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TÖOSZ kisvárosi  
fejlesztési  
javaslatai

Szövetségünk 2018-ban elkészítette az 
5000 fő alatti lakosságszámú telepü-
lések fejlesztésére vonatkozó javaslat-
csomagját, amelyet 2018 szeptemberé-
ben adott át Gyopáros Alpár Modern 
Települések Fejlesztésért felelős kor-
mánybiztos részére. Azóta azt tapasz-
talhattunk, hogy a TÖOSZ által kidol-
gozott javaslatokból egyre több jelenik 
meg a Magyar Falu Program pályázati 
kiírásai között és segíti elő megvalósu-

lásával a programmal érintett települések fejlődését, népesség-
megtartó erejének megőrzését. 
Egy évvel ezelőtt ezért a TÖOSZ elkezdte az 5000 és 20 000 fő 
lakosságszám közötti településeket érintő fejlesztési javas la tai-
nak kidolgozását. Az elkészült „Kisvárosi fejlesztések (javasla-
tok)” anyagot a TÖOSZ Elnöksége a 2021. februári ülésén meg-
tárgyalta és az abban foglaltakkal egyetértett. Ezt követően 
javaslatainkat megküldtük Gyopáros Alpár kormánybiztos és 
az érintett minisztériumok részére.
A javaslatcsomag tetölthető innen: 
http://xn--tosz-5qa.hu/uploads/hirek%20dokumentumai/
TOOSZ_Kisvarosi_fejlesztesek_Javaslatok_1.1v_2021-02-17.pdf 

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke

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

A TÖOSZ Elnöksége a 2021. február 9-ei ülésén 
tárgyalta Farkas Edit, Döbrököz község polgár-
mesterének javaslatát a polgármesteri illetmé-
nyeknek a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
146. § (3) bekezdésében foglalt szabályozása vál-
toztatására. 

A polgármesterek javadalmazása az Mötv. 
71. §-ában foglaltak szerint 

 – a főpolgármester havi illetménye 1 296 300 Ft;
 – a megyei jogú város polgármesterének, a 
fővárosi kerületi önkormányzat polgármes-
terének havi illetménye 997 200 Ft.

 – a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnökének havi illetménye a 997 200 Ft 
90%-a;

 – a községi, nagyközségi, városi, járásszék-
hely városi polgármesterek illetménye a 
997 200 Ft

 – 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosság-
számú település polgármestere esetében;

 – 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében;

 – 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében;

 – 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében;

 – 60%-a az 5001-10 000 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében;

 – 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú 
település polgármestere esetében;

 – 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti 
település polgármestere esetében.

Az Mötv. 146. § (3) bekezdése rendelkezése sze-
rint az Mötv. 71. §-a alkalmazásakor a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló törvényben meghatározott lakosság-
számot és időpontot kell figyelembe venni.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) folyamatosan 
napirendjén tartja a polgármesteri munka állami elismerésének, a polgármesteri 
illetmények emelésének kérdését. A Küldöttgyűlés a 2011. szeptember 11-én elfogadott 
– és a Kormány részére is megküldött – „TÖOSZ elvárások és kezdeményezések” 
anyagában is megfogalmazta, hogy a polgármesterek díjazása kiemelt fontosságú 
kérdés, hiszen nagy a felelősségük a településük vezetésében és javasolta, hogy a 
polgármesteri díjazás (illetmény, tiszteletdíj) a felelősségük mértékéhez, a tudásukhoz 
és a tapasztalatukhoz igazodjon, mert ezek azok a tényezők, amelyek leginkább 
befolyásolják egy település sikerességét. 
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A módosítási javaslat arra irányult, hogy a lakos-
ságszámot az önkormányzati ciklus alatt is figye-
lembe lehessen venni, tehát legyen lehetőség arra, 
hogy ezen időszak során is változhassanak a pol-
gármesterek részére járó illetmények, mivel sikeres 
törvénymódosítás esetén – a lakosságszám növe-
kedésekre figyelemmel – ez 5-10%-os polgármes-
teri illetménynövekedést eredményezne, amelyet 
szívesen fogadna minden érintett polgármester.

A javaslat vitájában az Elnökség nem támo-
gatta a javaslat szerinti törvénymódosítási javas-
lat előterjesztését, mert ha a cikluson belüli lakos-
ságszám-változás alapján korrigálhatóvá válik az 
Mötv. 71. §-ában meghatározott polgármesteri 
illetmény, akkor ez azokat a polgármestereket 
– illetményük csökkenése miatt – hátrányosan 
érintené, akiknél a választási cikluson belül csök-
ken a lakosságszám és a demográfiai adatok isme-
retében ezeknek a településeknek aránya nagyobb, 
mint a növekvő lakosságszámú településeké.

Az Elnökség álláspontja szerint a polgármesteri 
bérek olyan korrekciójára lenne szükség, amely a 
lakosságszám mellett egyéb szempontokat (tele-
pülés státusza, polgármester iskola végzettsége, 
polgármesteri tisztségben töltött évek száma stb.) 
is fegyelembe venne. Az Elnökség a törvénymó-
dosítási javaslat kezdeményezése előtt fontosnak 
tartotta, hogy megismerje a TÖOSZ-tag önkor-
mányzatok polgármestereinek véleményét. Ezért 
e tárgyban a TÖOSZ Titkársága kérdőívet küldött 
az érintett polgármesterek részére, hogy adják 
meg, hogy a javasolt egyes szempontokat meny-
nyire tartják fontosnak a polgármesteri illetmény 

megállapításánál, illetve milyen egyéb szempon-
tokat javasolnak még figyelembe venni. A szem-
pontokat – egymástól függetlenük, az egyes szem-
pontok között fontossági sorrendet nem állítva – 
1-6 között rangsorolva (1=legkevésbé, 6=legin-
kább) lehetett értékelni.

A kérdőíves véleménykérés 2021. február 19-én 
zárult, és a kérdőívet 391 polgármester töltötte ki. 
A kérdőívek feldolgozása után az összesített véle-
mények a diagrammok szerint alakultak.

A kérdőív kitöltésekor lehetőség volt további 
szempontok, javaslatok megjelölésére. A beér-
kezett kérdőíven még az alábbi javaslatokat tar-
talmazták:

 – önkormányzat költségvetésének nagysága,
 – önkormányzati intézmények száma,
 – lakosság korcsoportos összetétele,
 – település közigazgatási területe (belterület-
külterület nagysága),

 – térségi, kistérségi, mikrotérségi, járási sze-
repkör,

 – önként vállalt feladatok száma,
 – nemzetiségek aránya,
 – sikeresen lebonyolított projektek száma, 
 – közigazgatási szakvizsga,
 – közös önkormányzati hivatal székhelytele-
pülése.

A TÖOSZ kibővített Elnöksége egyhangúan 
hozott határozatában kezdeményezte, hogy 
Magyarország Kormánya nyújtson be törvény-
javaslatot Magyarország helyi ön kor mány za tai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ának 
módosítására.

Település lakosságszáma
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Település fejlettségi szintje

Polgármester iskolai végzettsége

Település státusza
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A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége indokoltnak tartja, hogy a polgármesteri 
illetmények megállapításának alapja továbbra is 
a hatályos szabályozás szerinti településnagyság 
legyen mint polgármesteri alapilletmény, de az 
alapilletmény további szempontok (település fej-
lettségi szintje, polgármester iskolai végzettsége, 
polgármesteri tisztségben töltött évek száma) alap-
ján szorzószámokkal felfelé eltéríthető legyen.

Az Elnökség felkérte a TÖOSZ elnökét és főtit-
kárát, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
részére küldje meg az Elnökség határozatát, mint 
a Szövetség kezdeményezését az Mötv. 71. §-a 
vonatkozásában törvénymódosítási törvényja-
vaslat kidolgozására az az Országgyűléshez tör-
ténő benyújtása érdekében.

Ezért Szövetségünk a 2021. március 9-én kelt 
92/2021. számú levelében kezdeményezte dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszternél az elnökségi hatá-
rozatban foglaltak szerint az Mötv. vonatkozó ren-

delkezésének módosítására irányuló törvényterve-
zet kidolgozását és a Kormány által az Országgyű-
lésnek történő benyújtását. (http://xn--tosz-5qa.
hu/news/672/73/A-ToOSZ-a-polgarmesteri-berek-
ujraszabalyozasat-kezdemenyezi/)

Álláspontunk szerint a polgármesteri illetmé-
nyek törvényi szabályozásának fentiekben java-
solt módosítása a hatályos szabályozáshoz képest 
jobban tükrözné az egyes településeken megje-
lenő polgármesteri felelősség, szakmai és gya-
korlati tapasztalat elismerését. Továbbá az Mötv. 
71. §-ának a 2022. évi országgyűlési választások 
előtti javasolt módosításának politikai hozadéka 
is lehet, mivel kifejezi a települések lakosságá-
ért és hazánkért polgármesterként végzett tevé-
kenység erkölcsi és anyagi állam elismerését is. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége különböző fórumokon évek óta hangsú-
lyozza, hogy a polgármesteri illetmények rende-
zésével egyidejűleg szükségesnek tartja az önkor-

Polgármester nyelvismerete

Polgármesteri évek száma
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mányzat köztisztviselők javadalmazásának kor-
rekcióját. Ezért a fenti Belügyminiszter Úrnak írt 
levelünkben is megismételtük a 2021. szeptember 
11-én tartott Küldöttgyűlésén „TÖOSZ elvárások 
és kezdeményezések”-ben megfogalmazott kezde-
ményezésünket, elvárásunkat: „Elvárjuk, hogy az 
önkormányzati köztisztviselők bérezése azonos 
mértékű legyen a kormányzati tisztviselők bére-
zésével. Az önkormányzati köztisztviselők ugyan-
úgy közszolgálatot látnak el, mint a kormány-
zati tisztviselők. Feladatuk nehezebb is, mivel a 
kisebb hivatalokban egy-egy ügyintéző több fel-
adatot, esetleg több szakterületet lát el, hiszen az 
önkormányzatok számára megállapított, finan-
szírozott létszámkeret igen szűkre szabott. Elkö-
telezett, hozzáértő és szakmáját magas szinten 
űző szakemberek nélkül egyetlen önkormányzati 

rendszer sem működhet megfelelően, legyen az 
a legmodernebb, legigazságosabb és leginkább 
demokratikus, a szubszidiaritás követendő pél-
dája. Az önkormányzati köztisztviselők bérének 
rendezésére égető szükség van, önkormányzataink 
egyik legnagyobb kihívása a megfelelő munkaerő 
hiánya, a fokozott munkateher és a piaci szerep-
lőkkel versenyképtelen illetményrendszer miatti 
munkaerő-elvándorlás, a távozó köztisztviselők 
megfelelő szakértelemmel rendelkező új munka-
társakkal történő helyettesítésének megoldása.”

Szövetségünk 2021. március 22-én megkapta 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr 2021. már-
cius 19-én kelt BM/5029-2/2021. számú válasz-
levelét (http://xn--tosz-5qa.hu/news/678/73/
Megerkezett-a-belugyminiszter-valasza-a-
ToOSZ-polgarmesteri-berek-ujraszabalyozasat-
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kezdemenyezo-levelere/). Miniszter Úr tájékoz-
tatta Szövetségünket, hogy „álláspontom szerint 
a jogalkotó 2017. január 1-jétől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (Mötv.) megfelelően rendezte a polgár-
mesteri illetményt, a törvény jelenleg is differen-
ciál a település nagyságától függően. 2018-ban az 
Mötv. technikai jellegű változtatása volt szüksé-
ges. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem tartom 
aktuálisnak, hogy a Kormány ismételten napi-
rendre tűzze a kérdést. Nem támogatom és aggá-
lyosnak tartom azt a kezdeményezést, hogy az illet-
mény megállapítása során a polgármester iskolai 
végzettsége befolyásoló tényezőként jelenjen meg, 
tekintettel arra, hogy a polgármesteri választott 
tisztség. A jogalkotó a tisztség betöltésének feltéte-
léül a hatályos szabályozás szerint aktív és pasz-
szív választójogot ír elő, egyéb feltételt – így kép-
zettséget, végzettséget – nem szab meg.”

A miniszteri válasz csak az iskolai végzettség-
gel kapcsolatos javaslatunkra reagált és nem tért 
ki a település fejlettségi szintjével és a polgármes-
teri tisztségben töltött évek számának elismeré-
sével kapcsolatos szövetségi javaslatokra.

Az önkormányzati köztisztviselők több mint 
egy évtizede az évenkénti központi költségve-

tési törvényekben változatlan mértékű illet-
ményalapja emelésével kapcsolatos felvetésünkre 
Miniszter Úr megismételte a korábban is kifej-
tett kormányzati álláspontot: „az illetményalap 
összegét a mindenkori költségvetési törvény hatá-
rozza meg. 2018 óta a helyi önkormányzat kép-
viselő-testülete rendeletében az ott meghatáro-
zottnál magasabb összegben is megállapíthatja 
az illetményalapot, így az önkormányzatoknak 
van jogszabályi lehetőségük a kvalifikált mun-
kaerő anyagi megbecsülésére.” 

Bár ez a lehetőség 2018 óta elvileg tényleg min-
den önkormányzat számára adott, de a tény ezzel 
szemben az, hogy a kistelepülések önkormányza-
tai költségvetési helyzetükből adódóan nem tud-
nak élni a köztisztviselői illetményalap törvényi 
szintnél magasabb összegben történő megállapí-
tásának lehetőségével. Ebből következően itt is 
az lenne a problémát ténylegesen kezelő és ren-
dező megoldás, ha a kormányzati szolgálati jog-
viszonyban állókhoz hasonlóan (lásd 2018. évi 
CXXV. törvény – Kit.) a Kormány kezdeménye-
zésére az Országgyűlés törvényi szinten emelné 
meg a köztisztviselői illetményalapot vagy újra-
szabályozná a 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
1. melléklete szerinti illetménytáblát.
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Az Idősügyi Hálózat 
eddigi tevékenysége
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A 2020. december 15-i online konferencián az 
otthonápolás és gondozás innovatív lehetősé-
geit, fejlesztési irányait helyeztük középpontba 
szakértő előadók és az otthonápolási szektor 
szereplőivel folytatott kerekasztal-beszélge-
tés segítségével.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára rövi-
den bemutatta a D-Care LABs projektet, amely 
a Duna Interreg program támogatásával, a Duna 
régió 10 országának nemzetközi konzorciuma-
ként jött létre a baden-württembergi Diakone 
Baden vezetésével.

A főtitkár elmondta, hogy az otthoni gondosko-
dási formák fejlesztési projektjébe az idősgondo-
zás önkormányzati kihívásai miatt fogtunk bele, 
mint ahogyan ez az Idősügyi Hálózat is emiatt 
született. Számtalan problémával találkozunk 
ezen a téren a szolgáltatások fenntartói, működ-
tetői szempontjából, és sajnos magánemberként 
is egyre többen vagyunk vagy válunk a családja-
inkon keresztül így vagy úgy érintettekké. 

Ugyanakkor mi hiszünk benne, hogy erre a 
helyzetre az innovációk keresése a kulcs, és ehhez 

a projekthez számos kiváló szakértőt, szerveze-
tet nyertünk meg, akik osztják velünk ezt a véle-
ményt, és készen állunk elindítani a magyaror-
szági D-Care Lab-et.

Hangsúlyozta, hogy a magyarországi LAB új ott-
honi gondoskodási szolgáltatások vagy termékek 
bevezetését fogja támogatni a (Duna) régióban. Ezért 
minden LAB a projekt országaiban kidolgoz egy kon-
cepciót arról, hogy milyen lehet a hatékony inno-
vációk megvalósulását célzó támogatási rendszer.

A D-Care Labs teret és támogatást nyújt az 
innovatív otthoni gondozási szolgáltatások és 
termékek létrehozásához. Az iteratív folyamat 
tapasztalati tanuláson, próbálkozásokon alapul, 
valamint arra törekszik, hogy az új megoldás 
prototípusait minél korábban tesztelés alá fog-
ják különböző felhasználói (kedvezményezett) 
és szakértői csoportokkal. 

Csizmadia István, az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ vezető hivatali főtanácsosa az idő-
sek otthonápolását és gondozását segítő innova-
tív fejlesztési megoldásokról adott tájékoztatást 
az ÁEEK nemzetközi együttműködési projekt-
jeinek tükrében.

A TÖOSZ tematikus, tagjai számára bármikor nyitott és ingyenesen elérhető Idősügyi 
Hálózata 2020. november 3-án jött létre a Duna régió 10 országának nemzetközi 
konzorciumaként megvalósuló D-Care Labs projekt keretében (amelyben az EMMI, 
a BM és az SZGYF is partner) azzal a céllal, hogy az idősügy terén az önkormányzati 
érdekek érvényesítése mellett fókuszba helyezze a szektor fejlesztési igényeit. 
Az Idősügyi Hálózat – online – ülésein állami intézmények és vezetői, szakértői 
tartanak szakmai előadásokat, amit kérdések-válaszok, szakmai eszmecsere és közös 
gondolkodás követ nagy sikerrel. 
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Szervezetük az Interreg Europe és az Interreg 
Central projektekben vesz részt. Sok projektjük 
fut jelenleg az unió egészségügyi programjában 
és van egy két kutatási keretprogramhoz kapcso-
lódó projektjük is.

