvány elleni védekezés, a veszélyhelyzet
miatti többletfeladatok ellátása biztosíthatóságának érdekében levélben kezdeményezett konzultációt, kért tájékoztatást, illetve tett javaslatokat
2020. április 17-én a Kormánynak a helyi önkormányzati rendszert és a központi költségvetés
önkormányzatokat érintő kérdésekben. A levélben tagönkormányzataink megbízásából és nevében iránymutatást kértünk többek között arról,
hogy melyek lesznek a helyi önkormányzatok
általi védekezési feladatok során felmerült költségek közül a központi költségvetés felé az elszámolható védekezési költségek; az információk
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gyors elérhetősége érdekében kértük azt is, hogy
az Operatív Törzs tájékoztatóinak és a kormánytájékoztatóknak anyagait a települési polgármesterek hivatalosan is megkapják az ebr42 rendszeren keresztül. Információt kértünk továbbá arról,
hogy a feladatfinanszírozás több feladatellátás (pl.
bölcsődei dolgozói és üzemeltetési, óvodai és óvodaműködtetési, kulturális, közművelődési, nyilvános könyvtári) vonatkozásában a veszélyhelyzet ideje alatt milyen esetekben jár és azt mikor,
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milyen formában kapják meg az érintett települési
önkormányzatok? A levél megtalálható a TÖOSZ
honlapján: http://xn--tosz-5qa.hu/news/561/73/
Tiz-koronavirust-erinto-temaban-fordult-aKormanyhoz-a-ToOSZ/
A Belügyminisztérium 2020. május 12-én kézbesített válaszlevelében Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár megköszönte a veszélyhelyzet miatti többletfeladatok ellátásának biztosítása
érdekében megfogalmazott TÖOSZ javaslatokat,
amelyek, mint írja: „hozzájárulnak a közös gondolkodáshoz, a helyzet megoldásának elősegítéséhez”. A válaszlevél itt található: http://xn--tosz-
5qa.hu/news/579/73/Megerkezett-a-Belugy
miniszterium-valaszlevele/

Fellépés a légyszennyezettség
csökkentéséért
A légszennyezés csökkentését szolgáló intézkedések bevezetésére kértük az tagönkormányzatainkat még április elején, a koronavírus-járvány elleni
küzdelem részeként, csatlakozva a Betegszerveze-

tek Országos Szövetsége (BEMOSZ), az Európai
Népegészségügyi Szövetség (EPHA) és a Levegő
Munkacsoport kezdeményezéséhez. A Levegő
Munkacsoport szerint szoros összefüggés van a
légszennyezés és a vírusos légúti megbetegedések súlyossága között, így a koronavírus-járvány
miatt még a korábbi éveknél is sürgetőbb a zöldhulladék-égetés csökkentése. Az újabb tudományos eredmények és a lakossági fellépések hatására országszerte egyre több településen tiltják be
ezeket az égetéseket. Megkeresésünket több siker
követte: azonnali hatállyal betiltották az kerti hulladék égetését Nógrádon, Csobánkán, Etyeken, Szigetszentmiklóson és Zsámbokon és további településekről is érkeztek folyamatosan pozitív vis�szajelzések. Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek
érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes (zöldombudsman) figyelemfelhívást adott ki, hivatkozva a civil szervezetek anyagaira. A Kormány
pedig 2020. április 14-én benyújtotta a T/10099.
számú törvényjavaslatot, amelynek elfogadásával
az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati
szabályozására vonatkozó felhatalmazás törlésével általánossá vált 2021. január 1-jétől az avar és
kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti tilalma.

Felméréssorozat az önkormányzatok
bevételkieséséről
Az első gyors felmérés
A Kormány döntése alapján a Magyar Közlönyben 2020. április 6-án megjelent a Járvány Elleni

Plakátunk a tiszta levegőért
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Az első gyors felmérés
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Védekezési Alap és a Gazdaságvédelmi Alap forrásairól szóló rendelet. A jogszabály értelmében
– a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. (Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően –
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) alapján a belföldi gépjárművek után a
települési önkormányzatot az általa 2020. évben
beszedett gépjárműadó 40%-a nem illeti meg, az
a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet
bevételét képezi. A legnagyobb taglétszámmal
rendelkező országos önkormányzati érdekvédelmi
szervezetként, reagálva az új jogszabályra április
8-án gyors kérdőíves felmérést készítettünk tagjaink körében annak érdekében, hogy megtudjuk,
a fenti intézkedésnek milyen tényleges hatása van
az önkormányzati feladatellátásra.

Az első felmérés eredménye
Az első felmérés kimondottan arról szólt, hogy
a gépjárműadó bevétel kiesése milyen hatással
van a helyi önkormányzatok költségvetésére.
Tekintettel arra, hogy a felmérést anonim módon
végeztük tagjaink között, a felmérésben résztvevő önkormányzatoktól elsőként megkérdeztük a településük nagyságát, hat lakosságszám
kategória szerint:

Okoz-e likviditási problémát a feladatellátásban a gépjármûadó elvonása a költségvetés
végrehajtása során?
552 responses

Az első felmérésre válaszoló települések likviditási
helyzete
További részletek: www.toosz.hu

A második felmérés
A kérdőíves felméréssorozatunk második részeként, az első, gyors felmérést követően május elején
egy átfogóbb kérdőívet készítettünk annak érdekében, hogy a válaszok alapján tájékoztassuk az
érintett szaktárcákat a prognosztizált bevételkiesésekről és az esetlegesen felmerülő kormány-

Település nagysága
555 responses

Az első felmérésre válaszoló települések összetétele lakosságszám alapján

Figyelemreméltó adat, hogy a felmérésben résztvevő 555 válaszadó önkormányzat 63,7%-ánál likviditási problémát okoz a feladatellátásban a gépjárműadó 40%-ának központi elvonása a költségvetés végrehajtása során.
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zati segítség szükségéről és mértékéről. Továbbra
is arra voltunk kíváncsiak, hogy a koronavírus
okozta veszélyhelyzetnek, az önkormányzatokat
érintő kormányzati döntéseknek, intézkedésnek,
a települési önkormányzatok védekezésre irá-
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Aktuális
Település nagysága
394 responses

A második felmérésre válaszoló települések összetétele lakosságszám alapján

nyuló erőfeszítéseinek milyen tényleges hatása
van az önkormányzati működésre. A második
kérdőív illeszkedve az időközbeni jogszabályváltozásokhoz kitért a gépjárműadó-elvonásból
adódó bevételkiesés mellett a helyi iparűzési adó
bevétel csökkenésre, az idegenforgalmi adó felfüggesztésére, a közterület-használati díj 2020.
szeptember 1-jéig történő felfüggesztésére, és
az egyéb működési bevételek (pl. térítési díjak,
helyiségbérleti díjak, parkolási díjak stb.) csökkenéséből származó bevételkiesésekre is. Emellett
megkérdeztük azt is, hogy az önkormányzatok
tesznek-e intézkedéseket a veszélyhelyzet miatt,
a pénzügyi egyensúlyuk megtartása érdekében;
amennyiben igen, az intézkedések elegendőek a
bevételkiesés ellensúlyozására? Megkérdeztük
továbbá, hogy mennyi időre elegendő pénzügyi
tartalékkal rendelkeznek az egyes önkormányzatok. A felmérés során 400 település töltötte ki a
kérdőívet, a felmérés eredményét jól szemléltetik a következő grafikonok.
Az első felméréshez hasonlóan itt is a település nagysága volt az alapkérdés.
Megkérdeztük, hogy az önkormányzatok 2020.
évi működési – fejlesztések, beruházások nélküli – költségvetése tekintetében mekkora összeget jelent a gépjárműadó elvonása?
Megkérdeztük azt is, hogy a gazdasági visszaesés okozta becsült helyi iparűzési adó bevétel
csökkenés az önkormányzatok 2020. évi műkö-
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A gépjárműadó elvonás okozta bevételkiesés
megoszlása a válaszadó önkormányzatok
tekintetében

dési – fejlesztések, beruházások nélküli – költségvetése tekintetében mekkora összeget jelent?

A helyi iparűzési adó becsült bevételcsökkenése
okozta bevételkiesés megoszlása a válaszadó
önkormányzatok tekintetében
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Aktuális
Kérdés volt az is, hogy önkormányzatok 2020.
évi működési – fejlesztések, beruházások nélküli – költségvetésük tekintetében mekkora összeget jelent az idegenforgalmi adó felfüggesztése
okozta becsült bevételkiesés?

Az egyéb működési bevételek csökkenéséből
eredő bevételkiesés megoszlása a válaszadó
önkormányzatok tekintetében

Az idegenfogalmi adó felfüggesztése okozta
bevételkiesés megoszlása a válaszadó
önkormányzatok tekintetében

Azt kérdeztük, hogy az önkormányzatok 2020.
évi működési – fejlesztések, beruházások nélküli –
költségvetésük tekintetében mekkora összeget
jelent a közterület-használati díj 2020. szeptember 1-jéig történő felfüggesztése okozta becsült
bevételkiesés?

Feltettük a kérdést, hogy az önkormányzatok
tesznek-e intézkedéseket a veszélyhelyzet miatt,
az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartása érdekében? Ha igen, milyen intézkedésekre van szükség? A válaszadók csupán 20%A fenti intézkedések elegendôek
a bevételkiesés ellensúlyozására?
382 responses

Az önkormányzati intézkedések hatása a
bevételkiesés ellensúlyozására

A közterület-használati díj felfüggesztése
okozta bevételkiesés megoszlása a válaszadó
önkormányzatok tekintetében

A következő kérdésünk arra vonatkozott, hogy
az önkormányzatok 2020. évi működési – fejlesztések, beruházások nélküli – költségvetésük
tekintetében mekkora összeget jelent az egyéb
működési bevételek (pl. térítési díjak, helyiségbérleti díjak, parkolási díjak stb.) csökkenéséből
származó bevételkiesés?
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ának nem volt szüksége ilyen fajta intézkedésre.
A kevésbé szerencsés önkormányzatok többek
között költségvetési rendeletek módosításáról,
a működési és dologi kiadások csökkentéséről,
beruházások, elhalasztásáról, pályázatok felfüggesztéséről, önkormányzati ingatlanok nem tervezett eladásáról, tiszteletdíjak, költségtérítések
csökkentéséről, bizonyos esetekben elbocsátásokról, létszámcsökkentésről, de a legenyhébb forgatókönyv szerint is rendkívül takarékos gazdálkodásról számoltak be.
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Aktuális

Intézkedéseink sajtóvisszhangja

Sajnos egyértelműen látszik, hogy többségében
nem elegendőek az önkormányzatok intézkedései.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta sokszor merül
fel a kérdés, hogy az önkormányzatok mennyi
időre elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkeznek,
ezért rákérdeztünk tagjaink pénzügyi helyzetére.
Mennyi idôre elegendô pénzügyi tartalékkal
rendelkezik az Önök önkormányzata?
393 responses

