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Megvannak a nyertesek –
a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok
a járvány ellen
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2020. november 25-én került sor a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
prezentációs döntőjére, záró-konferenciájára. A járványügyi helyzetre való tekintettel,
ezt is online módon kellett megszervezni.
A Programot vezető Irányító Bizottság az idei
évben többször is hangsúlyozta ülésein, hogy
valamennyi beérkezett önkormányzati pályázat
nagyon hasznos és értékes volt. A program szigorú feltételeinek megfelelő, döntőbe jutott jó
gyakorlatokat az önkormányzatok vezetői, szakértői mutatták be 10 percben. Előtte szakszerű
felkészítést kaptak erről a Program módszertanának megfelelően.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
köszöntötte a Programot menedzselő TÖOSZ
nevében a több mint 100 résztvevőt és ismertette a programot, valamint az Irányító Bizottság tagjait, akik a Belügyminisztérium, Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány, Innovációs
és Technológiai Minisztérium, Kisvárosok Szövetsége, Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, valamint a TÖOSZ delegált képviselői.
A szakmai nap menetrendje szerint a 10 perces
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prezentációk között az egyes pályázati témákban hangzottak el hasznos és érdekes előadások.
Alina Tatarenko, az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központjának vezetője elmondta,
hogy 10 éve dolgoznak együtt a TÖOSZ-szal és
támogatják ezt a nagyon hasznos és fontos program végrehajtását. A módszertan úgy fogalmaz,
hogy ezekkel a jó gyakorlatokkal érhetjük el a csillagokat. Ugyanis azok a legjobb önkormányzati

Alina Tatarenko
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gyakorlatok, amelyek sikeresek (successful – S),
átláthatók (transparent – T), megoldást nyújtanak a problémára, adekvátak (adequat – A), megismételhetők (replicable – R) és fenntarthatók
(sustainable – S). A betűkből az angol STARS,
magyarul csillagok olvasható össze. A Program
akkoriban született több mint 10 évvel ezelőtt,
amikor a decentralizációs folyamatokhoz különösen fontos volt bizonyítani, hogy a helyi és regionális önkormányzatok képesek a kihívások kezelésére, alkalmasak a feladatok magas szintű elvégzésére, a jó kormányzás megvalósítására, nagyobb
felelősségvállalásra és természetesen az ezzel járó
többletforrások kezelésére is. Az Európa Tanács
részéről örömüket fejezte ki, hogy a magyar önkormányzatok körében több mint egy évtizede fut
sikeresen a program, amely egyébként az Európa
Tanács egyik legnépszerűbb, legtöbbször adoptált
eszköze. A legjobb önkormányzati gyakorlatok
tanulási módszere másutt is sikeres, egyre több
ország alkalmazza a módszert, legutóbb például
Görögország, előtte Örményország, Törökország
és Ukrajna is végrehajtotta. Moldovában is rendszeresen alkalmazzák. Hangsúlyozta az önkormányzati szövetségek szerepét a partnerségben
a kormányzattal, mint egy sikertényezőt a módszer végrehajtásában. Amelyhez az elkötelezett
humán erőforrás is elengedhetetlen a menedzsmentben. A jó kormányzás alapelveit az Európa
Tanácson belüli munkájuk során közösen határozták meg a tagállamok, és 12 alapelvben rögzítették: 1. tiszta és átlátható választások, képviselet és részvétel biztosítása; 2. reszponzivitás
(fogékony, az állampolgárok igényeire jól reagáló); 3. hatékonyság és hatásosság; 4. nyitottság
és átláthatóság; 5. jogszerűség; 6. etikai megfelelőség; 7. kompetencia és kapacitás; 8. innováció
és a változásra való nyitottság; 9. fenntarthatóság és a hosszútávra való orientáció; 10. megfelelő
pénzügyi menedzsment; 11. emberi jogok, kulturális sokszínűség és társadalmi kohézió; 12. elszámoltathatóság.
Végezetül örömét fejezte ki az idei témaválasztás
miatt, amely nemcsak tartalmában, hanem időzítésében is tökéletes választás volt. Fontos munka
folyik ezen a téren az Európa Tanács több szervében, így a Kormányzási és Demokrácia Euró-
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pai Bizottságában (CDDG), amelyből a magyar
kormányzati képviselő, Kojsza Dávid is csatlakozott a záró-konferenciához. Útmutató készül
önkormányzatoknak a telemunka bevezetéséhez, megfelelő alkalmazásához. A világjárván�nyal kapcsolatos jó gyakorlatokat a honlapjukon is
gyűjtik a 47 tagállam önkormányzataitól, ahova a
magyar gyakorlatok leírásai is bekerülnek. Szakértőik pedig ajánlásokat fogalmaznak meg, hogy
miként lehetnek ellenállóbbak, rugalmasabbak a
jövőben a helyi és a regionális önkormányzatok a
mostanihoz hasonló veszélyhelyzetekben.
Az idősügyi önkormányzati gyakorlatok előtt
a demenciáról tartott előadást Ráczné Németh
Teodóra, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani főosztályvezetője. Bevezetésként elmondta, hogy az önkormányzatoknak
is, mint mindenkinek van feladata és lehetősége
a demencia elleni harcban. Miért a demencia?
Mert ez egy olyan neuro-degeneratív kórkép,
amely visszafordíthatatlan folyamatként kihat az
egész személyiségre: a kognitív funkciókra, mozgásra, koordinációra, beszédképességre, viselkedésre és az érzelmekre is. Nem az időskor velejárója, azonban az életkor előrehaladtával jelentkezik. Minden 3. másodpercben valakit diagnosztizálnak ezzel a betegséggel a világban. Bárkit
bármikor elérhet a demencia: nem mindegy, kit
látunk, a személy mögött látnunk kell a munkásságukat, a múltjukat, ne csak azt, ami velünk
maradt. A G20 tavaly letette voksát a komplex
demencia szakpolitika mellett hangsúlyozva a
befogadó társadalom szerepét, amivel növelhető
a jó életminőségben eltöltött évek száma. A cél,
hogy a demenciával küzdők minél tovább a saját
otthonukban maradhassanak.
Sokat tehetünk helyi társadalmi szinten a stig
matizáció elkerülésével. A flamand kampány szlogenje: felejtsük el a demenciát, és lássuk az embert
mögötte. Kiemelt a média szerepe, de a szakemberek szerepe megkérdőjelezhetetlen. Számos
csoport a társadalomban tehet a demencia elfogadásáért. A művészi alkotások mellett az önkormányzatoknak is fontos és kiemelt szerepe van
a demencia elfogadásában. Az önkormányzatok
a rendszerszintű együttműködésnek lehetnek a
támogatói, facilitátorai, akár a civilek bevoná-
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Ráczné Németh Teodóra

sával, tisztázott felelősségi körökkel. Az önkormányzatoknak azt ajánlotta, hogy terjesszék a
szakmai anyagokat, vegyenek részt modellprogramokban, vegyenek részt hálózatokban vagy jó
gyakorlatok programjában, hiszen a tapasztalati
tudás nagyon fontos. Vannak már jó gyakorlatok
itthon is, amelyek különösen fontosak a koronavírus-járvány idején, hiszen a betegséggel küzdőkre különösen negatív hatással van.
Másfél évvel ezelőtt egy műhelymunka során
ápoló szakemberek visszajelzését kérték: 969 résztvevőtől 767 üzenetet kaptak, mintegy „üzeneteket a palackban”, például ezeket:
–– „Demencia, amikor téglánként omlik a
ház.”
–– „Tér és idő keresztjére vagyunk mi verve,
emberek…”
–– „Meg kell tanulni táncolni az esőben!”
–– „Engem 20-30 év múlva milyen szakember,
milyen intézményben fog gondozni? Most
dől el!!”
A felzárkózás-politikában Tóth Judit Nikoletta
osztályvezető tartott előadást a Belügyminisztériumból. Főként a digitális kihívásokra összpontosított előadásában, amely a felzárkózás-politikában
különösen nagy kihívást jelent a járvány idején.
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Áttekintve a szakpolitika fejlődését, a komplex tervezés nyomán egymásra épülő programokat találunk, amelynek az egyik alapelve, hogy a
születés pillanata az, amikor a szegénység ellen
el kell kezdeni beavatkozni. A szegénység sajnos öröklődik, ezért születtek meg a biztos kezdet, gyermekesély járási programok, közösség
teremtő programok, gyermek esély házak, csillagpontok. Vannak ezeken kívül speciális programok is speciális célcsoportok számára. 15 ezer
gyereknek adnak útravaló programban támogatást. A www.romagov.hu internetes oldalon elérhető minden stratégiai dokumentum.

Felzárkózáspolitika alakulás 2010–2020
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Biztos Kezdet Gyerekházak – növekvő szolgáltatás szám

A Biztos Kezdet Gyerekházban a 3 év alatti kis
gyermek mindig szülőjével együtt tartózkodik.
A szülő, a gyermeke jelenlétében, megtanulja, mit
kell tennie gyermeke egészséges fejlődéséért, és
emellett segítséget kap önálló életvezetési kompetenciáinak megerősítéséhez is. A házban a mozgás, beszéd és értelmi fejlődéséhez teremtik meg a
legjobb környezetet, és a kisgyermekkel való foglalkozás révén maga szülő is elsajátítja az egészséges személyiség neveléséhez szükséges ismeretet. Míg 2012-ben 42, 2019-ben már 196 gyerekház működik (egy részük uniós, más részük már
hazai forrásból). A gyerekházakat évente mintegy 2500 kisgyermek látogatja rendszeresen szüleivel. A szolgáltatás működését 2012-től nemzeti
forrásból biztosítja a Kormány.
A tanoda program a nehéz szociális körülmények között élő tanulókat segíti iskolán kívüli foglalkozásokkal a tanítási idő után – minden délután
nyitva tart. Segíti a másnapi iskolai felkészülést,
az iskolai tanulmányok sikeres elvégzését. Csoportos és egyéni tantárgyi felzárkóztató foglalkozásokat tart, a korai iskolaelhagyást csökkenti.
Az oktatási feladatok mellett céljai a kulturális
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hiányok pótlása, életpályaépítés, szakmaválasztás, közösségépítés. Civil vagy egyházi szervezet
működteti. 2015-2018 között 289 uniós finanszírozású tanoda közel 8500 tanuló hátránykompenzálását tette lehetővé. 2019-től a hazai ellátórendszer része lett (1997. évi XXXI. törvény), működéséhez központi költségvetési forrás járul hozzá,
2507 millió forinttal, mely 196 tanoda támogatását teszi lehetővé.
A járvány idején a digitális eszközök hiánya
komoly nehézségként merült fel a célcsoportban.
A tanodák azzal szembesülnek, hogy a digitális
kompetenciák hiánya nagyban nehezíti a munkát. A családok birtokában kevés okos eszköz
van, általában ez egy okostelefon, ami akár 4-5
gyerek közt oszlik meg családonként. Meglévő
eszközök minősége és az internetelérés korlátozottsága okoz még nehézséget. Ezt felismerve a
Belügyminisztérium megbízására a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság informatikai beszerzésről szóló pályázatot írt ki tanodák számára
340 700 000 Ft keretösszeggel, amelynek eredményeként 430 laptop, 2500 tablet, 1200 internet előfizetést biztosítottak.
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TANODA – kiszámítható működtetés, hazai finanszírozás

Dr. Nagyházi György, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakértője a járvány negatív hatásainak mérséklése elleni önkormányzati
lépéseket vette számba. Az OECD kutatásai alapján a leginkább érintett területek: a kultúra és a
szórakoztatóipar; a kereskedelem (nemzetközi
árucsere); a vendéglátás és a turizmus; a gépjárműgyártás; a légiközlekedés és az építőipar. Az
egyes térségek nem egyformán érintettek: a legnagyobb mértékben a turisztikára alapuló térségek gazdaságai vannak kitéve a visszaesésnek és
az ebből következő munkanélküliségnek. A globális gazdaságba erősen és sokrétűen kapcsolódó
térségek (exportra termelő, nemzetközi értékláncokba alacsony szinten kapcsolódók) szintén
nagyban kitettek a járvány okozta negatív gazdasági hatásoknak. A munkanélküliséggel leginkább fenyegetett csoportok: a határozott idejű
vagy részmunkaidős foglalkoztatottak (kölcsönzött munkaerő), az alacsony képzettségűek általában, az önfoglalkoztatók (egyéni vállalkozók).
A korábbi válság (2008) tapasztalatai alapján a
mostani visszaesés által leginkább sújtott térségeknek mintegy tíz évébe telik majd a vissza-
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kapaszkodás. A válság további következménye
az automatizáció és digitalizáció ütemének felgyorsulása, amely tovább ronthatja egyes térségekben a munkaerő piaci kilátásokat. Lehetséges
önkormányzati intézkedések a negatív gazdasági
folyamatok mérséklésében: három fő irányvonal
azonosítható be. Egyrészt a térségi gazdaság szereplőinek, érintettjeinek együttműködését erősítendő jó eszköz lehet térségi fejlesztési, munkaerő-piaci tanácsadó testület létrehozása; a térség munkaerő-piaci jellemzőinek mélyebb megismerése. Fontos a stratégiai előre gondolkodás
ebben is, térségi gazdasági fejlődési forgatókönyvek kidolgozása. Szélesebb körű célok meghatározásával a gazdaságon túl társadalmi és környezeti célok segíthetik a helyiek jobb életminőségét, amihez elengedhetetlen a rendszeres, több
szempontú értékelés.
A másik nagy kitörési pont lehet a társadalmi
vállalkozások és a társadalmi újítások fokozottabb szerephez juttatása a térségi gazdaságban.
Az önkormányzatok segíthetik a gazdasági tevékenységek társadalmi vállalkozások formájában
való megszervezését: a társadalmi innováció, a
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Dr. Nagyházi György

kísérletezés előmozdítása támogatásokkal, finanszírozási lehetőségek, szabályozási környezet és
programok megfelelő alakításával. Magyarországon még újnak számít ez a tevékenységi forma,
ám érdemesebb szélesebb értelemben használni a
fogalmat, így társadalmi vállalkozás az is, amikor
egy for profit cég a főtevékenysége mellett a társadalom számára hasznos szolgáltatást is nyújt,
nem profit céljával. Franciaországban például a
bankoknak külön kell befizetniük a profitjuk egy
meghatározott részét egy nemzeti alapba, amelyből a szociális vállalkozások gazdálkodhatnak. Az
idei jó gyakorlatok pályázatok több elemében is
megjelent ilyesfajta társadalmi felelősségvállalási elem, ugyanakkor érdemes megfontolni, hogy
akár egy-egy térségben összefogva rendszeres és
fenntartható módon miképpen lehet társadalmi
célok érdekében összefogni és a támogatni ezeket
a szervezeteket és azok szolgáltatásait.
A nők foglalkoztatási helyzete külön figyelmet
és intézkedéseket igényel – ezt az OECD kutatások is alátámasztják. A foglalkoztatók segítése,
a meglévő munkahelyek minőségének és a cégek
versenyképességének javításában az önkormány-
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zatoknak is szerepe lehet. A térségi életminőség
javítása, vonzóvá tétele (kulcsmunkaerő megtartása, lehetőségek a fiatalok számára: lakhatás), valamint a bevásárló (fő)utcák vonzerejének
fenntartása és a távmunka miatt csökkenő irodapiacra való reagálás is kulcs lehet a sikeres válságkezeléshez. Kihívás a lakhatás, hiszen hiányzik
az egészséges lakhatási mix hazánkban. Az adott
térségben önkormányzati bérlakások, magántulajdonú bérlakások és magántulajdonú lakások
aránya egy-harmad mindhárom típusban. Ha az
önkormányzati bérlakások aránya ennél alacsonyabb, akkor a piac diktál és az önkormányzat
eszköztelen a piac befolyásolásában.
A digitális készségek fejlesztése az 50 éves generáció számára továbbra is fontos kérdés. Az önkormányzatoknak érdemes a térség cégeit támogatni
a digitalizációban, akár a megfelelő szélessávú
hálózat fejlesztése, akár a munkavállalók (cégen
belüli is) digitális írástudásának emelése érdekében szervezett képzések révén. További lehetőségek: a digitalizáció és az automatizálás által
fenyegetett munkahelyek feltárása a térségben; az
átállás segítése, a helyi KKV-k segítése az új tech-
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nológiák bevezetésében; a távmunka/távmunkások segítése, támogató környezet kialakítása.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a sikeres helyi
fejlesztések kulcsa az összefogás: figyelembe véve,
hogy legalább ötfajta térségi szerkezet jellemzi
hazánkat, ez teret enged a sokszínű megoldásoknak; nincsen egyfajta jól működő modell. Amire
nagy figyelemmel kell lenni a tervezés során, az
a munkaerő-piaci körzetek és körzetközpontok,
hiszen ezek a meglevő struktúrák tükrözik, hogy
hol állnak rendelkezésre a fejlődéshez szükséges feltételek, amiket a helyi szereplők összefogása nagymértékben befolyásolhatnak még kedvezőbb irányba.
A prezentációs versenyt nagy érdeklődés kísérte,
jól felkészült és érdekes, színvonalas szakmai előadásokat hallhattunk. Az Irányító Bizottság a szokásnak megfelelően az előadások utáni szünetben tanácskozott és szavazott, amelynek eredményeképpen a következő eredmények, díjazások születtek:
Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok –
a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi
módszerei témakörben (a Belügyminisztérium
támogatásával):
I. helyezés: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata „Felzárkózást támogató innovatív közösségi alapú kríziskezelés” című pályázatával. Nyereménye 1 700 000 Ft, valamint 3 fő részt vehet
a TÖOSZ „változásmenedzsment” tudásprogramjában.