A projektekben ritkán hajtanak végre építési 
vagy gyógyítási, ellátási tevékenységet, alapve-
tően szakpolitikai ajánlásokat dolgoznak ki nem-
zetközi konzorciumoknak. Különböző jó gyakor-
latok kerülnek megismerésre, megosztásra, átvé-
telre, pilot keretében történő megosztásra. Hazai 
új ötleteket, megoldásokat igyekeznek kipróbálni 
a tanultak alapján. 

Dr. Tróbert Anett Mária, a Semmelweis Egye-
tem EKK Mentálhigiéné Kutatóintézet munkatársa 
előadásában egy, a családi gondozók körében vég-
zett online kutatás részeredményeit ismertette.

Az idős hozzátartozót gondozó családtagok 
megterheltségét és a házi segítségnyújtás össze-
függéseit vizsgálták a COVID-19 első részében. 
A kutatásban részt vett Széman Zsuzsa professzor 
asszony a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigi-
éné Intézet részéről, valamint a Társadalomtudo-
mányi Kutatóközpont részéről Bagyura Márton.

Azért választották a házi segítségnyújtás vizs-
gálatát, mert a költséghatékonyság révén egyre 
inkább előtérbe kerülnek az olyan ellátási for-

mák, amelyek hatékonyabban az idősek otthoná-
ban nyújtanak ellátást. A házi gondozást azon-
ban nemcsak a formális gondozók végzik, hanem 
informális gondozók is egyre inkább bevonódnak 
a gondozási folyamatba, főleg családtagok. Az ő 
növekvő szerepük maga után vonja, hogy a meg-
terheltségük növekszik. Az ellátórendszer az ellá-
tottak igényeire fókuszál, a családtagok támoga-
tására nincsenek jelenleg szolgáltatások.

A házi segítségnyújtás iránti igény jelentő-
sen megnőtt, de a kapacitások nem növekedtek. 
A gondozás a családtagoknak nagy kihívás volt 
a járványhelyzetben. A házi segítségnyújtás elér-
hetősége is csökkent, amely hatott a család gon-
dozási feladatainak növekedésére. A kutatás célja 
az volt, hogy az idős hozzátartozót gondozó csa-
ládtagok megterhelődését vizsgálják a COVID 
idején, illetve megnézzék a megterhelődés és a 
munkahelyi kiégés összefüggéseinek vizsgála-
tát, valamint a megterhelődés és a járványhely-
zet összefüggéseit.

Majerné Horváth Anita, a Magyarországi Ott-
honápolási és Hospice Egyesület elnöke az ott-
honápolás jelenlegi helyzetéről beszélt.

Egészségügyi oldalról foglalta össze az idő-
sek otthoni ellátásának lehetőségét. A jogszabá-
lyi háttér ismertetésénél kiemelte, hogy 2015-től 
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az új alapellátási törvény az alapellátáshoz kap-
csolja az otthoni szakápolást és a hospice ellá-
tást. Az otthoni szolgáltatások körét tekintve két 
fő vonalat lehet elkülöníteni, egyrészt az otthoni 
szakápolást, másrészt az otthoni hospice ellátást.

Majerné Horváth Anita rövid áttekintést adott 
az igénybevétel alapjaiból. A háziorvos központi 
szerepet tölt be a rendszerben – hangsúlyozta. 
A szolgáltatók kb. 73%-a forprofit vállalkozás, 
11% valamilyen önkormányzati vagy állami intéz-
mény, 16%-a alapítvány vagy más nonprofit szer-
vezet. Az ország kb. 8-10 éve 100%-osan lefedett 
otthoni szakápolási szolgáltatások tekintetében. 
A lekötött vizitszámok lakosságarányosak, ebből 
adódik, hogy megyénként eltérő a számuk. Valós 
és virtuális lefedettségről is beszélhetünk, erős 
egyenlőtlenség van vidék és város vonatkozásá-
ban. A szolgáltatás iránti igény évről évre folya-
matosan nő.

A dolgozói létszám 3500 fő, részmunkaidős 
vagy megbízásos jogviszony keretében látják fel 
a feladatot.

Kitért az otthoni szakápolás finanszírozására, 
valamint kapacitási nehézségekre. Az ellátást 
biztosító szolgáltatók száma erőteljes csökkenést 
mutat, ennek oka a rendszer működési nehézsé-
geiben rejlik. Az otthoni szakápolás rendszeré-
ben olyan értékek és tartalékok vannak, ame-
lyek hatékony felhasználásával jelentős eredmé-
nyek érhetők el, ezért nagyon sok kitörési pont 
van, amelyet ismertetett.

A prezentációkat követően kerekasztal beszél-
getésre került sor, amelyen a résztvevők az ott-
honápolás és gondozás önkormányzati lehetősé-
geit járták körbe.

Az alábbi megállapítások, javaslatok hang-
zottak el:

 – Az önkormányzatok látnak rá a legjobban 
az egészségügyi és szociális ügyekre, ezért 
nekik kellene egy összefogó szerepet betöl-
teni.

 – Kiemelt szerepe lehet továbbá a háziorvo-
soknak, aki el tudja dönteni, hogy egész-
ségügyi vagy szociális szolgáltatást kell-e 
igénybe venni.

 – Az otthoni szakápolási szolgálatokat a 
COVID idején nagyon sok oldalról meg-

találták, de a lehetőségek korlátozottak, a 
koordinálás napi szinten jelen van.

 – Az otthoni szakápolás kapcsolatot tart, 
egyfajta koordináló szerepet tölt be jelen-
leg is

 – Rendszermódosításokat kell végrehajtani, 
szakemberek kezébe kell adni a lehetőséget.

 – A gondozói munka mellett nagy szükség 
lenne mentális támogatásra. Egyfajta pár-
beszédre van szükség a gondozók, a csa-
ládtagok és a szolgáltatók között. A csa-
ládtagoknak érezni kell, hogy partnerként 
kezelje őket az ellátó rendszer.

 – Felmerült egyfajta diszpécser központ lét-
rehozásának lehetősége, amely egy bejövő 
hívás esetén azonnal tudja javasolni, hogy 
házi gondozást, házi ápolást, étkeztetést 
vagy bármilyen más ellátást kell-e igénybe 
venni.

 – A rendszerben gondolkodást erősíthetné 
egy online rendszer, amely kezelné a felme-
rülő szükségleteket, illetve szolgáltatáso-
kat. Ez irányban kell gondolkodni.

A 2021. január 26-ai ülésen a résztvevők kor-
mányzati szemszögből kaphattak tájékozta-
tást a 2020 utáni humánfejlesztési irányvo-
nalakról, valamint az idősellátás finanszíro-
zási kérdéseit, pénzügyi dilemmáit vitatták 
meg egy megyei jogú város és egy kistelepü-
lés szemszögéből. 

Első napirendként Lengyel Zoltán főosztály-
vezető tartott előadást az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspoliti-
káért Felelős Államtitkárság Projektfelügyeleti 
és Tervezési Főosztálya részéről a 2020 utáni 
humánfejlesztési irányvonalakról, melynek során 
a főosztályvezető több, a téma szempontjából 
lényeges területet érintett, beszámolt az aktuális 
pályázati lehetőségekről, a kapcsolódó dokumen-
tumok véleményezési lehetőségéről, és megem-
lítette azt is, hogy a kormány részéről prioritás a 
szociális ellátások infrastrukturális fejlesztése. 
Lengyel Zoltán számos fejlesztési lehetőséget 
említett meg, és nagy nyitottságot mutatott a 
kormányzat részéről a fejlesztési tervek tartal-
mának megvitatásával kapcsolatban. 
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Elmondta többek között, hogy a felzárkózó tele-
püléseket is a humánfejlesztési operatív prog-
ramból támogatják majd, annak érdekében, hogy 
be tudjanak kapcsolódni az ország társadalmi és 
gazdasági vérkeringésébe. Kitért arra is, hogy a 
szociális fejlesztések egyik legfontosabb célja, 
hogy javítsák a sérülékeny csoportok életkörül-
ményeit. Elsősorban a családban maradást sze-
retnék támogatni.

A kormányzati tájékoztatást követően 
dr. Krizsai Anita, Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köz-
nevelési Osztályának vezetője a helyi méltányos-
sági ápolási díj és a házi segítségnyújtás együtt-
működéséről és ennek finanszírozási lehetősége-
iről tartott előadást.

Nyíregyháza a 2015 utáni jogszabályváltozáso-
kat követően is megtartott valamennyi pénz-
beli támogatási formát, így a méltányossági ápo-
lási díj rendszerét is. A pénzbeli ellátások között 
helyi méltányossági ápolási díjat biztosít elsősor-
ban az idős hozzátartozójukat ápolók számára. Az 
önkormányzat számára nem kötelező biztosítani 
e támogatást, de a cél, hogy az idős, ellátásra szo-
ruló személy minél tovább az otthonában marad-
hasson. A házi segítségnyújtás biztosított, de azok 
a családok, ahol vállalják az idős, tartósan ápo-
lásra-gondozásra szoruló személy ellátását, ápo-
lási díjat nyújt az önkormányzat az ápoló személy 
részére. A támogatás feltétele a házi segítségnyúj-
tást biztosító önkormányzati intézmény által szer-
vezett 16 órás és 8 órás képzésen való részvétel. 
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Ennek célja az ápolók (ápolási díjban részesülők) 
részére alapismeretek közvetítése. A hosszú, ápo-
lással eltöltött évek nyilvánvalóan sok ápolási-gon-
dozási, gyakorlati ismeretet adnak az ápoló szá-
mára. Ugyanakkor fontos az elméleti ismeretek 
rövid átadása, eszközök bemutatása, amelyeket 
használhatnak az ápolás során, ellátásokról kap-
hatnak információkat és nem utolsósorban men-
tális segítséget nyújt. A sorstársakkal való talál-
kozás, kimozdulás otthonról stb. pozitívan hat az 
ápolóra, mondta az osztályvezető.

Dr. Krizsai Anita a finanszírozással kapcso-
latban elmondta, hogy a méltányossági ápolási 
díj évente több millió forintot jelent az önkor-
mányzat költségvetésében tervezve. Az önkor-
mányzat adóerőképessége alapján nem jogosult 
állami támogatásra a segélyezési rendszer működ-
tetéséhez. 

A Szociális Szolgáltató Központ önkormány-
zati fenntartású intézmény, szolgáltatásait állami 
támogatásból és az önkormányzati támogatásból 
működteti. A Központ összköltségvetése közel 
egymilliárd Ft, engedélyezett létszáma 204,5 fő, a 
házi segítségnyújtásban több mint 70 fő vesz részt.

Az osztályvezető szerint költséghatékony meg-
oldás, hogy a családtagot teszik alkalmasabbá arra, 
hogy ellássa azokat az ápolási-gondozási felada-

tokat, amelyet a házi segítségnyújtásban részt-
vevő gondozónők vagy a bentlakásos intézményi 
ellátásban alkalmazott szakemberek végeznének. 

Egy kistelepülés által fenntartott bentlakásos 
szociális intézmény finanszírozásának lehetősé-
geit ismertette Bíróné dr. Dienes Csilla, Szamos-
sályi Község Önkormányzata polgármestere. Elő-
adásában a finanszírozási lehetőségek és feltéte-
lek mellett kitért a vonatkozó jogi szabályozásra, 
valamint a tárgyi és személyi feltételekre is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén 
fekvő 750 fős község polgármestere kiemelte, hogy 
nagyon rossz anyagi kondíciókkal rendelkező 
településről van szó, minimális adóerő-képes-
séggel. Mint elmondta, a 39 fős bentlakásos szo-
ciális intézményt 2010 januárja óta tartják fent, 
16 fő a dolgozói létszám, melyből 11 fő gondozó. 

Rámutatott, hogy az állami normatíva tartal-
mazza a bérkiegészítést és az ágazati pótlékot, és 
a meghatározott dolgozói létszámhoz igazodik. 
A dolgozói létszám viszont az ellátotti létszámon 
alapul, esetükben 11 főhöz kapnak állami norma-
tívát. Ezt egészíti ki az üzemeltetési támogatás, 
amely nem normatív támogatás, összege évről-
évre változik. Hozzátette: Szamossályiban van 
egyszeri befizetés is, amelynek összege 200 ezer 
forint, valamint van az ellátottak által befize-
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tett térítési díj, figyelembe véve azt, hogy ennek 
összege nem haladhatja meg az érintett nyugdí-
jának 80%-át.

A kiadások tekintetében Bíróné dr. Dienes Csilla 
hangsúlyozta, hogy annak vannak kötelező és nem 
kötelező elemei. A kötelező elemek közé tartozik 
a gondozottak egészségügyi alapellátása, orvos 
biztosítása heti rendszerességgel, alapgyógysze-
rek biztosítása, kezelésekre eljuttatás, gyógyászati 
segédeszköz biztosítása, gondozottak textiliával 
ellátása, higiéniás szolgáltatás, minimum napi 
háromszori étkeztetés. A nem kötelező kiadások 
közé sorolta a gondozók cafetériáját, amelyet most 
először tudtak biztosítani, emellett nem kötelező 
az egyéb dolgozói létszám (pl. takarító, karban-
tartó, ügyintéző), illetve ide sorolhatók az ellátot-
tak extra szolgáltatásai (pl. fodrász), valamint az 
alapgyógyszeren felüli szükségtelek kielégítése.

A település polgármestere kiemelte, hogy a 
tavalyi év nem volt veszteséges, azonban hozzá-
tette, nem minden évük egyforma az üzemeltetési 
támogatások miatt. Ez ad egy kis bizonytalanságot 
egy idősotthoni fenntartása esetén – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet az elöregedő társadalomra, 
különösen a peremvidéken, a helybeli és a kör-
nyékbeli idősek részéről nagy a nyomás, aminek 
meg akarnak felelni. Kiemelte, hogy a 750 fős tele-
pülésen 45-50 közfoglalkoztatott van. A polgár-
mester rámutatott arra, hogy a közfoglalkozta-
tási bér és a szociális intézményi dolgozók között 
közel négyszeres különbség, ami óriási lehetősé-
get jelent helyben.

Bíróné dr. Dienes Csilla azokhoz a polgármes-
ter kollégákhoz is szólt, akikben felmerült, hogy 
belevágnának hasonló intézmény fenntartásába. 
Elmondta, hogy véleménye szerint az önkormány-
zatot erősíti, ha intézményfenntartói szereppel bír. 
Nagyon fontos, hogy a befogadás lehetősége min-
denki számára, aki önkormányzati, vagy állami 
fenntartó, adott.  Visszautalva Lengyel Zoltán 
főosztályvezető előadására elmondta: nem dug-
ják homokba a fejüket, hozzátette: „ezek szerint 
ez a célja az államnak és az Európai Uniónak 
is, hogy amíg lehet, addig helyben, a saját csa-
ládja körében, vagy lakásában lássák el a rászo-
rult embereket, mert nagyon sokba kerül az idős-
otthonokban a bentlakásos ellátás az államnak”. 
Hozzátette, amikor hozzájuk kerülnek a gondo-
zottak, őket nem lehet már a saját családjuk köré-
ben ellátni, sokszor rehabilitációs ellátásra szo-
rulnak, nem tudják ellátni önmagukat. Fontos 
lenne, hogy a kormányzat ezt vegye figyelembe, 
hiszen sorban állnak az emberek a bentlakásos 
otthoni férőhelyekért.

Bíróné dr. Dienes Csilla nehezményezte azt, 
hogy a fenntartók között különbség van a nor-
matíva tekintetében az egyházi fenntartók javára 
annak ellenére, hogy ugyanazt a feladatot látják 
el, valamint jelezte az intézmény kialakításának, 
bővítési lehetőségének igényét, hozzátéve, jelezni 
fogják azt a javasolt elérhetőségen keresztül az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

Az Idősügyi Hálózat a következő ülésén tovább 
vizsgálja az idősellátás finanszírozási lehetőségeit. 
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Felmérés a központi 
háziorvosi ügyelet 
fenntartásáról
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Tekintettel arra, hogy a Kormánynak hamaro-
san döntést kell hoznia a szolgáltatás jövőjét ille-
tően, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége és a Kisvárosok Szövetsége közös 
kezdeményezése alapján arra kértük tagjainkat, 
hogy amennyiben a településük szempontjából 
releváns a felmérés, az elektronikus úton meg-
küldött kérdőívünk kitöltésével segítsék mun-

kánkat. A február 8-ai határidőig 103 önkor-
mányzat töltötte ki a kérdőívünket. A felmérés 
során az ország valamennyi megyéjéből érkez-
tek válaszok, településtípus tekintetében 62 köz-
ség, 5 nagyközség, 35 város, és 1 fővárosi kerü-
let vett részt benne. A kérdőíves felmérésben 
résztvevő települések tekintetében az ellátott 
lakosságra vonatkozó válaszok alapján össze-

A központi háziorvosi ügyeletek működtetése egyre nehezebben megoldható 
feladatként jelentkezik az önkormányzatok számára. Annak érdekében, hogy 
átfogó és tiszta képet kapjunk a központi háziorvosi ügyelet fenntartásának 
országos helyzetéről, 2021 februárjában felmérést végeztünk tagjaink között a 
további eredményes képviselet érdekében. A felmérés során arra a kérdésre, hogy a 
feladatellátás jövőbeni kezelésére milyen fenntartói működtetést tartana indokoltnak, 
a válaszadók 71,6%-a azt válaszolta: támogatja hogy a központi háziorvosi ügyelet 
fenntartása kikerüljön az önkormányzatok feladatköréből.
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sen 587 196 fő a központi háziorvosi ügyeletben 
ellátott lakosság száma.