A válaszadó önkormányzatok pénzügyi tartalékai

A felmérésről bővebben a www.toosz.hu holnapon olvashatnak.
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Vélemény a különleges gazdasági
övezetekről szóló törvényjavaslatról
A TÖOSZ, mint hazánk helyi önkormányzatainak több mint 50%-át képviselő, legnagyobb
országos önkormányzati érdekszövetsége tanulmányozta a Kormány által az Országgyűlésnek
2020. május 12-én benyújtott T/10527. számú törvényjavaslatot a különleges gazdasági övezetekről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. Szövetségünk sajnálattal vette tudomásul, hogy a törvénytervezet benyújtása előtti, a
Miniszterelnökségen 2020. május 11-én megtartott egyeztető tárgyaláson megfogalmazott észrevételeink az előterjesztőnél nem találtak visszhangra, azok nem jelentek meg a T/10527. számú
törvényjavaslatban, ezért szakmai álláspontunkat nyilvánossá tettük. A TÖOSZ véleményét az
„Állásfoglalás a különleges gazdasági övezetekről” című cikkben olvashatják.
Sajtóvisszhang: a veszélyhelyzet alatt tett
TÖOSZ intézkedéseket nagy sajtóérdeklődés
övezi.
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Aktuális
LÖGY Program 2020:
a koronaválság kezeléséről szól
az idei pályázati szakasz
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY)
Program alapvető célja a legjobb önkormányzati
gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az

ország más önkormányzataival. Az innováció és a
helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél
nagyobb jelentőséget nyernek a koronavírus okozta
veszélyhelyzetben, ezért a Program Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy
nem halasztjuk el az idei pályázati kiírást, hanem
módosítva az eljárásrendet és a módszereket meghirdettük azt. A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek
összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni
az önkormányzataink segítéséhez az új kihívások
kezelése során. Azok számára szeretnénk fórumot
nyitni, azokat szeretnénk inspirálni, akik a jelenlegi rendkívüli helyzetben a helyi gazdasági károk
elkerülésén, enyhítésén fáradoznak, és készülnek
a járvány utáni gazdasági, társadalmi egyensúly
helyreállításra. A 2020. évi pályázat fő témája a
„Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk
enyhítésére – jól bevált önkormányzati innovációk”, amelyen belül öt kapcsolódó altémában
várjuk 2020. július 2-ig a pályázatokat. Az Irányító Bizottság – és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo
Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Kisvárosok Szövetsége, Magyar
Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége) – a
2020-as pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzik az önkormányzatokat,
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hogy használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös
célok érdekében. Részletek az újságban található
felhívásban és Program internetes oldalán: www.
legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

Online konferenciasorozatot
indítottunk
A LÖGY Programhoz kapcsolódóan az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciát szervezünk
május és június hónapokban. Az első gazdaságfejlesztésről szóló konferencia sikeresen zajlott
2020. május 21-én, a konferenciasorozat első állomásán több mint negyven polgármester és önkormányzati szakértő vett részt. Sikeres helyi gazdaságfejlesztés – a koronavírus előtt, alatt és után,
helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok álltak az első online konferencia középpontjában. A konferenciákhoz bármely
önkormányzati vezető, szakember csatlakozhat,
az online rendezvények legfeljebb 2-3 óra időtartamúak. Felkészült előadókat kértünk fel, akik
egyrészt átfogó képet adnak röviden, az aktuális
témában a magyar önkormányzatok helyzetéről,

eddigi eredményekről, majd terveink szerint kormányzati szakemberek adnak aktuális tájékoztatást az adott témáról, központi törekvésekről. Az
események végén moderált beszélgetésre kerül sor
az előadók és a résztvevők között. A konferenciák célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről,
tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk
egymástól egymásnak. A konferenciákról összefoglalókat készítünk és tájékoztatjuk tagjainkat.
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Interjú

A kúriák városa
Szerző: Hajós Anna
Pest megyében, a Duna-Tisza közén helyezkedik
el Abony, Ceglédtől 16, Budapesttől 85 km távolságra. A Wikipédia megírja, hogy Abony és környéke ősidők óta lakott hely, ezt régészeti leletek
is bizonyítják. Szarmata vaskard, lándzsa, sarló,
avar kori és honfoglalás kori temetőmaradványok
kerültek elő. Az írásos dokumentumok rögzítik
egykori tulajdonosait, majd azt, hogy a tatárok

teljesen elpusztították. A XVII. században népesült be újra, kapott mezővárosi rangot és vásárjogot. Pető Zsoltot, Abony polgármesterét a város
jelenéről faggattuk.
– Mióta TÖOSZ-tag a település?
– Idén léptünk be, bár ez inkább visszalépés, mert
voltunk tagok, de az előző képviselő-testületnek
valamiért ez nem volt fontos, és akkor kiléptünk.

Pető Zsolt polgármester

www.toosz.hu
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Interjú

Az abonyi Szent István templom

– Most mit várnak a tagsági lehetőségtől?
– Azt, hogy bekapcsolódjunk az önkormányzati vérkeringésbe, legyen szoros kapcsolatunk
más önkormányzatokkal a szövetségen keresztül, illetve számítunk a TÖOSZ szakmai segítségére olyan ügyekben, amelyek a város előrehaladását segítik. Tehát a kisváros fejlesztési program,
amelynek az előkészítése most zajlik a TÖOSZban, rendkívül fontos Abony életében. Sokat segíthet, ha megfelelő információkkal rendelkezünk,
hogy már az előkészítés időszakában is legyen
lehetősége a városnak javaslattételre azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztéseket tartunk fontosnak és szeretnénk megvalósítani az elkövetkező időszakban.
– Ez azt jelenti, hogy önök felmérték már, hogy
milyen fejlesztéseket szeretnének elérni, megvalósítani?
– Kezdetektől fogva tudjuk, hogy az utak, a
helyi gazdaság erősítése mindenképpen fontos,
hogy a hátrányos helyzetünkből kikerülhessünk.
Vonzóvá kell tennünk a települést, hogy még
több vállalkozás ide települjön. Az előző képviselő-testület időszakában készült egy üzleti park,
amely tavaly októberben került átadásra, ennek a
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menedzselése a mi feladatunk. Ebbe tartozik új
üzleti területek kialakítása, az, hogy a vállalkozói környezetet támogassuk, segítsük. A településrendezési eszközök áttekintése is fontos. Szeretnénk leszögezni, hogy Abony vonzóvá tétele
a feladatunk mind a betelepülők, mind a telephelyet létesíteni kívánó vállalkozások számára.
Ez adhat megfelelő gazdasági alapot és lehetőséget az önkormányzatnak a hosszútávú jövőre,
és hogy saját erőforrásokkal rendelkezhessünk a
különböző terveink megvalósítására. Ilyen például az őstermelői piac megújítása, amely kapcsolódik a gazdasághoz és a helyi sajátosságokhoz. Ezt is a kisváros fejlesztési program révén
szeretnénk realizálni.
– A fejlesztésekhez az emberi erőforrás, a helyi
munkaerő is biztosított?
– Ha a termelői piacról beszélünk, leszögezhetem, hogy Abonyban a mezőgazdaság mindig jelentős ágazat volt. Más területeken pedig a
munkaerő el-elvándorol, illetve ingázik, miután
itt kevés a munkalehetőség. Így azután Szolnok,
Cegléd, illetve a távolabbi városok a célterületek,
ahová most járnak.
– A közmunka sikeres?
– Igen, viszonylag sok embert tudunk foglalkoztatni. 87 fő dolgozik jelenleg. Ez is azt mutatja,
hogy ha helyben több munkalehetőség lenne, ahová
ezek az emberek is jelentkezhetnének, akkor itt
találhatnának jobb megélhetést.
– A város történetéből mit emelne ki szívesen?
Mi az, amire most is lehet támaszkodni?
– 2004-bren, amikor az uniós csatlakozás megtörtént, gondolkodtunk azon, hogy Abony a kúriák
városa és ezzel kapcsolatban kellene egy programot összeállítani. Nagyon sok nemesi kúria található nálunk, általában rossz állapotúak. Ezeknek
a felújítása és funkcióval megtöltése helyi sajátosság és látványosság lenne. Támaszkodhatnánk
történetükre, és erre jövőt építhetnénk. Eddig ez
elmaradt. Szeretnénk a kisváros fejlesztési programunkban kidomborítani és előrelépést tenni
ebben. Erről a TÖOSZ révén jutottunk információhoz. A kormány elképzelése, hogy a Magyar
Falu Program mintájára az öt- és húszezer lakos
közötti kisvárosok részére pályázati csomagot
készít elő. Az előkészítési szakaszba bevonta a
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Interjú

