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A TÖOSZ elnöksége
az idei Köllner Ferenc-díjat
Galuska László társelnöknek,
Nyékládháza polgármesterének
ítélte oda. A kitüntetett
korábban tanácselnökként is
szolgált településén,
amelynek 2003-as
várossá válásáért
sokat cselekedett.
Azon kevés helyi vezetők egyike,
aki egyazon párt jelöltjeként
minden választáson
legfeljebb remélte, hogy elnyeri
a helybéli választók többségének
bizalmát.
De sohasem remélte hiába.

...POLGÁRMESTERETLENÍTLENI A PARLAMENTET? Írásunkat az 5–6. oldalon közöljük.

Horváth Dávid felvétele

ÁLLÁSPONTOK 15

AZ ÖREGEKÉRT

KÜZDELEMRÔL ÜNNEPNAPON! Tudósításunk a 7–11. oldalon olvasható.

Az immár negyedszer megpályázható Idősbarát Önkormányzat Díjat 2007-ben az abasári, a budaörsi, a budapesti VI. kerületi, a kunszigeti, a makói és a szegedi
önkormányzat nyerte el, képviselőiknek dr. Lamperth
Mónika szociális és munkaügyi miniszter és dr. Virág
Rudolf, közjogi és koordinációs szakállamtitkár adta át
a Parlament Felsőházi Termében, az Országos Idősügyi
Önkormányzati Konferencia keretében tartott ünnepségen. Ugyanitt adta át a TÖOSZ ugyancsak negyedszeri
különdíját Molnár Gyula szövetségi elnök Molnár Katalinnak, a Nógrád megyei Kazár polgármesterének.
Képünkön az utóbbi aktus.
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KÖSZÖNET
Nem tudni, hogy a szügyi polgármester által is szidott kormányzati mamelukok legutóbbi lapszámunkban Unalmasan őrjítő válaszok cím alatt elemzett szerepvállalása változott-e valamit, ám
Markó Antal újabb és újabb levelekben is megnyilvánuló, kitartó
kérelemostroma a korábbi elutasítások ellenére végül támogatást
eredményezett: a szügyi önkormányzat működésképtelensége
okán megkapta a kért pénzt. Markó Antal köszöni.

Tungsram-Schréder
Világítási Berendezések Zrt.

2084 Pilisszentiván, Tópart 2.
Tel.: 26/568-000
Fax: 26/568-001
E-mail: tus@schreder.hu
www.schreder.hu
www.kandelaber.com

ÖNkormányzat



A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

www.toosz.hu
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének
folyóirata

XVII. évfolyam, 10. szám
2007. október
Ára: 360 forint
MINDENNAPOK

HARCOK

Alapító főszerkesztő: Aczél Gábor
Kiadja: az ÖNkorPRess Kiadó Kft.
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 23.
Felelős kiadó: Csiky Ildikó
Felelős vezető: Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára
e-mail: toosz@toosz.hu
cím: 1067 Budapest, Teréz körút 23.
telefon/fax: 06 (1) 322-7407
Előkészítés: Szerif Kiadói Kft.
Nyomda: CREW Nyomdaipari Kft.
ISSN 1218-6422

A TÖOSZ részvételével létrejött
a Magyar Polgármesterek Akadémiája

4

Országérdek			
Ismét a kistérségekről
Levél			
Létharc és ünnep		

5
6
6
7

Visegrádi utak		
A varázsló kalapja
Uszka polgármestere ukrán önkormányzatok
európai támogatására bírta a Régiók Bizottságát

12
13

ÁLLÁSPONTOK

Cigányok esztendei		

15

MINDENNAPOK

Helybéli gondnok		
Egy megyegondnok
A legstabilabb feladatellátás
Berhida gyászol		
Levélváltás			
Elektronikus közigazgatás
Postapartner program vállalkozó önkormányzatoknak is