Arra a kérdésre, hogy központi háziorvosi ügye-
let milyen szervezeti működtetésben valósul meg, 
a válaszadók többsége (42,9%) azt válaszolta, hogy 

kiszervezett külső szolgáltató látja el a feladatot. 
A válaszadók közül közel azonos arányban az 
önkormányzat a fenntartó, társulási formában 
(25,5%), illetve feladatvállalási szerződés alapján 
(27,6%), míg állami intézménnyel, szervezettel 
kötött üzemeltetési szerződéssel csak a válasz-
adók legkisebb hányada (4%) működtet központi 
háziorvosi ügyeletet.

A háziorvosi ügyelet ellátásra társult önkor-
mányzatok döntő többségében (92,6%) valameny-
nyien részt vállalnak a finanszírozásban, a többi 
válaszadó arról nyilatkozott, hogy a társult önkor-
mányzatok nem mindegyike vállal, vagy részben 
vállalnak részt a finanszírozásban.

A válaszadók többsége (88,1%) úgy nyilatkozott, 
hogy a központi háziorvosi ügyelet mellett nem 
tartanak fent külön házi gyermekorvosi ügyeletet.

A kérdőíves felmérés alapján az ügyeleti kör-
zet ellátási területén található háziorvosi praxi-
sok 62,6 %-a betöltetlen, az ügyelet székhelye sze-
rinti települések többségében (54,9%) van járóbeteg 

ellátó intézmény, 36,3%-ban kórház található, 
míg a válaszadó települések fennmaradó hánya-
dában nincs egyik sem. Továbbá kiderült az is, 
hogy a települések 62,5%-ának van együttműkö-
dési megállapodása az Országos Mentőszolgá-
lattal (OMSZ) a központi diszpécser szolgálta-
tás működtetésére.

Az ellátásban jelentkező legfontosabb problé-
mák kapcsán megkérdeztük, hogy a válaszadók a 
feltett kérdések közül miként ítéli meg azokat, véle-
ménye szerint melyik kezelése igényel elsődleges 
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prioritást? Azt kértük, hogy a kitöltők 1-5-ig szá-
mozva értékeljenek (1 legyen a legfontosabb, míg 
az 5 a nem fontos). Ennek megfelelően a válasz-
adók többsége (52,5%) legfontosabbnak ítélte az 
orvoshiányt, a legtöbb válaszadó (29%) közepesen 
fontosnak jelölte meg problémaként az optimá-
lis üzemméretet, illetve azt, hogy a munkáltatói 
függelmi viszony nem szabályozott a feladatel-
látásnál (31,3%). Szintén legfontosabb probléma-
ként jelölték meg a legtöbben (69%), hogy alulfi-
nanszírozott az ellátás.

A lehetséges problémaként megjelölt kritériu-
mok mellett a válaszadók szöveges értékelése egé-
szítette ki azokat a nehézségeket, amelyek meg-
nehezítik a mindennapi működést. A teljesség 
igénye nélkül kritikai észrevételként szerepelt, 
hogy rengeteg az üres praxis, ami miatt a házi-
orvosoknak sok településen kell helyettesíteniük, 
ezért túlterheltek, és így nem akarnak, vagy nincs 
erejük ügyeletet vállalni. Érkezett visszajelzés 
az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvo-
sok magas életkora, valamint megromlott egész-
ségi állapota kapcsán is. Emellett a visszajelzé-
sek között volt olyan vélemény is, hogy az adott 
önkormányzat nem részesül közvetlen finanszí-
rozásban a feladat ellátása tekintetében, és saját 
bevételei terhére kell megoldania azt, de az indo-
kolatlan lakossági igénybevétel mellett olyan véle-
mény is szerepelt, amely szerint kötelezni kellene 

valamennyi orvost, hogy vegyen részt az ügyeleti 
rendszer ellátásában.

A feladatellátás jövőbeni kezelése kapcsán a 
válaszadók döntő többsége (71,6%) azt támogatná, 
hogy a fenntartás kikerüljön az önkormányzatok 
feladatköréből, a felmérésben résztvevő polgár-
mesterek 20,6%-a úgy gondolja, hogy maradjon 
az önkormányzatok feladatkörében, míg 7,8%-
ának eltérő fenntartói javaslata volt.

A javaslatok között többen is megfogalmazták 
azon véleményüket, hogy vállalja át az állam és 
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finanszírozza is azt, míg mások szerint az OMSZ 
feladat- és hatáskörét kibővítve lehetne hatéko-
nyan megszervezni, átszervezni a feladatellá-
tást, biztosítva az infrastruktúrát, a humán erő-
forrást és az ezek magas szintű működtetéséhez 
szükséges finanszírozást. Volt olyan is, aki egy-
szerűbb pályázati lehetőségeket szeretne intéz-
mények kialakításához, egyesek pedig azt tarta-
nák helyesnek, ha a szociális normatívából elszá-
molható lenne a háziorvosi ügyelet működéséhez 
adott hozzájárulás. Mint írták, a NEAK finanszí-
rozás emelése egyértelmű megoldása lenne az 
ügyeletek problémáira. Megfelelő finanszírozást 
kell biztosítani a feladat ellátáshoz. 

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen 
egyéb problémát látnak a felmérés résztvevői 
fenntartói oldalról, hasonló problémacsoportok 
köré összpontosultak a válaszok. A válaszokból 
egyértelműen kiderült, hogy a finanszírozás az 
egyik legfontosabb kérdés, ugyanakkor van, aki 
nem tartja jó megoldásnak, hogy kistérségi szintre 
kerüljön vissza az ügyeleti ellátás. Ezt azzal indo-
kolta, hogy ebben az esetben több tucat telepü-
léssel kellene osztozniuk az ügyeleti szolgálta-
táson, ami súlyos nagyságrendekkel rontaná az 
ellátás jelenlegi színvonalát. Egy másik válasz-
adó jelzése szerint sajnálatos módon rövid időn 
belül háromszorosára emelkedett a finanszíro-
zási költség, amelyet az önkormányzatok nagy 
többsége nem, vagy csak nehézkesen tud meg-
téríteni. Továbbá a válaszadó sajátos problémá-
nak nevezte, hogy településük ügyeleti körzeté-
ben az utóbbi években már nem egyszer fordult 
elő olyan eset, hogy nem fogadták a betegeket, 
rögtön átirányítják őket a városi kórházba. Volt 
olyan visszajelzés is, amely szerint a lakosság mást 
vár el az ügyelettől, mint annak a feladata, pél-
dául, hogy gyógyszert írjon fel az ügyeletes orvos. 
A vidéki – főleg az aprófalvas – térségek eseté-
ben jellemző az a visszajelzés, amely arról szól, 
hogy ahol a lakosság összetétele nagyon vegyes 
és elöregedése folyamatos, ott elengedhetetlen a 
központi orvosi ügyelet működtetése. A problé-
mafelvetés szerint a biztonságos ellátás érdekében 
nagyon fontos, hogy a finanszírozás összegszerű 
meghatározásánál kerüljön figyelembe vételre az 
ellátási terület nagysága, az ellátott települések 

száma, az időszakos turisztikai idényben az ellá-
tást igénybe vevő nem állandó lakcímmel rendel-
kező turisták, táborozók, iskolai csoportok ellá-
tási szükséglete. Megoldási javaslatként érkezett 
a feladatalapú finanszírozás bevezetése a jelenlegi 
finanszírozási forma helyett. Egy másik vélemény 
szerint a finanszírozás emelése önmagában nem 
is oldaná meg a nehézségeket, ugyanis – mint írja 
a válaszadó – a humánkapacitás nem áll rendel-
kezésükre, ezért kiszolgáltatott helyzetben van-
nak. Véleménye szerint kizárólag átfogó, komp-
lex megoldás jöhet szóba, a mentőszolgálat, kór-
házak sürgősségi osztályainak feladat összehan-
golásával. A jelenlegi képet tovább árnyalja, hogy 
a koronavírus okozta COVID-19 pandémia ide-
jén hatalmas teher nehezedik az orvosi ügyele-
tekre. Javaslatként fogalmazódott a végzős orvo-
sok motiválása különböző eszközökkel, például 
szolgálati lakással, megfelelő juttatással, illetve 
rezidensek bevonása esetén a jogszabályi feltéte-
lek enyhítésével. További javaslat érkezett annak 
kapcsán is, hogy legyen kötelező a háziorvosok és 
önkormányzatok között létrejött szerződés tar-
talmi elemeként a központi háziorvosi ügyelet-
ben történő kötelező feladatellátás, illetve hogy 
az állam támogassa az orvosi egyetem elvégzését 
anyagilag, azok számára, akik ezt önerőből nem 
tudják finanszírozni.

Összegezve a javaslatokat elmondható az az 
általános visszajelzés, hogy az elmúlt időszakban 
az alapellátási ügyeletek működtetésére az állam 
által biztosított forrás nem változott, viszont a 
kiadások folyamatosan emelkedtek. Az önkor-
mányzatoknak évről- évre egyre magasabb összeg-
gel szükséges hozzájárulniuk a feladatellátás-
hoz, úgy, hogy az önkormányzatok erre megfe-
lelő központi támogatást nem kapnak. A legna-
gyobb probléma tehát a humánerőforrás hiánya 
és a fenntartó részéről a finanszírozási források 
elégtelensége. Az orvosi ügyeletek finanszírozá-
sának megújítása elkerülhetetlen, hiszen egyre 
tarthatatlanabb az a helyzet, hogy a települési 
önkormányzatok jelentős hányada nem, vagy alig 
képes előteremteni az ügyeletek működtetéséhez 
szükséges összeget. Már csak az a kérdés, hogy 
mikor következik be a rendszer valós viszonyok-
hoz igazodó megújítása?
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A jövő  
az össze fogás ban 
és az együtt
működésben van
Szerző: Kolin Péter a TÖOSZ kommunikációs titkára

– Tizenegy évvel ezelőtt készült önnel egy interjú 
lapunkban, akkor azt nyilatkozta, hogy célja a 
folyamatos fejlődés, de nem a cél tölti fel, hanem 
az odavezető út. Azóta is az új kihívásokat és az 
ismeretlen utakat keresi?

– Igen. Az elmúlt harminc év tapasztalata, hogy 
nincsenek kitaposott utak. Ezért aztán minden 
feladatnak úgy indulunk, ahogy réges-rég Han-
nibál az Alpoknak: „Vagy találunk ott utat, vagy 
építünk egyet.” Ez mindig nagy izgalommal tölt el. 
Az utak utazásra valók. Az utazás mindig izgal-
mas, sok új ismerettel, élménnyel gazdagít. Ren-
geteg minden történik a világban körülöttünk, 

folyamatos változásban vagyunk, a változások-
hoz pedig alkalmazkodni kell. A jövő faluját épít-
jük folyamatosan, de nem elszigetelten. Én a kez-
detektől fogva hittem, hogy fejlődés nem lehetsé-
ges „térségi szemlélet” és összefogás nélkül. Ezért 
kezdeményeztem a „Hét Patak Gyöngye Natúr-
park” létrehozását, amelyben nyolc környező tele-
pülés érintett. Kezdeményezésemre jött létre az 
Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió, amely 2014 
őszén alakult meg 5 település – Alsómocsolád, 
Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás – önkor-
mányzatainak, vállalkozóinak, civil szervezetei-
nek összefogásából. Az együttműködés során több 

Itt az ideje, hogy tanuljunk egymástól – mondja Dicső László, aki 1990 óta Alsómocsolád 
polgármestere, tavaly szeptember óta pedig a TÖOSZ társelnöke. Véleménye 
szerint paradigmaváltásra van szükség a közigazgatásban, és a polgármestereknek 
életpályamodell mellett arra is szüksége van, hogy a hivatás visszanyerje régi 
tekintélyét. Fontosnak tartja, hogy megfelelő szakmai ismerettel rendelkezzen azon 
a területen, amely éppen a településfejlesztés fókuszában van, ezért folyamatosan 
képezi magát és figyeli a változások irányát. Hisz abban, hogy az önkormányzatoknak 
lépést kell tartaniuk az aktuális folyamatokkal, mert ha lemaradnak annak az adott 
településre nézve végzetes következményei lehetnek. Az Innovatív Önkormányzatok 
Klubjának elnökeként meggyőződése, hogy a hálózatokban olyan lehetőségek 
rejlenek, amelyeket bűn nem kihasználni.
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közös projektet valósítottunk meg. Hiszek abban, 
hogy nemcsak vasba és betonba kell invesztálni 
a fejlesztési forrásokat, hanem az „elmékbe” is. 
Egyik projektünkben például létrehoztuk a kör-
nyék „kulcsembereinek” klubját, amelyet a részt-
vevők nagyon hasznosnak és sikeresnek ítéltek. De 
folyamatosan képezzük kollégáinkat, és a lakos-
ság részére is sokfajta készségfejlesztő, ismeret-
terjesztő és szórakoztató előadást biztosítunk. 
Összefoglalva, a sikeres jövő kulcsa a széles látó-
körű, településéért tenni akaró és tudó polgár, az 
összefogás és az együttműködés. 

– Mi a legnagyobb változás 2010 óta, hogyan 
értékelné ezt a bő egy évtizedes szakaszt Alsómo-
csolád fejlődése szempontjából? 

– A kiteljesedés időszakának nevezném. Ahogy 
már elmondtam, több, azóta is sikeres együttmű-
ködés jött létre az elmúlt tíz évben. Több sikeres 
projektet valósítottunk meg, például a Norvég 
Alap által finanszírozott – és norvég partner köz-
reműködésével megvalósított – „Mintaprogram a 
minőségi időskorért” projekt, amelyben a beruhá-
zások mellett három megyeszékhelyen több mint 

550, az idősgondozásban tevékenykedő szakem-
bert képeztünk, és közülük többen tanulmányúton 
és szakmai gyakorlaton vehettek részt Norvégiá-
ban. Ugyancsak nemzetközi partnerekkel valósí-
tottuk meg Erasmus+ Stratégiai Partnerségi pro-
jektet. Elindultunk nemzetközi irányba is. Új lát-
juk, ez lehet a jövő iránya, amely más nézőpontból 
láttatja a problémát, tehát szemléletet formál és 
újfajta tudások megszerzésére sarkall. Települési 
szinten is sok projektet bonyolítottunk pályázati 
forrás felhasználásával. Mégis a „Magunk kenye-
rén” elnevezésű Komplex Helyi Gazdaságfejlesz-
tési Programunkat emelném ki, amelyet kizárólag 
saját forrásból finanszírozunk, és célja a helyi gaz-
daság újjáélesztése. Sikeressége érdekében helyi 
fizetőeszközt (rigac) is kibocsátottunk. Jutott idő 
az ünneplésre is. 2019-ben egész évben tartó ren-
dezvényfolyammal ünnepeltük a település írásos 
emlékben történő első említésének 725 éves évfor-
dulóját. Ez alkalomból kiadtunk egy, a település 
történetét bemutató izgalmas kalandregényt is. 

– Milyen hosszútávú elképzelései vannak a tele-
pülés fejlődését illetően? 