Városháza

TÖOSZ-t, illetve tagönkormányzatait is. Most
van az az időszak, amikor össze kell raknunk,
hogy melyek azok a kérések, elképzelések, amelyekre szeretnénk pályázati támogatást kapni az
elkövetkező időszakban. Ebben nyilván szerepel
az infrastruktúra, a gazdaságfejlesztés, turizmus,
kultúra, „okos város” projektek, tehát számtalan
az összetevő. Készülnek a javaslataink, és reméljük, lesznek pályázati kiírások és eredményesen
tudunk azokon részt venni.
– Hányan élnek Abonyban?
– Tizenötezren.
– Néztem a címerüket. A kézben búzakalászokat láthatunk?
– Igen. A szántóföldi kultúra a legjelentősebb
nálunk. A búza mindig meghatározó növény volt
a település életében.
– Ön mióta polgármester?
– 1991 óta dolgozom a közigazgatásban, igazgatásszervező a végzettségem. A hivatal minden
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területén megfordultam itt Abonyban 1991 és 2008
között. Majd Ceglédbercelben pályáztam jegyzői
állásra, és ott dolgoztam a tavalyi választásokig.
Akkor egy abonyi egyesülettel közösen indultunk és olyan eredményt értünk el, hogy mind a
nyolc egyéni választókerületben a mi egyesületünk adott képviselőt a városnak. Így most a tizenkét fős képviselő-testületben kilencen vagyunk az
egyesület részéről.
– Ez azt is jelenti, hogy a városban működnek
és jól működnek a civil szervezetek?
– Igen. Ezt a vonalat szeretném tovább erősíteni. Minél több embert szeretnék az önkormányzati feladatok mellé megnyerni, bevonzani, hogy
mondja el a véleményét, javaslatait. Hogy vegyenek részt a városi szintű összefogásban, mert úgy
gondolom, ha a sok véleményt ötvözzük, sikeres
lehet a program, amelyet mindenki a magáénak
érez. Felszínre jönnek azok az elképzelések, amelyek a város lakosai számára elfogadottak.
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Interjú
– Milyen programjaik, rendezvényeik vannak?
– Ha településfejlesztésről beszélünk, az nemcsak az utak megújítását, hanem a közösség fejlesztését is kell, hogy jelentse. Nagy hangsúlyt
szeretnénk adni a helyi közösségi programoknak. Jó példája ennek az adventi időszak eseménysorozata, amely idáig nem volt, emellett kis
műjégpályát építettünk a városháza előtti térre.
Vállalkozókat kértünk meg, hogy forró italokkal, kürtőskaláccsal várják a térre látogatókat.
Az önkormányzat programokkal színesítette
az időszakot. A következő rendezvényünk március 7-ei Pecsenyeparádé. Disznóölés és -perzselés nem, hanem félsertés feldolgozása, és abból
készülő ételek előállítása a versenyzők feladata.
Az abonyi pecsenye az a finomság, a sült hús, amivel a disznóvágás reggelén nálunk várják a vendégeket. Ezt kellett a vetélkedőknek a zsűri számára bemutatni, hogy eldöntsék, kié a legfinomabb. Emellett különböző hagyományőrző eseményeket lehetett látni, így például kézművesek
bemutatóját, kulturális műsorokat. Ezek várták
az ide kilátogatókat.
– A honlapjuk bizonyítja, hogy erős a sport és
a zene iránti érdeklődés a településen.
– Igen. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
amikor Abony még község volt, már volt zeneiskolája, sőt, ez volt az ország első falusi zeneiskolája. Mind a mai napig működik. A zene kultúrája nagyon fontos a városban; tagozatos képzés
van a Gyulai iskolában, a másik iskolában sport-
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tagozat működik, sok egyesület innen kapja az
utánpótlás versenyzőit.
– Kiről nevezték el a falumúzeumot?
– Abonyi Lajos történetíró volt, aki Abony
iránti elkötelezettségből választotta az eredeti
Márton helyett a nevét.
– A turizmusra mennyire tudnak fókuszálni?
– Ez egyelőre kezdetleges. Holott érdemes
Abonyba jönni, hogy megnézzék a kúriákat, még
akkor is, ha nincsenek tökéletes állapotban. Több
mint tíz van belőlük. Érdekes lehet a horgászat, a
vadászturizmus is. Miután még nincs kerékpárútja
a városnak, abban próbálunk eredményt elérni,
hogy a környező településekkel így is összeköttetésbe kerülhessünk, hogy beindulhasson egy szabadidős, kerékpáros turizmus.
– Vannak-e testvérvárosaik?
– Eddig nem volt, most döntöttünk arról, hogy
az együttműködésre jelentkező Krisoff nevű lengyel településsel felvesszük a kapcsolatot. Rövidesen látogatásra indulunk az ottani vezetőkhöz, hogy ezt megbeszéljük. Itthon nemsokára
Nagyabonnyal egyeztetünk, és próbáljuk a szálakat szorosabbra fűzni.
– A Kodály Zoltán „Háry János” című dalművében feldolgozott népdal, amely nemzetközi hírű
lett, melyikükről szól?
– Természetesen rólunk! De érdekesség, hogy
Bihari János, a zeneiskolánk névadója Nagyabony
szülötte. Ez is indok, hogy a két település között
legyen szorosabb kapcsolat.
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„Szikszó – erőt ad”
Szerző: Hajós Anna
Szikszó kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, két természeti kistáj határvonalán. Itt találkozik a Hernád nyolc kilométer széles völgye a Cserehát dombvidékével. Nevét valószínűleg szikes
talajáról, a szikes völgyről – szik-aszóról kapta.
Miskolc közelében, az E96-os, illetve közvetlenül
a 3-as út mellett épült ki a város. Hosszú és gazdag szőlőtermesztési múltra tekinthetnek vissza,
amit egy 1343-as hatósági bizonyítvány is igazol,
leírva, hogy a kassai borkereskedőknek nem kell
vámot fizetniük a Szikszón vásárolt bor után.

Sváb Antal Béla polgármester

A város történelmét ismertető anyagok között
szerepel az is, hogy a régészeti kutatások kimutatták, ez a vidék már nagyon korán, a honfoglaláskor benépesedett. Szikszó 1989 óta városi
rangú, 1994-ben pedig kistérségi központtá vált.
Sváb Antal Béla a település polgármestere, akit
önmaga és Szikszó bemutatására kértünk.
– Ez az első ciklusom, 2019 októberében választottak meg, a Szikszó városért egyesület képvi-
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seletében indultam. Pedagógus, magyar-német
szakos tanár vagyok, emellett közgazdasági diplomám is van. Most úgy látom, jól jönne a munkámhoz még a jogászi végzettség is.
– A lakosok száma?
– 5500 körüli. Két nemzetiségi önkormányzatunk van, roma és ruszin. A roma népesség a
számosabb.
– Mivel foglakoznak az itt élők?
– Miskolc közelsége miatt – 10-12 kilométerre
van, vagyis 15-20 percnyi az út – nagyrészt odajárnak dolgozni. Jövőre, ha úgy haladnak a dolgok, ahogy elterveztük, a Kassát Miskolccal összekötő autópálya Szikszónál is rendelkezik majd két
lehajtóval. Ez óriási lehetőség lesz az itt élőknek.
Vannak kisvállalkozásaink, amelyek munkahelyeket teremtenek, és a Hell Energy csoport telephelye szintén itt van, amely ugyancsak sok munkahelyet teremt. Helyben azért nem mindenkinek
tudunk munkát biztosítani, ezért magas a közfoglalkoztatottak száma. 110-120 közötti.
– Mit emelne ki a település történetéből? Mi az,
amire most is tudnak támaszkodni?
– Büszkék vagyunk a műemlék református
templomunkra, amely az 1200-as években épült
és régészeti szempontból is igen érdekes. És ami
nem Szikszón van, hanem a budapesti Hősök
terén, de rólunk szól: ott látható egy dombormű,
amely 1679-ből, a szikszói csatát örökíti meg Thököly szobra alatt. Az erdélyi fejedelem itt győzte le
a császári csapatokat. Kevés olyan település van,
amelyet a Hősök terén is megörökítettek. A másik
terület, ami nagyon fontos számunkra, a szőlészet. Komoly pince-, és szőlő múltja és kultúrája
van a településnek. A hagyomány szerint a református templom és Kassa összeköttetésben áll a
föld alatt, de a pincefalunkban több száz pince áll,
és széles, nagyméretű pincerendszer van mind a
belváros alatt, mind a szőlőhegy lábánál.
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– Melyik szőlőfajta a gyakori?
– Most már egyre népszerűbb a vörösek közül
a Blauburger, a sárgából a Chardonnay.
– Visszatérve a Rákóczi szabadságharcra,
ünneplik ennek az évfordulóit?
– Nem, de október 8-án tartjuk Szikszó város
napját, amikor az 1558-as török elleni nagy győzelmet ünnepeljük. Ez akkora haditett volt, mint
az egrieké. A törökök az egész várost elfoglalták, kivéve az erődítetté kialakított templomot.
A település lakói itt védekeztek a templomban
és sikerült megvédeni a számbeli fölényben lévő
törököktől. Ezen a napon igyekszünk a szikszóiaknak helyt és lehetőséget adni; ők lépnek fel a
színpadon. Ilyenkor zenekarok, énekesek, táncosok mutatkoznak be programjaikkal.
– Működnek civil szervezetek?
– Több is van. Olyan, amelyik a városépítéssel
foglalkozik, és vannak olyanok, amelyek segélyszervezetekhez kapcsolódnak, például a máltaiakhoz, vagy a kisebbségekhez. Illetve bár nem civil
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szervezetek, de azért érdemes megemlíteni, hogy
egy 5500 fős településhez képest komoly úszás-,
ökölvívás oktatás zajlik. Van ezen kívül táncoktatás, labdarúgás, kosárlabda, futás.
– Olvastam a jelmondatukat: Szikszó – erőt ad.
Milyen erőre számítanak?
– A közösség erejére. Azt valljuk, és az elmúlt
hét hónap bizonyítja, hogy ez működik is, hogy
minden döntésünket és tevékenységünket nyíltan kommunikálva, a várossal együtt végezzük a
munkánkat. Folyamatosan tudósítunk a felmerülő kérdésekről, kételyekről és nyilvánvalóan a
döntésekről is. Kétség kívül ez a közös városépítés, és ebben van az erőnk.
– Hogyan képzelik a jövőt? Merre kívánnak
indulni?
– Világosan kettéválasztjuk, hogy legyen egy
nyugodt, zöld, hagyományos, a régi Szikszó területén lévő városunk, ahol a lakosságunk megtalálja a nyugodt szabadidős elfoglaltságát, és elkülönítsük, ami most még feladat, az ipari park
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bővítését. A városon kívül, de elérhető közelségben. Így megmarad a település jó értelemben vett
alvó város jellege. Vannak TOP-os, ipari park fejlesztési pályázataink, amelyeket meg kívánunk
valósítani; csarnoképítésre és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére nyertünk. Még
két további pályázatunk van, reméljük sikeres
lesz az is. Az egyik a belső csapadékvíz elvezető
rendszernek a kiépítése, a másik pedig közösségi ház építése. Az utóbbi célja a belvárosban a
szabadidő eltöltésének a szolgálata. Úgy érzem,
jó helyen vagyunk, az is fontos, hogy Miskolctól
nem messze, vagyis ott a munkalehetőség, itt
helyben pedig minden megvan, ami biztosítja,
hogy itt jó élni. Van két óvodánk, két iskolánk,
gimnáziumunk, uszodánk, kórházunk, bíróságunk, művelődési házunk, vagyis nem kis fegyvertény, hogy itt helyben mindent meg tud tenni
a polgárunk, amit szeretne. Miskolcról is jönnek
ezekért a szolgáltatásokért hozzánk.
– Vannak testvérvárosaik?
– Ezen a téren van elmaradásunk, de annyi feladat hárult ránk, hogy erre még nem volt kellő
energiánk és időnk. Az erdélyi Szovátával már
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kölcsönösen felvettük a kapcsolatot, megtörtént
az információ és kommunikációcsere. Ezen kívül
még létezik német, két lengyel és egy olaszországi
testvérvárosunk.
– A koronavírussal kapcsolatban milyenek a
tapasztalataik?
– Amikor a vírushelyzet kezdett komollyá válni,
Szikszó az elsők között döntött, hogy a maszk hordását még az országos rendelet kihirdetése előtt
kötelezővé tette egy helyi rendelettel. Egyúttal,
mivel anyagi erőforrásunk nem volt, a közösség
erejére támaszkodva, társadalmi munkában gyártottunk, varrtunk maszkokat, amelyből minden
háztartás kettőt kapott. Ugyancsak társadalmi
munkában megszerveztük az étkezés biztosítását,
akiknek erre szüksége volt, a gyógyszerkiváltást, a
bevásárlás menetrendjét, és ez a mai napig így tart.
– Mióta TÖOSZ-tag a település?
– Most lettünk azok. A választások után kezdeményeztük a felvételünket. Elsősorban azért
gondoltuk, hogy egy ilyen szövetségbe lépjünk,
mert bízunk abban, hogy mind az információkhoz jutásban, mind az érdekképviseletben számíthatunk a segítségükre.
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Fejlődés a minőségi
turizmus és
szolgáltatások irányába
Szerző: Hajós Anna
Magyarország délnyugati részén, az Őrség kapujában, a Rába és a Lapics összefolyásánál található Szentgotthárd, Vas megye egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Igaz, van mire
építeni, hiszen már a XIX. század második felében megkezdődött a város iparosodása, gyárak,
üzemek alakultak és ezeket szorosan követte
a társadalmi változás, az oktatás, az egészségügyi intézmények létrejötte. A pezsgő kisváros
a megye legmagasabb színvonalú infrastruktú-