Budapest Főváros XIII. kerület

Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok témakörben (a Belügyminisztérium támogatásával):
I. helyezés: Arló Nagyközség Önkormányzata
„Tegyünk együtt a helyi közbiztonságért!” című
pályázatával. Nyereménye 1 000 000 Ft, valamint
3 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.

Arló

II. helyezés: Kunsziget Község Önkormányzata
„Kunsziget biztonságáért a megváltozott helyzetben” című pályázatával. Nyereménye 800 000 Ft,
valamint 2 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment” tudásprogramjában.

Eger

II. helyezés: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata „Nem vagy egyedül: hívd a
Previ Stúdiót” című pályázatával. Nyereménye
1 200 000 Ft, valamint 2 fő részt vehet a TÖOSZ
„változásmenedzsment” tudásprogramjában.
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III. helyezés: Budapest Főváros XIII. Kerület
Önkormányzata „Nem hagyunk szó nélkül!” című
pályázatával. Nyereménye 500 000 Ft, valamint
1 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.

Kozármisleny

Budapest Főváros XIII. kerület

Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban témakörben (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával):
I. helyezés: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata „A szociális ellátások szerepe, fontossága az idősellátásban (A helyi méltányossági
ápolási díj és a házi segítségnyújtás rendszerének
együttműködése Nyíregyházán)” című pályázatával. Nyereménye 900 000 Ft, valamint 3 fő részt
vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment” tudásprogramjában.

Alsómocsolád

1 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.
Innovációs gyakorlatok versenye (az Innovációs
és Technológiai Minisztérium támogatásával):
I. helyezés: Szada Nagyközség Önkormányzata „A Fény Világnapja Szadán – önkormányzat és civilek együtt a közösségért nehéz helyzetekben is” című pályázatával, 900 000 Ft + 3 fő
részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.

Nyíregyháza

II. helyezés: Kozármisleny Város Önkormányzata „Időseink védelmében a Kozármislenyi veszélyhelyzeti munkacsoport” című pályázatával. Nyereménye 700 000 Ft, valamint 2 fő részt vehet
a TÖOSZ „változásmenedzsment” tudásprogramjában.
III. helyezés: Alsómocsolád Község Önkormányzata „Új utakon a minőségi időskorért” című
pályázatával. Nyereménye 450 000 Ft, valamint
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Szada

II. helyezés: Budapest Főváros XV. Kerület
Önkormányzata „Újszerű, digitális segítségnyújtó
platform a COVID-19 járvány ideje alatt” című

negyedik negyedév | ÖNkormányzat

11

Aktuális

12

Budapest Főváros XV. kerület

Budapest Főváros IV. kerület

pályázatával. Nyereménye 700 000 Ft, valamint
2 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.
III. helyezés: Budapest Főváros IV. Kerület
Önkormányzata „Állatmentő Liga Újpesten, különös tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt” című
pályázatával. Nyereménye 450 000 Ft, valamint
1 fő részt vehet a TÖOSZ „változásmenedzsment”
tudásprogramjában.
A közönség szavazatai alapján a díjat, egy 100
ezer forint értékű projektort Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata nyerte el „Felzárkózást
támogató innovatív közösségi alapú kríziskezelés” című pályázatával.

A résztvevők közül kisorsolt kávéfőzők Egerbe
és Pilisborosjenőre kerültek.
Gratulálunk a nyerteseknek! Az érdeklődő
önkormányzati szakemberek keressék a TÖOSZ
Titkárságát, közvetlenül a jó gyakorlatokat kidolgozó, megvalósító önkormányzatot vagy a program (www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu)
és a szövetségünk (www.toosz.hu) internetes oldalát további információkért. Kövessék programunkat és csatlakozzanak az újításokat és jó megoldásokat kereső, megújulásra képes önkormányzatok közösségéhez. A Változásmenedzsment
tudásprogram is mindenki előtt nyitott, keressenek minket a további részletekért!
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Megalakult
a TÖOSZ
Idősügyi Hálózata
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

Mindenki előtt ismert, hogy a települési önkormányzatok tehetik a legtöbbet az
idős emberek életminőségének megváltozása terén. Az önkormányzatok nagyban
hozzájárulhatnak az egyes szolgáltatások minőségének javításával, a kommunikáció
hatékonyságával, a helyi közösségépítő tevékenységeikkel az idősek társadalmi
elismeréséhez. Az önkormányzatoknak kiemelt szerepe van a megnövekedett
gondozási szükségletek kielégítésében. A szükségletek megnövekedtek, de ezt
nem követte az állami szolgáltatások kapacitása, sőt ez egyre inkább stagnál. Így
egyre nagyobb szerep hárul a gondozásban a családtagokra, illetve ahol ez nem
lehetséges, ott igencsak megnő az ellátatlan idősek aránya. Erősödnek a társadalmi
egyenlőtlenségek azáltal, hogy az állam nem látja el megfelelően a gondozási
szükségleteket. Leginkább azok az ellátásra szoruló idősek maradnak ellátatlanul,
akik nem tudják megvásárolni a piaci alapon működő egyes szolgáltatásokat.
Helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakításával az időspolitika érvényesüléséért, az elért
eredmények megismertetésével a közösségek fejlődéséért.
A TÖOSZ 2019-ben kérdőíves felmérést végzett a települési önkormányzatok által a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások,
különös tekintettel az idősellátásra és az otthonápolási szolgáltatásokra vonatkozóan. A kérdőívet
455 önkormányzat töltötte ki. A kérdőívet kitöltők közül 298 önkormányzat jelezte, hogy részt
venne a TÖOSZ által létrehozni kívánt Idősügyi
Hálózat munkájában.
Mind ezek figyelembevételével került sor az
Idősügyi Hálózat alakuló ülésére 2020. november 3-án online, interaktív formában.
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Az alakuló ülésen részt vett Elita Cakule, a
Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok
Szövetségének (KS) nemzetközi projektek részlegvezetője, dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára, valamint polgármesterek, jegyzők, önkormányzati intézményvezetők, szakértők.
Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára a
hálózat kezdeményezésének céljait bemutatva,
kiemelte, hogy a demográfiai idősödés sokrétű társadalmi változással és számos következményekkel
jár minden érintett, így a tágabb és szűkebb politikai közösség számára is. A helyi közösségek, a
települési önkormányzatok számára is kiemelten
fontos kérdés, hogyan tudnak reagálni az egyre
gyorsuló kihívásokra. Az idősügy számos kérdést,
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problémát vet fel, ezek megválaszolása nagymértékben igényli az állam szerepét is. Ismert tény,
hogy az állam alulfinanszírozza a gondozási feladatokat ellátó intézményrendszert az időskori
gondoskodási szükségletekhez képest.
Olyan biztonságos platformot kíván teremteni a TÖOSZ az Idősügyi Hálózattal, amely egyrészt szakmai tudással, tapasztalattal vértezi fel
az abban résztvevő tagokat, másrészt a résztvevők őszintén megoszthatják egymással problémáikat, tapasztalataikat.
Az Idősügyi Hálózat célja az önkormányzati
szociális szolgáltatások hatékonyabb ellátása, a
szolgáltatások minőségének javítása, tapasztalatok
cseréje, jó gyakorlatok, eredmények megosztása.
A hálózatban részt vevő önkormányzatok saját
szolgáltatásaik átláthatóságát javíthatják.
A TÖOSZ online platformot hoz létre, amelyet
egy már megnyert pályázat keretében fejleszthetünk ki a következő hónapokban. Ezt a megnyert
pályázatot pedig a Duna Interreg uniós programban hajtja végre az a széleskörű nemzetközi konzorcium, amelynek a TÖOSZ a magyar vezető partnere, és a Belügyminisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen dolgozunk az otthonápolás innovációs megoldásaiért.
A projekt 2020. július 1-jén indult. A következő
két és fél évben a Duna-menti államok közötti
társadalmi innovációs struktúra felépítése lesz a
fókuszban. A cél az, hogy új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki az otthonápolás fejlesztésére, és ehhez létrehozzuk a magyar D-Care
LAB-ot, amiben főleg Lean startup és Agile módszertannal segítjük sikerre az újítókat, legyenek
azok akár meglevő szervezetek (önkormányzatok
és azok intézményei is), akik jobb szolgáltatásokat
akarnak vagy akár olyan startupok, amik a tagtelepüléseinken nyújtanak majd minőségi szolgáltatásokat, akár az önkormányzattal együttműködve. A projekt másik fő eredménye, hogy
transznacionális stratégiát alkotnak a partnerek, amelyek ország-jelentéseiken alapulnak és a
végén gyakorlat-orientált ajánlásokat fogalmaznak meg minden politikai szint számára.
A D-Care Labs projektben alkalmazott Lean
startup módszertan remekül alkalmazható a háló-
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zat működésének megalkotásában is. A siker kulcsa pedig az együttműködés, hiszen ezeket a sokrétű társadalmi, gazdasági problémákat egymagában senki nem lesz képes megoldani: kellenek
hozzá a kormányzati szervezetek (egészségügy,
szociális ügyek), tudományos műhelyek, képzőintézmények, önkormányzatok, civil és szakmai
szervezetek, ápolók és ápolásra szorulók, családok és hozzátartozók. És bizonyára találunk még
további kulcsszereplőket is.
Elita Cakule előadásában kitért arra, hogy
Norvégiában önkormányzati reformot hajtottak végre, decentralizálták a helyi közszolgáltatásokat. Az önkormányzatok felelőssége és feladatai bővültek. A norvég helyi önkormányzatok finanszírozásánál a bevételek 40%-a szabad
felhasználású. Jóval több a szabad felhasználású bevételek felhasználása, mint a kötött felhasználásúaké.
Norvégiában a 67 évnél idősebbek jelentős
számban maradnak a településeken, nemcsak
városokban, hanem vidéki területeken is. Ezáltal az időseknek nyújtott szolgáltatások növekednek, több szociális és egészségügyi szolgáltatásra van szükség.
Norvégia továbbra is az OECD országok közül
a legtöbb pénzt költi egészségügyre. Az országban
meglehetősen nagy eltérések vannak az egyes területek között, nagyok a távolságok, így ez kihat az
alapellátás megszervezésének módjára is. A norvég
egészségügyi törvény új alapot teremt az egészségügyi szolgáltatások megerősítéséhez regionális és helyi szinten, valamint a szükségleteken alapuló egészségpolitikák kidolgozásához. A törvény
öt alapelven alapul, amelyek a lakosság egészségének javítását célzó politikákat és intézkedéseket támasztják alá.
A norvég kormány tervei a gondozási szolgáltatásokra vonatkozóan: A szolgáltatások kb. 25%-át
egészségügyi és szociális képzettséggel nem rendelkező szolgáltatók végzik. Az elkövetkező években jelentős munkaerő-hiány várható az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat illetően. A hos�szútávon fenntartható és magas színvonalú szolgáltatások nyújtásához növelni kell a szakemberek
számát részben felsőfokú szakmai tanulmányokkal rendelkező munkavállalókkal.
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Szükség van továbbá a szolgáltatások terén
egyfajta tudásbázis és kutatási-fejlesztési hálózat kialakítására is.
Elita Cakule ezek után ismertette a norvégiai
hatékonysági hálózatok működését, módszertanát és a hálózatok önkormányzati előnyeit.
Dr. Vitályos Eszter, az EMMI európai uniós
fejlesztésekért felelős államtitkára ismertette az
Európai Uniós támogatási programokkal kapcsolatos önkormányzati lehetőségeket. Előadásában kitért a 2014-20-as források felhasználásának eredményeire, valamint az önkormányzatok lehetőségeire a 2021-2027-ig terjedő időszakban. Hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottsággal
folyamatosan tárgyalnak, jogszabály és forráskeret egyelőre még nincsen.
A plenáris ülést követően párhuzamos szekciókban folytatódott az Idősügyi Hálózat munkája
Az első szekció résztvevői a kistelepüléseket
érintő idősügyi kihívásokat és lehetséges megoldásokat vázolták fel, Balogh Anikó vezetésével, aki Alsómocsolád Község Önkormányzata
társadalomfejlesztő szakembere.
A társadalmi kihívások halmozottan jelentkeznek kistelepüléseken:
–– elöregedés, fiatalok mobilizációja, alacsonyabb népességmegtartó vonzó képesség
miatti migráció miatt a korfa az idős korosztály felé tolódik;
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–– infrastruktúra fejletlenebb, mint a városi
környezetben;
–– szolgáltatáshoz való hozzáférés nehezített,
számos szolgáltatás nem érhető el helyben,
az elérhető szolgáltatások minősége sem
azonos – speciális probléma, hogy a szociális alapszolgáltatások csak munkanapokon biztosítottak, a hétvégi és ünnepnapok
illetve az alapszolgáltatást nyújtó szakember
szabadsága alatt gyakorlatilag szünetelnek;
–– a szolgáltatások, intézmények alulfinanszírozottak;
–– szűk humánerőforrás, nagyon kevés a végzett szakember, a képezhetők köre is szűkebb, ugyanakkor a szociális ágazatban
hatalmas a fluktuáció, önkéntesség, mint
érték nem része a mindennapoknak;
–– a vidéken élők átlagkeresete alacsonyabb az
országos átlagnál, így a nyugdíjak és megtakarítások is szerényebbek, halmozódnak a
szociális problémák – gyakorlatilag kizárják a piaci szolgáltatások körét;
–– szintén speciális falusi kihívás a szomszédsági háló megbomlása, nem látja el a hagyományos funkcióját – „kispad beszélgetés” a
közösségi élet, mentális gondozás biztosítása;
–– egymás segítése házkörüli munkákban stb.
– ez a hiány az amúgy is túlterhelt szociális
hálóra nehezedik;
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–– az aktív és minőségi időskor szemlélete
gyermekcipőben jár;
–– alacsonyabb szintű tudástőke – aktív idősödés, idős a csalásban stb. témakörökben.
A kistelepüléseken szükség van:
–– heti 7 napos alapellátás biztosítására;
–– humánerőforrás fejlesztésre – képzésre,
elismertség növelésére stb.;
–– rugalmas, helyi igényekhez illeszkedő szolgáltatási portfólió kialakítására és finanszírozására;
–– okos megoldások széleskörű hozzáférésének biztosítására, fejlesztésére az időskor
speciális igényeit figyelembe véve;
–– szemléletformálásra és tudástranszferre.
A szekció résztvevői az alábbi lehetséges javaslatokat fogalmazták meg:
–– Idősellátási Alap létrehozása, amely finanszírozást biztosítana a rugalmas, helyi igényekhez illeszkedő szolgáltatási portfólió
kialakításához, működtetéséhez,
–– Mikrotérségi együttműködések – 3-8 település –, „Társulások” létrehozásának szorgalmazása, az általuk kialakított térségi alternatív szolgáltatások finanszírozása az Idősellátási Alapból pl. Térségi Szolgáltatás Szervező
Központ létrehozása és működtetése.
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A második szekcióban résztvevők Bíróné dr.
Dienes Csilla, Szamossályi Község Önkormányzata polgármesterének felvezető előadását követően áttekintették az idősek bentlakásos otthonával kapcsolatos jelenlegi helyzetet, a finanszírozási problémákat, valamint a megoldási
javaslatokat tártak fel.
Költségvetési támogatások változása, finanszírozás:
–– 2013 óta minden évben emelkedik a bentlakásos otthon normatíváira biztosított összeg,
és az állam is érzi ezt az óriási problémát;
–– az önkormányzati fenntartású otthon fi
nanszírozása feladatalapú finanszírozásra
változott;
–– a finanszírozás nem szektorsemleges, az
egyházi üzemeltetés több állami támogatást kap, mint az önkormányzat;
–– a dolgozói létszám alulfinanszírozott, így
nem tudnak megfelelő létszámú dolgozót
biztosítani az ellátáshoz.
Az alábbi két ábra szemléltet néhány adatot a
jelenlegi helyzetről és a gondozási szükségletek
alapján várakozók számáról.
A szekcióban megoszlottak a vélemények
atekintetben, hogy az otthonok fenntartásában
az államnak milyen szerepe van. Egyes vélemé-
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nyek a piaci alapú szolgáltatásokat helyezték előtérbe az államival szemben.
Az idősgondozásban megoldásra váró legfőbb
problémák:
–– kapacitáshiány;
–– a szolgáltatások elosztásának egyenlőtlensége;
–– a demensek helyzetét az idősellátás nem
kezeli, a szabályozásnak több létszámot
kellene engedni;
–– az egészségügyi ágazattal való együttműködést jobban kell pontosítani;
–– a mamutintézményekben nem tudnak személyre szabott szolgáltatást biztosítani,
a 40-50 fős otthonok az ideálisak ellátási
szempontból;
–– a TÖOSZ fogalmazza meg, hogy a kistelepüléseken ott maradtak az idősek, akik ellátatlanul vannak, a nappali ellátás jól működik, de igenis szükség lenne a bentlakásos
otthonokra, de ehhez forrás kell;
–– nagyon kevés az intézmény Magyarországon, így most lenne itt az idő az egészségügyi reform mellett az idősügy reformjára is.
A harmadik szekciót Szeledi Katalin, Magyarhertelend Község Önkormányzata polgármestere
vezette. A rövid bemutatkozást követően a résztvevő önkormányzatok, mint munkáltatók szemszögéből közelítettek az otthoni gondozási for-
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mák területén felmerülő önkormányzati kihívásokhoz, problémákhoz és lehetőségekhez.
Főbb megállapítások:
–– Emberpróbáló a kihívás az emberi erőforrás hiánya az otthoni gondoskodási ellátásokban.
–– Nagyon nagy az adminisztrációs teher a
munkatársakon, és nagyon nagy a fluktuáció ezeken a munkahelyeken.
–– Nem vonzó az ápolói szakma, a szakképzésnek is vannak hiányosságai.
–– Az egészségügyi dolgozók preferálása még
inkább kedvezőtlenül érintette a szociális
ellátásban dolgozókat.
–– Pozitív volt az első béremelésének a kezdete a szektorban: számos szakember-csoport kimaradt. Sajnos a COVID sok forrást
elvont, amivel ösztönözni lehetett volna
munkatársakat.
–– A járványhelyzet fokozta a munkaterhet az
ellátások terén dolgozóknak.
–– DE! Vannak elhivatott szakemberek – akik
nem a bérért teszik. Azonban a kapacitásoknak határai vannak – az alapellátásban
is rengeteg hiány keletkezik.
Az önkormányzat, mint szolgáltatásnyújtó
szempontjaiból:
–– A norvég modellt hallva (54% szabad felhasználású az önkormányzati bevétel), a
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gépjárműadó elvonás miatt még rosszabb
helyzetbe kerültek az önkormányzatok,
hiszen „szabad felhasználású” bevételeket
vonták el. Az önkormányzatokat valódi
autonómia helyett mindössze postás szerepbe kényszerültek. A rendszer működése
a tét, ha nem lesz változás. Az idősellátás
további problémája, hogy a „siker” értékelése is nehéz, hiszen többnyire életük végéig
kísérik ezek a szolgáltatások az embereket.
–– Még agglomerációs településen (Pomáz) is
probléma, hogy elszegényedés tapasztalható a helyi közösségben; ezért az önkormányzatoknak új ellátásokat, szolgáltatásokat kell nyújtania.
–– Uniós források felhasználása: kétely – biztos, hogy az kapja azokat fejlesztési lehetőségeket, akinek a legnagyobb szüksége van rá?
–– A mostani rendszer nem alkalmas az aktív
idősödés támogatására: hiszen alapvető
szolgáltatásokat tud csak nyújtani a rendszer a leterheltség.
–– Nagyon nagy szükség lenne az egészségügyi és a szociális ellátó rendszerek szolgáltatásainak koordinációjára.
–– Ne legyenek párhuzamos ellátások! – vagy
duplán vagy egyáltalán nem finanszíroz bizonyos szolgáltatásokat a rendszer. A szociális
szakemberek nem látják a rendszer egészét
az ellátottal kapcsolatos igények terén.
–– Sajnos nem látszik a preventív szemléletmód a rendszerben.
–– A szabad felhasználású önkormányzati források nagyon korlátozottak.
–– A norvég rendszer nagyon átgondolt és azt
bizonyítja, hogy kicsi balanszokra törekedve, indikátorokra támaszkodva lehet
fejlődést elérni.
–– Nagyon alulfinanszírozott az ágazat: nagy a
baj! Lehetnek remek ötletek, ha nincs pénz
semmire. Nemcsak az idősellátás, hanem
az egész önkormányzati feladatellátás van
annyira lecsupaszítva, hogy ezt már önkormányzati rendszernek sem lehet hívni.
–– Nagyon behatárolt pályázati lehetőségek
vannak, amelyek nem a legégetőbb helyi
problémák megoldására alkalmasak.