Dicső László (Fotó: Végh László)
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– Alsómocsolád szép természeti környezetben 
fekvő rendezett, összközműves település. Intéz-
ményeink korszerűek. Az 1990-es évek második 
fele óta tudatosan építjük azt a digitális rend-
szert, amely a település lakóinak életminősé-
gét javítja, példát mutatva és ösztönözve az itt 
lakókat a modern technológiák befogadására és 
alkalmazására. A kezdetektől – amikor 1997-ben 
megnyitottuk a Teleházat – mára nagyon mesz-
szire jutottunk. Alsómocsolád Község Önkor-
mányzata korán felismerte, hogy a digitalizáció 
– és vele az okos megoldások elterjedése – az éle-
tünknek nem egy szabadon választható területe, 
hanem rövid időn belül az élet valamennyi terü-
letét áthatja. Nem az tehát a kérdés, hogy részesei 
akarunk-e lenni a folyamatnak, hanem az, hogy 
milyen szerepet vállalunk benne. Mára a kistele-
pülésen élők mindennapjait is meghatározzák az 
„okos megoldások”. A szinte „mindent tudó” szá-
mítógépek mellett folyamatosan jelennek meg új, 
intelligens eszközök, alkalmazások az élet minden 
területén. Az információs társadalom szédületes 
sebességgel fejlődik. Csak azok tudják jól kihasz-
nálni lehetőségeit, akik rendszeresen használják 
ezeket az eszközöket és nem csak működésüket, 
de az eszközök használata által biztosított lehető-
ségeket és veszélyeket is ismerik. A fentiek jegyé-
ben 2016 májusában kezdeményezésünkre egész 
napos műhelymunka keretében gondoltuk végig, 
hogyan jöhetnek létre ún. „Smart Village”-ek, 
magyarul „Okos falvak” Magyarországon. Fejlesztő 
munkánk során az Észak Hegyháti Mikrotérségi 
Unió „okos térséget” alkotó településeivel együtt 
olyan intelligens szolgáltatói megoldásokat kere-
sünk, amelyek a komplexebb életminőség, a haté-
konyság az ökológiai és gazdasági fenntartható-
ság eszközei lehetnek. Általuk megvalósulhat a 
fizikai, a digitális és a humán rendszerek haté-
kony integrációja a területfejlesztésben és a terü-
letfejlesztés eredményeként létrejövő épített kör-
nyezetben, a területünkön tevékenykedő gazda-
sági szereplők, szervezetek tevekénységében és a 
mindennapi élet számos területén. Elkötelezet-
tek vagyunk a minőségi időskorra történő felké-
szítés programjának továbbfejlesztésében is. Az 
úgynevezett „Silver Economy” (Ezüst gazdaság) 
– amely az öregedő társadalmakban megjelenő 

egyéni és gazdasági igényre hívja fel a figyelmet – 
létrehozása területén együttműködünk a Pécsi 
Tudományegyetemmel annak érdekében, hogy 
közösen dolgozzuk ki, hogy hogyan lehetne tér-
ségünk terepe az ezüst gazdaságnak, természet-
ben mutatva be annak működési módját. Dolgo-
zunk egy trafókörön belüli energiaközösség lét-
rehozásán, a település önfenntartó képességének 
növelésén és új turisztikai attrakciók bevezeté-
sén. A következő években is fontos, a rendsze-
res közösségfejlesztő, szemléletformáló munka.

– A TÖOSZ Baranya megyei tagozatvezetője, 
emellett a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok 
Klubjának elnöke, tavaly szeptemberben pedig a 
TÖOSZ társelnökévé választották. Hogyan élte 
meg az új kihívást?

– Nagyon örültem. A TÖOSZ a legnagyobb 
önkormányzati érdekképviseleti szervezet. Az, 
hogy egy kis település polgármestere a TÖOSZ 
társelnöke lehet, hatalmas megtiszteltetés. Meg-
tisztelőnek érzem, igyekszem megfelelni az elvá-
rásoknak. Sokat gondolkozom azon, hogy mit 
tehetne még a TÖOSZ a kistelepülések érdeké-
ben. Hogyan kaphatnának nagyobb szerepet a 
kistelepülések életében az okos megoldások, és 
az innováció. Azt gondolom, a TÖOSZ jó irány-
ban halad, mert kezdeményező és szemléletfor-
máló, népszerűsíti az új trendeket. Különösen jel-
lemző ez a hálózatosodás és az informatika terén. 
Ez azért is fontos, mert mind két terület olyan 
lehetőséget kínál, amelyet vétek nem kihasználni.

– Mi a véleménye a TÖOSZ stratégiai, érdek-
védelmi szerepéről? Mit gondol, mi a legfonto-
sabb a következő hónapokban, és aztán a követ-
kező években?

– A TÖOSZ stratégiája következetes és kiforrott, 
kezdetek óta jellemzi a pártsemlegesség. Minden 
területen igyekszik képviselni az önkormányzatok 
érdekeit, mindent meg tesz azért, hogy az önkor-
mányzatok álláspontját a döntéshozók megismer-
jék. Az önkormányzatok – illetve hivatalaik – fel-
adatköre az utóbbi években jelentősen csökkent. 
Ugyanakkor a településeken egyre több a megol-
dandó feladat. Ha meg akarjuk őrizni az ország 
történelmi település szerkezetét, a települések 
élére olyan lendületes és innovatív vezetők szük-
ségesek, akik motiváltak abban, hogy a vezetésük 
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alatt álló település ne csak megmaradjon, hanem 
fejlődjön, megőrizze, sőt gyarapítsa népességét. 
Ehhez azonban azonnali paradigmaváltás szük-
séges. Szükséges a hivatali dolgozók és a polgár-
mester anyagi és erkölcsi megbecsülése. Szüksé-
ges a bérek rendezése, és kiszámítható polgár-
mesteri életpályamodell kidolgozása. Ha ez nem 
történik meg sürgősen, a jól felkészült, elkötele-
zett, magas szakmai tudással rendelkező polgár-
mesterek és hivatali dolgozók elhagyják az önkor-
mányzati igazgatást és kétszeres fizetésért a ver-
senyszférát erősítik. Ennek azonban igen komoly 
hatásai lesznek, amely pótolhatatlan veszteséget 
jelent. A hátrányos helyzetű, jelenleg „kedvezmé-
nyezett”-nek nevezett járásokban a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezők aránya 9% alatti. Ez tovább 
csökkenhet és ez által elsősorban a kistelepülések 
működése ellehetetlenül. Nagyon fontos lenne, 
hogy a polgármesteri munka megbecsült legyen, 
kapja vissza régi tekintélyét. A polgármester bére-
zésének alapja ne kizárólag a település lélekszáma 
legyen. A TÖOSZ a közelmúltban ezen a terüle-
ten is lépett. Felmérte, hogy a település lélekszá-
mán kívül melyek azok a további tényezők, ame-
lyeket a polgármesteri bérek újra szabályozása 
során figyelembe lehetne venni annak érdekében, 
hogy a bérek tükrözzék a polgármesteri munka 
és felelősség értékét. 

– Gyakran idézi Paulo Coelhotól a következő 
gondolatot: „... a változások csak akkor következ-
nek be, amikor valami olyat teszünk, ami abszo-
lút nem illik bele az általunk megszokott világba”. 
A TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja is 
ezen gondolatvilág mentén jött létre és működik?

– A TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja 
azt követően jött létre 2013-ban, hogy a TÖOSZ 
2012. évi Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
pályázatán díjnyertes gyakorlatainkat nagy siker-
rel mutattuk be az Urbicon városfejlesztési kiállí-
táson. Az jelentős érdeklődés egyértelművé tette, 
hogy szükség van egy olyan, rendszeresen működő 
fórumra, ahol nagy hangsúlyt kap a közös gondol-
kodás, az egymástól tanulás fontossága és szük-
ségessége. Úgy ítéltük meg, nem csak kiállításon 
kellene bemutatni a jó gyakorlatainkat, hanem 
hasznos lenne egymásnak bemutatni a működés 
helyszínén, működés közben. A jó gyakorlatok min-

dig valami „újból” és nem az „általunk megszo-
kott világból” születnek, tehát Coelho gondolata 
kifejezi a dolog lényegét. A TÖOSZ keretei kötött 
működő Innovatív Önkormányzatok Klubjának 
feladata és felelőssége, hogy ezek a jó gyakorlatok 
eljussanak valamennyi önkormányzathoz. Ezúton 
is bíztatom a TÖOSZ tagtelepüléseit, hogy csatla-
kozzanak a Klubhoz! Nem világmegváltó gondo-
latokra várunk, hanem olyan apró, ügyes jó gya-
korlatokra, amelyeket meg lehet tanulni egymás-
tól, adaptálni lehet és ezáltal minden település, 
amelyik él a lehetőséggel, egy picit tud javítani a 
saját tevékenységén. A cél, hogy tanuljunk egy-
mástól. Ez az Innovatív Önkormányzatok Klub-
jának egyik fő küldetése. A másik fontos célki-
tűzése, hogy folyamatosan figyelje és nyomon 
kövesse az új áramlatokat és irányokat, összegyűj-
tött információi közreadásával megkönnyítse az 
önkormányzatok mindennapi munkáját.

– Alsómocsolád több mint 700 éves történelem-
mel rendelkező különleges baranyai falu. Rend-
kívül ügyesen használják a pályázati lehetősége-
ket, különböző uniós vagy nemzeti pályázati for-
rásokból számos fejlesztés történt a településen, a 
teljesség igénye nélkül idősek otthona, szennyvíz-
tisztító telep, erdei iskola és új bekötőút is épült. 
Mi áll a sikereik hátterében?

– Ahhoz, hogy egy pályázaton nyerni tudjunk, 
fontos a jó és megvalósítható cél, az együttgondol-
kodás, a teammunka. A célokat stratégiai terve-
zés során határozzuk meg. A tervezésben a szak-
embereken kívül a helyben lakók is aktívan részt 
vesznek. Pályázatainkat magunk írjuk. Természe-
tesen a speciális ismereteket igénylő részek meg-
írásába bevonunk külső szakértőket is. A leg-
nagyobb feladat azonban nem a pályázat meg-
írása, hanem nyertesség esetén a megvalósítás 
és a fenntartás. Az adott projekt kidolgozására 
és megvalósítására létrehozott team végig kíséri 
a projektet, a tervezéstől kezdve a megvalósítá-
son át, a fenntartási időszak végéig. Ez a legfőbb 
alapja a sikernek. 

– Milyen projektben vannak benne éppen és 
mit terveznek?

– Pillanatnyilag két projektet viszünk. AZ EFOP 
program keretében a „Lépés-Váltás az Észak Hegy-
háti Mikrotérségben” elnevezésűt, mely egy – a 
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térség hat településén folyó – humán erőforrás fej-
lesztési projekt. Többfajta képzést biztosítunk az 
adott településen élők meghatározott célcsoportja-
inak. Ezen túl motivációs tréningeket, mentorálást 
és szupervíziós lehetőséget is biztosítunk az az 
utóbbit a területen működő idősotthonok dolgo-
zói számára. A programot rövidesen zárjuk. Emel-
lett a Norvég alap keretében kiírandó pályázatra, 
készítjük elő a szakmai részeket és dolgozunk az 
idősotthon fejlesztési lehetőségein hasznosítva 
az előző norvég program kapcsán tett Norvé-
giai tanulmányutakon szerzett tapasztalatain-
kat. Az új projekt során tovább kívánjuk fejlesz-
teni a minőségi időskor megvalósításához szük-
séges módszereket és tárgyi feltételeket.

– Elnéptelenedés. Milyen változásokon ment 
keresztül a falu az elmúlt évtizedekben, és mi a 
helyzet napjainkban?

– Egy évszázaddal ezelőtt 860 lelket számlált 
a falu, jelenleg 323-at. Örömünkre szolgál, hogy 
a csökkenő tendencia 2018 körül megállt. 2015-
ben indult a „Jövő-Szövő” műhely, amely külön-
böző szakterületeket magas szinten művelő szak-
értők és helyi lakosság bevonásával kutatta hogyan 
lehet élhetőbbé és vonzóvá tenni Alsómocsolá-
dot. A műhelymunka eredményeként megszü-
letett gondolatokat rendszereztük és igyekez-
tük alkalmazni a gyakorlatban. Jelenleg ott tar-
tunk, hogy megfordulni látszik a trend. Boldo-
gan mondhatom, hogy az elmúlt évben több mint 
tízen költöztek Alsómocsoládra, idén is már két 
pár jelezte, hogy jönnének, építkezni szeretné-
nek. Az irány tehát jó, úgy látom, hogy népszerű 
a település, és egyre többen akarják megismerni 
nem szokványos működési módunkat, és inno-
vatív gondolkodásunk is vonzza a betelepülni 
szándékozókat.

– Elkalandoztam a település internetes olda-
lán, ami rendkívül informatív a helyi lakosok 
és a község iránt érdeklődők számára egyaránt. 
Meséljen róla néhány gondolatot, ez egy új fej-
lesztés eredménye?

– Nagyon fontos számunkra a kommunikáció. 
A honlapunk kezelése korábban nehézkes volt, 
mert speciális felkészültséget igényelt a kollégák 
részéről. A megújult honlapunk rendkívül egy-
szerűen kezelhető. Minden egyes menüpontnak, 

rovatnak megvan a szakmai felelőse az önkor-
mányzaton belül, így folyamatosan friss és nap-
rakész híreket talál az idelátogató. Az új hon-
lap szerkesztői és felhasználói oldalról egyaránt 
könnyen kezelhető. Rendkívül pozitív tapaszta-
lataink vannak a korábbi bonyolult rendszerhez 
képest. A polgármester kollégák is felfigyeltek új 
weboldalunkra természetesen örömmel osztom 
meg velük eddigi tapasztalatainkat. 

„Alsómocsolád Község Önkormányzata 2019 óta 
működik együtt a New-Line Vision dinamikus és 
segítőkész csapatával. Megújult honlapunkhoz az 
általuk fejlesztett KLIKKENTER szoftvert hasz-

Dicső László 1990 óta Alsómocsolád füg-
getlen polgármestere. Mohácson járt kö-
zépiskolába, majd 1984-ben mezőgazdasá-
gi üzemmérnökként végzett a nyíregyházi 
Mezőgazdasági Főiskola Repülőgépvezetői 
Ágazatán. 1995-ben a Pécsi Janus Pannoni-
us Egyetemen humánszervezői, 1998-ban 
az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-
szervezői képesítést szerzett. A gödöllői 
Szent István Egyetemen térség- és vállalko-
zásfejlesztési menedzserként diplomázott 
2001-ben, a Corvinus Egyetem önkormány-
zati gazdaságszervező szakán pedig 2008-
ban. 1998 és 2006 között többek között 
változáskezelési tanácsadó, mediátor, mul-
tiplikátor tréner és közbeszerzési referens 
szakképesítéseket szerzett. Több társadalmi 
szervezet elnökségi és felügyelő bizottsági 
tagja (a TÖOSZ társelnöke és Baranya Me-
gyei Tagozat vezetője, a TÖOSZ Innovatív 
Önkormányzatok Klubjának elnöke, a Pár-
beszéd a Vidékért Egyesület FEB tagja). 
Szakmai elismerések: Alsómocsoládért Ér-
demérem 1998, Magyar Teleházakért 2001, 
Pro Caritate 2001, Közszolgálatért Érdemjel 
Ezüst Fokozata 2003, TÖOSZ Tűzzománc 
Emlékplakett 2005, Pro Humanitate Baranya 
2006, Köllner Ferenc-emlékdíj 2006, TÖOSZ 
Aranygyűrű 2008, Idősbarát Polgármester 
2009, Belügyminisztérium Helyi Önkor-
mányzatokért Díj 2011, MÖSZ Arany pecsét-
gyűrű 2015, Falufejlesztési Társaság Kemény 
Bertalan Falufejlesztési Díj 2018.
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náljuk, ami szerkesztői és felhasználói oldalról 
egyaránt könnyen kezelhető, néhány kattintással 
megtalálható a kívánt tartalom. A képek és grafi-
kai megoldások segítik a jobb átláthatóságot, erő-
sítik a vizuális kommunikációt. Számunkra fontos 
szempont volt a szerkesztő felület egyszerű kezel-
hetősége, hogy kollégáink számára könnyű és gyors 
legyen a tartalmak feltöltése, menüpontok szer-
kesztése. A hatékonyságot növeli, hogy a szoftver 
használatához és a honlap folyamatos napraké-
szen tartásához nem kell speciális ismeret, sem 
IT szaktudás, így a különböző allapoknak, menü-
pontoknak külön felelősei lehetnek!”

– 1990 óta Alsómocsolád független polgármes-
tere. Akik ismerik, tudják Önről, hogy folyamato-
san képzi magát. Az a megérzésem, hogy ez most 
is így van. Tényleg így van?

– Ez tényleg így van. Mindig igyekszem szak-
mai ismereteket szerezni azokon a területben, ami-
vel éppen foglalkozom, mert azt gondolom, hogy 
az nagyon fontos a jó döntések meghozatalához, 

másrészt a képzéseken találkozom olyan szakem-
berekkel, akikkel később együtt tudunk gondol-
kodni és működni. Ezek előremutató lehetőségek. 
Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Digi-
tális térségfejlesztés” szakirányú továbbképzésén 
veszek részt, éppen a szakdolgozatomat írom. 

– Mi a szakdolgozat témája?
– Az okosfalu-okostérség és az okosfalu index. 
– Ezek szerint nem bánta meg, hogy ezt az utat, 

a polgármesteri hivatást választotta. Van, amit 
másképpen csinálna, ha újra kezdhetné 1990-től?

– Egyáltalán nem bántam meg, élvezem a mun-
kámat, polgármesternek lenni számomra élet-
forma. Azt gondolom, hogy ennél jobb hivatás 
igen kevés van. Minden nap más, új kihívások, új 
lehetőségek. Mit tennék másképpen? Nyilván, van, 
amit az ember idővel átértékel, de ha visszatekin-
tek az elmúlt harminc évre, azt hiszem ugyanezen 
az úton járnék újra. Hiszen ahogy Katherine Gra-
ham mondta: „Mi lehet jobb annál, mint szeretni, 
amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”

Fotó: Csattos Pál
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A problémahalmazok 
megoldása nem 
halasztható
Szerző: Hajós Anna

Újszász az Észak-Alföldön, Jász-Nagykun- Szolnok 
megyében, az Alsó-Zagyva térségének földrajzi-, 
kulturális-, és oktatási központja, Szolnok után a 
megye legnépesebb települése. Két folyó, a Zagyva 
és a Tápió találkozásánál fekszik, évezredek óta 
lakott hely, ősi és modern országutak kereszte-
zik itt egymást. Száz éve jelentős vasúti csomó-
pont, így elsőrangú közlekedési adottságú. Az M4 
autópályán Budapest irányából érkezve az első 
Pest megyén kívüli település, amely ráadásul a 
89-es kilométernél újszászi felhajtócsomópont-
tal is rendelkezik. Polgármestere, Dobozi Róbert 
második ciklusát tölti. Ő válaszolt kérdéseinkre.