Huszár Gábor polgármester

26

ÖNkormányzat | második negyedév

ráját mondhatta magáénak. Huszár Gábor polgármestert a város történelméről, a jelenről és
terveikről kérdeztem.
– Honnan ered a város neve?
– 1183-ban III. Béla király telepített ide ciszter szerzeteseket, monostort építve számukra,
amelyet Szent Gotthárd hildeshelmi püspökről
neveztek el. A király célja többek között a térség
mezőgazdaságának fejlesztése is volt. Ők dolgozó
szerzetesek, akiknek nagy tudás volt a kezükben.
A munkájuk olyan szépen sikerült, hogy a településünk egészen Trianonig évszázadokon keresztül a térség meghatározó vallási, oktatási, mezőgazdasági és ipari központja volt. Érdekes a jelmondatuk: imádkozzál és dolgozzál, de a munka
ne menjen az ima rovására! Ez útmutatás számunkra is, hogy meg kell találnunk azt az utat,
ami helyes irányba visz, kiegészíti egymást. Az
ilyen helyzetben, mint a mostani, kell tudni, mi
a fontos és a kevésbé az. A ciszterek 400 négyzetkilométernyi területen gazdálkodtak, akkorán,
mint Budapest. A trianoni békeszerződése révén
– akár az ország – Szentgotthárd is kétharmad
részét veszítette el. Így lettünk mi Magyarország
legnyugatibb városa. Délen Szlovénia, Nyugaton
pedig Ausztria a határoldal.
– Ez azt is jelenti, hogy több nemzetiség él itt…
– Három, szlovének, mi úgy mondjuk, hogy
a Rába menti szlovének, akik a történelmi
Vendvidéken élnek, északi részen a hiencek, ők
kisszámú, németajkú nemzetiség. És van cigány
lakosság is.
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– Mióta polgármester?
– 2010 óta, ez a harmadik ciklusom. Pedagógus vagyok, iskolaigazgató voltam, 1998 óta képviselőként dolgoztam.
– Hány lakosa van a településnek?
– Alig kilencezer.
– Testvérvárosaik?
– A közép-németországi Walldürn, Szlovéniában Izola, és Lendva; Csikban, a Kárpátok legkeletibb részében pedig egy kis település, Szépvíz.
Több is van, de ezek a kapcsolatok aktívak!
– Mi itt a legfontosabb munkalehetőség? Maradt
a középpontban a mezőgazdaság?
– Egyáltalán nem. Szentgotthárd az évek során
igen jelentős ipari központ lett. Itt alakult meg
a kilencvenes években Európa első határokon
átnyúló ipari parkja. Már részben külön utakon
járunk; az osztrák oldal nagyon szépen halad, és
mi is igyekszünk, hogy utolérjük őket. Most egy
harmadik ütemben, TOP pályázat révén sikerült
pénzt szereznünk az ipari infrastruktúra ellátására, fejlesztésére.
– Ez az utóbbi a fejlesztéseik legfontosabb része?
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– Több lábon állnak a fejlesztéseink. Valóban
az ipari park fejlesztése a legfontosabb, de más
terveink is vannak. Úgy tartjuk itt a városban,
hogy ami a központban van, az hat az egész területre. Ha egy városvezetés az oktatást, a kultúrát,
a kultúra finanszírozását, az iskolát, a történelmi
identitás értékeit tartja fontosnak és azt engedi a
központba, akkor olyan lesz az itt élők lelkülete.
Mi ezt az utat követjük. Természetesen a kultúra
mellett, amennyire lehetséges, a mezőgazdasági
vállalkozásokat ugyancsak támogatjuk. Rengeteg
családnak van a Rába parton kiskertje, így a zöldség, és a gyümölcstermesztés is jelentős.
– A vírusveszély milyen hatást váltott ki?
– Rádöbbentette az embereket, minket pedig
megerősített abban, hogy egy városnak fontos feladata a mindenkori alapellátás biztosítása. Nem
szabad engedni, hogy ne legyen például kenyérgyár, húsbolt, legyenek kiskereskedők, zöldség
és gyümölcs ellátás. Úgy tartom, azok a városok,
amelyek a külterületeikre nagy bevásárlóközpontok létesítését engedték, a „Főutca” funkcióját veszíthetik. Ezért tartjuk fontosnak a belvá-
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rosban a kiskereskedők jelenlétét. Hála Isten, a
városban tudomásom szerint nincs vírusfertőzött. Egyébként Vas megye is a legjobbak között
van. Meglepően fegyelmezettek voltak a szentgotthárdiak, betartották az utasításokat.
– A vírus megjelenése előtt a város a szlovén
határon átnyúló turisztikai bemutatkozást kívánt
szervezni újságírók részére. Ez sajnos a járvány
miatt elmaradt. Mire akarták felhívni a figyelmet?
– Napjainkra Szentgotthárd kereskedelme is
felvirágzott, van szállodánk, nyílt sok vendéglátó egység mind a városban, mind a környéken.
Egyre inkább a minőségi turizmus és más szolgáltatások irányába kívánunk fejlődni az előző
évtized bevásárló turizmusa helyett. A lehetőségek adottak, ezért szervezett formában akartunk
ezen a téren előrelépni. Ez a mi életritmusunk
és ezért mi tenni kívánunk. Churchill mondta a
II. világháború alatt, amikor a pénzügyminisztere átcsoportosításokat akart a kultúra területéről a hadikiadásokra, hogy akkor tessék megmondani, miért harcolunk?
– Van a városban civil szerveződés?
– Ötvennél több! Teljes átfogó képet adnak
Szentgotthárdról. Szerintem kevés olyan kisváros van az országban, ahol ennyi működik.
És erre nagyon büszkék vagyunk. Emellett van
szlovén nemzetiségi és helytörténeti múzeumunk. A városháza egykor a ciszter kolostor
volt, és itt is félévente, évente rendezünk kiállítást az alsó részben, ahol a századforduló emlékeit mutatjuk be. Ipartörténeti, orvostörténeti,
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ciszter hagyaték és sporttörténet egyaránt szerepel itt. Kiválasztunk egy témát, és annak az
anyagait összegyűjtjük. A vitrinekben ezek láthatóak, és ha a város polgára bejön ügyét intézni,
mindjárt szembesül azzal, milyen értékei voltak
már eddig a településnek. Legyen okosabb a polgár a „Tanácsházáról” hazafelé – ahogy egykor
édesapám mondta. Legyünk büszkék arra, ami
eddig volt itt, és kapja meg azt az információt is
az ideérkező, amiért jött.
– Augusztus elején hagyományosan történelmi
napokat tartottak. Most mi lesz?
– Akkor emlékezünk a szentgotthárdi csatára,
amelynek során 1664-ben itt ütközött meg Montecuccoli császári tábornok a török sereggel. A hétórás küzdelemben sok török belefulladt a megáradt Rábába. Ilyenkor honfoglaláskori vitézek
is jönnek, találkoznak a mi hagyományőrzőinkkel, azután középkori hagyományőrzők csapnak
össze a törökökkel. Most azonban az ünneplésre
nem kerül sor, éppen a koronavírus járvány miatt.
– Mióta tagja a település a TÖOSZ-nak?
– Szerintem 20-25 éve biztosan.
– Ön hogy látja, miben tud a Szövetség a munkájukban segíteni?
– Fontos számunkra a jó gyakorlatok közzététele, bemutatása. Minden polgármester kollégához
úgy megyek, hogy nem szégyellem, tanulni szeretnék tőlük. Egy város polgármestere nem engedheti
meg, hogy a megyében lévő többi város vezetőjével ne tartson kapcsolatot. Van, akivel nagyon jó,
mással kevésbé jó ez az együttműködés.
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Nemzetközi körkép

A koronavírus válság
területi hatásai –
az OECD jelentés
összefoglalója
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Az OECD március eleje óta dolgozik a COVID19 vírus okozta világjárvány területi hatásaival,
amit áprilisban tettek közzé, majd folyamatosan
frissítik a jelentést. Az OECD Vállalkozói, Kkvk, Régiók és Városok Központja (CFE) dolgozta
ki azt a dokumentumot, amelynek középpontjában a COVID-19 válság területi dimenziója és a
válsággal kapcsolatos integrált válasz fontossága
áll a kormányzás minden szintjén.
A teljes angol nyelvű dokumentum elérhető
itt: http://www.oecd.org/coronavirus/policyresponses/the-territorial-impact-of-covid-19managing-the-crisis-across-levels-of-govern
ment-d3e314e1/#section-d1e3660

A jelentés főbb megállapításai
A kormányoknak 4 milliárd ember életét befolyásoló védekezési intézkedéseket kellett kidolgozniuk
és bevezetniük a koronavírus járvány világméretűvé válásával. Számos bizonytalansági tényező
mellett kell a kormányzás különböző szintjeinek
megbirkózniuk a sokféle kihívással, hiszen az élet
szinte minden területe érintett. A gazdasági ágazatok a globális ellátási láncok miatt, a nemzetközi turizmus és a kis-és középvállalkozások pedig
különösen kitettek a vírus káros hatásainak. Az
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OECD becslése szerint minden teljes korlátozással eltelt hónap két százalékpontnyi csökkenést
eredményez az éves GDP-ben. Számos területen
mutatkoznak rövid, közép és hosszútávú hatások.
Az önkormányzatok a járványügyi harc élvonalában vannak mindenütt a világon.
A COVID-19 járvány erőteljes regionális
hatással bír, így differenciált irányítást és politikai válaszokat kíván. A válság regionális és
helyi hatása erősen aszimmetrikus. Kínában a
megerősített esetek 83%-át Hubei tartományban
fordult elő. Olaszország északi részét sújtotta a
legsúlyosabban, és Lombardiában regisztrálták
a legtöbb esetet (Olaszországban az összes eset
kb. 41%-át). Franciaországban április 1-jétől Ilede-France (az esetek 37%-a) és a Grand Est (29%)
régióit érintette a leginkább. Az Egyesült Államokban New York államban a legmagasabb a
COVID-19 esetek aránya (40%). Az országok sokféle módon kezelik az aszimmetriát. Kínában a
központi kormányzat 35 millió CNY összegben
Hubei tartománynak nyújtott általános támogatásokat, amelyeket a tartományi kormány döntése
alapján felhasznált, a nemzeti általános politikai
iránymutatásokat követve. A francia kormány a
betegeket a leginkább érintett régiókról a kevésbé
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Korlátozó intézkedések a világban: zöld: semmi sárga: részleges piros: teljes