–– Koordinációra és összefogásra van szükség
a szereplők között: önkormányzat, civilek,
vállalkozók….
–– Sokkal olcsóbb a saját otthonában, és egészségben ápolni az időst, mint intézményben
és betegségben.
–– Az otthonápolás reformjának nagy gátja az
egészségügyi rendszer bebetonozottsága.
A reformok elakadtak.
–– Nagyon felkészült gárda, hasznos szolgáltatásokkal – nagyon jó az otthoni szakápolás
rendszere.
–– A szociális szövetkezetek ugyan végezhetnek ilyen feladatokat, de nem igényelhet
hozzá normatívát. A Belügyminisztérium
azért küzd, hogy jogszabályi változás történjen.
–– Az önkormányzatok részt vesznek a szociális szövetkezetekben, így hathatnak a feladat-ellátás célzottságára.
–– Az önkormányzatoknak össze kell fogniuk a
szociális szövetkezetek működtetésében is.
–– Mikro-regionális együttműködésre van
szükség az otthonápolási szolgáltatások
nyújtásában főleg az aprófalvas területeken.
–– Vannak jó példák: eszköz-kölcsönzést indítottak a járvány idején.
–– A rehabilitációban nagy szükség lenne
megfelelő otthoni szakápolásnak. Ez bármely generációt érinti.
–– A helyi civilek nagyobb bevonására lenne
szükség, és nagy szükség lenne a koordinációra.
Társadalmi megközelítés, problémák és felvetések az otthonápolásban, javaslatok:
–– Az idősek társadalmi megbecsülése fontos
lenne, hiszen sok a magányos, izolációban
élő idős ember. Nagy különbségek vannak
kis és nagy települések között – az idősellátásban tapasztalható szolgáltatási színvonalban, életstílusban és lehetőségekben.
–– Milyen irányba fejlesszen egy elöregedő
népesség-összetétellel bíró település? –
összehangolt települési vagy térségi fejlesztési tervezésre volna szükség.
–– Sürgősen szemléletváltozásra van szükség,
hiszen sok probléma ebből fakad. Szükség
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van a településvezetők kapacitásépítésére.
Hiszen akár egy nyugdíjas klub is lehet
nagy segítség az idősek mentális állapotának javítására, segítésére.
–– A mostani 50-60 éves generáció ápolja
most a szüleit, hozzátartozóit, akik nagyon
le vannak terhelve. Pedig ők lesznek az
idősellátások kedvezményezettjei. Szemléletet kell formálni.
–– Nagyon itt az ideje, hogy elkezdjünk másképpen gondolkodni egymásról. Tele
vagyunk előítélettel, megítélésekkel, amik
eleve lehatárolnak. Felvetődik a kérdés (a
COVID-19 miatt is) – hány éves koráig
értékes az ember (vásárlási sávok a karantén
idején)? – pusztán azért megadni a tiszteletet, mert embernek születtünk – ez nagyon
nehéz a mai magyar társadalomban.
A 4. szekcióban résztvevők Karácsonyi Magdolna, Budapest XIII. Kerület Önkormányzat
aljegyzőjének vezetésével a járvány, illetve egyéb
miatt, sürgős kezelést igénylő kihívásokat, lehetőségeket tekintették át.
Kihívások a járvány első hulláma idején:
–– mindennapos koordináció kihívásai (pl.
önkéntesekkel való munka kapcsán);
–– a karantén időszak hatása az emberek
személyiségére (bizalmatlanság, félelem,
türelmetlenség a szociális munkásokkal);
–– valamennyi érintett időskorú tájékoztatása
(akik rászorulnak, de nem kérnek);
–– házi segítségnyújtás kapcsán: korházból
kikerült időskorúak ellátása, különösen a
kétheti karantén-időszakra (a járvány első
hullámában);
–– a munkatársak átcsoportosítása, intézmények átszervezése;
–– megnövekedett szociális étkeztetési igény;
–– segélyezés és ügyfélfogadás koordinációja;
–– az egészségügy és a szociális terület szoros
kapcsolata;
–– a hagyományos munkamódszereket át kellett alakítani;
–– távolabb kerületek a személyes kapcsolatok
– virtuális világhoz kellett alkalmazkodni;
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–– új kommunikációs eszközöket kellett
keresni a fertőzésveszély miatt a lakossággal és kollégák egymás között;
–– nagy kihívást jelent nemcsak a lakosság,
hanem az önkormányzati munkatársak
egészségének a megvédése, megelőzés, a
különböző egyéni védőeszközök beszerzése, használata;
–– az akár teljes munkaidőben való maszkhasználat egyes munkatársak esetében;
–– megemelkedett az igény a szociális szolgáltatások iránt igény;
–– teljesen új igények jelentkeztek, melyekre
gyors és adekvát válaszokat kell adni;
–– az önkormányzatok szerepét nem ismerték
el a központi intézkedések: bevételkiesés,
forráselvonás, ad hoc jellegű jogszabályalkotás mellett nem volt ideje az önkormányzatoknak felkészülni, végrehajtási utasítások nem készültek el időben;
–– egymás segítése a szolgáltatásban (például
a korházi ágyak kiürítésekor a korházból
nagyon sok beteget adtak haza, a településeknek kellett reagálniuk);
–– az információ megosztás (járványügyre is
értendő, nem csak az egészségügy területére).
További kihívások a járvány második hullámában:
–– nem látni a járvány végét;
–– szezonális influenza megkülönböztetése a
COVID-19 vírustól;
–– munkatársak védelme (tesztelés pillanatnyi
állapotot mutat);
–– a – nem koronavírusos – betegek ellátása: a
szociális gondozóknak/a jelzőrendszernek
kell szükségszerűen megoldania;
–– az idősek súlyosabb állapotba kerülhetnek,
mert nem lesz, aki az alapbetegségeket
kezelje;
–– munkaerőhiány a megbetegedések miatt;
–– az egészségügy és a szociális terület szoros
kapcsolata;
–– az információ megosztás (járványügyre is
értendő, nem csak az egészségügy területére);
–– a napi munkavégzés koordinációja.
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Megállapítások, javaslatok az eddigi tapasztalatok alapján:
–– kiemelten fontos az együttműködés és ágazatok közötti párbeszéd;
–– a járvány nagy terhet rótt az önkormányzatokra;
–– az önkormányzatoknak kellett helyt állni a
helyi lakosságért;
–– ezt fel kell ismerni, és ebbe az irányba kell a
vonatkozó szabályokat alakítani;
–– a szociális munkások elismertsége a járványügyi időszakban sem nőtt;
–– nemcsak az anyagi megbecsülésről van
szó, hanem az erkölcsi elismerésről, illetve
annak hiányáról;
–– a szociális munka, az idősek ellátása nem
működhet anélkül, hogy az önkormányzat
vezetése ne legyen elkötelezett (nem csak a
járvány időszakára vonatkozik);
–– a szociális területen dolgozók társadalmi és
anyagi elismertsége nagyon alacsony, amely
meghatározza az egész területen a légkört –
a felelősséggel nincs arányban az elismerés;
–– fontos, hogy az önkormányzatok figyeljenek a munkatársaik munkavégzésére és
azokat az eszközöket próbálják megszerezni, amelyek a védelmüket szolgálta;
–– fontos a példamutatás az önkormányzat,
önkormányzati dolgozók részéről a védőeszközök viselése tekintetében is;
–– lelkesíteni kell adni a munkatársakat;
–– alázat szükséges a vezetők részéről – pl.
akár polgármester, intézményvezető – amivel a csapatot mozgatni lehet (aktív csapatépítésre van szükség);
–– sokkal erőteljesebb és szorosabb együttműködés szükséges a szociális területtel az
egészségügy részéről;
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–– szükség van az államra, és az állam támogatására, hogy a szociális ágazat ne legyen
utolsó helyen és a munkatársak érezhessék,
hogy ők is számítanak – az ember betöltött
szerepét jelzi a fizetése is;
–– vigyázni kell a munkatársak egészségére
minden lehetséges módon;
–– önkormányzatok közötti párbeszéd és
együttműködés erősítése.
Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese, az Idősügyi Hálózat felelőse a hálózati
munka következő lépéseiről, a jövőbeni tervekről beszélt. A hálózat a továbbiakban is online
módon fog működni. Létrehozunk egy online
platformot, amelyet az önkormányzatok töltenek
fel az adatokkal és hasonlíthatják össze mutatóikat más önkormányzatok mutatóival. D-Care
Labs projektben fejlesztendő platform részként
működik ez a szolgáltatás. A D-Care Labs platform célja, hogy online szolgáltatásokat nyújtson azon a szervezeteknek, amelyek a TÖOSZszal együttműködve szolgáltatást vagy terméket fejlesztenek az otthonápolás terén. A platform egyszerre kommunikációs felület, aminek
a legnagyobb erénye, hogy egymásnak nyújtanak információkat a tagok, másrészt egy tudásbázis is; a TÖOSZ-képzések központjai, jó gyakorlatokat, tananyagokat és tanulmányokat lehet
könnyedén elérni rajta keresztül. Lean startup
és Agile módszertannal dolgozunk majd, nagy
és részletes tervek helyett a célcsoportunkkal
szorosan együttműködve lépésről lépésre fejlesztjük a hálózatot.
A következő ülés időpontja 2020. december
15., és témája az otthongondozás és otthonápolás innovatív megoldásai.
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Otthoni szakápolás:
a rendszer alapvetően
jó, a finanszírozás
elégtelen
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ a D-Care-Labs elnevezésű Duna Interreg uniós program keretében az
otthonápolás innovációs megoldásaiért dolgozik a projekt 2020. július 1-jei kezdete
óta. Az idősek, speciális igényű gyermekek és fogyatékkal élők ápolása, gondozása a
projektben résztvevő minden országban robbanásszerű kihívást jelent. Szükség van
új, innovatív, digitálisan is támogató és megfizethető megoldásokra. A hazai helyzet
feltérképezésében a szakma legavatottabb szakemberei vannak segítségünkre, és a
legkompetensebb hazai szervezetekkel dolgozhatunk együtt. Az otthonápolási szektor
helyzetéről, nehézségeiről és kilátásairól Majerné Horváth Anita, a Magyarországi
Otthonápolási és Hospice Egyesület (MOHE) elnöke tájékozatott bennünket.
„Nagyon rossz, hogy mindig az a vád ér minket, hogy alapvetően a legnagyobb problémát az
alulfinanszírozottságban látjuk” – hangsúlyozta
Majerné Horváth Anita. A rendszer, mint mondta,
tökéletesen van felépítve, hosszú évek óta jól működik, a szakemberek szeretnek benne dolgozni, a
háziorvosok is szeretik, igénylik ezt a szolgáltatást, nagyon jó kapcsolat alakult ki a szolgáltatók
és az alapellátás között. Nagyrészt szintén sikeres az együttműködés a szociális szférával, akár
az önkormányzatokkal, akár a járó vagy fekvőbeteg intézményekkel. A betegek egyre inkább
igénylik ezt a fajta ellátást, szép lassan a köztudatba bekerülve mindenki igyekszik ezt igénybe
venni, egyetlen baj van: ehhez képest elfelejtették
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időről-időre megfelelően emelni azt a fajta finanszírozási keretet, ami a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Egészségbiztosítási Alapban
(NEAK E-Alapban) erre a szakfeladatra rendelkezésre áll. Az utóbbi években jelentősen csökkent
a szerződött szolgáltatók száma, mert humánerőforrás hiány miatt több szolgálat feladta a küzdelmet. Tehát összefoglalva: sok az ellátandó beteg,
vagyis egyre nagyobb az igény, kolléga is lenne
elegendő, ha tisztességesen meg tudnánk fizetni
Őket – hangsúlyozta az egyesület elnöke. Azok a
kollégák, akik még vállalnak az egészségügyben
munkát, azok is keresik a jobb fizetési lehetőségeket, vagyis ma nem lehet valamit úgy megfelelően működtetni, „hogy nem találok hozzá szak-
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több dolgozóra lenne szükség ahhoz, hogy adott
esetben egy beteg ellátásáért ne kelljen 30-60 km-t
utazni a szakdolgozónak. Ehhez képest pont ezeken a területeken sokszor lehetetlen megfelelő
végzettséggel rendelkező szakdolgozót találni,
mert megélhetés szempontjából integrálódnak
a városok felé. A különbségek tehát abból adódnak, hogy nincs kivel dolgozni, és ha van, akkor
sok esetben nagyon sokat kell utaztatni a dolgozókat azért, hogy elérjék a betegeket. Ez nagyon
jelentős ellátási különbséget okoz a rendszerben
– emelte ki az elnök asszony. Rámutatott, hogy
Magyarország 100%-ban lefedett szolgáltatókkal, minden településen van otthonápolási szerződés, de sok esetben sajnos a szolgáltató mégsem tudja megoldani a feladatellátást, mégpedig
azért, mert egy szakdolgozó elvesztése esetén
rendkívül nehéz annak pótlása.