– Hogy született a város neve?
– Máig vitatott. Egyes szómagyarázatok sze-

rint szász (német) hospesekre utal, de jelenlé-
tükre nincsenek bizonyítékok. A jász népcso-
portnak viszont bizonyítottan jelentős hatása 
volt településünkre. A XIII. századi nagy letele-
pítés után ugyanis évszázadokig itt, a mai Újszá-
szon húzódott a Jászság határa. Újszász azokban 
az időkben a jászkapitányi szállás volt. Az első 
írásos említés azonban korábbi. Létezett itt egy 
kora Árpád-kori település is, amelynek 1347-ben 
már kőtemploma van, tehát Külső-Szolnok vár-
megye jelentősebb falvai közé tartozott. Ekkor 
Szarvas néven említik. Emlékét településünkön 
ma is létező földrajzi nevek: a Szarvas-halom és 
a Szarvas-ér őrzik. Az átkelőhely ellenőrizhe-
tősége és Szolnok, az ispánsági székhely közel-

sége előnyös lehetett a jászkapitányok számára, 
de ugyanez a földrajzi helyzet okozta később – a 
szolnoki vár török megszállása után – az akkori 
település vesztét is. A törökök hatására elnéptele-
nedett, elveszítette eredeti magyar és jász lakos-
ságát, mint ahogyan elveszett kora Árpád-kori 
kőtemploma és szinte valamennyi tárgyi emléke 

Dobozi Róbert
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is. Városunk mai lakosságának őseit, az első tele-
peseket 1727-től kezdik majorságukban letelepí-
teni Újszász új földesurai, az Orczyak. Történel-
münk innen összeforr az Orczy család történe-
tével. Hatásuk a mai napig érezhető. Nevükhöz 
fűződik a messze földön híres újszászi major lét-
rehozása, a magas szintű újszászi ló- és kutya-
tenyésztés megvalósítása, de katolikus templo-
munk, első iskolánk, és az első városi sportegye-
sület 1925 évi megalakítása is.

– Mi polgármester úr végzettsége, eredeti fog-
lalkozása?

– Eredetileg erdész vagyok, de elsősorban vidék-
fejlesztési szakembernek tartom magam. 2002 
őszén indultak el az uniós előcsatlakozási alap 
első pályázatai. Innen egészen 2019 októberéig, 
második polgármesterré választásomig, főállású 
mezőgazdasági pályázatíróként tevékenykedtem. 
Több száz sikeres terv megvalósítása kötődik pro-
jektmenedzserként a nevemhez.

– Hány lakosa van a városnak és mivel foglal-
koznak? 

– Valamivel 6000 fő alatt van most a lélekszá-
munk. Tekintettel arra, hogy Újszász gyengén 
iparosodott, a munkaképes lakosság nagyobbik 
része helyben nem talál munkát, napi szinten 
ingázni kénytelen. Ők a közeli megyeszékhelyen 
és a Jászságban találnak munkalehetőséget. Tele-
pülésünk külterülete jelentős, közepestől kiváló 
minőségű termőföldekkel. Ma is több újszászi 
család él mezőgazdaságból, ők nagyobb mennyi-
ségben gabonaféléket, kukoricát, napraforgót ter-
melnek, azonban hagyma, cukorrépa, mák is elő 
fordul a terméspalettán. A közmunka program-
ban évek óta csökkenő tendenciát mutat a mun-
kaerőpiacon normál körülmények között elhe-
lyezkedni nem tudó lakosok száma, amely tele-
pülési szinten megfeleződött az utóbbi években. 
A jelenlegi létszámkeret felét intézményeinkben 

(bölcsőde, óvoda, polgármesteri hivatal, idősek 
otthona stb.) foglalkoztatjuk, a fennmaradókkal 
közterületeink karbantartását és az illegális hul-
ladéklerakók felszámolását segítjük.

– Éves eseményeik, rendezvényeik?
– Hagyományosan szeptember közepén van 

legnagyobb ünnepünk, Újszász Város Napja. Az 
utóbbi években már több napon keresztül, több 
helyszínen várjuk tartalmas programokkal az 
érdeklődőket. Augusztus 20-án tartjuk a búcsút, 
hiszen katolikus templomunkat Szent István tisz-
teletére szentelték fel. Ezeken kívül gasztronó-
miai programok (nyáron lecsó, télen kocsonya 
fesztivál), valamint motoros találkozó és szám-
talan kisebb-nagyobb rendezvény segít kikapcso-
lódni, feltöltődni a mindennapokban. Idén még 
egy újdonsággal, betyárjátékkal, hagyományőrző 
vásárral és utcaszínházzal készülünk. A fesztivál 
jellegű esemény egy valós történetet, Rózsa Sán-
dor és bandája újszászi rablását dolgozza majd fel.

– Jellemző-e a turizmus, falusi turizmus?
– Ez jelenleg nagyon gyenge lábakon áll. A közeli 

megyeszékhely bőséges szálláshely kínálata és 
az idegenforgalmat növelő turisztikai attrakciók 
eddigi hiánya miatt nem mutatkozott igény a 
szálláshelyszolgáltatások iránt. Polgármestersé-
gem bő két éve alatt már sokat tettünk a helyi turiz-
mus fellendítése érdekében. A gasztronómiai fesz-
tiválok, turisztikai jellegű sportfejlesztések is csak 
2018-ban, az én közreműködésemmel indultak el 
a településen. Hiszem, hogy ebben az irányban is 
komoly lehetőségek rejlenek a térségben. Megpró-
bálom hatékonyan, rövid idő alatt kiaknázni ezeket.

– Fejlesztési tervei?
– Erről egy egész újságot tudnék teleírni. Köz-

lekedési, gazdasági, turisztikai, társadalmi, kul-
turális, valamint ár- és belvízvédelmi fejleszté-
sek szempontjait figyelembe véve készítettük el 
átfogó koncepciónkat. Az egyes elemeket rang-
soroltuk prioritás szerint, majd ez alapján állítot-
tunk össze rövid-, közép- és hosszú távú fejlesz-
tési csomagokat. Sajnos minden téren találhatóak 
olyan elmaradások, melyek gátként hatnak a többi 
terület működésére. Ezek azok a problémahalma-
zok, melyek megoldása nem halasztható tovább. 

– Milyen civil szervezetek színesítik az életet, 
és vannak-e testvértelepülések?

Az Orczy-kastély
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– Közel ötven civil szervezet működik aktívan 
a településen: labdarúgó, sakk, önvédelmi, tollas-
labda, fitnesz stb. szakosztályok várják a spor-
tolni vágyókat, és itt van a székhelye a többszö-
rös Európa- és világbajnokokat kinevelő Magyar 
Lábtoll-labda Szövetségnek is. Újszászon szinte 
minden gyermek ismeri és szereti ezt a sportágat. 
Többszörösen díjnyertes néptánc és modern tánc-
csoportokkal, népdalkörrel, kamarakórussal is 
büszkélkedhetünk. Ifjúsági és nyugdíjas klubjaink 
összefogják településünk lakosságát, az önkén-
tes munkában élen járó alapítványok és egyesü-
letek rászoruló családokon segítenek, gyermeke-
ket táboroztatnak, vagy éppen elhagyott hulla-
dékot gyűjtenek, ha kell. Újszász büszke az itteni 
civil szervezetek munkájára! Lengyelországban 
Debicával, Szerbiában Paliccsal, Romániában 
Csíkcsicsóval ápolunk élő, baráti testvértelepülési 
kapcsolatokat. Mindezek mellett lépéseket tet-
tem egy szlovákiai és egy ukrajnai település irá-
nyába is. Magánemberként még egy moldvai 
vonalat is sikerült kiépítenem Újszász és a Bákó 
megyei csángó halászfalu, Trunk között. Fele-
ségemmel huszonöt éve rendszeresen járjuk a 
határainkon túli magyar területeket, és támo-
gatjuk a helyben lakó magyarok nemzeti iden-
titásának megőrzését. Tíz éve falugazdaként is 
kötődünk a moldvai magyarsághoz, öt éve pedig 
valódi bérmakeresztszülei lettünk egy mold-
vai csángó kislánynak, a Felszállott a Pávából is 
ismert Gyúr Gabriellának. A kulturális és okta-
tási kapcsolatok megkezdődtek Trunk és Újszász 
között, és ugyan ma még nem sikerült hivata-
lossá tenni, de számtalan személyes ismeretsé-

gen keresztül ez működik, él, és gyarapítja, for-
málja közösségünket.

– A COVID mennyire érintette az ott élőket? 
– Csakúgy, mint az ország többi településén, 

Újszászon is jelentős nehézségek elé állította a 
lakosságot a világjárvány. Önkormányzati szin-
ten igyekeztünk mindenre odafigyelni és lehető-
ségeinkhez mérten enyhíteni a helyzetet. A mun-
kanélküliség szerencsére nem nőtt kiemelkedő 
mértékben, és hiánytalanul megmaradtak a keres-
kedelmi egységek, szolgáltatások is. A társa-
dalmi feszültségek ennek ellenére tapinthatók, 
az emberek aggódnak a bizonytalannak érzett 
jövő miatt. Különösen terhes ez az időszak a 
bentlakásos otthonokban lakók és családtag-
jaik számára, hiszen ők a látogatási korlátozá-
sok miatt csak nagyon kevésszer találkozhattak 
szeretteikkel. A növekvő oltási kedvnek köszön-
hetően én bizakodó vagyok. Hiszem, hogy vala-
mikor pünkösd környékén már visszakaphatjuk 
régi életünket.

– Mióta TÖOSZ tagok és miben tud a szerve-
zet az önök számára segíteni?

– Önkormányzatunk régebben tagja volt a 
TÖOSZ-nak, majd számomra ismeretlen okok 
miatt a kilépés mellett döntött az akkori veze-
tés. Megválasztásom óta érdeklődve figyeltem a 
Szövetség munkáját, ezért 2020-ban csatlakozási 
kérelmet nyújtottunk be, amit nagy örömünkre a 
TÖOSZ jóváhagyott. Úgy gondolom, sokat pro-
fitálhatunk a jövőben abból a jelentős tudásból 
és pozitív energiából, amely ennek a csapatnak a 
munkáját jellemzi. Mindezek mellett természe-
tesen szeretnénk hasznos és aktív tagjai lenni mi 
is a Szövetségnek.A Zagyva folyó



első negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Interjú

29

Várjuk a következő 
uniós ciklus fejlesztési 
forrásait
Szerző: Hajós Anna

Békés megye Szarvasi járásában, a 44-es főút men-
tén található Kondoros, Szarvastól, Békéscsabától 
és Orosházától szinte egyenlő távolságra. Központ-
jában azzal a csárdával, amelynek révén a vidám 
magyar nóta kedvelői az ország szinte minden 
pontján szívesen emlegetik. A település története 
Szent István koráig nyúlik vissza, majd tatár és 
török uralom egyaránt pusztította. A Wikipédia 
felsorolja híres szülötteit: Balczó András három-
szoros olimpiai bajnokot, Csernus Tibor Európa 
hírű festőművészt, Kepenyes Pál világhírű, Kos-
suth-díjas szobrászművészt. Utóbbiról kevesen 
tudják itthon, hogy nemesfémből készült szobrait 
a világ sok városában lehet megcsodálni, ékszereit 
pedig Jacqueline Kennedytől Nixonon, Schwar-
zeneggeren át Madonnáig sokan szívesen vásá-
rolták. Kondoros polgármestere Ribárszki Péter, 
aki második választási ciklusát nyerte meg. Őt 
kértük a település bemutatására.

– Mennyire könnyű Kondorost megközelíteni?
– Egyre könnyebb. Alig két kilométerre megy 

el tőlünk az M44-es gyorsforgalmi út, amelynek 
ez a szakasza 2019 októberében került átadásra, 
majd tavaly decemberben tovább nőtt a Békés-
csabáig vezető résszel. Hamarosan teljesülhet az 
a kormányzati és a miniszterelnök úr által meg-
fogalmazott elvárás, hogy minden megyei szék-
hely megközelíthető legyen gyorsforgalmi úton. 
Mivel mi a megyeszékhely és Budapest között 
vagyunk, ezért ennek haszonélvezői is lettünk. 

Így elmondhatjuk, hogy európai szintű úthálózat-
tal is megközelíthetők vagyunk. A hatást érezzük 
mind a közlekedésbiztonság, mind az elérésünk 
esetében; Budapest fél órával hamarabb elérhető. 

– Mióta város Kondoros?
– 2013. július 15-én értük el a városi rangot, las-

san elmondhatjuk, hogy 10 éve. 

Ribárszki Péter polgármester
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– Mivel foglalkoznak az ott élők?
– Tipikus mezőgazdasági település vagyunk. 

Mondhatni, hogy az ország éléskamrájában fek-
szik a város. Javarészt a gazdáink mezőgazda-
sággal, szántóföldi növénytermesztéssel foglal-
koznak, gabona, kukorica, napraforgó a jellemző, 
emellett az állattenyésztés is megtalálható. Leg-
inkább értékesítésre termelnek. A földrajzi elhe-
lyezkedésünknek köszönhetően, hiszen 25 kilomé-
teren belül négy nagyobb város, köztük a megye-
székhely – Békéscsaba, Szarvas, Gyomaendrőd és 
Orosháza – megközelíthető, így a munkavállalók 
jelentős része ingázik, az elérhetőségük tömeg-
közlekedéssel is már mintegy félórányi utazással 
lehetséges. Ipari kiépítettségünk nincsen. 

– Okoz gondot esetleg a munkanélküliség?
– Azt gondolom, illeszkedünk az országos trend-

hez. Egyre kevesebb a munkanélküli. A közfoglal-
koztatási program számaiból tudok kiindulni. Ami-
kor ez elindult, 150-160 fő vett benne részt, most 
közel hatvanat foglalkoztatunk. Aki a mai világ-
ban szeretne dolgozni, az talál munkát. Jelenleg 
4862 lakosunk van, sajnos a számuk fogyatkozik.

– Az érdekes helyi nevezetességekről beszélne 
nekünk?

– Az első, amit kiemelt helyen, a település múlt-
jával, jelenével és valószínűleg a jövőjével kapcso-
latban is meg kell említenünk, a kondorosi csárda. 
Ez az ikonikus épület a város szívében található. 
1740 körül, nyolc út találkozásánál épült, az alföldi 
csárdák közül épségben megmaradt és ma is láto-
gatható. Sok híresség megfordult itt, például Petőfi 
Sándor, Erkel Ferenc, és persze az alföldi betyár-
világhoz kapcsolódóan Rózsa Sándor és betyár-
jai. Több forrás felhasználásával egy turisztikai 

projekt keretében 2020-ban felújítottuk. A kora-
beli csárda múzeumként látogatható, foglalkozik 
a betyárvilággal, de bemutatjuk az itt megfordult 
hírességeket, valamint azt is, hogy a csárda neve 
milyen költeményekben, népdalokban, nótákban 
szerepel. Egy másik épületszárnyban van a mos-
tani étterme, onnan látjuk el a közétkeztetést is. 
A csárda önkormányzati tulajdonban és önkor-
mányzati üzemeltetésben működik. Ez célszerű 
mind Kondorosnak, mind az önkormányzatnak. 
Érdekes, hogy a település újkori történelme is ekö-
rül a létesítmény körül kezdődött, 1875-től itt mér-
ték ki az első telkeket, építették meg az első portá-
kat, épült fel a valamikori falu. Ez a legfontosabb 
turisztikai attrakciónk és látványosságunk. Máso-
dikként az épített örökségeink sorát gazdagítja a 
négy kilométerre lévő Batthyány-Geist vadász-
kastély, amely romos állapotban, felújításra vár. 
Ugyancsak önkormányzati tulajdonban van mind 
a kastély, mind a kastélykert és a kiszolgáló épüle-
tek is. 2014-et megelőzően az önkormányzat nyert 
egy összeget a kert megújítására. Látogatható a 
csárdánál már említett turisztikai projekt kereté-
ben az Ybl Miklós tervezte kápolna is, amely a leg-
szebb az épületegyüttesben. Hatalmas feladatként 
előttünk áll a forrásszerzés a kastély felújítására.

– Mire kívánják majd használni?
– 1851-ben a korabeli Magyarország első vadász-

társulata itt alakult meg a Geistcsákó birtokon, 
Kondoroson. A központi helyszíne volt a vadász-
kastély. A hazai vadásztársadalom, és az ország 
sem mehet el szó nélkül amellett, hogy ilyen erek-
lyéink vannak. Szeretnénk felújítani, újra régi 
fényében látni, de ez az önkormányzat lehetősé-
geit jócskán meghaladja. A szűk keresztmetszet itt 

A kondorosi csárda
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is a fenntarthatóság, keresnünk kell esetleg szál-
láshely, turisztika vonalán ennek lehetővé tételét. 
Meg kell találnunk a megoldást.