érintett régiókra helyezi át. Olaszország tárgyal az
EU Koronavírusra Válasz Kezdeményezése keretében az alapok felhasználásáról a közegészségügyi
szolgáltatásokra, a kkv-kra, a munkavállalókra és
a háztartásokra. Korea 2020 márciusában elfogadott kiegészítő költségvetést, amely magában
foglalja Daegu város és Észak-Kyeongsang tartomány támogatását, amely a leginkább sújtott
terület két területe. Az Egyesült Királyság kormánya rugalmas szabályokkal segíti a helyi önkormányzatokat, amellyel tovább koncentrálhatják
az erőforrásokat a COVID-19-re adott válaszra.
Az önkormányzatok kulcsszerepet játszanak
a digitális eszközök mozgósításában, hogy jobban felderítsék a járványt, kövessék és teszteljék, és minden szinten tájékoztassák a döntéshozatalt. Németországban a koronavírus-tesztelés a válság kezdete óta jelentősen megnőtt,
hetente félmillió tesztet végeznek. A németországi sűrű laboratóriumi hálózat hozzájárult a
tesztek viszonylag gyors és nagyszabású megszervezéséhez. Az olaszországi Veneto régió sikeresen alkalmazta a vírus ellenőrzésében többirányú megközelítést, hangsúlyozva a tesztelést, a
proaktív nyomon követést, az otthoni diagnó-
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zist és az ápolást, valamint az orvosi személyzet
és más kiszolgáltatott munkavállalók figyelését.
Koreában a hatóságok a mobiltelefonok helyi adatait használták fel a fertőzött személyek mozgásának követésére, és sok önkormányzat felállított
„mobil tesztelő” állomásokat, ahol a védőruházatban dolgozó egészségügyi személyzet mintákat vett az emberekből a gépjárművekben. A norvég kormány elindított egy online jelentési eszközt, amelyen keresztül az ország minden lakosa
jelentheti légzési tüneteit és az alapvető adataikat.
Az összes kormányzati szint összehangolt
reakciója minimalizálhatja a válságkezelési
kudarcokat. A nem összehangolt fellépés fő kockázata a válság során az, hogy „átadják a pénzt”
más kormányzati szinteknek, ami aztán nem elegendő az adott feladat elvégzéséhez és a végén
kudarcos vagy félig kudarcos helyzet áll elő. Ez
kollektív kockázatot jelenthet. Újra indíthatja a
központosításról és a decentralizációról szóló
vitát. A sikeres válaszintézkedések azonban
nem a centralizáció vagy a decentralizáció
mértékén múlnak. Valójában, bár egyes kormányok – például Norvégia és Svájc – ideiglenesen újra-központosítják az egészségügyet a vál-
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ságra adott válaszként, mások, például az Egyesült Királyság decentralizálják azt. A legfontosabb a működő koordinációs mechanizmusok
hatékonysága és a kormányzati szereplők képessége összehangolni a prioritásokat, végrehajtani
a közös válaszokat, támogatni egymást, és elősegíteni a napi információcserét, többek között
a polgárokkal. A hatékony válságkezelés rámutat arra, hogy a robusztus vertikális és horizontális koordinációs mechanizmusok sokkal fontosabbak, mint valaha. A kanadai Közegészségügyi
Ügynökség aktiválta az Egészségügyi Portfólió
Műveleti Központot (HPOC), amely a reagálási
tevékenységek összehangolásának és a sürgősségi
műveletek támogatásának központjaként működik a kormányzat különböző szintjein. Chile létrehozta a COVID-19 Szociális Bizottságát, amely
összehozta a nemzeti és helyi önkormányzatok
képviselőit, valamint az egészségügy akadémikusait és szakembereit. Németországban a szö-

vetségi állam és a tartományok közösen döntöttek úgy, hogy bezáratnak minden olyan gazdasági tevékenységet végző vállalkozást, amely
nem alapvető szolgáltatásokhoz köthető. Spanyolország egy minisztériumok közötti bizottságot hozott létre a kormányon belüli koordináció biztosítása érdekében, valamint egy területközi bizottságot a különféle kormányzati szintek
közötti együttműködés támogatására.
2008 óta az OECD régiók negyede elvesztette
a kórházi ágyak 16,8%-át.
A középtávú gazdasági hatás régiónként is
eltérő lesz, a régiók kitettsége alapján, mennyire
vezető ágazat az adott térségben a kereskedelem,
idegenforgalom, vagy mennyire kitett a térség a
globális kereskedelmi láncokat érő negatív hatásoknak. Az OECD elemzései alapján a nagyvárosi
régiókat jobban érinti a foglalkoztatást érő válsághatás, mint más régiókat. Ez jelentős különbségeket eredményezhet a regionális foglalkoztatás-

Kórházi ágyak száma 1000 lakosra (piros: kevesebb, mint 2 ágy, narancs: 2-3 ágy, citrom: 3-4 ágy,
halványsárga: 4-6 ágy, világoskék: 6-7 ágy, sötétkék: 7 fölött az ágyak száma fehér: nincs adat)
Forrás: OECD Regional Database http://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/Hospital-beds-data-sourcereference-year.pdf
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Veszélybe került munkahelyek aránya: sötétkék: 15% alatt, világoskék: 15% és 20% között, halványsárga:
20-25%, citromsárga 25-30%, narancs: 30-35%, piros: 35% fölött, fehér: nincs adat. Forrás: OECD

ban és a GDP-ben, befolyásolva a gazdasági újraélénkítést. Középtávon és hosszú távon azonban
a hatás – ideértve a gazdasági és pénzügyi válságra gyakorolt területi hatást is – valószínűleg
egységesebb lesz régiónként.
A helyi és regionális önkormányzati pénzügyekre nehezedő stressz rövid, középtávon és
hosszútávon jelentős lesz. A vírus leküzdésére
irányuló intézkedések végrehajtása növeli a helyi
és regionális kiadásokra nehezedő nyomást. Eközben a helyi és regionális bevételeket csökkenteni
fogják a lecsökkent adókból és használati díjakból
származó bevételek, amelyek érzékenyek a gazdasági ingadozásokra és a politikai döntésekre. Alapvető fontosságú a helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt pénzügyi hatások enyhítése és
a lakosság segítéséhez vagy a vállalkozások támogatásához szükséges erőforrások felhasználásának mielőbbi elősegítése. Finnországban a kormány bejelentette, hogy gondoskodni fog arról,
hogy ne maradjon finanszírozási hiány az önkormányzatok számára, és az egyik első bejelentett
intézkedés a társasági adóbevétel önkormányzati
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részesedésének növelése volt. Franciaországban a
„rendkívüli törvényjavaslat” lehetővé teszi a helyi
és regionális kormányok számára, hogy eltérjenek a 2018-ban elfogadott pénzügyi kiadási szabálytól, amely működési kiadásaik növelését 1,2%ra korlátozta. A norvég kormány diszkrecionális
támogatást jelentett be az önkormányzatok számára a járvány által okozott kiegészítő költségek fedezésére. Spanyolországban a helyi önkormányzatok számára már engedélyezett, hogy a
2019-es többletből akár 300 millió eurót különítsenek el a gazdasági segélyek, valamint az összes
szociális alapellátás finanszírozására. Regionális szinten a „sokk terv” számos intézkedést foglal magában, amelyek több forrást biztosítanak
az autonóm közösségek számára a koronavírus
elleni küzdelemhez.
A nemzeti és helyi és regionális kormányok
fogják irányítani a gazdasági fellendítési eszközöket és programokat, többek között regionális és helyi gazdaságélénkítési tervek mentén,
amelyek valószínűleg tartalmazzák a vállalkozások támogatását és az állami, önkormány-
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zati beruházásokat célzó ösztönző csomagokat.
Ennek a tevékenységnek egy része már folyamatban van. Franciaország olyan regionális munkacsoportokat hozott létre, amelyekben a fejlesztési bankok is szerepet vállalnak a vállalkozások
támogatására irányuló intézkedések felgyorsítása érdekében, míg a nemzeti és regionális alapokból 1 milliárd eurót nyitottak meg kézművesek, kiskereskedők és kisvállalkozások támogatására. Lengyelország is bejelentette a gazdaságélénkítő csomagját, amely magában foglalja az
állami beruházások fellendítését. Az Európai Unió
elindította a Koronavírus Válasz Kezdeményezést „Corona Response Investment Initiative”-et
(CRII, kiegészítve a CRII+-nel), amely az egészségügyi ellátó rendszerekre, a kis- és középvállalkozásokra, a munkaerőpiacokra és a gazdaság
más veszélyeztetett részeire irányul az EU tagállamaiban. Az Egyesült Államok 2 trillió dolláros adócsomagot fogadott el magánszemélyek
és vállalkozások számára. Ez magában foglalja a
súlyos problémákkal küzdő kórházak és egészségügyi szolgáltatók számára nyújtott támogatást, valamint a pénzügyi támogatást a kisvállalkozások számára és hiteleket a bajba jutott vállalkozások számára.
A jelentés által megfogalmazott fő üzenetek
a következőkben összegezhetők:
–– A válság erős területi (aszimmetrikus)
hatása miatt célzott területi politikákra van
szükség.

www.toosz.hu

–– A helyi és regionális kormányok élen járnak
az egészségügyi és társadalmi-gazdasági
válság kezelésében.
–– Erős koordinációra van szükség függőlegesen és horizontálisan egyaránt; a nemzeti kormányoknak támogatniuk kell ezt a
koordinációt.
–– A helyi, regionális és nemzeti fellépések
kombinációjára van szükség.
–– A helyi és regionális önkormányzatok szövetségeinek kulcsszerepe van a vertikális és
horizontális koordinációban, az információk, bevált jó gyakorlatok megosztásában.
–– Világos, rendszeres és következetes kommunikációra van szükség a polgárokkal,
partnerségre a civil társadalommal és a
nem kormányzati szervezetekkel; bizalom
kiépítésére és fenntartására.
–– A hátrányos helyzetű területeken élő veszélyeztetett népességnek külön támogatásra
van szüksége.
–– Támogatni kell a helyi és regionális államháztartásokat a kiadások óriási növekedésének és a bevételkiesésnek a kezelése, a
beruházások fenntartása érdekében.
–– Az olyan prioritásokat, mint az éghajlatváltozás kezelése, a válság kezelésének korai
szakaszában be kell építeni a programokba,
ezáltal rugalmasabb régiókat építhetünk.
Az éghajlatváltozás ügye nem eshet áldozatul a COVID-19 vírusnak.
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Önkormányzati
körkép koronavírus
idején Európában
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A nemzetközi ernyőszervezeteken keresztül aktív és rendszeres kommunikáció zajlik
az országos önkormányzati szövetségek között a koronavírus okozta járvány és az azt
követő válság idején. Egyes településeket és területeket súlyosabban érint a járvány,
mint másokat, és a különböző régiók nem egyformán megfelelő felszereltséggel
rendelkeznek egy ilyen gyorsan terjedő vírus kezelésére.