Az otthonápolási szektor kilátásai
Majerné Horváth Anita

embert, mert nem tudok versenyképes fizetést
biztosítani” – tette hozzá.

Területi különbségek
Majerné Horváth Anita kiemelte, hogy a rendszer
működésében erősen jelen van a területi különbségek problémaköre mind beteg, mind szolgáltatói részről. Mint mondta, egyáltalán nem mindegy, hogy egy szolgáltató az ország melyik részén
dolgozik. Budapest, Pest megye vagy egy nagyobb
város esetén egészen mások a körülmények és a
feltételek, mint az aprófalvas térségben. Az otthonápolás nem rendelkezik bázisfinanszírozással,
hanem csak teljesítmény-alapon történik az összegek lehívása valamint a dolgozók kifizetése. Minden szolgálat annyi dolgozóval működik, amen�nyit a rendszer elbír, és amennyit tényleg foglalkoztatni is tud. Megfigyelhető, hogy viszonylag
kevés a munkavállalói státusz, főleg megbízási
szerződéssel vagy vállalkozói formában, és leginkább részmunkaidőben dolgoznak a szakemberek
ebben a rendszerben. Ennek oka, hogy – például
az említett aprófalvas térségek esetén – sokkal
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Az egyesület elnöke kiemelte, hogy teljesen természetes egy új szolgáltatási forma bevezetésekor, hogy jó esetben van egy felívelési szakasz,
vagyis fogalmazhatunk úgy, mindenki azt szeretné, hogy sikeres legyen a megvalósítás, ezért
támogató együttműködéssel egyre előrébb tud
jutni a fejlődés szakaszain. Valójában ez az otthoni szakápolás esetében is így történt, csak egy
idő után megrekedt egy szinten, és utána jött a
küzdelem. A MOHE sok esetben volt jelen olyan
pontokon, amikor meg kellett védeni a mundér
becsületét. Rengeteg jogszabály kidolgozásában
és finomításában volt részük az évek során, csak
most valahogy „lassabban őrölnek a malmok”.
Jelenleg is van egy jogszabály-módosító javaslati
anyaguk (a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól, illetve a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről, módosításával kapcsolatban), ami második éve kering
döntéshozói oldalon. A szolgáltatói kör pedig a
forráshiányt megértve a MOHE segítségével azon
dolgozott, hogy olyan javaslati anyagot állítson
össze, ami sok olyan változtatást is tartalmaz,
ami többletforrást nem igényel, viszont jelentősen segítené a könnyebb, gördülékenyebb beteg-
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ellátást. Majerné Horváth Anita fájó pontnak
nevezte, hogy az elmúlt néhány évben, nem jutottak el odáig, hogy pontot tegyenek a dolog végére.
Az általuk kidolgozott, fent megnevezett jogszabály-módosítási javaslatot több oldalról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel is egyeztették, ők is véleményezték, közeledtek az álláspontok, hogy mit miért lenne jó meglépni. Mégis az
a helyzet pillanatnyilag, hogy nincs egy végrehajtói oldal, aki véghez vigye a módosítási folyamatot, mert mindig valahol elakad a dolog, és „nem
azért, mert azt mondják, hogy nem jó” – hangsúlyozta Majerné Horváth Anita. A COVID-19 válság kezdetén 2020 áprilisában volt egy hirtelen
összehozott, online megbeszélés, amin állami és
szakmai szervezetek vezetői vettek részt. Látva a
COVID‑19 következményeit, megállapításra került,
hogy az otthoni szakápolás fejlesztése elengedhetetlen, azonnali beavatkozás szükséges. A konklúzió az volt, hogy igen, ide forrástöbblet kell azonnal, hogy a rendszer szinten tartása majd fejlesz-
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tése megvalósuljon, és a humánerőforrás hiányt
tompítani lehessen. Valójában a stabil dolgozói
háttér megteremtése az elsődleges cél. Jól látszik,
hogy költségvetési szinten valójában apró lépés
lenne szükséges ahhoz, hogy ez a szektor hatalmas előrelépést tegyen, még akár a rendelkezésre
álló kasszakeret (5,6 Mrd Ft) megduplázása is ebbe
a körbe tartozik – mutatott rá az elnök asszony.
A beszélgetés megvolt tavasszal, azóta sem történt semmi! – tette hozzá.

A kihívások
Ha a forráshiánytól elrugaszkodunk, akkor lehet
látni, hogy egyébként sokkal többre lenne képes
az otthonápolás, tevékenységi körök és kompetenciák bővítésével – mutatott rá Majerné Horváth
Anita. Kifejtette, hogy a sokat emlegetett licenc
vizsga számos olyan szakfeladatot tenne lehetővé
ennek a körnek, amit képes lenne ellátni annak
érdekében, hogy a lakosságközeli ellátás jelentősen bővüljön, hisz az a cél, hogy minél később
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vagy egyáltalán ne kelljen kórházba kerülnie adott
esetben egy betegnek. Példaként hozta az infúziós
terápiát, amely annak idején az otthonápolás feladatkörébe tartozott, de különböző okok miatt ez
megszüntetésre került. Egy ötnapos értágító infúziókúra miatt sok esetben egy betegnek be kell
feküdnie a kórházba, és a kórházi hotelszolgáltatatást használni azért, hogy naponta egy infúziót lefolyassanak, ami nem igazán költséghatékony módszer. Ezt el tudná végezni az otthonápolás rendszere a beteg lakásán, ugyanúgy, ahogy
ezt tette korábban is – tette hozzá Majerné Horváth Anita. Rengeteg olyan pont van, ahol a mobil
teamként működő szolgáltatói egység feladatokat
tudna megoldani (akár a vérvételek segítése vagy
krónikus betegek gondozása) akár új szakemberek
alkalmazásával, ami jelentős előrelépést hozna a
beteg vagy akár az önkormányzatok oldaláról a
lakosság ellátásában. Sajnos jelenleg az otthonápolás jelentős mennyiségű papír alapú dokumentációval dolgozik, többszörös ellenjegyzés mellett,
amit már ideje lenne egyszerűsíteni és nem utolsó
sorban digitalizálni – mutatott rá a problémára
az Otthonápolási és Hospice Egyesület elnöke.
Mint mondta, megfelelő eszközökkel, például
tabletek használatával, elektronikus aláírásokkal és elektronikus elrendelésekkel sokkal gördülékenyebben működhetne a rendszer. Eszközpályázatok és fejlesztések mentén ezek megoldhatók lennének. A jövőre nézve itt is kiemelte, hogy
egyre inkább nincs kivel dolgozni, ami belátható
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időn belül a rendszer összeomlásához vezethet,
ha nem kapnak segítséget. Egy újat felépíteni sokkal nagyobb befektetést igényel, mint a jelenlegit
helyre tenni egy kicsit – mondta. További problémaként rámutatott, hogy nagyon sok a pályaelhagyó. Mint mondta, az otthonápolás nagyon
sokáig munkahelymegtartó szerepet töltött be,
mert főállásba dolgozott valahol a kolléga, plusz
másodállást vállalt az otthonápolásban, ezáltal
a saját szakmájában tudott plusz pénzt keresni
– tette hozzá. Rámutatott arra is, hogy a közalkalmazotti szférában történt béremelések kapcsán egyes munkavállalók eljutottak ugyanarra a
jövedelmi szintre, míg korábban a másodállással
együtt, így ők logikusan nem vállalnak másodállást. Az otthonápolási szektor arra nem képes
egyelőre, hogy főállású munkavállalókat tartson,
mert nincs meg hozzá a megfelelő stabil anyagi
feltétel. Tehát, az a fajta munkahelymegtartó szerep, ami eddig volt, az kezd elveszni – mutatott
rá Majerné Horváth Anita.

Szolgáltatók a for-profit
otthonápolás területéről
Van rájuk igény, hiszen az otthoni szakápolás gondozói feladatokra nem szerződik, tehát az teljesen testidegen a mostani rendszerben – mondta
Majerné Horváth Anita. A betegek vagy a hozzátartozók jellemzően komplex megoldást keresnek, és amikor baj van bármit képesek megtenni
azért, hogy boldoguljanak, ami a privát szférát
viszi előre. Életképes fog maradni azért, mert, ha
valaki nem talál megoldást állami oldalról, akkor
minden követ megmozgat, hogy ezt megoldja, és
inkább fizet érte. Ez egy nagy szakadék lesz majd a
fizetőképes és a nem fizetőképes emberek között.
A privát szektor felé tolódik a rendszer – tette
hozzá. Felvetődik a kérdés azonban: ez a célunk?
Azért nem fejlesztünk, mert az a cél, hogy mindenki, aki nem fér bele, az majd megoldja valahogy?
Nem ezt szeretnénk – mondta Majerné Horváth
Anita. Véleménye szerint ez egy végtelenül igazságtalan rendszer lesz egy idő után, mert rengeteg ember lesz ellátatlan, ha ez valóban így alakul.
Budapesten, Pest megyében jó eséllyel megvan a
fizetőképes kereslet, és az ország többi részén? –
tette fel a kérdést az elnök asszony.
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A változások
és az újdonságok
szükségesek
Szerző, fotó: Kolin Péter a TÖOSZ kommunikációs titkára

A TÖOSZ társelnökévé választották a 2020. szeptember 11-ei tisztújító Küldöttgyűlésen.
Hodálik Pál korábban is szerves része volt az Elnökségnek, hiszen szarvasi
alpolgármestersége idején kulturális tanácsnokként képviselte a Szövetséget és
megfogalmazta erre vonatkozó véleményét, formálta a szervezet szakmai irányvonalát.
A változások új kihívásokat és lehetőségeket is hordoznak magukban, hiszen ma már
megyei szinten erősíti az önkormányzati szakmai munkát.
– Sok változást hozott az elmúlt időszak az életében. Kilenc év szarvasi alpolgármesterség és öt
év TÖOSZ kulturális tanácsnoki tisztség után
tavaly ősszel a Békés Megyei Közgyűlés tagja lett,
majd idén szeptemberben a TÖOSZ társelnökévé
választották. Hogyan élte meg az új kihívásokat?
– Úgy gondolom, néha kell az ember életében
a változás. Klasszikus mondás (elég sokszor hallottam az elmúlt évben, amikor az életem szóba
került egy-egy beszélgetés kapcsán), hogy ahol
bezáródik egy ajtó, ott kinyílik egy másik. A változások és az újdonságok szükségesek, és sokszor
kellenek az ember szellemi és lelki fejlődéséhez
is. Én világéletemben szerettem a kihívásokat és
az új helyzeteket, ahol lehet tanulni, ismereteket
szerezni, és kapcsolatokat építeni és persze problémákat megoldani. Ez valahogy eddig végigkísérte az életemet. Egyébként nem is kicsit meglepett a társelnöki jelölés. Ez úton is szeretném
megköszönni a jelölést és a bizalmat. Ugyanakkor jól érzéssel is töltött el, hogy gyakorlatilag egyhangúlag választott meg a Küldöttgyűlés erre a pozícióra. Remélem ebben az is benne
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volt, hogy értékelték a Szövetség és az önkormányzatok érdekében eddig elvégzett munkámat. Úgyhogy mindenkinek köszönöm még egyszer a bizalmat, különösen Schmidt Jenő elnök
úrnak és dr. Gyergyák Ferenc főtitkárnak. Korábban alpolgármesterként a TÖOSZ-on belül Szarvas város érdekeit képviseltem. Most egy kicsit
más a helyzet, hiszen jelenleg a TÖOSZ a legnagyobb magyarországi önkormányzati szövetség,
hiszen 1622 tagja van. Társelnökként az Elnökség által hozott döntések alapján immár a teljes
tagság összesített véleményét kell képviselnem a
különböző fórumokon és a megnyilvánulásaimban. A nem tag települések felé pedig a TÖOSZ
szellemiségét szükséges sugározni, ami nem is
igazán feladat, hiszen ez nem esik nehezemre.
Ugyanez igaz a megyei képviselőségre is, hiszen
ott is a teljes megye érdekeit kell szem előtt tartanom, bár az is fontos, hogy térségi tanácsnokként elsősorban a saját térségemét.
– Mi lesz a megyék szerepe a jövőben? Milyen
folyamatokat lát a megyék számára, és mit látna
még jobb fejlődési iránynak?
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Hodálik Pál