– Jelenleg lehet vadászni a környéken?
– A 23 fős „Kondorosi gazdák vadásztársasága” 

működik, van bérvadászati lehetőség is. Apróva-
das az alföldi táj: nyúl, fácán, őz a legtöbb, és ez 
a fő bevételi forrása a társaságnak.

– Milyen terveik, fejlesztési lehetőségeik vannak?
– Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt időszak-

ban több mint másfél milliárd forint fejlesztési for-
rást sikerült hoznunk a településre. Építettünk egy 
új piacot, új hűtőházat, hamarosan indul a bölcsőde 
fejlesztése, megvalósítunk egy városfejlesztési pro-
jektet. Rövidesen kezdődik a kerékpárút építése. És 
vannak további projekt ötleteink. Várjuk a következő 
uniós ciklus fejlesztési forrásait, pályázati kiírásait. 

– A falusi turizmus, az idegenforgalom lehet-
séges-e?

– Nem bővelkedünk szálláshelyekben, a kör-
nyezetünkben lévő települések jelentős turisz-
tikai potenciállal, gyógyvízzel, folyóparttal ren-
delkeznek, de akár a csárdánk, akár a kastélyker-
tünk átutazó jelleggel vonzerő a turisták számára. 
Miután ki tudtuk táblázni a csárdát az M44-es 
gyorsforgalmi út mellett, bízunk abban, hogy 
még inkább felkeltjük a figyelmet iránta és Kon-
doros iránt, hogy érdemes letérni és egy finom 
ételt megkóstolni.

– Milyen testvértelepülésük van, és milyen ren-
dezvényeik, amelyek a COVID-19 járvány után 
majd vonzerőnek számíthatnak ismét?

– Németországi testvértelepülésünk Hanhofen, 
velük a ’90-es évek óta tart a kapcsolatunk, a fel-
vidéki Bős és Nagysalló, a legfiatalabb a székely-
földi Küsmöd. Törekszünk a testvér-települési 
kapcsolatok megtartására. Országos hírű ren-
dezvényünk nyaranta a Kondorosi Betyárna-
pok. Tavaly ünnepelte volna a 20 évfordulóját, 
de a járvány ezt is keresztülhúzta. Ez városnap 
és egyúttal hagyományőrzés is. Ide esetenként 
a testvér-települési delegációkat is meghívjuk; 
a diplomáciai kapcsolatokon túlmenően szí-
nes programok segítik a létrejött szoros baráti 
viszonyokat, amelyek a 19 év alatt létrejöttek. 
Családok látják vendégül őket, és mély barátsá-
gok alakultak ki. 

– Önről mit tudhatunk meg?
– Második ciklusomat töltöm. Agrárvégzettség-

gel rendelkezem. Itteni születésű vagyok. 2000-
ben a kondorosi polgármesteri hivatalban kezd-
tem, mint polgári szolgálatos katona, és azután 
bejártam itt minden lépcsőfokot a ranglétrán. 
2002-ben mint mezőgazdasági előadó, majd beru-
házási előadó, azután csoportvezető voltam a 
2014-es választásokig, amikor polgármesternek 
választottak.

– A TÖOSZ-szal a kapcsolatuk?
– Most kértem a felvételünket. Talán a legif-

jabb tagok leszünk. Számítunk az önkormány-
zati érdekérvényesítésben a segítségükre, bízva 
abban, hogy erősebbek vagyunk, ha együtt hal-
latjuk a hangunkat. Mindenféleképpen az egy-
ségben az erő, ezt látom az együttműködésben. 

Kondorosi látkép
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Az első napon a résztvevők megvizsgálták a vál-
tozások pszichológiai, társadalmi okait, jellem-
zőit, a komfortzónánk elhagyásának következmé-
nyeit, a tanulási zónát létrehozó körülményeket. 
Megállapították, hogy a változásmenedzsment a 
globális változások okozta bizonytalanság tudatos 

felvállalása, amely elősegíti a környezethez való 
alkalmazkodást, valamint hozzájárul a rendszer-
szintű gondolkodáshoz.

Sorra elemezték a globális kihívások és a koro-
navírus járvány okozta átalakulásokat, megfogal-
mazták, hogy a globális kihívásokra adott lokális 

Változásmenedzsment 
Tudásprogram
Szerző: Iványiné Szabó Andrea szakértő, a TÖOSZ vezető trénere

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 programban résztvevő nyertes ön-
kor mány zatok képviselői részt vettek az újonnan kifejlesztett tu dás prog ra-
mun kon „Változásmenedzsment – az önkormányzatok innovatív szerepe a 
gazdaságélénkítésben” címmel. A tréning jellegű tudásprogram 2×1 napos tapasztalati 
tanulásra, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra építő online kurzus keretében 
került megrendezésre.
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válaszok sokszor új szemléletet, újfajta stratégiát 
követelnek. Tanulmányozták azokat a tudomány-
ágakat, amelyek háttérként segítenek a stratégiai 
lépések meghatározásában. Foglalkoztak a rend-
szergondolkodással, hálózatkutatással, csoport-
munkában a reziliens önkormányzatok jellemzőivel.

Ránéztek azokra az alternatív gazdasági model-
lekre, amelyek a lineáris gazdaság mellett a jövő-
ben segíthetik a fenntarthatóságot. A koncepciók 
közül a körkörös gazdaság modelljével ismerked-
tek meg részletesebben. Példákat kerestek a termé-
kek újra hasznosítására, az ezt elősegítő fenntartó-
karbantartó-javító-felújító-modernizáló tevékeny-
ségekre, az anyagok visszaforgatásával működő 
technológiákra. Ezzel összefüggésben elemezték, 
hogy üzleti szempontból mikor bizonyulhatnak 
előnyösebbnek. 

Az első nap egyik kiemelt témája volt az inno-
váció. A résztvevők tapasztalatot cseréltek arról, 
hogyan lehet erősíteni az önkormányzatok innová-
ciós kapacitását, hogyan lehet aktiválni az emberi, 
pénzügyi és intézményi erőforrásokat, amelyek 
előmozdíthatják a legmodernebb, hosszú távú 
problémák megoldását. Egy előadás keretében a 
rátekintettek az Európai intelligens szakosodási 
stratégia alkotóelemeire, az S3 platformra, kiemel-

ték, hogy a társadalmi, szervezeti, piaci és szol-
gáltatási innováció, vagy gyakorlati alapú innová-
ció ugyanolyan fontos szerepet játszik az S3-ban, 
mint a tudományos kutatáson alapuló techno-
lógiai innováció. Kiemelték az önkormányzatok 
szerepét a partnerségi kapcsolatok létrehozásá-
ban helyi gazdaságélénkítés céljából, valamint a 
kapcsolódás fontosságát a területi innovációs öko-
szisztémák információs bázisához. Jó gyakorlatok 
bemutatásának keretében ismerték meg a tudás-
megosztás új lehetőségeit, az együttműködő plat-
formokat, a szociális célú együttműködő gazda-
sági modellek jellemzőit.

Forrás: HÉTFA Kutatóintézet
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Szintén az első nap került sor a generációk 
együttélésére a településeken. Az online térben 
megvitatták a résztvevők, hogyan lehet a külön-
böző generációkat megszólítani, milyen módsze-
rekkel lehet generációs hidakat építeni. Csopor-
tos feladatban tanulmányozták a közösségi ter-
vezés előnyeit, módszertani elemeit.

A második napon került sor a modern veze-
tői és szervezeti módszertanok bemutatására, 
illetve a változásmenedzsment stratégiai lépé-
seinek tanulmányozására.

A négylépcsős problémamegoldás modelljét a 
résztvevők átültették az önkormányzati, szoci-
ális intézményrendszeri környezetbe, példákat 
keresve annak használatára az operatív és stra-
tégiai tevékenységek között.

A lean módszertan megismerése közben meg-
vitatták annak használhatóságát, egyes eleme-
inek megvalósíthatóságát önkormányzati kör-
nyezetben. Az agilis módszertanok tanulmányo-
zása közben megállapították, hogy az agilitás egy 
jobb működési képességhez vezet, eredménye-
sebb válaszokat ad, különösen a mai kihívások-
kal teli, bizonytalan környezetben. A járványke-
zelés önkormányzati, illetve szociális intézményi 
jó gyakorlatainak tapasztalatait osztották meg 

egymással, azonosítható lean és agilis módszer-
tani elemeket kiemelve.

A Design Thinking módszer bemutatása után 
csoportos feladat keretében Empathy map ter-
vezését gyakorolták a résztvevők. Fiktív empá-
tia térképek születtek a módszer bemutatására, 
elsajátítására. Kiemelték ennek hatékonyságát a 
lakosság megismerését, igények feltérképezését és 
a tervezést segítő munkájuk során. Az Empathy 
map megalkotása után a Persona kutatás jellem-
zőit ismerték meg csoportosan az online jelenlé-
vők. Egy-egy persona alkotása kapcsán a célcso-
portokat meghatározó problémákat, lehetőségeket, 
igényeket vizsgálták különös tekintettel az idős-
gondozás témakörében. Azonosították a hason-
lóságokat és különbségeket a persona kutatás, a 
SWOT analízis, helyi problématérkép és egyéb 
problémafeltáró módszerek között.

A programon résztvevők visszajelezték, hogy 
a megismert információk, az egymásnak átadott 
tapasztalatok, a közös gondolkodás, a jó gyakor-
latok tanulmányozása erősítette a változás iránti 
hajlandóságot, szemléletváltozást formál és együtt-
működést, közösségi tervezést generál, amellyel 
növekszik a közösségek ellenálló képessége a glo-
bális kihívásokkal szemben.
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Ennek az igénynek a figyelembevételével került 
sor egy, a tagjaink számára szervezett háromré-
szes online rendezvénysorozatra.

Az online rendezvényeket Iványiné Szabó 
Andrea, a Változásmenedzsment Tudásprog-
ram kidolgozója és szakértője, a TÖOSZ vezető 
trénere moderálta.

A „Körforgásos gazdaság szerepe és elterjesz-
tésének lehetőségei a települési önkormány-
zatok számára” című, 2021. február 8-ai online 
workshop volt az első állomás, amely arra fókuszált, 
hogy a változásmenedzsment eszközeivel felkészít-
sük az önkormányzati vezetőket, döntéshozókat 
arra, hogy a gazdasági növekedés folyamatos biz-
tosítása a változások menedzselése által lehetséges.

A településen élők és a vállalkozások szempont-
jából nagyon fontosak a gazdaság jövőjét érintő kér-
dések. A lineáris fejlesztési modellek alkalmazása 
miatti fogyasztás igénye, valamint a túlfogyasztás is 
nő, amelynek hatására a föld természeti erőforrásai 
lassan kimerülnek. A lineáris gazdaság felváltására 
nagy szükség van. Az Európai Bizottság 2020 már-
ciusában az Európai Zöld Megállapodás (https://
ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_hu) keretében egy cselekvési 
tervet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/
TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0
640#document2) nyújtott be a körforgásos gazda-

ságra megvalósítására, amely javaslatokat tartal-
maz a fenntarthatóbb termékfejlesztésre és a hul-
ladékcsökkentésre is, illetve a szén- és környezeti 
lábnyom csökkentésére, valamint az egyszer hasz-
nálatos termékek visszaszorítására. Az uniós és a 
hazai operatív programok is kapcsolódnak ehhez 
a cselekvési tervhez.

A workshopon résztvevő településvezetők és a 
téma szakemberei közösen keresték a választ arra, 
hogy miért is kell, lehet és érdemes az újrahasz-
nosításra nagy figyelmet fordítani, illetve milyen 
kihívásokat jelent a körforgásos gazdaságra való 
átállás az önkormányzatok életében.

A körforgásos gazdaság is elsősorban egy szem-
léletformálást is kíván.

Első előadóként Tanka Eszter, az IFKA Köz-
hasznú Nonprofit Kft. projektmenedzsere egy 
konkrét projekt tapasztalatain keresztül mutatta 
be a hazai iparfejlesztési törekvéseket, az ipari 
szimbiózis kialakításának lehetőségeit.

Zsár Virág, a Hétfa Kutatóintézet Nemzetközi 
Projektirodájának vezetője szintén egy konkrét 
projekt tükrében beszélt a körforgásos gazdaság 
kiépítésének innovatív megoldási lehetőségeiről.

A plenáris előadásokhoz kapcsolódó számos 
kérdést és hozzászólást követően a résztvevők 
két témát dolgoztak fel közös gondolkodás kere-
tében, külön csoportokban.

Változásmenedzsment 
online workshopok
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A TÖOSZ változásmenedzsment tudásprogramjában résztvevők a kurzus zárásaként 
különböző témákat javasoltak további három workshopra, amelyeken információs 
felületekről, gyakorlati lehetőségről, tudományos eseményekről, elnyerhető pályázati 
forrásokról kívántak tájékozódni. 
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Az első témához csatlakozók arról fejtették ki 
véleményüket, hogy egy település vezetőjének 
milyen lehetőségei vannak a szemléletformálásban.

A másik csoport a közösségi tervezés szerepé-
nek lehetőségeit járta körbe, arra fókuszálva, hogy 
együtt milyen irányokat lehet kitűzni a települé-
sen és milyen motiváló eszközök vannak. 

A rendezvénysorozat második online esemé-
nyére 2021. február 15-én került sor, ahol a részt-
vevő önkormányzati vezetők és szakemberek arra 
keresték a válaszokat, hogy milyen fontos sze-
repe van az innovációnak a települések köz-
szolgáltatásainak fejlesztésében. 

Az önkormányzatoknak a globális változások 
által kialakult állandó változások miatt szükségük 
van a megújulási képességre, ezzel tudják erősíteni 
az ellenálló képességüket is. Adaptálható, rugal-
mas tudásra van szükség, ami segíti a vezetőket 
az új, fejlettebb szolgáltatások és folyamatok lét-
rehozásában. A TÖOSZ a változásmenedzsment 
programban ezt a fajta tudást, vezetési ismeretet 
szeretné megosztani. Fontos, hogy a helyi gaz-
daság élénkítéséhez aktuális pénzügyi, szellemi, 
piaci ismeretek formájában erőforrásokat találja-
nak az önkormányzatok, illetve birtokában legye-
nek azoknak az információknak, lehetőségeknek, 
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amelyek elősegítik az egyes régiókban az erőfor-
rásokhoz való hozzáférést. A TÖOSZ folyamato-
san törekszik azoknak a hálózatoknak, tudáskö-
zösségeknek a kialakításában, amelyek konkrét 
ismeretek mellett modern, friss módszertanok-
kal is megismertetik a települési döntéshozókat. 
Az online eseményen elhangzott előadások ehhez 
kívántak információkat adni.

A workshopon előadóként vett részt dr. Birkner 
Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal elnöke, aki a Területi Innovációs 
Platformokról, az Intelligens Szakosodási Straté-
giáról, valamint az innovációs pályázati lehető-
ségekről tájékoztatta a jelenlévőket.

A TÖOSZ Innovatív Önkormányzati Klubjának 
szerepét és jelentőségét ismertette Dicső László, 
Alsómocsolád község polgármestere, az Innova-
tív Önkormányzati Klub vezetője.

A változásmenedzsment online rendezvény-
sorozat utolsó workshopja, 2021. február 22-én 
a településeken élő különböző generációk jel-

lemzőire, megszólítására és az egyes generá-
ciós kihívásokra fókuszált. 

A bizonytalan időkre való tekintettel a tele-
pülésvezetőknek meg kell próbálni egy rugal-
mas, reziliens települést formálni, ahol a gene-
rációk együtt alakítják a jövőt. Nem tudjuk, 
hogy a következő generáció fiataljai milyenek 
lesznek, de a COVID-19 hatással lesz a gene-
rációkra. A tavaly márciusban született fiata-
lok az utcán csak maszkos embereket láttak, 
nekik a szélesebb családtagok arcait is meg kell 
ismerni. Új generáció születik. Fischer Iván így 
fogalmazott: „Jön a post covid generáció, akik 
mindent másképp csinálnak. Menő lesz telefon 
nélkül járni, az egész social mediát otthagyják, 
mondván, hogy őket ne kontrollálja senki, ne 
küldözgessenek nekik hirdetéseket. Kirándulni 
fognak majd, ceruzával, tollal írnak és hangsze-
ren játszanak majd.” 

A felkért szakértő előadók az általuk ismerte-
tett ötletek, javaslatok, gondolatok, tapasztalatok, 
jó gyakorlatok feltérképezésével közösen gondol-
kodtak arról, hogy a generációkra milyen hatás-
sal van a technikai fejlődés, a bizonytalanság.  

Kis-Péter Andrea, a Bűnmegelőzési Okta-
tási Szolgáltatási Központ Egyesület vezetője 
nagyon informatív előadásában bemutatta azo-
kat az okokat, hogy mennyire és miben mások a 
mostani gyerekek.