Elviselhetetlenül nagy nyomás nehezedik a kórházakra és az egészségügyi szolgáltatásokra, leginkább olyan területeken, mint Észak-Olaszország, Spanyolország, Észak-Anglia vagy KeletFranciaország.
Az önkormányzatok is mindenütt új problémákkal szembesülnek, amik megoldási alternatíváinál hasznos inspirációkkal szolgálhatnak más
országok tapasztalatai.
Szövetségünkhöz az elmúlt időszakban több
kérdés is eljutott, és az online megbeszéléseken
számos összehasonlításra nyílt lehetőségük a
hasonló pozícióban dolgozó kollégáknak, így a
TÖOSZ Titkárság nemzetközi titkárának is.
Feltettük a kérdést, hogy más országokban vajon
történt-e hasonló költségvetési elvonás, mint
hazánkban a gépjárműadó 40%-ának, ami eddig
az önkormányzatok bevételéhez tartozott, most
a járványügyi védekezési alapba került.
A szlovén országos önkormányzati szövetség
munkatársa elmondta, hogy Szlovéniában két
jogszabályt hoztak a koronavírussal összefüggő
önkormányzati gazdasági ügyekben: az egyik az
önkormányzatok finanszírozását 589 euró lakos-
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ról 623 euróra/lakosra növelte (az egyes önkormányzatok teljes finanszírozásának kiszámításánál
további súlyt számítanak) 2020-ra az egész évre.
Egyelőre a kormány nem beavatkozik a helyi
adókba. Egyes önkormányzati bevételek a fogyasztáson / szolgáltatásokon alapulnak, például a
turisztikai adó (az összeget az önkormányzatok
határozzák meg, €/turista éjszakánkénti tartózkodása esetén), a kaszinók adójának részarányát,
az ingatlanértékesítési adót (az ingatlan értékének 2%-a) stb. – ezek a bevételek hirtelen csökkenni fognak, és a kormány nem finanszírozza az
önkormányzatok bevételkiesését.
Egy másik fontos adóbevétel az önkormányzatok számára az építési földhasználat adója - sok
önkormányzat úgy döntött, hogy elhalasztja az
adónak a beszedését legalább három hónapra, ami
néhány önkormányzatnál likviditási problémákat
okozhat. Az adó összegét az önkormányzatok a
mindig a következő egy évre állapítják meg, így
2020-ra már nem lehet változtatni.
Az Osztrák Városszövetség munkatársa
elmondta, hogy számukra is fontos minden pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos felmérés.
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Becslések szerint az osztrák városoknak 8%-kal
(2 milliárd euróval) kevesebb bevételük lesz ebben az
évben, mint egy évvel korábban (Bécs nélküli adat).
A német szövetség munkatársa is megosztotta
a becsléseiket: 15 milliárd euróval kevesebb lesz a
német helyi önkormányzatoknak az adóbevétele
ebben az évben. A német vezető kutató-elemző
intézet, az IFO legutóbbi tanulmánya szerint 20%os GDP-csökkenésre lehet számítani Németországban a koronavírus járvány miatt. Ha ez tényleg így
lesz, akkor az önkormányzatok Németországban
45 milliárd euróval kevesebb adóbevételhez jutnak.
A német szövetség már most mentőcsomag tervezését javasolja a kormánynak a német városok
részére. A német önkormányzati finanszírozási
rendszer sajátossága miatt alakulhatott ennyire
drasztikusan a helyzet, hiszen a német helyi önkormányzatok legfőbb adóbevétele az iparűzési adó.
A bolgár önkormányzatok helyzetét nehéz megítélni, hiszen számos könnyítő intézkedésre került
sor Bulgáriában is az emberek pénzügyi terheit
enyhítendő, ami az önkormányzati bevételeket
is érinti. Néhány adó és díj befizetésére haladékot kaptak az emberek, de sok a bizonytalanság
az előrejelzések elkészítéséhez. Ezért hozzánk
hasonlóan országos felmérést indított nagyjából
velünk egyidőben a TÖOSZ testvérszervezete a
NAMRB (Bolgár Helyi és Regionális Önkormányzatok Országos Szövetsége).
A cseh önkormányzatok bevételei drasztikusan csökkennek, miközben ugyanolyan drasztikusan növekednek a kiadásaik. 10-15% körüli a
becsült bevétel-kiesés, ami a beruházási képességeikben 40%-os visszaesést jelent.
A másik központi téma az önkormányzatok
és a kormányzat párbeszéde a válság idején. Az
általános helyzet azt mutatja, hogy mind a kormányzat, mind az önkormányzatok teszik, ami
csak tőlük telik és későbbre halasztják az olyan
kérdéseket, hogy miből ki és mit fizet. A legtöbb
önkormányzati érdekvédelmi szervezet információkat és párbeszédet kér. Vannak pozitív példák,
ahol az önkormányzatok képviselői a mi koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív
törzsünkhöz hasonló szervezetekben is helyet kaptak. Lettországban az önkormányzati szövetség
online konferenciáin miniszterek tájékoztatják
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a polgármestereket. Legutóbb a miniszterelnök
személyesen vett részt a megbeszélésen.
Németországban számos kínai testvérvárosi
kapcsolaton keresztül sikerült eszközöket beszerezni. A török-német együttműködések is hasznosnak bizonyultak a válság idején.
A CEMR COVID-19 munkacsoportjának résztvevők a gazdasági és az érdekvédelmi téma jelentőségére figyelemmel megegyeztek abban, hogy
részletesebben visszatérnek ezekre a kérdésekre.
Az április 29-i megbeszélésen abban is megállapodtunk, hogy kéthetente ülésezik a munkacsoport,
amelynek részleteiről rendszeresen beszámolunk.
A norvég kolléga megosztotta velünk, hogy a
KS (Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége) sokat dolgozik azon, hogy a tagjainak körében továbbra is kellő figyelmet fordítsanak a demokráciára: hiszen a gazdasági és
a társadalmi helyreállítás mellett a demokratikus helyreállítás is nagyon fontos. Átlátható és
biztonságos megoldásokat nyújtanak az önkormányzatoknak a működésükhöz: a képviselő-testületi ülések megszervezésére, döntéshozatalra.
Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa főtitkára is azt hangsúlyozta a delegációtitkárok online értekezletén, hogy
a súlyos egészségügyi válság után a demokratikus helyreállításnak kell a középpontba kerülnie.
A résztvevők beszámoltak a 47 tagállam aktuális
önkormányzati szituációiról. Sokan prognosztizálták 10% körülire az önkormányzati bevételkiesést, hozzátéve szinte minden esetben a számos
bizonytalansági tényezőt. A járvány nem válogat;
hiszen hiába a svéd példa, ahol nem voltak szigorú
korlátozások, mégis 6%-ra becsülik a gazdasági
visszaesést. Izland példaértékű védekezése kedvező járványügyi helyzetet teremtett, hiszen az
iskolák például be sem zártak, viszont a sok szűréssel és a betegek izolálásával nagyon alacsonyan sikerült tartani a fertőzöttséget. Ugyanakkor soha nem látott gazdasági visszaesést tapasztalnak, 40%-os csökkenéssel, mivel gazdaságuk
nagy részben az idegenforgalomra épült. Nagyobb
válságban vannak már most, mint 2008-ban. Az
a válság ugyanakkor megtanította őket arra, hogy
a mostani helyzetben bizakodók legyenek: ennek
is vége lesz egyszer.
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A legkisebbek
védelmében
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A cikk írásának időpontjában (2020. május 19.) a járványügyi helyzet miatt éppen az
óvatos újranyitás időszakában találjuk az európai önkormányzatokat. Bolgár kollégánk
kezdeményezésére az európai országos önkormányzati szövetségek munkatársai a
CEMR COVID-19 munkacsoport tagjaiként gyors felmérés útján gyűjtötték össze az
információkat az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, módszereiről; hogy, vajon a
különböző országok helyi önkormányzatai, mint az óvodák és bölcsődék fenntartói – a
nemzeti szabályrendszereknek megfelelve – hogyan védik a legkisebb gyermekeket
társadalmainkban.

A felmérési megkeresésre nem válaszolt minden
ország képviselője és a válaszadók is különböző
mélységben és részletességgel adtak válaszokat.
A lakosságszámokat és a fertőzöttségi adatokat
pusztán érdekességként tüntetjük fel, hiszen az
országok nagyon eltérő mértékben és módszerekkel tesztelték a fertőzöttséget. Nagyon eltérőek a
felelősségi struktúrák is a járványügyi igazgatásban az egyes országok között. Az alábbi összehasonlítás pillanatnyi képet ad, korántsem egy mindenre kiterjedő elemzés; de reméljük, hogy ötletek és inspirációk forrása lehet nekünk is. Összehasonlításképpen a mai napig Magyarországon
3556 koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván a
9,7 millió lakosunk körében.