– A megyék gyakorlatilag a rendszerváltás, de
még inkább az Európai Uniós csatlakozás óta keresik a helyüket. Korábban közigazgatási és intézmény-fenntartási feladatuk is volt. Az uniós csatlakozás után létrehozták nálunk is mesterségesen
a régiókat, de hamar kiderült, hogy a fejlesztéspolitikának ez a területi szerveződése Magyarországon nem működik. Egyszerűen nincsenek történelmi hagyományai, ellentétben a megyékkel.
Szerintem jó döntés, volt, hogy a területfejlesztési feladatok visszakerültek a megyei színtérre.
A TOP-os pályázátok kapcsán az úgynevezett
területspecifikus mellékletek alkalmazásával minden megye a saját arcára tudta a pályázati kiírásokat szabni az előzetesen elkészült megyei helyzetfeltárási elemzésekre épülő fejlesztési stratégiák kapcsán. Ez az egyik legfontosabb feladatuk.
Egy lehetőség, ezen a területen segíteni a kisebb
lélekszámú települések projektjeinek generálását és a nyertes pályázatok sikeres megvalósítását. A megyék feladata továbbá azon fejlesztések
összehangolása, amelyek több települést, térséget érintenek, illetve a határmenti együttműkö-
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dések kialakítása, a határokon átnyúló pályázatok koordinálása, ezekhez, ha szükséges a megye
települési önkormányzatai részére partnerkeresés. Testvérmegyei kapcsolatok építése, testvérvárosi kapcsolatok kialakításának segítése. Szintén a megyei önkormányzatok tudják a legjobban
és leghatékonyabban szervezni a megyehatáron
átnyúló fejlesztéseket. Ugyan nem fenntartója, de
a megyei közgyűléseken minden évben beszámolnak a megyei színtéren jelenlévő szervezetek és
intézmények (gondolok itt a kamarákra, a közép
és felsőfokú oktatási intézményekre, rendőrség,
katasztrófavédelem, stb.), így a lakosság is megismerheti a munkájukat, valamint közös projekteket is könnyebb generálni. Az biztos, hogy megyei
önkormányzatoknak fontos szerepe és feladata
van és lehet a megyei szereplők közötti megfelelő párbeszédek, kapcsolatok és együttműködések kialakításban. Fontos még a megyei identitástudat és kohéziófejlesztés, a civil szervezetek és
a nemzetiségi közösségek támogatása. A gazdaságfejlesztésben lehet még szerepe a megyéknek
a jövőben. Minden megyében működik az érték-
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tár bizottság. Az itt összegyűjtött értékek bizony
komoly gazdasági fejlődést is hozhatnak egy-egy
településnek vagy térségnek. Ezek marketingelése,
projektek generálása is lehet vállalt feladat akár.
Békés megyében (többek között) például minden
évben a Megyenapon egy vásár keretében történik ezek bemutatása.
– A 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklus kapcsán milyen lehetőségek állnak az önkormányzataink előtt? Mire kellene figyelni a társadalmasítás
folyamán, mit tanácsolna a polgármestereknek?
– Úgy gondolom, ahogy az országnak, a megyének, úgy minden településnek kell hogy legyen
egy fejlesztési koncepciója. Az itt meghatározott célokhoz, nevesített programokhoz, projektekhez kell megkeresni a forrásokat. Azok az
önkormányzatok, amelyek több forrással rendelkeznek, akár még a terveket is el tudják ezekhez
készíteni, ami meggyorsíthatja egy-egy pályázat
beadását és sikerét is. És persze a társadalmasításkor is sokkal könnyebb egy-egy kiíráshoz úgy
javaslatot tenni, ha mi magunk is tudjuk, hogy az
adott fejlesztést milyen feltételek mellett tudjuk
megvalósítani. A Versenyképes Magyarország
Operatív Programon (VMOP) belül jelenik meg
a régi TOP. Nem lesz külön program a megyei
jogú városoknak, az is ide kerül beépítésre, várhatóan a megyéknél számukra külön lehatárolás történik. A kormányzat korábban tervezett
elindítani egy Modern Kisvárosok Programot is.
Ehhez kapcsolódóan a TÖOSZ több munkacsoportot is létrehozott, hogy megfelelő javaslatokat
dolgozzunk ki (külön örömömre szolgált, hogy
az egyik csoport munkáját vezethettem, koordinálhattam). Ez a COVID-19 időszak miatt várhatóan nem lesz önálló program, hanem szintén
ide épül be. A Magyar Falvak Program (amelyhez
annak idején szintén egy komoly összefoglalót és
fejlesztési irányokat is tartalmazó anyagot készített a TÖOSZ erre létrehozott munkacsoportja),
továbbra is megmarad. Felhívnám a figyelmet
továbbá, hogy az európai uniós elvek alapján az
agrár- és vidékfejlesztési források 5%-át LEADERtípusú fejlesztésekre kell fordítani továbbra is.
Azt hiszem ez az a terület, ahol a polgármesterek a legjobban bele tudnak szólni a helyi akciócsoportokon keresztül a fejlesztési stratégia kiala-

www.toosz.hu

kításába, és a pályázati felhívások megjelentetésébe. Itt lehetőség van teljesen térségspecifikus
kiírások elkészítésére is. Emellett ne felejtkezzünk
meg, hogy a településeken nem csak a „beton” a
fontos, hanem az ott élő emberekhez (testi, lelki,
szellemi fejlesztésekhez) kapcsolódó projektek,
melyek a következő ciklusban a Humánfejlesztési Operatív Programban (HOP) lesznek elérhetőek. Ide tartoznak a civil, kisebbségi, nemzetiségi és közösségi fejlesztések, a különböző
korosztályokhoz kapcsolódó helyi programok,
egészségügyi, egészség megőrzési kezdeményezések, képzések, és még sorolhatnám – egyszóval minden, ami „emberi”. Erre a területre sokkal
több forrást szán az Európai Unió a 2021-2027es fejlesztési ciklusra, így hazánkba is több forrás érkezhet. És végül ne hagyjuk ki a különböző
nemzetközi és határon átnyúló fejlesztési programokat sem. Ezekre is érdemes odafigyelni, és
ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor viszont
időben szükséges megkeresni hozzá a partnert,
és elkezdeni a közös tervezést.
– Ön jelenleg az egyetlen a TÖOSZ Elnökségében, aki nem településvezetőként, hanem egy területi önkormányzat képviseletében vesz részt a Szövetség vezetésében. Mit gondol, ez milyen előnyöket rejt magában?
– Békés Megyei Önkormányzata egy éve csatlakozott a TÖOSZ-hoz. Zalai Mihály elnök úr
kezdeményezésére a közgyűlés támogatta ezt a
döntést. Mivel én már korábban is kapcsolatban
voltam a szervezettel, a közgyűlés engem delegált képviseletre. Így a TÖOSZ vezetőségének is
nagyobb rálátása van a megyéknél folyamatban
lévő delegált feladatokra, határidőkre. Ilyen például
a most készülő megyei fejlesztéshez kapcsolódó
helyzetfeltárások és fejlesztési stratégiák menete.
Mint éppen nem gyakorló településvezető nem
látom egy település üzemeltetésének napi gondjait, viszont mint megyei tagozatvezető az összes
megyei tagtelepülésünk gondjait megélem. Létrehoztunk egy megyei csoportot a Facebookon,
ahol minden nap igyekszem megosztani az aktualitásokat, és ezen keresztül a polgármesterek is
meg tudják osztani a gondjaikat, elképzeléseiket,
amelyeket a megyei önkormányzat, és a TÖOSZ
vezetősége felé is továbbítani tudok.
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– Mi a véleménye a TÖOSZ stratégiai, érdekvédelmi szerepéről? Mit gondol, mi a leg fontosabb a következő hat hónapban, és aztán a következő években?
– Az egyik legfontosabb dolog, amit megtapasztaltam és megéltem, hogy a TÖOSZ az önkormányzatok érdekvédelmi tevékenysége során sohasem
fogalmaz meg politikai, csak szakmai véleményt.
Az önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseket
ebből a szempontból vizsgálja az Elnökség, és még
egyszer kiemelném, csakis szakmai véleményt alakít ki (lásd legutóbb a helyi iparűzési adó kérdése).
Aki figyeli a tevékenységünket, annak ez nyilvánvaló. Több kezdeményezésünket is elfogadta már
a kormányzat. Az elkövetkező időszak, amíg nincs
meg a megfelelő védettség, a COVID‑19-ről fog
szólni. Fontos, hogy az önkormányzataink naprakészek legyenek a rájuk váró feladatokból. Az
érdekvédelem nagyon fontos feladat és ez folyamatosan fennáll. Ezen kívül, mint korábban beszéltünk róla, lassan indul a 2021-2027-es uniós ciklus, és az elnökség tagjai közül többen képviselik a
szervezetet az előkészítésre és nyomon követésre
létrehozott bizottságokban. Ezen kívül szeretnénk
a tagtelepülések számát tovább növelni, erősítve
így is a Szövetségünk erejét, és persze segítve a
települések működtetését.
– Tudjuk, hogy a nemzetközi együttműködések
elkötelezett támogatója, hiszen a finn-magyar testvérvárosok hálózatában is aktív volt Szarvas város
képviseletében, a norvég-magyar együttműködésben is oszlopos tagja volt a TÖOSZ-csapatnak.
Mit gondol, mennyire alakul át a járvány alatt,
után ez a fajta együttműködési, tanulási lehetőség a határokon átívelve?
– Igen, alpolgármesterként is fontosnak tartottam, hogy bekapcsolódjunk nemzetközi programokba, és részt vegyünk ilyen projektekben. Ehhez,
ahogy korábban már említettem, megfelelő partnereket kellett keresni. Városunknak ezen időszakban
voltak először nemzetközi pályázatai. Több nyertes
román–magyar együttműködéses pályázatunk is
volt, de sikeresek voltunk a Visegrádi és a Norvég
Alapnál, az Interregben, sőt még török–magyar
együttműködésen is. Pályáztunk Duna Transznacionális Programban és EuropAid-ben is más partnerségekben. A pályázatok előkészítésében már
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akkor sem volt idegen az online kommunikáció,
hiszen az ismerkedés és előkészítés időszakában
sokszor WhatsApp-on vagy Skype-on vettük fel
először a kapcsolatot egymással, és kezdtük meg a
közös munkákat. Nyilván a járvány alatt az online
kommunikáció csak tovább erősödött, és mondjuk ennek azért költségcsökkentő hatása is lehet.
De vannak olyan dolgok, amelyeket személyesen
kell látni, megtapasztalni, az „online-ság” elveheti
ennek empirikusságát, és csökkentheti a hatékonyságát is ezáltal. (Például nem ugyanaz személyesen bemenni Finnországban egy működő ifjúsági
klubba, vagy megnézni egy videón a működését.)
Reméljük nem tart sokáig ez a helyzet. Nemrégiben vehettem részt szintén a TÖOSZ képviseletében Schmidt Jenő elnök úrral együtt egy, a Belügyminisztérium és Izrael Állam Nagykövetsége
által szervezett online rendezvényen, ahol olyan
okos megoldásokat mutattak be, amellyel Izraelben igyekeznek védekezni a járvány terjedése és
annak gazdasági hatásai ellen, illetve segítik az
ottani önkormányzatok hatékony működését. Az
idő rövidsége miatt ezeket gyakorlatilag csak felvillantani tudták, de megvannak az elérhetőségek, és vannak olyan dolgok, amelyeket nálunk is
lehetne hasznosítani.
– Ön szerint miért érdemes nemzetközi együttműködésekben részt venni?
– Nemzetközi projektek megvalósítását mindenkinek tudom ajánlani három okból is. Először is nagyon sokat lehet tanulni a külföldi partnerektől. Nem kell mindent újra kitalálni. Persze nyilván előfordul, hogy az adott országban
más a politikai, gazdasági, társadalmi berendezkedés, mások a prioritások, és szükséges a látott
és megvalósítani kívánt jó gyakorlatokat adaptálni (ahogy egyszerűebben viccesen magunk
között mondjuk, lemagyarítani), de szerintem
már ezért is megéri. Egyszer az egyik képviselőnk azzal jött haza egy nemzetközi programban
elnyert okos város konferenciáról, hogy „na láttam, hogy hogyan nem fogjuk ezt megcsinálni,
mert nálunk nem ez kell”. Mert a többiek sikeréből, de kudarcából is lehet tanulni. Másodsorban sokszor olyan projekteket lehet megvalósítani, melyekre egyszerűen más programokból
nem lehet pályázati forrásokat szerezni. A har-
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madik ok pedig a személyes kapcsolatok kialakítása, amelyek lehet, hogy akár barátsággá is alakulnak. A TÖOSZ pedig a nemzetközi kapcsolatai révén minden ilyen programban összeköttetésben van az adott ország legnagyobb ottani
önkormányzatokat tömörítő szövetségével. Így
nem csak az együttműködési programok generálásában, de például bizonyos esetekben a partnerkeresésben is tud segíteni.
– Mit gondol a TÖOSZ tudásközponti szerepéről, milyen témában látna potenciált, amiben
önkormányzati igény mutatkozik a kapacitásépítésre, gyakorlati tanulásra?
– A TÖOSZ az egyetlen magyarországi önkormányzati szövetség, amely rendelkezik önálló,
valamennyi önkormányzat számára nyitott irodával, informatív honlappal, közösségi médiafelületekkel, szakmailag elhivatott munkatársakkal. A budapesti központban az elmúlt időszakban is gyakran voltak különböző olyan képzések
és kezdeményezések, amelyek segítik az önkormányzati vezetők és képviselők munkáját. Gondolok itt például a Polgármester Akadémiára, vagy
az önkormányzati képviselőknek szervezett képzésekre (költségvetéskészítés, konfliktuskezelés,
stb.) Ezen kívül a szervezeten belül több olyan klub
alakult, amely egy-egy speciális téma köré szervezi az érdeklődőket (pl. Innovatív Önkormányzatok Klubja). Az elmúlt évek megyei és regionális konferenciáinak témái mindig az aktuális helyzetnek megfelelően, a tagság igényeire alapozva
lettek meghatározva, bevonva nagyon sokszor a
kormányzati szereplőket. A TÖOSZ évek óta meghirdeti és megtartja – immár a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását is maga mögött tudva – a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyét,
amelynek témáit megint csak az aktualitások
adják. Ebben az esztendőben ez a járványhelyzet által támasztott kihívásokra adott válaszokról szólt, az önkormányzatok különböző működési területéről.
– Miért tartja fontosnak, hogy az egyébként is
rendkívül elfoglalt településvezetők időt szakítsanak ilyesmire, különösen napjainkban?
– Az előbb felsorolt rendezvényeken a polgármesterek, képviselők, jegyzők, polgármes-
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teri hivatalok munkatársai mindig naprakész
ismeretekre tehetnek szert, és olyan jó példákat láthatnak, amelyek már más településeken
kipróbáltak és jól működnek. Nem kell kitalálni,
csak adaptálni. Sokszor hallottam ezeken a rendezvényeken, hogy „de hát ezt mi is meg tudjuk
csinálni”. És ami külön jól működött korábban,
hogy a szünetekben, a vacsora után a polgármestertársak egymás között kötetlen beszélgetés formájában is meg tudták osztani az „ezt Te
hogyan csinálod” jellegű kérdésekre felmerülő
válaszaikat, tapasztalataikat, mintegy egymástól is tanulva a jó dolgokat, de okulva a másik
kudarcaiból is. Én korábban rengeteget tanultam ezekből a beszélgetésekből. Sokszor ámulva
néztem, hogy egy gyengébb költségvetési kondíciókkal és kisebb lélekszámmal rendelkező
településen milyen közösségi összefogást képes
elérni egy polgármester egy-egy projekt megvalósítása érdekében, melyet egy „gazdagabb”
település könnyedén megold pénzügyileg. Amit
külön kiemelnék, hogy a TÖOSZ folyamatosan
tud alkalmazkodni a tagság és a változó világ
kihívásai által generált igényekhez. Hogy egy
– konkrét – példát mondjak erre is. A legutóbbi
időkben minden a járványhelyzet körül forog.
Ebben az ügyben tavasszal hetente tartottunk
online elnökségi üléseket. Most ősszel is volt már
több online konferencia szakértők részvételével.
Szolgáltatóktól árajánlatokat kért be a munkaszervezet és küldött ki a tagoknak tájékozódási,
tájékoztatási jelleggel. A világméretű koronavírus-járvány napjainkban még inkább kihívás elé
állítja a gazdasági szereplőket és az önkormányzatokat is. A TÖOSZ reagálva erre a helyzetre
úgynevezett változásmenedzsment tudásprogramot kínál polgármestereknek, melynek alapgondolata, hogy egy agilis gondolkodású polgármester megismeri és megérti a váratlan körülmények természetét, időben felismeri a változás
lehetőségét, és innovatív megoldásokat keres a
településen. Az önálló iroda és az önálló munkaszervezet teszi lehetővé, hogy mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi együttműködésekben
ilyen aktív legyen a TÖOSZ, és hogy megfelelően el tudja látni az önkormányzatok érdekképviseletét is.
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A legnagyobb
lehetőség a közmunka
Szerző: Hajós Anna
Az Észak-Alföldön, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, igen közel az ukrán határhoz található Hetefejércse. Két település: Hete és Fejércse
egyesüléséből jött létre 1977-ben. Nevük szerepel
a XIII–XIV. századi oklevelekben. A Wikipédia
megemlíti, hogy a 2001-es népszámlálásnál a
lakosság 91%-a magyarnak, 9%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát. Kiss László 1994 óta
megszakítás nélkül a település polgármestere.
– Hányadik éve tölti be a polgármesteri tisztséget?
– 28. éve, hetedik alkalommal választottak meg.
– Akkor egy nemzedék nőtt fel ez alatt az idő
alatt. A tavalyi választáson volt ellenfele?
– Volt, de 90% feletti eredményt értem el. Valóban, akik az első megválasztásomkor születtek,
már nagyrészt családos emberek.
– Ön főfoglalkozású polgármester?
– Rokkantnyugdíjas vagyok, volt egy csúnya
balesetem, 1991-ben vonatnak ütköztünk személyautóval. Akkor 28 éves voltam, és azért vállaltam el a polgármesterséget, hogy legyen valamilyen elfoglaltságom, nem a pénzért és nem a
hatalomért.
– Hány lakosa van a településnek?
– A nyilvántartás szerint 318. A beregiek legkisebbjei között van a község. Zsáktelepülés vagyunk,
mindenféleképpen rosszak az adottságaink. Nem
igazán tudjuk megtartani a lakosságot.
– Az ukrán határ közelsége öröm vagy gond?
– Gond, hogy távol vagyunk mindentől, a munkahelyektől is. Akármilyen szakmát tanulnak az
emberek, nem tudják itt kamatoztatni. Általában földműveléssel, növénytermesztéssel foglalkoznak, néhány kényszervállalkozó is van. A kis
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Kiss László polgármester