Topa Zoltán őrnagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács tagja a kamaszkori krízisekről, a bűnö-
zési tendenciákról, a generációs jellemzőkről és 
az ezekkel kapcsolatos teendőkről tájékoztatta a 
résztvevőket.
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A 2020. évi Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Program már a COVID-19 pandémia árnyékában 
került kiírásra. A Program Irányító Bizottsága a 
tavalyi év elejének történéseit látva döntött úgy, 

hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások 
fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek 
erősítése minden eddiginél nagyobb jelentősé-
get kell, hogy nyerjen ebben az új és az önkor-
mányzatok számára is kihívásokkal teli idő-
szakban. Ennek fényében zajlott le a 2020. évi 
pályázati program, amelyre jobbnál jobb gya-
korlatokkal pályáztak a magyar önkormányza-
tok. A döntőre 2020. no vem ber 25-én került sor 
a Zoom platformon több mint 100 érdeklődő 
bejelentkezésével. 

A beérkezett pályázatok újító szellemét és 
sok jó gyakorlatát látva született meg az ötlet 
a TÖOSZ berkein belül, hogy a Program részt-
vevőinek lehetőséget teremtenének a nemzet-

Legjobb 
Önkormányzati 
Gyakorlatok 
Program nemzetközi 
konferencia
Szerző: Bagó Andrea, a TÖOSZ projektasszisztense

2021. február 24-én online térben került megrendezésre a Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok Program 2020. évi szakaszának pályázatait bemutató nemzetközi 
konferencia. Az online térbe helyezést ezúttal is a vírushelyzet indokolta, így sokak 
fájdalmára csak az online térben tudtak az előadók és az érdeklődők találkozni. 
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közi porondra történő kilépésre is és így a nem-
zetközi közönség előtt is bemutatkozhassanak 
pályázataikkal. 

A 2021. február 24-ei nemzetközi konferencián 
3 témakörben adtak elő a felkért önkormányza-
tok: társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a sze-
génység elleni küzdelem hatékony helyi módsze-
rei; önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátás-
ban; valamint önkormányzati innovációk – bár-
mely (a fenti témakörön kívüli) önkormányzati 
hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő 
tevékenységek.

Mivel ennél a konferenciánál azon volt a hang-
súly, hogy az előadók nemzetközi közönség előtt 
is megmutathassák magukat a prezentációkhoz 
készült szemléltető anyagok mind kétnyelvűek 
voltak és tolmácsolást is biztosítottak a szerve-
zők a külföldi érdeklődők számára. 

Többek között az albán, osztrák, észt és litván 
önkormányzati szövetségtől is bejelentkeztek a 
konferenciára érdeklődők, de voltak a hallgatóság 
körében Németországból, Romániából és Szlová-
kiából is, azt bizonyítandó, hogy az önkormány-
zati jó gyakorlatok megosztása és az egymástól 
való tanulás egész Európa szerte egy sokra érté-
kelt kezdeményezés.

A konferenciát Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke 
nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket és pár 
mondatos felvezetőt mondott a programhoz és 
beszélt a TÖOSZ megszületéséről és annak magyar 
közéletben játszott jelentőségéről. 

Ezt követően dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ 
főtitkára részletesebben vázolta, hogyan néz ki 
a Legjobb Önkormányzatok Programja és egy-

ben ismertette az Irányító Bizottság tagjait is, 
akik nélkül a program nem valósulhatott volna 
meg 2020-ban. 

Az Irányító Bizottság tagjai voltak 2020-ban: 
a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, a Biztonságos és Élhető Városokért 
Egyesület, az e-Demokrácia Műhely, a Homo 
Oecologicus Alapítvány, az Országos Polgárőr 
Szövetség, a Kisvárosok Szövetsége, a Magyar 
Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, valamint a TÖOSZ delegált képviselői.

Mint az Irányító Bizottság vezetője beszélt a 
nehézségekről is, amivel a Programnak a szo-
katlan formátum miatt szembe kellett néznie, de 
igyekezett leszögezni, hogy ezek ellenére milyen 
sikeres volt a 2020-as kiírás. 

Dr. Gyergyák Ferenc fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy ez a program a 2021. évben is kiírásra 
kerül, méghozzá a következő témákban: 

 – Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai 
kiemelten az otthoni szolgáltatások és ellá-
tások jó gyakorlatai

 – Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkor-
mányzati gyakorlatok

 – Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – 
szegénység elleni küzdelem munka bizto-
sításával, munkahelyteremtéssel a település 
közösségének hasznára

 – Önkormányzati innovációk
A február 24-ei konferencia napirendjéből vilá-

gosan látszott, hogy egy hosszú, de annál érde-
kesebb online konferenciának néznek elébe az 
aznap bekapcsolódok. Annak érdekében, hogy 
ki legyen hangsúlyozva az esemény nemzetközi 
jelleg a magyar és külföldi részvevők mellett két 
külföldi előadó is növelte az esemény fényét, az 
egyik Alina Tatarenko volt, akinek a TÖOSZ 
főtitkára átadta szót. 

Alina Tatarenko az Európa Tanács Jó Kor-
mányzás Szakértői Központjának vezetőjeként 
dolgozik Strasbourgban és apró magyar kapcso-
lattal is rendelkezik, mert korábban a CEU diák-
jaként élt Budapesten, így testközelből is meg 
tudott ismerkedni hazánkkal. Ezzel összhang-
ban egy magyar ’Jó napot kívánok’-kal köszön-
tötte a résztvevőket. 

Schmidt Jenő
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Alina Tatarenko az Európa Tanács nevében 
örömét fejezte ki, hogy a magyar önkormányza-
tok körében több mint egy évtizede fut sikeresen 
a program, amely egyébként az Európa Tanács 
egyik legnépszerűbb, legtöbbször adoptált esz-
köze. A Legjobb Önkormányzatok Gyakorlatok 
Programjának eszköztárát az Európa Tanács Jó 
Kormányzás Szakértői Központjainak szakértői 
készítik, hogy így járuljanak hozzá a helyi önkor-
mányzatok munkájához szerte Európában. 

Alina Tatarenko pár szóban bemutatta az általa 
vezetett központot is, amely az Európa Tanács ope-
rációs részlegéhez tartozik, és feladatai arra irá-
nyulnak, hogy különböző eszközök kifejlesztésével 
segítse az önkormányzatokat. Jelenleg a központ 
23-24 eszköztárral rendelkezik és, ahogy koráb-
ban említésre került mindközül a legnépszerűbb a 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja. 
Ez a program mintegy tucat országban működik 
jelenleg, Ukrajna, Moldova és Törökország vannak 
az újonnan csatlakozottak között. Törökország-
ban emberi jogi témában született a kiírás, amely 
külön örömre ad okot. A tanulás legjobb módja, 
ha az emberek és szervezetek egymástól tudnak 
tanulni és ez a program épp ezt nyújtja a résztve-
vői számára, hogy lehetőséget teremt arra, hogy 
kicserélhessék a kipróbált és bevált gyakorlatokat. 

Ezen felül fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 
korábban említett központ által létrehozott mód-
szertan megfogalmazása szerint ezekkel a jó gya-
korlatokkal elérhetjük a csillagokat. Ugyanis azok 
a legjobb önkormányzati gyakorlatok, amelyek 
sikeresek (successful –S), átláthatók (transparent 
– T), megoldást nyújtanak a problémára, adekvátak 

(adequate –A), megismételhetők (replicable – R) 
és fenntarthatók (sustainable – S). A betűkből az 
angol STARS, magyarul csillagok szó olvasható 
össze és szolgál útmutatásul a program résztve-
vői számára. 

Üdvözölte azt a fejleményt is, hogy a program a 
TÖOSZ-szal közösen meghirdetésre kerül 2021-
ben is Magyarországon. Kihasználva a konferencia 
nyújtotta lehetőségeket bejelentette, hogy a legna-
gyobb magyar önkormányzati szövetséggel még 
szorosabbra fűződik az általa vezetett központ 
kapcsolata, mert a TÖOSZ 2021-ben az Európa 
Tanács egy másik programjának az adaptálá-
sára tesz kísérletet, ez pedig az ELOGE program.

Az ELoGE program keretében létrehozásra 
került az úgynevezett a Jó Kormányzás Díja, ame-
lyet azoknak adományozzák oda, akik megfelel-
nek a Jó Kormányzás 12 alapelvének, ahogy azt 
Strasbourgban lefektették 10 évvel ezelőtt. A cél 
az volt, hogy egy közös feltételrendszert hozza-
nak létre, hogy ezáltal azonos szempontok men-
tén lehessen elemezni a jó kormányzás szintjeit 
különböző országokban. Ezek alapján a telepü-
lések vezetése egymással összehasonlíthatóvá 
is válik. Az ELoGE program nem titkolt lénye-
ges része az is, hogy a program által az önkor-
mányzatok feltudják mérni saját teljesítményü-
ket a 12 alapelv mentén és ez lehetőséget biztosít 
számukra, hogy felismerjék a gyengeségeiket es 
erősségeiket és ezek mentén fejlődjenek. 

Zárásként felsorolta mi is ez a 12 alapelv: 
 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 orien-

táció; 
10. megfelelő pénzügyi menedzsment; 
11. emberi jogok, kulturális sokszínűség és tár-

sadalmi kohézió; 
12. elszámoltathatóság.

Alina Tatarenko
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Ezután következtek a pályázatokat bemutató 
előadók. A sort Karácsony Magdolna aljegyző 
Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata 
képviseletében nyitotta meg. Ő három jó gyakor-
latot is bemutatott, mivel a kerület 3 témakör-
ben is megméretette magát a 2020. évi pályázat-
ban. Ezek mindegyike a kerület segítségre szo-
ruló lakóinak támogatására irányult különböző 
innovatív kezdeményezésekkel. 2021-ben a vírus-
helyzet újabb hullámaiban ezeket a már tesztelt 
gyakorlatokat tovább folytatják.

Őt követte egy másik fővárosi kerület prezentá-
ciója, amelyben bemutatásra került, hogy hogyan 
zajlott közösségi segítőrendszer szervezése az 

első hullámban a VIII. kerületben. Udvarhe-
lyi Tessza, a Józsefvárosi Közösségi Részvételi 
Iroda nevében osztotta meg, hogy náluk a kerü-
letben hogyan néztek szembe a vírus helyzettel 
és hogyan sikerült megtartani az önkénteseiket. 

A harmadik előadó Alsómocsoládról jelentke-
zett be, a helyi idősotthon vezetője, Pitzné Kel-

ler Anita ugyancsak két pályázatot mutatott be, 
mivel Alsómocsolád két témakörben pályázott az 
elmúlt évben. Előadásában az Őszi Fény Idősek 
Otthona vezetője kitért arra, hogy ők az intézmé-
nyen belül milyen lépéseket tettek/tesznek hogy 
segítség megőrizni időseik fizikális és mentális 
egészségét. Ezenfelül ismertette, hogy a község-
házán milyen akciókat indítottak, hogy szembe 
nézzenek a vírushelyzettel Alsómocsoládon.

A következő 3 előadó is az idősellátás problé-
makörét körbejáró előadásokat tartottak. Tarcsay 
Gyöngyvér, a Kozármislrny Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Kulturális Bizottsága és a 
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület 
elnöke vázolta fel, hogy hogy hogyan küzdöttek 
meg a COVID-19 vírus következtében kitört vész-
helyzettel, milyen lépéseket tettek, hogy védjék a 
helyi lakosságot. 2020. március 15-én rendkívüli 
tanácskozás keretében megalakult a Kozármisle-
nyi Veszélyhelyzeti Munkacsoport (KVM) az idő-
sebb korosztály védelme érdekében. Ez a munka-
csoport megtett mindent, hogy önkéntesek segít-

Karácsonyi Magdolna

Udvarhelyi Tessza

Alsómocsolád prezentációja

Tarcsay Gyöngyvér
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ségével elérjék az idősebb korosztályt. Különböző 
kezdeményeseken születtek, hogy az idősek tudják 
tartani egymással és a családjukkal a kapcsolatot. 

Méhkerék Község Önkormányzata nevében Tát 
Margit polgármester adott elő hasonló pontokat 
előtérbe helyezve, de Méhkerék esetében külön 
hangsúlyos, hogy Méhkeréken román nyelvű 
kisebbség is él, így minden információt kétnyel-
vűen terjesztettek, a helyi román nyelvű nemze-
tiséget is bevonva. Megszervezték például, hogy 
a könyvtár házhoz menjen, így is hozzájárulva 
idős lakosaik mentális egészségéhez. 

A következő előadó dr. Krizsai Anita, Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Szociális és Köznevelési Osztályának veze-
tője Nyíregyháza innovatív idősellátás koncep-
cióját ismertette. Ebben a koncepcióban előre-
mutató, ahogy a helyi méltányossági ápolási díj 
és a házi segítségnyújtás rendszere együttmű-
ködik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a pénzbeli ellátások között helyi méltá-
nyossági ápolási díjat biztosít elsősorban az idős 
hozzátartozójukat ápolók számára. A támogatás 

feltétele a házi segítségnyújtást biztosító önkor-
mányzati intézmény által szervezett 16 órás és 8 
órás képzésen való részvétel. A képzés az önkor-
mányzati rendelet alapján bevezetett innova-
tív szolgáltatás, amely egy társadalmi kihívásra 
megjelenő válasz. A pénzbeli ellátás és a szociális 
szolgáltató (ismereteinek átadása, elméleti tudása 
és gyakorlati tapasztalatainak közvetítése) össze-
kapcsolása magasabb szintű ellátást eredményez.

A rövid kérdések-válaszok szekció után az első 
előadó Szarvasról kapcsolódott be a konferen ciába 
az ő témája is az idősgondozáshoz kötődött. Varga 
Katalin, mint intézményvezető beszélt a Körös-
szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intéz-
mény munkájáról és erősfeszítéseiről. Bemutatta, 
hogy az önkormányzat más helyi szervezetekkel 
együttműködve milyen lépéseket tett, hogy meg-
birkózzon a pandémiás helyzettel. Külön figye-
lemre méltó, ahogy a digitális eszközöket, online 
tartalmakat és az online teret felhasználták, hogy 
elérjék az időseket. Sikerült így egy hálózatot létre-
hozni, amely magával hozta egy másodlagos aktív 
közösség kialakítását az idősek között és ez mint 
jelzőrendszeri hálózat is funkcionált.

Borbélyné Fülöp Hajnalka, Tetétlen Község 
Önkormányzata polgármestere is idősügyben pre-
zentált az online egybegyűlteknek. Ő is hason-
lóan más előadókhoz kiemelte, hogy a folyamatos, 
többszintű kommunikáció milyen meghatározó 
szerepet tölt be a közösség életében és kiemel-
kedően jelentős szereppel bír ez most a járvány-
ügyi helyzetben. Ezen felül visszatérő motívum-
ként beszélt az önkéntesség szerepéről is. Civil 

Dr. Krizsai Anita

Varga Katalin

Méhkerék prezentációja
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szervezetek az idősek javára szervezett önkéntes 
napokkal, pályázati forrásokkal, szakmai segít-
ségnyújtással tudnak közreműködni az idősek 
támogatásában. 

Pető Zsolt, Abony Város Önkormányzata pol-
gármestere is ezeket a pontokat hangsúlyozta az 
előadásában, kiemelve, hogy vált összetartó közös-
séggé Abony a vírushelyzet következményeként. 
Polgármesterként elindította az „Együtt sikerül-
het” programot, amelyhez nagyon sok támogató, 
magánszemély és vállalkozó csatlakozott pénz-
beli és természetbeni adományokkal, segítve ezzel 
a védekezést.

Beke Károly, a Budapest Főváros XV. Kerü-
let Polgármesteri Hivatala Stratégiai és Tájékoz-
tatási Csoport csoportvezetőjeként egy újszerű, 
digitális segítségnyújtó platform kifejlesztéséről 
számolt be. Egy szoftverfejlesztő céggel kézen 
fogva létrehoztak egy applikációt, amelyet min-
den kerületi lakos letölthet és rajta keresztül kér-
heti az önkormányzat segítségét és juthat fontos 
információkhoz is. Az applikációt továbbfejlesz-
tik, hogy az ügyintézésre és más funkciókra is fel-
használható legyen. 

Pataki Gábor, az újpesti Állatmentő Liga elnöke 
arról beszélt, hogy milyen fontos munkát végez 
a helyi Állatmentő Liga és tevékenységük miért 
különösen értékes a veszélyhelyzet ideje alatt. Az 
Állatmentő Liga független szervezet, kizárólag 
önkéntesekkel dolgozik. A mentéseket, a men-
tett állatok orvosi költségeit, etetését, ellátását, a 
szervezetet fenntartását saját forrásaikból és ado-
mányokból finanszírozzák. Önkénteseink látják 
el az idősebb korosztály állatainak sétáltatását. 

A szünet után a nap második külföldi előadója 
is bejelentkezett, hogy köszöntse az összegyűlte-
ket. Frédéric Vallier, az Európai Települések és 
Régiók Tanácsának (CEMR) főtitkára arra vál-
lalkozott, hogy bemutassa a CEMR tevékenysé-
geit a Zoom konferencia résztvevőinek. Frédéric 
Vallier prezentáció helyett egy videót hozott az 
alkalomra, amelyet CEMR 70. születésnapjára 
készítettek.