Albánia
Lakosságszám: 2,8 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 949 fő
Június 1-je a tervezett időpont az óvodák újranyitására, azonban számos vita övezi a kérdést.
Azt tervezték, hogy a csökkenő számokat látva a
fertőzöttek esetében korábban nyitják az intéz-
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ményeket, ám közben emelkedni kezdett a fertőzöttek száma, így lekerült egyelőre a napirendről
a Nemzeti Technikai Bizottság és az Egészségügyi
Minisztérium döntése értelmében. A nyitáshoz
javaslatok már születtek a betartandó szabályokról, ám ezek még nem véglegesek:
–– csak a szülők hozhatják és vihetik a gyermekeket az óvodába (nagyszülők nem);
–– naponta kétszer mérik valamennyi gyermek testhőmérsékletét;
–– az óvodák valamennyi dolgozójának maszkot és kesztyűt kell viselni egész nap;
–– nem limitálják a gyermekek létszámát,
azonban szerkezeti megoldásokat terveznek, hogy távolságot tudjanak tartani egymástól

Ausztria
Lakosságszám: 8,9 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 16 321 fő
Az óvodák nem voltak bezárva, csak korlátozták azok használatát. Amennyiben a szülők kritikus szektorban dolgoznak, a gyermekeiket köte-
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lesek voltak fogadni az óvodák. A gyakorlatban
főleg vidéken sok óvoda teljesen zárva volt heteken át; mígnem a felmerülő igények miatt ki kellett nyitniuk. Az önkormányzatoknak nem volt
joguk megtagadni e szolgáltatás elérését állampolgárainak, ezért sok helyen 1-2 gyermekkel
működtek az óvodák.
Május 18-tól az Egészségügyi és Szociális
Védelmi Minisztérium óvodák nyitását ajánlja
minden gyermek számára, de arra kéri a regionális szintet, hogy adjon ki további útmutatásokat / rendeleteket a gyakorlati lépésekről a csoportméret és a társadalmi kapcsolatok korlátozása érdekében.
Mivel Ausztriában tartományi kormányzás
van, az óvodák regionális / helyi hatáskörbe tartoznak. Ez 9 kissé eltérő megközelítéshez vezet,
egyes régiók teljes szolgáltatással kezdenek minden ötéves korosztály számára, mások hagyják,
hogy a szülők szabadon döntsenek.
A minisztérium kiadott egy kézikönyvet a végrehajtandó egészségügyi intézkedésekről. De a
6 év alatti gyermekeknek nem kell maszkot viselniük, az óvodai személyzet ezt megteheti, de le
is veheti, ha a gyermekek részéről negatív reakciókat tapasztal. A gyermekeket elhozó szülőknek az épületen kívül kell maradniuk. Az óvodákat kézi fertőtlenítőkkel kell felszerelni, további
higiéniai intézkedések mellett.

Bosznia-Hercegovina
Lakosságszám: 3,3 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 2321 fő
Az óvodák zárva vannak, május 20 környékére tervezik a nyitást. A Közegészségügyi Intézet útmutatót dolgozott ki az óvodák és bölcsődék dolgozói számára, és kiképezték őket a járvány terjedésének megakadályozására. A részletes útmutatóból érdemes kiemelni a szokásos
higiéniai előírásokon kívül (kézmosás, tüsszentés stb.) naponta minimum kétszer fertőtleníteni kell a termeket, illetve minden szennyeződés
után. A munkaidő alatt természetes vagy mechanikus úton folyamatosan szellőztetni kell. A dol-
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gozóknak maszkot kell viselniük, és lehetőleg két
műszakra kell osztani őket, hogy műszakváltáskor
át lehessen fertőtleníteni a helyiségeket.

Csehország
Lakosságszám: 10,7 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 8630 fő
A kormány nem zárta be az óvodákat a Cseh
Köztársaságban. A létesítmények bezárásának
vagy működtetésének a döntése a létesítmény igazgatójának és üzemeltetőjének (többnyire önkormányzatnak) volt a felelőssége. Néhány óvoda
folyamatosan nyitva volt, de a legtöbb bezárt.
Most fokozatosan nyílik meg minden ilyen intézmény. Készült útmutató a biztonsági intézkedésekről, ezek közül figyelemre méltó, hogy a szülőknek kötelező maszkot viselniük, a gyermekeknek és a dolgozóknak viszont nem.

Dánia
Lakosságszám: 5,8 milliófő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 11 242 fő
Az óvodákat húsvét után, április 14-től fokozatosan nyitották meg: nem egyszerre, hanem a
Közegészségügyi Hatóság koordinációja mellett,
és pontos útmutatásainak megfelelően. Részletes eljárásrendek és tájékoztató anyagok, videók
készültek: a gyermekeknek is. Az eljárásrendet
és a nyitás szabályait központilag dolgozták ki,
bevonva az önkormányzatokat is.

Görögország
Lakosságszám: 10,7 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 2840 fő
Ugyan az önkormányzatok az iskolák és óvodák
fenntartói, azok bezárásáról és nyitásáról a központi kormány dönt. Május 30-án fogják bejelenteni, mikorra várható és hogyan az óvodák nyitása; a járványügyi helyzettől függően. A középiskolák már kinyitottak május 18-tól (12-18 éves
korosztály), az egyetemek pedig távoktatást alkalmaznak a szemeszter végéig (június vége).
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Grúzia

Montenegro

Lakosságszám: 3,7 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 707 fő
Grúzia úgy döntött, hogy megvárja a világjárvány alakulását és őszig nem nyitja ki semmilyen
köznevelési, oktatási intézményét.

Lakosságszám: 622 ezer fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 324 fő
Nem ismert egyelőre hivatalos terv az óvodák
újranyitását illetően. Március közepe óta zárva
vannak és egyes jóslatok június 15-ét emlegetik,
mint lehetséges nyitási időpontot. A központi
kormányzat útmutatók és javaslatok eljuttatását
ígérték az önkormányzatoknak, amelyek még nem
érkeztek meg, kidolgozás alatt vannak.

Hollandia
Lakosságszám: 17,3 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 24 572 fő
Az általános iskolák és óvodák csökkentik a csoportok méretét; a gyerekek a korábbihoz képest
fele annyi időt töltenek az iskolában. A tanulók legfeljebb fele van jelen egyszerre az iskolában. Kivétel a kritikus szakmákban dolgozó szülők (egészségügy, rendőrség stb.) gyermekei, akik
naponta mehetnek iskolába vagy óvodába. Az
általános iskolákban a diákoknak és a tanároknak 1,5 méter távolságot kell tartaniuk egymástól, ám az óvodákra nézve ez nem kötelező, mert
ez nem kivitelezhető kisgyermekeknél, és mivel
a tudományos kutatások első eredményei igazolják, hogy a kisgyermekek terjesztik a koronavírust a legkevésbé.

Horvátország
Lakosságszám: 4,1 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 2232 fő
Május 11-én nyitották meg az óvodákat, bölcsődéket a Polgári Védelmi Igazgatóság rendeletével. Részletes szabályokat dolgoztak ki, ezekből
néhány fontosabb:
–– aki teheti, maradjon otthon;
–– krónikus betegséggel küzdő gyermekek
maradjanak otthon;
–– maximum 10 fő lehet egyszerre egy csoportban;
–– minden ember között kötelező a 2 méteres
távolság betartása;
–– kötelező személyes higiénés szabályok
fokozott betartása.
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Nagy-Britannia
Lakosságszám: 66,4 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 250 138 fő
Június 1-én nyitnak az óvodák és az általános iskolák. Először a 3-4 évesek, majd a kisebbek is látogathatják az intézményeket. Szabályok, intézkedések:
–– csoportméret csökkentése és a gyermekek kis csoportokban tartása anélkül, hogy
másokkal keverednének;
–– szakaszos szünet- és ebédidő, valamint a
gyermekeket hozó és azokért érkező szülők
időbeni elkülönítése;
–– gyakrabban kell a játékokat és eszközöket
fertőtleníteni, minél több időt kell szabad
téren tölteni;
–– puha bútorok, játékok illetve minden olyan
eszköz eltávolítása, amely nehezen tisztítható;
–– gyakori kézmosás.

Németország
Lakosságszám: 83,1 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 177 574 fő
Az óvodák működnek, de korlátozott kapacitásokkal rendelkeznek. Az óvodák az elmúlt hónapokban sürgősségi szolgáltatásokat működtettek:
azok a szülőknek kapják, akik kritikus infrastruktúrában dolgoznak vagy más módon rászorultak (egyedül nevelik gyermeküket, kritikus gondozásban lévő családok, gyermekvédelmi okok).
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Egy másik fontos megjegyzés: a németországi
óvodákban általában nincs elég dolgozó, és ez
most fokozódik, hiszen az idősebb alkalmazottak
nem dolgozhatnak, mert veszélyeztetett korosztályba tartoznak járványügyi szempontból, és a
kisebb csoportok miatt még több alkalmazottra
lenne szükség.
Az egyes német tartományok május 11-ig fokozatosan nyitották meg óvodáikat a fent jelzett
korlátozott működés kiterjesztésével. Prioritást
élveznek azok a gyermekek, akik az utolsó évüket töltik az óvodában, nekik szeptember előtt
biztosítani kell, hogy még visszatérjenek az óvodába. A tartományok eltérően szabályozzák a
további részleteket.
Berlinben például a következő részletesebb szabályok érvényesek:
–– a sürgősségi nyitva tartás után az óvodák
lépésről lépésre több gyermeket vesznek fel
korcsoportonként, kezdve a legidősebbekkel, akik nyár után indulnak iskolába;
–– az óvodák dönthetnek úgy, hogy bevezetnek-e műszak-beosztást vagy korlátozott
nyitvatartási időt azért, hogy kisebb csoportokban működhessen az óvoda (legfeljebb 10 gyermek), és így lehetővé teszik a
megfelelő nyomon követést, ha egy koronaeset felbukkan;
–– a gyermekeknek a saját csoportjukban kell
maradniuk az óvodában. (Németországban
sok óvodában félig nyitott csoportos rendszer működik, ahol a gyerekek más csoportok gyermekeivel is keverednek);
–– a játékokat és eszközöket, amelyeket általában a csoportok megosztanak, lehetőleg
egy adott csoporthoz kell rendelni;
–– az óvoda kültéri részeit a szokásosnál gyakrabban kell használni;
–– a szülőknek el kell takarniuk a szájukat és
az orrukat, amikor gyermekeket hoznak
és visznek, és felkérik őket, hogy mindezt
gyorsan végezzék;
–– elkérik a szülőket, hogy telefonon egyeztessenek a gyermek előrehaladásáról vagy más
oktatási kérdésekről a pedagógusokkal;
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–– felkérik a szülőket, hogy ne vigyék betegen
a gyermekeket az óvodába;
–– a pedagógusoknak kötelező egymástól
távolságot tartaniuk (nyilvánvalóan ez nem
lehetséges a gyermekekkel);
–– a nyelvi képességek értékelésének és
hasonló vizsgálatoknak a határidejét az év
végéig meghosszabbították (a nyári szünet
helyett), hogy enyhítsék a dolgozókra nehezedő nyomást;
–– a külső embereknek csak alapos indokkal
szabad az óvoda helyiségében tartózkodniuk (javítási munkák stb.), és maszkot kell
viselniük.

Norvégia
Lakosságszám: 5,3 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 8264 fő
Valamennyi norvég óvoda megnyitotta kapuit
április 20-án (szintén március közepén zárták be
őket). Részletes szabályok és útmutatók készültek, amelyek három alapelvre épültek:
–– beteg ember nem tartózkodhat az óvodában;
–– megfelelő higiénia biztosítása;
–– emberek közti találkozások, kontaktusok
csökkentése.

Románia
Lakosságszám: 19,4 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 17 191 fő
Romániában szeptemberben nyitják csak ki az
óvodákat. Magánintézmények próbálkoznak az
újranyitással, ez idáig eredmény nélkül.