20
23
25
27
27
28
30

csatlakozások

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

14



ÖNkormányzat

A TÖOSZ RÉSZVÉTELÉVEL LÉTREJÖTT
A MAGYAR POLGÁRMESTEREK AKADÉMIÁJA
A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara,
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar
Közigazgatási Intézet (új nevén: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ) 2006. december 15-én
kötött felsőoktatási együttműködési megállapodása keretében
az együttműködő felek létrehozták a Magyar Polgármesterek Akadémiáját. Az új képzési központ székhelye: 1118 Budapest XI. ker.,
Ménesi u. 5., telefonszáma: +36 1 385 2122, ideiglenes honlapja:
http://pakadémia.extra.hu. Az akadémia igazgatója dr. Kökényesi
József (telefon: 06/30-9004539).
A célok
A helyi önkormányzatok demokratikus, egyszersmind hatékony
működésének fontos feltétele, hogy a képviselő-testületeket felkészült, magas szintű jogi, közigazgatási, vezetési, gazdálkodási,
terület- és településfejlesztési, településüzemeltetési, illetve település- és térségmenedzselési ismeretekkel rendelkező polgármesterek
vezessék, és hogy a képviselő-testületekben megfelelő készségekkel
és jogalkotási, általános közigazgatási, testületi működési, szabályozási ismeretekkel bíró képviselők működjenek.
Ezért az akadémia általános célja hozzásegíteni a polgármestereket, alpolgármestereket és a helyi képviselőket ahhoz, hogy
a helyi közügyek intézéséhez, a helyi közhatalmi és közszolgáltatás-szervezési döntések meghozatalához megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek. Továbbá, hogy olyan ismeretekkel vértezze
fel a polgármestereket, alpolgármestereket és helyi képviselőket,
amelyek birtokában az önkormányzatiság e meghatározó szereplői
partnerei lehetnek az igazgatási ismeretfölényben működő szakapparátusnak, a polgármesteri hivatalnak és a jegyzőnek.
Az akadémia szakmai célja, hogy 2009-től – felsőfokú szakképzés keretében – a helyi polgármesterek és az e feladatra pályázók
„településmenedzser” képzettséget szerezhessenek, majd hogy
a Budapesti Corvinus Egyetem keretében – 2 éven belül – szakirányként akkreditálják a helyi politikusok képzését, amelynek
elvégzői „településszervező” diplomát kaphassanak.
A feladatok
Az akadémia – több lépcsőben – modul rendszerű képzést, illetve
továbbképzést szervez a leendő és a gyakorló polgármesterek, alpolgármesterek és helyi képviselők számára.
A képzések – a vázolt célokkal összhangban – három szinten
folynak majd.
Alapozó és készségfejlesztő továbbképzések
1. A Bevezetés az önkormányzásba című kurzus olyan – egy-egy
képzési napra bontott – tanfolyamsorozat, amelynek keretében
a helyi képviselőségre, illetve polgármesteri (alpolgármesteri) feladatra készülők és a kevés gyakorlattal rendelkező tisztségviselők,
illetve képviselők szerezhetnek alapozó ismereteket a helyi önkormányzatok működtetéséhez.
A képzés célcsoportja kezdő és a kevés gyakorlattal rendelkező
gyakorló polgármesterek, illetve helyi képviselők.
E továbbképzésekre 2007. november 1-jétől lehet jelentkezni.
ÖNkormányzat
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2. Az Önkormányzás mesterfokon című kurzus olyan – egyegy képzési napra bontott – tanfolyamsorozat, amelynek keretében a gyakorlott képviselők és polgármesterek az önkormányzati
gyakorlati munkát közvetlenül segítő elvi és módszertani, illetve
szakpolitika alakítási ismereteket szereznek. A kurzus keretében
sikeres, nagy gyakorlati és módszertani ismeretekkel rendelkező polgármesterek tapasztalatainak átadását – a polgármesterség
és helyi képviselőség mesterfogásainak megismerését és elsajátítását – elismert és sikeres polgármesterek közreműködése révén
segíti, illetve szervezi meg az akadémia.
A képzés célcsoportja a Bevezetés az önkormányzásba című kurzust teljesítők, illetve a gyakorlattal rendelkező polgármesterek,
alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági elnökök.
Településmenedzseri képzés
A program 180 órás felsőfokú szakképzés keretében, elsősorban
a középfokú végzettséggel rendelkező helyi képviselők és tisztségviselők számára nyújt a helyi közügyek menedzseléséhez, a képviselőtestületek és a hivatalok irányításához szükséges, magas szintű
szakmai és módszertani ismereteket.
Ezt a második szintet 2008. december 31-éig tervezi az akadémia kialakítani. A tanfolyamok a képzés akkreditációjától függően
2009-ben kezdődnek.
Okleveles Településszervező Szak
A négy szemeszterre tervezett képzés felsőfokú végzettséget
nyújt a leendő és gyakorló polgármesterek számára. Az oklevél
annak egyetemi szintű tanúsítása, hogy a sikeres vizsgát tett jelöltek alkalmasak a helyi önkormányzatok vezetésére, a települések
életének megszervezésére.
A harmadik szintet az akadémia 2008. december 31-éig alakítja
ki, képzés – az akkreditációs eljárás sikerétől függően – várhatóan
2010-ben kezdődhet.
A munka
Az akadémia a fenti feladatcsoportokhoz igazodva
• továbbképzési tananyagokat és programokat dolgoz, illetve dolgoztat ki;
• működteti a polgármesterek és helyi képviselők továbbképzését
szolgáló programok minősítési rendszerét;
• oktatókat, trénereket készít fel a polgármesterek képzését szolgáló továbbképzési programok végrehajtásához;
• együttműködik az önkormányzati érdekszövetségekkel a képzési
igények felmérésében, tervezésében, a nemzetközi tapasztalatszerzés szervezésében;
• szervezi a polgármesterek és helyi képviselők alapképzését, közreműködik az egyéb képzések szervezésében;
• ellátja – a rendszer kidolgozását követően – a „településmenedzser” OKJ-s szakképzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat;
• credit rendszerben előkészít – az akkreditációt követően – a „településszervező” posztgraduális felsőfokú képzésre.
Az akadémia pályázatokon vesz részt a polgármesterek képzéséhez szükséges állami és más források megszerzéséért.