földjüket megművelik, és próbálnak a felszínen
maradni. Az állattenyésztés is visszaszorul mostanra. Akik eddig ezt végezték, már hatvan év
körüliek és nem bírják a nehéz fizikai munkát. Egy
vállalkozó van, aki szarvasmarhával foglalkozik.
A legnagyobb lehetőség a közmunka. Most 27-en
dolgoznak így, megkapva a kínálkozó alkalmat.
– Ők mit csinálnak?
– Két programunk van; az egyik a belterület
rendezése, a falu tisztántartása, a másik a mezei
utak karbantartása.
– Vannak-e pályázataik?
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A hetefejércsei Oltalom Idősek Központja

– Kistelepülés vagyunk. Próbálunk pályázni.
Most például a művelődési házat szerettük volna
felújítani, de sajnos nem nyertünk. Az erre a forrásra beadott pályázatok közül egy sem nyert.
Viszont sikerült egy bentlakásos szociális otthonra
pályáznunk. Egy valamikori, teljesen tönkrement
régi kúria épületéből alakítottuk. 30 fő számára
alkalmas, ám csak 50 feletti lakó esetében rentábilis, így az önkormányzat nem tudná üzemeltetni. Ezért átadtuk a Magyarországi Evangéliumi
Testvérközösségnek, amelyiknek itt a közelben
több iskolája, intézménye van. Számunkra azért
is fontos, mert 17 helyi asszony is dolgozik ott.
– Falumúzeum?
– Működik. Tavaly pályáztunk, idén nem nyertünk, pedig talán sikeresebb lett volna, mint a
könyvtár. Pedig ráférne a felújítás. Ez egy régi iskola
volt, mellette tanítói lakással 1945 előtt. A tanítói
lakásból lett a múzeum, így kapott funkciót. Egy
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részében a régi iskolai eszközök vannak, mint a
fakörzők, osztálynaplók az ötvenes évekből, meg
azok a dolgok, amelyek az 1960-70-es évek iskolájában természetesek voltak. A másik teremben
a helyi szövőtudomány kellékei tekinthetők meg.
Az, ahogy szőtték egykor a lepedőt, mire kellett
a guzsaly, illetve a faluban fellelhető régi bútorok, amelyekről én sem ismerem már, hogy mire
valók. Érdekesség, hogy a ’68-70-es években volt
a legtöbb, 142 gyerek Hetefejércsén. Most három
településen, Csarodán, Tákoson és Hetefejércsén
együtt nincs ennyi.
– A közösségi életüknek fontos része pedig a
művelődési ház. Ott mi történik?
– Az ott lévő könyvtár heti két alkalommal van
nyitva, lehetőséget ad a gyerekeknek használni az
internetet, illetve könyveket olvasni. Azonban
egyre jobban csökken a látogatottsága, mert itt és
a környező településeken is mindenki az okos tele-
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fonját használja inkább a könyvtári számítógépek
helyett. Az olvasás meg egyre kevésbé érdekli őket.
Azok a hölgyek, akik bejártak olvasni, megöregedtek, vagy meghaltak. A fiatalok pedig elhagyják a
települést. Így keletkezik egy űr a látogatók között.
– Milyen rendezvényeik vannak?
– Minden évben megünnepeljük az Öregek
Napját. Ötvenöt éves korra levittük a határt, és
mindenkit meghívunk közülük erre az alkalomra.
Finom vacsorát vagy estebédet kínálunk, hogy
még világosban haza tudjanak menni. Egy kis
mulatságot tartunk, fellépnek az iskolások, vagy
az óvodások, lehet táncolni. Ha egy kis műsort
adunk, még inkább eljönnek az idősek, ha fellép
az unoka, a rokon, vagy éppen a szomszéd.
– A két településből alakult Hetefejércse részei
nem rivalizálnak?
– Hete és Fejércse évszázadokig külön település volt. A ’70-es években összevonták őket, mert
„mentünk” a Szovjetunió példája után, hogy megszűnjenek a kisfalvak. A kilencvenes években,
amikor lehetőség lett volna a szétválásra, már
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annyira elnéptelenedett, hogy nem volt értelme.
Van egy könyvem, amelyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a népszámlálási adatok
találhatók az 1700-as évektől. Ebben az 1910-es
alkalommal még a két településnek 1300 lakosa
volt. Nagy csökkenést hozott az I. világháború, a
II. világháború, a „málenkíj robot”. Nincs rivalizálás, teljesen egyben vagyunk.
– Egy határ menti településnél az embernek
mindjárt a csempészet jut az eszébe. Ezt érzik
önök is?
– Most már nem. Kezd kiegyenlítődni az ukrán
és a hazai cigaretta ára. De előtte sem volt nagymértékű a cigarettacsempészet, a rokonok hoztak
pár kartonnal. De ez is csak időszakos volt. Úgy
hallom, Ukrajnában úgy megemelkedett a cigaretta ára, hogy nincs rajta olyan haszon, amiért
érdemes lenne kockáztatni.
– Mióta TÖOSZ-tagok?
– Réges-régen léptünk be. Szólnak, ha van valamilyen lehetőség, de nem sok mindenben tudnak segíteni.
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A mi falunk,
a mi jövőnk
Szerző: Hajós Anna
Magyarország harmadik legnagyobb tanyás települése a Bács-Kiskun megyei, kiskunfélegyházi
járásban lévő Petőfiszállás. 500 tanya élhető világa
7765 hektáron, és kis, ám gyönyörűen karbantartott virágos utcákkal rendelkező belterület a
sajátossága. Különleges feladatok és lehetőségek
jellemzik. A falu önkormányzata tíz éve tagja a
TÖOSZ-nak. Ahogy polgármestere is tíz éve Szász
János, aki a harmadik ciklusát tölti. Gondjaikról, lehetőségeikről és fejlődésükről kérdeztük őt.
– Hány lakosa van a településnek?
– A 2019-es éves statisztika alapján 1590 fő.
60-70%-uk tanyán élő. Ezért mondhatjuk, hogy
a település egyedi szerkezetű. Ígyt egészen más
logisztikával kell dolgoznunk az élhető tanyavilág megtartásáért, és kifejlett szociális rendszerrel kell működnünk. Csak 72 hektáros, kicsi a belterület és óriási a külső rész.
– Hogyan lehet megtartani az itt élőket?
– A széleskörű szociális rendszerrel, amely
magában foglalja a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, a tanyagondnoki szolgálatot, szociális
étkezést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszer
teljes lefedettségét. Az idősek biztonságérzetének
megteremtéséhez több mint 50-60 telefonkészülékkel kapcsolódunk be a jelzőrendszeres hálózatba. Az időseket és a fiatalokat egyaránt bevonjuk a saját szociális rendszerünkbe. Gyerekszállítást, felnőtt és betegszállítást egyaránt végez a
három tanyagondnoki autónk. Egyedi az is, hogy
vérvételi engedéllyel rendelkezünk. Nem könnyíti
meg a tanyagondnoki munkát, hogy mintegy 200
kilométernyi földúthálózatunk van. A legmes�szebb lévő tanya több mint 10 kilométerre talál-
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Szász János polgármester

ható. 85 lakos vesz részt szociális étkeztetésben.
Évi 3-4 millió forint az erre fordított éves pluszkiadásunk. A szűk 1000 fős lakosságú Gátérrel és
az 1800 lakosú Pálmonostorával vagyunk közös
önkormányzati hivatalban.
– Honnan vannak forrásaik?
– 2010-ben, amikor ide jöttem, az egy főre jutó
adó- és önerőképesség 20 ezer forint volt. Azóta
sok vállalkozást sikerült letelepítenünk, ezek biztosítják a bevételt a helyi iparűzési adó által. Ahhoz,
hogy tervezni tudjam a jövő évet, látnom kell a
vállalkozások fejlődését, amelyben jelentős segítséget nyújt az önkormányzat is (pályázati munkák segítése, hozzájárulása, menedzselés). A település szempontjából kardinális kérdés, hogy itt
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tarthatjuk-e a helyi iparűzési adó bevételi összegét. Jelenleg 35 100 forint az egy főre eső adómegtartó képességünk, amely kiemelkedő eredmény.
Ennek van jó és rossz oldala is. Pozitív ebben, hogy
megalapozott forrást jelent a település fejlődése
és fenntarthatósága szempontjából, a nehézség,
hogy minden egyes pályázatnál nagyobb összegű
önerőt kell biztosítanunk.
– Milyen jelentős pályázatokat sikerült a tíz év
alatt elnyerni és megvalósítani?

A területrendezés keretében új területek belterületbe vonására került sor. Ezen a részen szilárd
útburkolat megközelítéssel sikerült új portákat
kialakítani. A 2019/20-as évben a Magyar Falu
Program keretén belül megvalósuló projektek
is jelentős összeget képviselnek, 65 millió forintot. A település vezetősége folyamatosan keresi
a lehetőségeket a további fejlesztéséhez. A képviselőtestület tagjai mindig támogatólag állnak a
pályázati munkákhoz, egyetértésben dolgozunk.

Pálosszentkút, Mária kegyhely

– 2014-ben az iskolabővítés, két teremmel
(45 millió forint), jelenleg folyik a tornaterem építési programunk, amely megközelítőleg 500 millió
forint értékű. 2019-ben egy három csoportszobás
új óvoda létesítése 200 millió forintból, amelyben
a családi bölcsődénk is működik, amely a TOPpályázaton belül valósult meg. 2017-ben közlekedésfejlesztésre, biztonsági beruházásokra 60 millió forintot tudtunk fordítani. Ebbe beletartozott
az útszélesítés, a belterületi utak javítása is. Közel
ötven porta villamosítása ugyancsak megtörtént.