Svédország
Lakosságszám: 10,3 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 30 799 fő
Svédországban egyáltalán nem zártak be az
óvodák és a bölcsődék.
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Szerbia
Lakosságszám: 6,9 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 10 733 fő
Május 11-én nyitottak újra az óvodák.
36 991 gyermek visszatért óvodákba Szerbiában, ez az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számának egyötöde. Még kevésbé kihasznált
az általános iskola napközis szolgáltatása, amit
5483 gyermek használ jelenleg, ami csak 2,55%os kihasználtság.
Azok a gyermekek, akiknek a szüleinek dolgozniuk kell, és nincs, akire hagyhatnák őket,
visszatérnek az oktatási intézményekbe. Az óvodába való belépéshez gyermekorvosnak kell megbizonyosodnia arról, hogy a gyermek egészséges
- ez volt az eljárás már a járvány előtt is, valamint egy igazolás szükséges a szülőktől, hogy
nem tudnak otthonról dolgozni. Azokban az
óvodákban és az iskolákban, ahol kontaktus nélküli hőmérő van, a gyermekek hőmérsékletét a
recepción mérik meg, és ha az intézmény nem
rendelkezik ilyen eszközzel, akkor a szülők ezt
otthon kötelesek elvégezni.
A hatóságok bejelentették, hogy az orvosi igazolás kötelező, és az első napon tolerálható lesz,
ha a szülőknek nincs igazolása a munkából, így
egyetlen gyermeket sem utasítanak el. Ugyanakkor később, a nap folyamán, vagy másnap kötelesek átadni.
A szabálykönyv előírja, hogy az oktatók 8.15-ig
„felveszik” a gyerekeket a bejáratnál. A szülőknek
maszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk egymástól a két méter távolságot.
A gyermekek befogadása előtt az óvodai intézmény köteles a helyiséget és a bútorokat, valamint
a kapcsolókat, kulcsokat, zárakat, a szekrények
fogantyúit, székeket, asztalokat, ágyakat és játékokat teljesen fertőtleníteni. Javasolják, hogy ne
használjanak az óvodában puha játékokat, és ha
mégis a gyermekeknek adják őket, azokat minden nap ki kell mosni. A gyerekek 2 méter távolságra ülnek az asztalnál, és a kiságyak között is
tartani kell ezt a távolságot, a gyermekeket úgy
kell altatni, hogy a fejek és lábak váltott irányban
helyezkedjenek el.
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Az alkalmazottaknak, valamint a konyhai és az
ételszállítóknak maszkot és kesztyűt kell viselniük.
A helyiségeket gyakran kell szellőztetni, mielőtt
a gyerekek belépnének, és amikor kint vannak.
légkondicionálókat ki kell kapcsolni. A higiéniai
intézkedéseket megerősítik, kötelező kézmosással érkezéskor, étkezés előtt és után, toalett-használat után, visszatérés után az udvarról, amit az
oktatók felügyelete mellett kell végezni.
A gyermekeknek hosszabb ideig kell kint tartózkodniuk. A védelmi intézkedések között szerepel a gyermekek és oktatók csoportjainak keveredésének tilalma, mind az épületen belül, mind az
udvaron, valamint a játékok „cseréje” sem megengedett. Ajánlott továbbá a csoportokban a gyermekek számát 10-12 gyermekre csökkenteni.
Az óvodai intézmények 5890 alkalmazottja
visszatért az óvodákba. A veszélyhelyzetben a
koronavírusos betegeket ellátó kórházakban
foglalkoztatott személyzetet tesztelik a koronavírusra, és jól megérdemelt pihenésre mehetnek. 225 alkalmazottról van szó, akik a járványkórházakban dolgoztak a sürgősségi ellátásban:
61 nővér, 127 takarító és sofőr. Mindannyian
önként mentek, hogy segítsék az egészségügyi
rendszert.

Szlovákia
Lakosságszám: 5,4 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 1495 fő
Az óvodák és iskolák (beleértve az általános
iskolákat – csak az első osztályba tartozó) újbóli
megnyitása a korlátozó intézkedések enyhítésének utolsó szakaszához tartozik, amelynek hivatalosan hatályba kell lépnie 2020. május 20-tól.
Az iskolák csak 10 év alatti gyermekek számára
nyitnak ki. Az újbóli megnyitásukról a végső döntést a kormány 2020. május 18-án hozta meg (ha
a fertőzöttek száma nem növekszik, akkor legkorábban június 1-jétől nyitják meg őket).
A gyermekek óvodába vitele önkéntes lesz.
A szülőket nem kényszerítik gyermekeik óvodába / iskolába küldésére. Várható, hogy nem
minden szülő küldi gyermekeit óvodákba. Az
osztályban vagy a csoportban legfeljebb 12 gyer-
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Nemzetközi körkép
mek lehet. Az összes gyermek regisztrációja esetén az iskolába készülő gyermekek részesülnek
előnyben.
Az óvoda és az iskola újbóli megnyitásának
feltételei jelenleg készülnek; a várható, javasolt
feltételek:
–– a szülő csak korlátozottan léphet a gyermekkel az iskolába; például az öltözőig;
–– a legtöbb napi tevékenységet szabadban kell
végezni;
–– a gyermekeknek maszkot kell viselniük.

Szlovénia
Lakosságszám: 2 millió fő
Koronavírussal fertőzöttek száma (igazolt esetek): 1467 fő
Szlovéniában az óvodák május 18-án, hétfőn
nyíltak meg újra. A határozatot múlt hétfőn (május
11-én) tették közzé. Május 18-án az első 3 évfolyam diákjai visszatérnek az iskolába, valamint a
középiskola utolsó évének tanulói.
Sok korlátozást törölnek, és a tervek szerint
megszüntetik őket május végéig (napi körülbelül 1-2 új eset volt az elmúlt 10 napban).
Az Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium
és a Szlovén Köztársaság Nemzeti Oktatási Intézete iránymutatásokat és útmutatásokat készített
az óvodai igazgatói számára az újbóli megnyitás
előtt. Az óvodák újbóli megnyitásának előkészítése május 11. és 15. között zajlott.
–– Az óvodáknak (a bölcsődéket az óvodák
részének kell tekinteni) össze kell gyűjteniük a visszatérő gyermekek listáját, hogy
megismerjék a pontos számot (kérdőív
alapján, amelyet a szülőknek vagy gondviselőknek küldtek).
–– Csak egészséges gyermekek jöhetnek.
–– A csoportok méretének csökkentése – a
gyermekek csoportja nem lehet nagyobb,
mint 8 vagy 10 gyermek (életkorától függően). A csoportoknak ugyanazzal az
óvodai nevelővel kell rendelkezniük, és 14
napig nem szabad új gyermeket felvenni a
csoportba.
–– A csoportok nem keverhetők össze.
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–– A lehető legnagyobb mértékben fenn kell
tartani a távolságot ugyanazon csoport
gyermekei között. Ajánlás született az
ágyak elhelyezéséhez is, tartva a megfelelő
távolságot. Minden gyermeknek ugyanazt
az ágyat kell használnia.
–– Az alkalmazottak nem használhatják a
tömegközlekedést a munkába járáshoz.
–– Több kézmosás, játékokat nem vihetnek be
otthonról a gyermekek.
–– A lehető legtöbb kültéri tevékenység megtervezése, amelyet úgy kell megszervezni,
hogy a különböző csoportok szabadon tartózkodjanak kint különböző időpontokban.
–– A kültéri játékeszközök használata jelenleg
nem javasolt, a gyerekek nem osztják meg
a játékokat.
–– Az indulások és érkezések konkrét tervezése a tömeg elkerülése érdekében, valamint javasolt a gyermekek szabadban történő fogadását biztosítani.
–– Az óvodai alkalmazottak számára védőmaszkok használata ajánlott, ha találkoznak más munkatársakkal és a gyermekek
szüleivel, és pelenkák cseréjekor az eldobható védőkesztyűk kötelezőek.
–– Különleges intézkedések az élelmiszerek
elkészítésére és a konyhai személyzetre,
valamint az oktatókra, akik kiosztják az
ételeket a gyermekek számára. Az óvodák
számára a szükséges védőfelszerelést a polgári védelem biztosítja.
–– A pedagógiai munkát illetően az intézet
azt javasolja, hogy ne siessenek a program
végrehajtásával, mert idén nem lehetséges a
tervezett célok teljesítése. Az ajánlott tevékenységek között szerepel a lehető legtöbb
mozgás a természetben, a gyermekekkel
folytatott beszélgetések. Különösen rámutatnak arra, hogy a hátrányos helyzetű
csoportokba tartozó gyermekekre külön
figyelmet kell fordítani, és hozzáteszik,
hogy ezekben a helyzetekben a munkavégzés módja és a gyermekek iránti megközelítés fontosabb, mint a tervezett tartalom.
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Kitüntetés

FELHÍVÁS

a TÖOSZ kitüntetéseinek 2020. évi
adományozására vonatkozó
javaslattételre
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi önkormányzatok és érdekképviseletük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó
elismerésben részesítse, valamint személyüket,
szervezetüket és cselekedeteiket megfelelőképpen
értékelve állítsa példaként a jelen és utókor elé, a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában szabályozta a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége által adományozható díjakat és azok adományozási rendjét.
Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy
tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó
személyekre, szervezetekre.
1. A KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ-at a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője,
önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja.
A díj alapja a díjazásban részesített személy által
az önkormányzatok érdekében a Szövetségben
15 éven vagy annál hosszabb időn keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerülhet kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj oklevélből és egyedi tárgyjutalomból áll.
2. A TÖOSZ EMLÉKPLAKETT díjat a TÖOSZtag önkormányzat tisztségviselője, önkormányzati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ
Titkárságának dolgozója kaphatja.
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A díj alapja a díjazásban részesített személy
által az önkormányzatok érdekében a Szövetségben több éven keresztül végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emlékplakettből áll.
3. A TÖOSZ EMLÉKLAP díjat a Szövetség
munkáját segítő szervezet kaphatja.
A díj alapja a díjazásban részesített szervezet
által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül
végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.
A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke
vagy főtitkára tehet.
A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosztásra. A díj oklevélből és emléklapból áll.
Az írásbeli javaslatokat 2020. július 31-ig lehet
eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan
a toosz@toosz.hu e-mail címre, papíralapon a
TÖOSZ 1406 Budapest 76., Pf. 50. címre küldve).
Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Titkársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot
tenni kívánó személy részére.
A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak
adományozásáról az Elnökség legkésőbb a szeptemberi elnökségi ülésén dönt. Az eddig kitüntetésben részesültek névsora megtalálható a TÖOSZ
honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/
a-toosz/a-toosz-kituntetettjei-szabalyzatok/
kituntetettek/).

TÖOSZ Titkársága
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