harco

A helyi önkormányzatok körében a miniszterelnök 2007. október 1-jén nyilvánosságra hozott javaslatsorának hét pontja közül a hatodik váltotta ki
a legnagyobb vitát. Mindenekelőtt az borzolta fel, illetve (vérmérséklettől
függően) lombozta le a helyi vezetők kedélyét, hogy a polgármesteri és országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlenségének megállapítására irányuló indítvány egyáltalán bekerülhetett a közélet megtisztítását célzó javaslatok közé. Mert
ez a körülmény részint arra utalt, mintha bizony a kormányfő a helyi választott vezetők
parlamenti szerepvállalását a visszaélések melegágyának tartaná, részint azt a benyomást
keltette, hogy Gyurcsány Ferenc álláspontja szerint a helyi érdekek eltorlaszolhatják az ország érdekét. És nem sokkal később a Népszabadságban is megjelent, hogy igen; az országos
érdek érvényesítésének legfőbb akadályozói azok az országgyűlési képviselők, akik egyben
önkormányzati vezetők (polgármesterek, megyei közgyűlési elnökök).

ORSZÁGÉRDEK
A Népszabadságban október 6-án
megjelent publicisztikára (Révész
Sándor: Tesztelt Ház) azonnal válaszolt ugyan a TÖOSZ főtitkára,
ám írása a napilapban csak október 17-én kapott helyet (Dr. Zongor Gábor: Ki dönti el, hogy mi
az országos érdek?). A két újságcikk közlésére itt nincs helyünk
(a Népszabadság és a TÖOSZ
honlapján mindkettő olvasható),
itt csak azt a néhány mondatot
idézzük a főtitkár soraiból, amelyekre az újságíró visszareagált.
„Szerintem nincs önmagában
lévő országos érdek, még akkor
sem, ha – ahogy azt Révész Sándor javasolja – az Ország Házában
csak olyanok ülnek, ,akik minden
egyéb érdek fölött az ország érdekét mérlegelik’. Az országos érdek
a nagyon sokszínű helyi (települési, kistérségi, megyei és regionális)
és ágazati, szakmapolitikai érdekek ütközéséből, elegyéből kristályosodik ki. Amennyiben nem így
,teremtődik’ meg az országos érdek, akkor valaki ,megteremti’ azt,
de ki dönti el, hogy mi az országos
érdek? Parlamentáris demokráciákban maga a parlament, vitákkal
és egyeztetésekkel terhelt sajátos
eljárásában, melyben a kormány

álláspontjának többnyire meghatározó szerepe van. Amennyiben
a helyi érdekek markáns képviselete az Országgyűlésben, nyilvánosan jelenik meg, semmi baj
nincs, még akkor sem, ha egy-egy
kérdésben az önkormányzati érdekek hangsúlyosabbá válnak (bár
válnának), mint az állami (központi hatalmi) érdekek.”
Az újságírói viszontválaszban
az áll, hogy „az országos érdek
nem pusztán a részérdekek ös�szege, hanem más minőség”, meg
hogy „a főváros érdeke sem jön ki
a kerületek érdekeinek öszszeadásából”.
Mivel Zongor Gábor írásában
nem a részérdekek összeadásáról, hanem éppenséggel az összevetésükről, az ütköztetésükről,
az elegyükről esik szó, nyilvánvaló, hogy Révész Sándor nem
félreérti, hanem félremagyarázza a mondandóját. Ám így se lesz
megalapozott azon állítása, hogy
„a polgármesterek, önkormányzati
vezetők tömeges jelenléte az Országházban fölborítja az arányokat az országos érdekek rovására”, mert egyfelől ő se tudja megmondani, hogy melyek az országos érdekek, másfelől pedig ha az