34

ÖNkormányzat | negyedik negyedév

Mindannyian szívünkön viseljük a település fejlődését. Erős a vonzereje a falunknak; a belterületen szinte nincs üres ház, sokan Kiskunfélegyházáról települnek ide ki. Dinamikus a fejlődés, a lakosság száma folyamatosan nő. Jó az itt
élők korszerinti megoszlása. Azt veszem észre,
az iskolázott fiatalság kimondottan keresi a külterületi ingatlanokat. Több mint ezer feletti a 20
és 60 év közötti korosztály, ők aktív részesei a
település életének.
– Ezek szerint kevés a közmunkás?
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– A közfoglalkozottak száma 10 és 15 fő közötti.
Ebben a kis közmunkaprogramban is jelentős dolgokat tudtunk megvalósítani. Három hektáron
zöldséget termesztünk a konyhánk ellátására.
Így 800 főre főzhetünk, és más településekre is
szállítunk ételt. Büszkén mondhatom, hogy közel
40 hektár saját erdővel is rendelkezünk, sokat telepítettünk a szociális közmunka program keretében. A kitermelt fát az önkormányzat fafűtéses
ingatlanjainál hasznosítjuk. A családok letelepítése érdekében az önkormányzat több szociális
bérlakással rendelkezik.
– Milyen az itteni földek minősége?
– A 0-tól a 20-22 aranykoronásig terjed. Alkalmazkodva a helyi adottságokhoz állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak az itt élők.
A bejárás során láthatta Ön is, hogy a rendszerváltás után a termelőszövetkezet nálunk megmaradt. Jelenleg is sok embert foglalkoztat. A legelőkön 800 ridegtartású marhájuk van. Az állatállomány eltartásához jelentős a takarmánynövények
termesztése. Egyre inkább kedveltek a tanyavilágban az őshonos magyar fajták, a szürke marhák,
mangalicák, a cigája juh.
– Milyen helyi vállalkozásokra számíthatnak?
– Működik a Komfort Style Kft. cipőüzem,
amely elsősorban kényelmi lábbeliket exportál; a
Kiss Torma Kft. a hazai piacok mellett külföldön
is forgalmazza hagyományos és kuriózum termékeit. A Szentkút Tejüzem széles skáláját nyújtja
az adalékanyagok nélküli tejtermékeknek, ebben
az évben nyitotta meg kapuit. Rajtuk kívül élelmiszerüzletek, Tüzép telepek, szállítmányozási
cégek, vendéglátó egységek, autószerelő műhelyek szolgálják az itt élőket.
– Mennyire számít „húzóerőnek” Petőfi neve a
település számára? Milyen érdekességeket kínálnak az ide érkezőknek?
– Petőfi édesapja, Petrovics István ezen a területen legeltetett. Településünk 1952-ben lett önálló
község, azóta viseli büszkén híres költőnk nevét.
Általános iskolát, a termelőszövetkezetet, valamint utcát is neveztek el Petőfi Sándorról. Van egy
tájházunk, az 1900-as évek elején épült, amelyet
most újítunk fel. Ez egyike az egykori 12 tanyasi
iskolának. A faluhoz tartozik Pálosszentkút, amely
Magyarország egyik legjelentősebb Mária kegy-
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helye, ahová több száz éve érkeznek zarándokok. Tavaly 8000 látogató járt itt. Most Szent
II. János Pál pápa vérereklyéjével gazdagodott a
temploma. A kegyhely további fejlesztése a településsel közösen, összefogva történik. A zarándokház építéséhez nagy összegű támogatást sikerült elnyernie a kegyhely gondozását ellátó Pálos
rendnek. 220 méter mélyből érkezik a természetes
gyógyvíz, amelyet ásványvíznek minősítettek, és
így kívánják palackozni a most megépült palackozóüzemben. Petőfiszállás másik nagy értéke a
Péteri-tó. A Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő, védett tavat csak engedéllyel és kísérővel
lehet látogatni. Vadvizes, nagykiterjedésű szikes
rétekkel körülvett, különleges, pusztai növény- és
állatvilággal. 200 madárfaj megtalálható a területen, benne az összes hazai gémfaj, amely itt költ,
vannak csigafajok, tarajos gőték. Három kilométeres tanösvény készül, fotó lessel, amely remélhetőleg turisztikai vonzerő lesz.
– A tanyasi élet mennyire teszi lehetővé a közösségi együttműködést?
– Petőfiszállás lakossága őrzi népi hagyományait, gazdag történelmi múltját. Helyi hagyományőrző csoportok működnek többféle területen: népdal, néptánc és egyházi zene terén. 21-ik
alkalommal tartottuk meg a Szállási Napokat, a
település falunapjaként. Sor kerül hagyományőrző
disznóvágásra is. Minden évben megrendezésre
kerül a pünkösdi és a Kisasszonynapi búcsú, régi
hagyományokra nyúlik vissza a szüreti felvonulás
és bál. Az itt élők közül sokan folytatnak hagyományőrző kézműves tevékenységet. Működnek
civil szervezetek, a nagycsaládosok, a vadásztársaságok és a polgárőrség segíti az együttműködést. Minden területen példaértékű az összefogás.
– A tíz év a TÖOSZ-ban milyen tapasztalatokat hozott?
– A településünk mindennapi munkájához
elengedhetetlen tapasztalatokat, véleményeket
nyújt. Minden település példái segítséget jelentenek a vezetésemhez. A mindenkori jogi változások életben való alkalmazásához is segít a szövetség. Széleskörű tájékoztatást ad a közigazgatás minden területén. A TÖOSZ munkájához
további sok sikert kívánunk, és bízunk abban,
hogy továbbra is a települések érdekeit képviselik.
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Sok tervünk van
Szerző: Hajós Anna
Pest megye Szobi járásában, az Ipoly bal partján
fekszik a jövőre 760 éves Letkés, amelynek életét
és sorsát nagymértékben befolyásolja, hogy 1920
óta határfalu. Polgármestere a független Huszák
Tamás, aki most kérte, hogy a községet vegye tagjai közé a TÖOSZ. Élve a lehetőséggel, segítségével bemutatjuk Letkést.
– Mióta polgármester?
– Ez az első periódusom. Megválasztásomig
semmilyen kapcsolatom nem volt az önkormányzattal. Teljesen más területről érkeztem. Szakmámat tekintve mentőápoló vagyok, tavaly év végéig
ez volt a főállásom. Január elsejétől a településvezetés lett a főállásom, a mentőápolói munkámat másodállásban végzem továbbra is. Korábban nem dolgoztam önkormányzati területen,
bár némi rálátásom volt. De azt, hogy ez a feladat
mennyire sokrétű egy ilyen kis önkormányzatnál
is, azt csak a gyakorlat mutatta meg. Ez teljes fordulatot hozott mind az én, mind a letkési hivatal életében. Az itt dolgozók egy része ugyancsak
lecserélődött. Jó kis csapatot hoztunk létre, hos�szútávon tudunk együtt dolgozni.
– Hány lakosuk van?
– A legfrissebb adatunk szerint 1183 fő.
– Mivel foglalkoznak az itt élők?
– Nem igazán lehet általánosítani. Van Ipolytölgyesen egy üzem, ahol autóbelső alkatrészeket készítenek, ott elég sok embert foglalkoztatnak a mi településünkről is. Vannak, akik helyben, a kis üzletekben, vendéglátó egységekben
találtak munkát. Az óvoda, az iskola és a hivatal ugyancsak a helyiekre számít. Jobbára ingáznak az emberek.
– Munkanélküliség okoz-e gondot?
– Olyan kedvező helyzetben vagyunk, hogy jobbára mindenki dolgozik valahol. Aki pedig segítségre szorul, azt próbáljuk a közmunkaprogramban foglalkoztatni. Összesen 11 főre kaptuk meg
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Huszák Tamás polgarmester

a keretet, közülük egy hosszútávon dolgozhat. Ők
végzik a külterületi utak, területek karbantartását, részt vesznek a település tisztántartásában.
Ez az idejük nagy részét fel is emészti.
– A térképen látható, hogy igen közel a határ.
Ez előny vagy hátrány?
– Határátkelő településünk van, ami mindenképpen előny amiatt, hogy szabadon átjárható a
magyar-szlovák határ. Nagyjából 16 kilométerre
vagyunk Esztergomtól, így az olyan szolgáltatás
vagy munkahely, ami nem elérhető a településen,
ahhoz viszonylag könnyen hozzájutnak az itt élők.
– Az átnyúló családi kapcsolatok léteznek?
– Igen. A szlovákiai Ipolysalka éppen szemben van velünk. Gyakorlatilag a felvidéki települések lakosságának 80-90%-a magyar. A családok pedig összejárnak, a rokoni szálak meg-
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maradtak, tartják a kapcsolatot. Sokan onnan is
átjárnak Magyarországra dolgozni, a nagyobb
munkahelyek buszjáratokkal segítik a dolgozóik
munkába járását.
– Letkés a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén fekszik. Ez segít, vagy nehezít az önök életén?
– Mindenképpen vonzereje a településnek. Különösen turisztikai szempontból értékes a területünk
ezáltal. Nyilvánvaló, hogy ha valamilyen fejlesztésben gondolkodunk, erre csak a parkkal együttműködésben van lehetőség. Olyanban, ami nem
sérti a Nemzeti Park érintetlenségét. A továbbiakban is csak olyan fejlesztést szeretnénk beengedni a területre, amely a profilba vág és a nemzeti értékeink sem sérülnek.
– A Magyar Falu Programra próbáltak pályázni
és esetleg sikerült eredménnyel?
– Idén pályáztunk óvodai fejlesztésekre, orvosi
rendelő felújításra, önkormányzati útfelújításra,
közterület karbantartó eszköz beszerzésre, temető
fejlesztésre. Ezek közül sikerült támogatást nyernünk az óvodai játszóudvar felújítására és önkormányzati útfelújításra. Művelődési házunk tetőszerkezetére is sikerült pályázati forrást nyernünk. Ez utóbbi pályázatot még az előző önkormányzati vezetés állította össze. A jelenleg nem
támogatott pályázatokból annyi előnyünk szár-

mazott, hogy a felmérés révén konkrét tervekkel, ajánlatokkal rendelkezünk, és ha a későbbiekben kiírásra kerül egy újabb pályázati lehetőség, csak frissíteni kell ezeket az anyagokat és
ismét be tudjuk adni.
– Olvastam, hogy szlovák–magyar turisztikai
és régészeti feltárásra, együttműködésre kötöttek
szerződést. Mit takar ez?
– Már a megvalósítás szakaszában vagyunk. Ez
egy határon átnyúló Interreg-es pályázat, ami a
Rába-Duna-Vág ETT finanszírozásában valósul
meg. Szlovák – magyar együttműködés során
Bajta község a szlovák partnerünk, Letkés Község Önkormányzata a vezető partner. Nálunk Letkés első templomának a régészeti feltárása szerepel a pályázatban, az ehhez tartozó konferenciával, előadásokkal, kiállítóhelyek létrehozásával.
Bajtán pedig a tájház felújítása a cél. Összességében 50 ezer euró az elnyert összeg, amely 50-50
százalékban oszlik meg a két település között.
Nálunk már a régészek feltárták a templom helyét,
aminek építési ideje ismeretlen, először 1464-ben
említi írásos forrás. Most a tereprendezés folyik,
és a tárgyi leletek tisztítása, restaurálása. A tereprendezés után egy pihenőhely kerül kialakításra,
információs táblákkal, hogy a látogatók megismerhessék a templom történetét. A művelődési

Letkési látkép
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Letkési Napköziotthonos Óvoda

házban kiállításon ismerhetők meg majd a megtalált relikviák, konkrét tárgyi emlékek.
– Különleges további érdekessége Letkésnek az
itt az Ipolyban talált bödönhajó, amely a község címerében is szerepel. Azzal mi történt és mi
lehet a sorsa?
– Jelenleg az állagmegóvása miatt egy bányatóban elsüllyesztve várja a sorsát. Korábban a
Börzsöny Múzeum Baráti Köre végezte a kiemelését és áthelyezését. Velük szeretnénk majd felvenni a kapcsolatot akár a bemutatás, akár a restaurálás ügyében.
– Falusi turizmus van?
– Egyelőre kevésbé jellemző. Letkésen egy vendégház van jelenleg, amely öt-hat fő elhelyezésére alkalmas. Pedig a környezetünkben sok látnivaló van, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szépségei, de Esztergom közelsége is vonzerő lehetne.
Vannak terveink a turisztika fejlesztésére, igény
bőven mutatkozik rá.
– A honlapjukon meghirdették a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot 2021 első félévére. Jelentkeztek rá a településről?
– Két felsőoktatásban tanuló hallgató jelentkezett. Őket mindenképp támogatni szeretnénk.
– A COVID-19 járvány milyen hatású a községben? Befolyásolja valamilyen módon ez a helyzet a
jövő évi esetleges rendezvényeiket, ünnepségeiket?
– Mentőápolóként látom a járvány egészségügyi
oldalát, próbálok mindig naprakész lenni, és reá-
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lis tájékoztatást nyújtani a településen élőknek.
Néhány esetet leszámítva gócok nem alakultak
ki településünkön, de elővigyázatosnak kell lennünk, ha ezt az állapotot fent szeretnénk tartani.
Rendezvényeket egyelőre nem szeretnénk tervezni
a következő évre. Bármennyire is elővigyázatosak vagyunk, ahogy látom az országos adatokat,
nálunk is fellángolhat a járvány. Szeretném felhívni a helyzet komolyságára az emberek figyelmét. Elég sok fals információ kering az interneten, és sokan nem tudnak szelektálni közülük.
A meghozott rendelkezések okkal történnek, és
nyilván be kell őket tartani.
– A TÖOSZ tagságtól mit várnak, mire számítanak?
– Képviselő-testületünk úgy szavazott, hogy
2021. január 1-jével leszünk majd hivatalosan
tagjai a TÖOSZ-nak. Úgy gondolom, sok segítséget kapok majd a polgármester kollégáktól.
Elsősorban azok a jól bevált módszerek érdekelnek, amelyek a település-karbantartás, a fejlesztések, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás,
és az önkormányzati pénzügyek szempontjából
máshol jól működnek. Ezekből szeretnék ötletet
meríteni. Feltételezem, több olyan önkormányzat is van, amely hasonló helyzetű, mint Letkés,
ahol a bevétel minimális. A kis helyi vállalkozásokból, és a lakosság által befizetett adókból jön
bevétel. Sok a kötelező feladat, fejlesztésre nem
marad lehetőségünk.
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Stresszmentes
munkahelyek
Szerző: Bajzik Éva kutató és Hajdu Éva kutató, Fontanus Alapítvány

A XXI. század talán legnagyobb „betegsége” a
stressz a modern, technológiailag fejlett társadalmakban. A stressz nem csupán az emberek
egészségére és jóllétére van hatással, hanem egyre
inkább kimutatható módon a munkahelyekre és
ezáltal a hatékony munkavégzésre is.
A stresszről alapvetően számos ismeret hallható a mindennapok során, összességében mégis
nehezen megfogható kiszámíthatatlan tényezőként tekintenek rá legtöbben, ami bizonyos munkahelyekhez, élethelyzetekhez köthetően „üti fel
a fejét”, illetve „szenvedi el” az ember. Valójában
a stressz nem egy meghatározhatatlan dolog,
hanem igenis körülrajzolható és körülhatárolható paraméterekből tevődik össze.
Ez a probléma jelentős terhet ró a közszolgálati szférában dolgozókra is. A probléma felismerése és a változtatási szándék hívta életre a
„Stresszmentes munkahelyek a magyar önkormányzatoknál” projektet. A GINOP-5.3.5-18-201800083 azonosítószámú „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus
projektek” felhívás keretében a Fontanus Alapítvány, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) és a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ) hármas konzorciumi partnerségében dolgoznak együtt a minőségi munkahelyek megteremtésért.
A projekt kezdő lépéseként kérdőíves felmérést végeztünk a közalkalmazottak és köztisztviselők körében a stresszfaktorok kimutatása
és a stresszkezelési képességek tanulmányozása
érdekében, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók esetében. Minderre azért volt szükség,
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hogy fel tudjuk mérni, az adott szektorban milyen
problémákkal küzdenek, mely stressztényezők
vannak jelen a dolgozók életében, és ezek milyen
intézkedéseket igényelnek a munkáltatói részről,
illetve az egyén részéről, amennyiben ez releváns.
A kérdőívek adatait felhasználva a FONTANUS
Tudományos Módszertani Kutató- és Oktatási
Központ által fejlesztett stressztérképet az adott
szektor sajátosságaihoz tudjuk adaptálni, a munkahelyi stressz hatékony megelőzése és kezelése,
valamint a munkavállalók stressztűrő képességének fejlesztése érdekében.
Az alkalmazott módszer alapja az, hogy a stressz
az egyént éri. Figyelembe véve, hogy az egyén nem
választható szét „munkahelyi” és „munkahelyen
kívüli” részre, ezért a kérdőívben az egyének teljes életvitelére kérdeztünk rá és a lehető legtöbb
stresszt okozó paramétert felmértük. Így értelemszerűen a kérdések egy jó része kiterjedt a munkahelyen kívüli hatásokra is.
91 munkáltató és 871 munkavállaló töltötte ki a
felmérésre szánt kérdőívet, az általuk adott válaszokból dolgozva, a felmérés eredményeit három
nagyobb csoportba soroltuk:
–– a munkahelyi fizikai körülmények (munkakörnyezet, irodai felszerelések, 1 főre jutó
m2 aránya stb.);
–– a munkavállalókat érő stresszfaktorok;
–– a munkáltatókat érő stresszfaktorok.
Néhány kiemelés és fontosabb adat, amely kirajzolódott a munkahelyi fizikai körülményekből
származó stresszfaktorok és hatásaik:
–– Kiemelkedő a zajosabb környezet hatása
a munkavállalókra: szignifikánsan több
betegségben szenved, évente több panasza
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és orvosnál való megjelenése van azoknak
a munkavállalóknak, akik zajos környezetben dolgoznak.
–– Szignifikánsan több dolog miatt aggódnak
a zajos környezetben dolgozók.
–– Összefüggés mutatkozott a munkahelyen
érzékelhető kellemetlen szaghatások és az
ügyfél oldalról, illetve munkatársak részéről érkező agresszió mértéke között.
–– A válaszadások alapján a munkavállalók kifejezetten elégedettek a munkahelyi
alapergonómiai követelményekkel az esetek
64,1%-ában. Mivel szignifikáns összefüggéseket találtunk a munkahelyi ergonómia és
(1) az alvás minősége, mennyisége, (2) az
általános közérzet, (3) a panaszok, betegségek száma, (4) a kezelendő panaszok száma
között, ez ennél a mintánál is alátámasztja,
hogy az ergonómiának kiemelkedő szerepe
van a munkavállalók alapvető egészségi
állapotának megfelelő alakulásában.
–– A Sars-Cov-19 pandémia aktuális helyzetével kapcsolatban 2020 nyarán a szektorban