A CEMR Európa legrégebbi és legnagyobb szer-
vezete, amely a helyi és regionális önkormány-
zati szövetségeket fogja össze 41 európai ország-
ból. A második világháború után 1951 januárjá-
ban Genfben 60 európai polgármester alapította 
meg. 1953-ban Versailles-ban fogadták el a Községi 

Abony prezentációja

Tetétlen prezentációja

Budapest Főváros XV. Kerület prezentációja

Pataki Gábor
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szabadságjogok európai kartáját, amelyet minden 
tagország ratifikált. Ez a dokumentum inspirálta 
az Európa Tanács helyi autonómiáról szóló kar-
táját. A CEMR napjainkra a legnagyobb ernyő-
szervezetté vált, amelyben 41 országból 60 nem-
zeti szintű tagszervezet 130 ezer helyi és regio-
nális önkormányzatot tömörít. 1984-ben a régiók 
előtt is megnyitották a kapukat, így alakult át a 
Tanács (rövidítésnél CEM-ből CEMR-re).

Megalakításától kezdve a CEM célja az, hogy a 
demokráciára és a regionális és lokális autonómi-
ára épüljön az egységes Európa. Tagjai már 1951-
ben javaslatot tettek a városaik új típusú együtt-
működésének kialakítására, a testvérvárosi kap-
csolatok kiépítésére. 

A CEMR a regionális, helyi önkormányzato-
kat képviselve állásfoglalásaival igyekszik befo-
lyásolni az Európai Unió jogszabályalkotását a 
következő ügyekben: energia politika, közleke-
dés, környezetvédelem, az európai kormányzás 
és esélyegyenlőség. 

A 60 tagszervezet, amely tagja a CEMR-nek fon-
tos érdekképviseleti munkát végez szerte Európá-
ban, küzdve a jogállamiság, béke, egyenlő képvi-
selet és szociális integráció ügyeiért. Fontos kez-
deményezése a CEMR-nek a nők és férfiak egyen-
lőségének elősegítése a helyi politikában, ehhez 
mintegy 1800 helyi önkormányzat és régió csat-
lakozott, elköteleződve amellett, hogy egyenlő 
hozzáférést biztosítsanak a nőknek a helyi ügyek-
hez. A globalizáció újabb kihívások elé állítja a 
helyi önkormányzatokat, ezért van szükség arra, 
hogy a CEMR a klíma változás és környezetvé-
delem témáit is zászlójára tűzze.

Nagy mérföldkő volt 2004-ben Egyesült Városok 
és Helyi Önkormányzatok Világszervezetének 

(UCLG) létrehozása, amely a világ minden részé-
ről tömörít önkormányzatokat és így együtt tud-
nak küzdeni a globális problémák ellen. A CEMR 
nagy utat tett meg 1951-ben óta és továbbra is 
elkötelezett az alapértékek képviselete mellett. 
A TÖOSZ – másik öt magyar önkormányzati 
szövetség mellett – 1999 óta tagja ennek a nem-
zetközi szervezetnek, 2003 óta a Belügyminiszté-
rium nyújt támogatást a szervezetben való rész-
vételhez a tagdíj támogatásával. 

A program Simon Erika, Szada Nagyközség 
Önkormányzata alpolgármestere előadásával 
folytatódott, aki egy különleges kezdeményezésre 
hívta fel a hallgatóság figyelmét, amely Magyar-
országon egyedülálló és közösségteremtő értéke 
is van. Szadán arra kerestek megoldást, hogy 
hogyan lehet projekteket a lakosság aktív bevo-
násával megvalósítani úgy, hogy az megismétel-
hető is legyen. 2020 májusában került megren-
dezésre Szadán a Fény Világnapja, amellyel fel-
kerültek az esemény nemzetközi térképére. Nagy 
közös ünneplés helyett ezúttal mindenki az ottho-
nában az online térben összekapcsolódva ünne-
pelte ezt az eseményt, de az esemény offline meg-
rendezését 2021-ben. 

Dr. Hadnagy József, az Eszterházy Károly Egye-
tem Szociálpedagógiai Tanszék vezetője az Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályáza-
tát mutatta be, amely egy felzárkózást támogató 
innovatív közösségi alapú kríziskezelést vázol 
fel. Eger hátrányos helyzetű családok által sűrűn 
lakott részén, a Szalában a Szaláért Tevők Cso-
portja (SZATECS) és a város különböző szerep-
lői együttműködésének eredményeként tudnak 
segíteni a veszélyeztetett családoknak. Az Egri 

Frédéric Vallier

Simon Erika
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Dr. Hadnagy József és a SZATECS képviselői

Roma Szakkollégiummal együttműködve a digi-
tális oktatásból kimaradó vagy abba bekapcso-
lódni nem tudó diákok tanulási segítséget kapnak. 

Rácz-Káté Mónika modellprogram vezető szak-
értő Hódmezővásárhely képviseletében a PETRA 
Modellprogramot mutatta be. A PETRA társa-
dalmi integrációt erősítő, hátránykompenzációs 
intézkedései és programelemei mindazon sérü-
lékeny csoportok esélynövelését szolgálják, akik 
önerőből nehezen jutnak olyan szolgáltatások-
hoz, amelyek a tudásalapú gazdasági környezetben 
nagyobb esélyt jelentene számukra. Átfogó szem-
lélettel helyet kap benne az egészséges életmód 
korszerű gyakorlatainak terjesztése, a preventív 
családtervezés népszerűsítése, a bölcsődés, óvo-
dás korosztály érési-fejlődési mutatóinak javítása. 

A nap utolsó előadója Döme Zsuzsanna, Buda-
pest Főváros IX. Kerület Önkormányzata alpol-
gármestere volt, aki szemléletes Prezi prezen-
tációban vezette elő, hogy milyen kezdeménye-
zések születtek náluk a kerületben a vírushely-
zetre válaszul. Beszélt arról, hogyan szervezték 

meg az önkénteseket és milyen kezdeményezé-
sekkel segítették a lakókat. Nagy tapasztalatra 
tettek szert abban, hogyan kell hasznosítani az 
önkéntesek munkáját és velük az első hullám után 
a kapcsolatot tartani. A kerület igyekezett segí-
teni a zenészeket is azzal, hogy karantén koncer-
teket szerveztek. 

A sok hasznos és tanulságos előadás után jutott 
idő pár kérdésre és hozzászólásra. Végezetül pedig 
a TÖOSZ főtitkára, dr. Gyergyák Ferenc felhívta 
a figyelmet, hogy a program 2021 újult erővel 
folytatódik és nagy szeretettel várják az önkor-
mányzatokat.

Az érdeklődő önkormányzati szakembe-
rek keressék a TÖOSZ Titkárságát, közvetle-
nül a jó gyakorlatokat kidolgozó, megvaló-
sító önkormányzatot vagy a program (www.
legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu) és a szö-
vetségünk (www.toosz.hu) internetes oldalát 
további információkért. Kövessék programun-
kat és csatlakozzanak az újításokat és jó megol-
dásokat kereső, megújulásra képes önkormány-
zatok közösségéhez.

Ferencváros prezentációja
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A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, 
Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság meg-
alapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója 
és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében 
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj-at alapított.

Kemény Bertalan szelíd és következetes falufej-
lesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közös-
ségek, emberi kapcsolatok építését. 

A Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj ala-
pításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen 
mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kár-
pát-medence területén, akik falugondnoki felada-
tukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a 
munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik 
szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelki-
ismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és 
odaadóan szolgálják településüket. 

A Díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a 
vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesz-
tőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy 
országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a 
centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik 
munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes 
dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a 
szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszéd-
ben, az elmélet és gyakorlat között. A Díj pénzju-
talommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes 
oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szob-
rászművész bronzplakett alkotását.  

A Díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú 
szavazással megalapította a Kemény Bertalan 
Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó 
elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és 
tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadá-

sát kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási 
gesztusa is. 

A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTE-
TÉSÉT ÉS ELISMERÉSÉT MINDEN ÉVBEN 
RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA. 

Elnök: Dr. Szaló Péter
Tagok:

 – Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondno-
kok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyve-
zetője,

 – Dicső László, Alsómocsolád község polgár-
mestere,

 – Eperjesi Tamás vidékfejlesztő szupervízor,
 – Fáy Dániel, a Falufejlesztési Társaság 
elnöke,

 – Kemény András, a Kemény család tagja,
 – Kozma Judit, a Falugondnokok Vas és Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesületének 
elnöke,

 – Lippai Szabolcsné, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Tanya és Falugondnokok Egye-
sületének koordinátora,

 – Radics László, Répceszemere község pol-
gármestere,

 – Szeder-Kummer Mária, a Zalai Falvakért 
Egyesület ügyvezető titkára.

2021. évben KEMÉNY BERTALAN 
NAGYDÍJ ELISMERÉSBEN részesül:  
Guitprechtné Molnár Erzsébet 
vidékfejlesztő
Guitprechtné Molnár Erzsébet jelenleg nyugdíjas, 
de most is aktív résztvevője, önkéntese, szerve-

Kemény Bertalan 
Falufejlesztési Díj
Szerző: Falufejlesztési Társaság
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zője, segítője Zala megyében a helyi gazdaság- és 
közösségfejlesztési folyamatoknak. Saját szerepét 
mindig a közösségi beágyazottságban értelmezte, 
az érintettek bevonásával cselekedett, így szer-
vezte a munkáját. Minden tevékenységének és 
fejlesztő munkájának fókuszát a munkanélküli-
séggel és társadalmi, gazdasági elmaradottsággal 
sújtott települések és a hasonló sorsú szomszédos 
falvak közösségeinek magára találása, erőforrá-
sainak egybeszervezése adta. A kezdeményezé-
sei, együttműködései nyomán létrejött közössé-
gek, kapcsolatok ma is működnek terepet, mun-
kát, élményt, közösséget adva mások és önmaga 
számára is.

2021. évben KEMÉNY BERTALAN 
FALUFEJLESZTÉSI DÍJBAN részesül: 
Labbancz Mariann vidékfejlesztő 
Németh Nándor vidékfejlesztő
Labbancz Mariann 30 éve végez falu- és vidék-
fejlesztő tevékenységet, aminek középpontjában 
mindig az emberi kapcsolatok és a közösség állt. 
Érett, közösségépítő személyiség. Kemény Berta-
lan tanítványa, élénk szakmai, emberi kapcsola-
tuk Berci haláláig kitartott. Tevékenyen részt vett 
a vértesacsai Falugondnokok Háza létrejöttében. 
Tárgyszerű, lényegre törő a gondolkodása, a prob-
lémák és a helyi megoldások iránti érzékenysége 
feltűnő, kitűnő a szervezőkészsége, mélyreható 
az igazság keresése. Az elmúlt 3 évtizedben min-
dig a szelíd vidékfejlesztés hiteles emberi-szak-
mai hangján szólalt meg és fel, soha nem feledve 
Kemény Bertalan szellemi-lelki útmutatását, a 
magyar észjárást, önállóságot.

Németh Nándor közel húsz éves vidékfejlesz-
tői munkája során a legelesettebbek, az érde-
keik képviseletére képtelenek felé fordult, szol-
gálata a rászorultakon kívül a teljesen remény-
vesztett magyar vidék egészének talpra állítását 
is célozta. Nincs méltóbb példája a szülőföldhöz 
való ragaszkodásnak, a tettekben is megnyilvá-
nuló segítő szándéknak annál, mint amit Nán-
dor végez nap, mint nap. Személyes hite, pél-
dát adó küzdelme, szakmai útjának hitelessége 
és mély humánuma nagyon sok diákot, fejlesztő 

szakembert ösztönzött a magyar vidék ügyének 
minél elhivatottabb szolgálatára.

2021. évben  
ELISMERŐ OKLEVÉLBEN részesül: 
Prukner Gábor  
Kaposmérő község polgármestere 
Tóbel János falu- és vidékfejlesztő
Prukner Gábor polgármestersége alatt, iránymu-
tatásával és szakmai sokrétűségének köszönhe-
tően Kaposmérő község fejlesztésében, és a falu 
eddigi történetében példa nélküli fejlesztéseket 
valósított meg a gazdasági fenntarthatóság és 
hosszú távú eredményesség szem előtt tartásá-
val. Tevékenységével és ösztönző gondolataival 
az egész térségben jelentős fejlesztéseket indított 
el. Munkásságának hatóköre nem csak a tele-
pülésen, hanem – a Magyar Natúrpark Szövet-
ség alelnökeként – országos szinten is érvénye-
sül. Falu- és vidékfejlesztő teljesítménye, prob-
léma érzékenysége, munkához való hozzáállása, 
emberi hozzáállása, rugalmassága, hitelessége 
példaértékű. 

Tóbel János polgármesterként mindig nyitott 
szemmel járt, és igyekezett feltérképezni a lakos-
ságot foglalkoztató problémákat. A problémák 
megoldásában kezdeményező szerepet vállalt, de 
mindig figyelembe vette a lakosság véleményét, 
a képviselőtestület javaslatait és a szakemberek 
iránymutatását. Emberi hozzáállása, szorgalma 
és kitartása példaértékű; sikerének titka az önzet-
lenség, a tanulási hajlandóság, az együttműködési 
készség, csapatban gondolkodás és a másokat is 
megmozdító lelkesedés.

2021. évben KEMÉNY BERTALAN 
FALUGONDNOKI ÉLETMŰDÍJ  
ELISMERÉSBEN részesül:  
Szepes Péterné falugondnok
Szepes Péterné 27 éve aktív alakítója, szervezője 
a falvak lokális, hálózati fejlesztésének (15 évi 
falugondnoki munka, 20 évnyi egyesületi, civil 
szervezeti munka). A falufejlesztésben eltöltött 
évek azt mutatják, hogy ez számára nem munka, 
hanem a legnemesebb hivatás. Az aprófalvakban, 
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tanyákon élők számára gyakran a falugondnok 
jelenti a kapcsot a világgal, Ő segít abban, hogy 
ne elszigetelten éljenek a társadalom többi tagja-
itól, a szolgáltatásoktól. Szepes Péterné szerepe 
nemcsak emiatt kiemelkedő, hiszen Ő megyei, 
országos tevékenységével is hozzájárul a helyi 
identitástudat erősítéséhez, a kulturális értékek 
megőrzéséhez.

2021. évben KEMÉNY BERTALAN 
FALUFEJLESZTÉSI DÍJBAN részesül: 
Horváth Miklós,  
Répceszemere község falugondnoka 
Kékesi József, Balkány tanyagondnoka
Horváth Miklós 2003 óta Répceszemere falu-
gondnoka. Ő még ahhoz a falugondnok generá-
cióhoz tartozik, aki Kemény Bertalantól tanulta 
a hivatás szeretetét. A falugondnoki alapképzést 
2005-ben Vértesacsán végezte el. A képzés végén 
az együtt töltött napok emlékére csoport tár sai-
val emléktáblát készített és egy magyar tölgyet 
ültetett a ház kertjébe, amit a mai napig gon-
doznak. A Falugondnokok Vas és Győr-Moson 
Sopron Megyei Egyesületének alapító és jelen-
leg is aktív tagja.

Kékesi József több mint huszonöt éve végez 
tanyagondnoki feladatokat a Balkány tanyáin 
élő hátrányos helyzetű és idős emberek elége-
dettségére. Tanyagondnokként munkáját pél-
damutatóan végzi, a szociális szakma készségei 
birtokában. Az emberekkel elfogadó, problémá-
ikhoz keresi a legjobb megoldást, kommuniká-
ciója nyílt, őszinte, hiteles, kompetenciahatá-
rait betartja. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Falugondnok Egyesület elnökeként kapcsolatban 
áll a megyei és országos szervezetekkel, minden 
évben több alkalommal szervez szakmai találko-
zót, továbbképzést a megye falu- és tanyagond-
nokai számára.

2021. évben KEMÉNY BERTALAN 
EMLÉKLAP ELISMERÉSBEN részesül: 
Marton László,  
Gadány község falugondnoka 
Néző Ferenc, Balkány tanyagondnoka 
Papp Gyula, Felsőörs község 
tanyagondnoka
Marton László falugondnok 1992 óta látja el a falu-
gondnoki feladatait Gadány településen. A falu-
gondnok a településen él, így mindenkit, a legkisebb-
től a legidősebbig személyesen ismer, a lakossággal 
kiváló a kapcsolata, bármikor fordulhatnak hozzá 
segítségért. Szülőfaluja iránti szeretete és elköte-
leződése, teljesítménye és embersége példaértékű.

Néző Ferenc több mint 25 éve végzi tanyagond-
noki tevékenységét a Balkány tanyáin élő hátrá-
nyos helyzetű és idős embereket segítve. Tagja a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnok 
Egyesületnek, minden évben aktívan részt vesz 
a szakmai találkozókon és továbbképzéseken.

Papp Gyula személye a szolgálatban eltöltött, 
több mint 20 éve alatt nagy társadalmi támoga-
tásnak örvendett. Számos közösségi programból 
kivette a részét: rendszeresen önkénteskedett, 
főzött, csomagot osztott, gyűjtést szervezett rászo-
rulóknak. Tanyagondnoki teljesítménye kiváló, 
munkához való hozzáállása precíz, pontos, szor-
galmas, emberi hozzáállása példamutatóan lelki-
ismeretes, rugalmassága megfelelő.

A Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj átadó 
ünnepségére 2021. június 4-én az Alsómocso-
ládi Vendégház- és Konferencia Központban 
kerül megrendezésre.
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