dolgozók 93,8% megfelelően tájékozottnak
érezte magát az adott helyzettel kapcsolatban és 79%-uk kapott tájékoztatást és
vírusvédelmi eszközöket is a munkahelyén.
A munkavállalóknál fennálló stresszfaktorok
és hatásaik:
–– A munkavállalók mindössze 12,3% alszik
megfelelő minőségben és kielégítő men�nyiséget (min. 7,5 óra), a további 87,7%-k
esetében az alvás minősége nem megfelelő,
vagy a mennyisége kevesebb. Szignifikáns
összefüggések mutathatóak ki (1) az alvás
hossza és minősége és az évente előforduló
kezelendő panaszok, betegségek száma
között, (2) az alvás hossza és minősége és az
aktuális fájdalmak között, (3) alvás minősége és hossza és a munkahelyen kívüli krízishelyzetek száma között, (4) alvás minősége és hossza és a munkavállalók általános
közérzete között. Mindez azt jelenti, hogy
az alvás minősége és hossza összességében jelentősen befolyásolja a munkavállalók általános közérzetét, mindenkori fizi-
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kai általános állapotát és ezáltal számos
stresszfaktort is.
–– A kevesebb számú étkezés (napi 1-2) nem a
munkakörülmények, munkakövetelmények
vagy szigorú előírások miatt van, hanem
egyéni okokból. Szignifikáns összefüggéseket találtunk a napi étkezések száma és az
általános közérzet között: a napi 1-2-szer
étkezőkhöz képest a 3-nál több alkalommal
étkezők általános közérzete jobb volt. Ezen
kívül szignifikáns összefüggéseket találtunk a napi étkezések száma és az agresszív
megnyilvánulások megélése között is: akik
napi 3 étkezéssel élnek, azok kevesebb megnyilvánulást élnek meg agresszióként.
–– A munkavállalók 24,1%-a mozog rendszeresen heti 3 vagy több alkalommal. 46,7%
pedig nem mozog egyáltalán heti rendszerességgel. Szignifikáns korrelációt találtunk
az alvás minősége, mennyisége és a mozgáshoz, sporthoz való hozzáállás között.
–– Az „agresszív megnyilvánulások a munkatársak, a vezetők részéről” kérdésre a
válaszadók 71,2%-a szerint nincs ilyen,
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további 22,3% szerint 10% alatti, ez összesen 93,5%.
–– A megkérdezett 871 munkavállaló közül
64% (558 fő) visszajelzése alapján a havi
fizetésből minden fontos dologra jut amire
szükség van. Azon munkavállalók aránya,
akik a havi fizetésükből megtakarításként
tudnak félretenni 35%.
–– A munkavállalók egyharmada, 38,5%-a
nem, vagy csak hetente maximum egyszer
szán időt arra, hogy az általa kedvelt tevékenységeknek adjon teret.
A munkáltatóknál fennálló stresszfaktorok
és hatásaik:
–– Az érdekképviseletek jelenléte rendkívül
hasznos – ez kiderült a felmérés több pontjából. Lényegesen kevesebb agresszív megnyilvánulás van azokon a munkahelyeken,
ahol van érdekképviselet, illetve kevésbé
élik meg agresszívnak az adott helyzeteket
a munkavállalók.
–– A munkáltatók visszajelzései alapján a legjellemzőbb stresszforrás a hivatalban 75,8%
(69 fő) arányban „A szűk határidők.”
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–– A munkáltatók alapvetően borúlátóbban
ítélték meg azokat a kérdéseket, amiket
mind a munkáltatói mind a munkavállalói
oldalnak feltettünk.
A kérdőívek kiértékelését követően elkészült
egy elemző tanulmány, amely részletesen is kimutatja a legjelentősebb munkahelyi és munkahelyen kívüli stresszfaktorokat. A szakmai tartalmak 2021. I. félévében elérhetőek lesznek a projektet megvalósító szervezetek honlapján.
A projekt további részében a módszertan adaptálása, a munkahelyi intézkedési terv, illetve az
egyéni cselekvési terv kidolgozása és hatásait
vizsgáló hatástanulmány elkészítése következik.
Továbbá a projekt keretén belül, egy pilot projekt

során a kidolgozott módszertan bevezetésre kerül
több kiválasztott önkormányzatnál.
A projekt egyik célja, hogy a kutatási eredményeket felhasználva javítsa a közszolgálati munkavállalók egészségét és munkahelyi jóllétét, mivel
– hivatalos egészségügyi nyilvántartások, klinikai vizsgálatok, illetve a munkavállalói felmérések alapján – összefüggés áll fenn a munkahelyi
körülmények és a munkavállalók egészségügyi
helyzete között; további célja, hogy növelje a termelékenységet és a hatékonyságot, mivel bizonyított az, hogy a munkahelyi környezet minősége
fontos a munkateljesítmény szempontjából, egy
olyan tényező, amely a technológiailag fejlett gazdaságokban egyre erőteljesebbé válik.

Láthatóvá és bejárhatóvá teheti intézményeit.
A TÖOSZ Székháza is része lett a virtuális világnak.
Nézze meg saját szemével!
go2mapshungary.hu/referencia
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Nemzetközi kitekintés
a koronavírus járvány
miatt
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Nehéz manapság prognosztizálni, hiszen nap, mint nap új kihívásokkal szembesül
szinte mindenki – és az önkormányzati szektor számára különösen sok a rossz hír és
az új probléma. Nem vigasz, de ez hasonlóképpen alakul az európai közösségünk
minden részén. Az OECD-vel közösen legutóbb az EU Régiók Bizottsága készített
átfogó felmérést 300 településen és régióban a járvány gazdasági hatásairól az
önkormányzatokra.
Az EU éves regionális és helyi barométere címmel 2020. október 12-én közzétett, első kiadásának középpontjában a COVID-19 világjárvány
hatásai állnak. Az EU regionális és helyi önkormányzatai a frontvonalban küzdöttek, amikor az
egészségügyi válság kezeléséről és az emberek biztonságának szavatolásáról volt szó. A jelentésből
kiderül, miként játszanak kulcsszerepet a gazdaság helyreállításában is. Rámutatnak, hogy a válságnak milyen hatásai vannak közösségeink leginkább veszélyeztetett csoportjaira, és ismertetik
a szóban forgó témákkal kapcsolatos legfrissebb
(a közzététel előtt kevesebb, mint egy hónappal
végzett) közvélemény-kutatások eredményeit.
Ezekből az eredményekből szeretnénk felvillantani néhány fontosabb elemet.
Várhatóan az uniós régiók és városok több
mint 90%-ának jelentősen visszaesnek a bevételei. A COVID-19 gazdasági hatása az egész EUban súlyosnak mondható. A jelentés bemutatja,
hogy egyes területek mennyire bizonyultak különösen sérülékenynek. Île-de-France-t, valamint
Spanyolországban Andalúzia, Kasztília és León,
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Madrid és Valencia régiókat, továbbá az olasz
régiók többségét sújtja gazdaságilag a leginkább
a járvány, illetve ilyenek még a horvát tengerparti
régiók, Kelet-Bulgária és Görögország.
A jelentés rámutat az egészség és a gazdaság
közötti összefüggésre. Ismerteti, hogy a vírus
terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett lezárások milyen gazdasági hatásokkal járhatnak. Bemutatja továbbá a helyi és regionális
önkormányzatok pénzügyeire gyakorolt „ollóhatást”. Egyrészt robbanásszerűen megnőttek az
említett önkormányzatok egészségügyre, szociális szolgáltatásokra és polgári védelemre fordított
kiadásai. Másrészt gyorsan csökkent a gazdasági
tevékenységből származó jövedelmük. Az önkormányzatok több mint fele úgy gondolja, hogy a
válság nagyon komoly hatást gyakorol az önkormányzati finanszírozásra 2020-ban (33% szerint
pedig mérsékelt hatást). Az EU helyi és regionális
önkormányzatainak nagy többsége szerint megfelelő támogatás nélkül a helyzet 2021-ben, sőt
2022-ben is rosszabbodik. A városok különösen
érintettek: a (250 000 fős feletti) nagyvárosokat
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képviselő válaszadók 78%-a arról számol be, hogy
a COVID-19 komolyan befolyásolja pénzügyeiket és működésüket. 83%-uk adóbevétel-csökkenésre számít, amely 53%-uk esetében jelentős
csökkenést jelent.
COVID-19 miatti elveszett generáció: a fiatalok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel a digitális szakadék tovább mélyíti a
repedéseket Európában. A világjárvány azzal a
veszéllyel jár, hogy növeli a vidéki területek és a
városok közötti különbségeket, illetve az oktatási rendszerek közötti különbségeket is. Csak
hat tagállam biztosít magas szintű digitális oktatást a diákok legalább 80%-a számára. A COVID19 láthatólag jobban érezteti hatását a nők esetében, akik az uniós egészségügyi dolgozók 80%át adják, és hasonló az arány az üzlethelyiségen
belüli értékesítéssel kapcsolatos szakmákban is.

Harc az ágyakért Európában: a Covid válság arra is rámutat, hogy jelentős különbségek
vannak a régiók között a kórházi ellátás terén.
A legtöbb európai szerint a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb beleszólásuk
kellene, hogy legyen az uniós szintű egészségügyi döntésekre.
Az egészségügyi válság hatásai sokféle formában jelentkeznek az EU különböző régióiban
és helyi önkormányzatainál. A COVID-19 hatásai földrajzilag is eltérőek: jelentős különbségek
mutatkoznak a régiók között, mind az egészségügyi ellátással kapcsolatos feladataik, mind az ellátási képességük tekintetében. Például az intenzív
ágyak száma és a bevethető kórházi személyzet
nagysága EU-szerte eltérő, és ez közvetlen hatással van arra, hogy a régiók mennyire tudnak megbirkózni a vészhelyzettel.

Forrás: Rhodes, A., Ferdinande, P., Flaatten, H. et al.
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Nagyobb bizalom: itt az ideje, hogy
változtassunk az uniós demokrácián
A helyi politika helyreállíthatja az Európába vetett
bizalmat: az európaiak több mint fele bízik a helyi
és regionális önkormányzatokban. A Régiók Európai Bizottsága számára végzett új közvéleménykutatás szerint a válaszadók 52%-a bízik a helyi és
regionális önkormányzatokban, amelyek összességében továbbra is a legmegbízhatóbb kormányzati szintet jelentik – tulajdonképpen az egyetlen olyan szintet, amelyben az európaiak többsége megbízik.

A közös OECD/Régiók Bizottsága felmérés
szerint mindenképpen új koordinációs modellre
van szükség a különböző kormányzati szintek
között. A jövőt illetően a közvélemény-kutatásunkból származó adatok szerint az európaiak
67%-a úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak nincs kellő befolyásuk az uniós
szinten hozott döntésekre.

46

ÖNkormányzat | negyedik negyedév

Európában az emberek azt szeretnék, hogy a
helyi és regionális önkormányzatoknak uniós szinten nagyobb beleszólásuk legyen több témában
is. A leggyakrabban említett területek: egészségügy (45%), foglalkoztatás és szociális ügyek (43%),
illetve oktatás, képzés és kultúra (40%).
A válaszadók 58%-a (a többség minden tagállamban) úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb befolyása pozitív hatással
lenne az EU problémamegoldó képességére. Úgy
tűnik, egyre többen jönnek rá arra, hogy Európa
jövőjét nemcsak a tagállamokkal és Brüsszellel,

hanem a régiókkal, városokkal és falvakkal közösen kell felépíteni.
***
Forrás: EU Régiók Bizottsága hivatalos honlapja.
A rövid magyar nyelvű kiadvány és a részletes angol
elemzés elérhető itt: https://cor.europa.eu/hu/ourwork/Pages/EURegionalBarometer-2020.aspx
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Fénydekoráció
karbantartás és szervízelés
Kire bízzuk a karbantartási munkálatokat, hogy jó kezekbe legyenek termékeink?
A fénydekorációs elemek javítását és
karbantartását a garanciális időtartam és jótállási idő alatt mindenképpen hivatalos márkaszervíznél érdemes elvégeztetni. Amennyiben nem
ezt választják, elveszik a garancia. Az
garancia és jótállási idő letelte után is
érdemesebb a gyártó szakszervízénél
igényelni a szolgáltatást a szakszerű
munkavégzés és hosszabb élettartam
biztosítása miatt. Ha több millió forintért vásárolunk például gépjárművet,
abban az esetben is kizárólag szakszervízbe visszük az autót, ellenkező
esetben igen nagy árat fizethetünk a
szakszerűtlen ellátás következményeiért. Amennyiben számunkra kényes
kérdés a fényelemek megvétele után a
fenntartás (karbantartás, szakszerű tárolás, stb) akkor inkább béreljük a motívumot. A motívum bérlésnek egyébként is számos más előnye van.

kezik olyan megfelelő megoldásokkal, amelyekkel minden problémát ki
tudnak küszöbölni.
Leggyakoribb esetben otthonilag fabrikálják vagy egy általunk ismert közeli
céggel veszik fel a kapcsolatot a tulajdonosok. Egy olcsó lehetőség vonzó
lehet a szem számára, és lehet, hogy
egy laikus nem ismeri fel a hozzá nem
értő szolgáltatót, de ebben az esetben már lehet, hogy egy komoly és
igényes cég már nem vállalja el ezen
termékek javítását. Abban az esetben,
ha mégis, akkor is kevés idő áll rendelkezésére, ha a vevő a karácsonyi
szezonban észleli a problémát. Ezért a
javasolt tendencia az, ha a termékek
leszerelését követően megvizsgáljuk
az esetlegesen felmerülő problémákat, akkor még időben és megfelelő
kezekben tudhatjuk szeretett fénydekorációs termékeinket.

Mikor érdemes karbantartással
foglalkozni?
Minél előbb, ugyan is a nem megfelelő tárolásnak, vagy körülményeknek,
esetleg szállításnak köszönhetően egy
termék könnyebben sérül. Kérjük ki
szakszervíz véleményét minden esetben, hiszen a gyártó, pontosan rendel-
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