Országházból távoznának az önkormányzati vezetők, akkor arányok se maradnának, amiket korábban az ő tömeges jelenlétük
felboríttatott.
Tömegesen egyébként sincsenek jelen a parlamentben, mert
parla menti szerepvá l la lásu k
a ciklusról ciklusra nőtt ugyan,
de a mostani ciklusban sincsenek elegen ahhoz, hogy szavazatukkal bármely kérdésről maguk
döntsenek (a hatvannyolc polgármester meg a tizenhárom megyei
elnök, ha együtt szavaznának, se
lenne elég ehhez). Nem szólva arról, hogy egy idő óta az ellenzéki
önkormányzati vezetőket az ülésteremből rendre kiszólítja a frakciófegyelem.
Mindazonáltal a kettős funkciót betöltő országgyűlési képviselők tevékenysége többnyire
jótékonyan hatott a törvényhozásra, mivel gyakorlati és életszerű szempontokat jelenítettek
meg, továbbá önkormányzati vezetőkként a kompromisszumos
döntéshozatalra való képességet
kénytelenek voltak elsajátítani,
és az ilyen döntések jelentőségét
ismervén, ha tehetik, szorgalmazzák a meghozatalukat.
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Márpedig a kompromisszumos
döntések meghozatala vitathatatlanul országérdek. Ha még jobban
belegondolunk, kormányzat és ellenzék a helyi önkormányzati érdekek képviselete nélkül nem juthat értelmes kompromisszumra.
Hiszen az önkormányzatok
(Siklaky István örökbecsű megfogalmazása szerínt) maga az ország.
És amelyik országos önkormányzati szövetség fennállása óta
kénytelen egyeztetni (összevetni)
a más-más típusú önkormányzatok érdekeit, hogy a belőlük kikristályosított általános önkormányzati érdeket ütköztethesse
az állam érdekével, annak vezető
tisztségviselői nem tudják elképzelni sem, hogy az országérdek
nélkülük fellelhető.
Ezért aztán a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésének résztvevői október 16-án a polgármes-

teri és országgyűlési képviselői
tisztség összeférhetetlenségéről
beterjesztett előterjesztést alaposan megvitatván és több helyen
kiegészítvén, egyhangú szavazatra
késztették az elnökség tagjait.
A TÖOSZ elnöksége támogatta a miniszterelnöknek a közélet
megtisztítására, a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tételére
irányuló javaslatait, de a polgármesterek összeférhetetlenségének kérdését felvetni sem tartotta indokoltnak e program keretében. Az országgyűlési képviselői
és a polgármesteri kettős funkciót a jelenlegi egykamarás Országgyűlés esetében nem tartotta
összeférhetetlennek. Felajánlotta
közreműködését a kettős funkciót betöltő közszereplők összeférhetetlenségének szabályozási
folyamatában és javasolta, hogy
több közfunkció esetén csupán
egy tisztség alapján részesüljenek

a szereplők díjazásban, a ténylegesen felmerülő költségeik megtérítése mellett. Kormányintézkedéseket kezdeményezett annak
érdekében, hogy az egyes miniszterek képviselői a területfejlesztés
intézményrendszerében ne helyi
politikusok és országgyűlési képviselők legyenek, hanem a tárca
szakmai álláspontját képviselő,
tevékenységükkel elszámoltatható köztisztségviselők.
A TÖOSZ elnöksége ismételten kezdeményezte a polgármesterek szerepének megerősítését,
valamint az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok átfogó módosítását, valamint támogatta az Országgyűlés szerepének, összetételének újragondolását, a kétkamarás parlament létrehozatalát
az önkormányzati és területi érdekek intézményes képviseletének
megteremtése céljából.
A. G.

ISMÉT A KISTÉRSÉGEKRÔL
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kezdeményezte, hogy a kistérségben
foglalkoztatott állami alkalmazottakat a kistérségi fejlesztési munkaszervezetekbe integrálják, emellett sürgette
a kormányt egy olyan jogszabály előkészítésére, amely a munkaszervezetben alkalmazottak szakmai képesítési
és gyakorlati előírásait rögzítené, s előírná, hogy az alkalmazottak hálózata
egységes információs rendszert alkosson, továbbá, hogy a foglalkoztatottak
információval való ellátása és továbbképzése szervezett legyen.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

Az elnökség az országgyűlési képviselő és az önkormányzati vezető összeférhetetlenségének kimondására irányuló kormányfői javaslatról kialakított
– fentiekben ismertetett – álláspontjának megszavazását követően értékelte
a szövetség által az önkormányzatokért
indított informatikai e-GO programjának megvalósulási helyzetét, valamint
határozatot hozott a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség európai kartájának az önkormányzatok körében való
terjesztéséről.

A Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként, Tóth Imre sarkadi polgármester levélben köszönte meg
Molnár Gyulának, a TÖOSZ elnökének, hogy a parlament végül az általa korábban megszüntetésre ítélt, Magyarországon
elsőként megalakult kistérség megmaradása mellett döntött.
Ez a TÖOSZ elnökségi tagjainak támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. „Hálás szívvel mondok köszönetet azért” – írta
Tóth Imre –, hogy az elnökség „határozott hitet tett a demokratikus értékek, az önkormányzati alapjogok mellett, és mindvégig kiállt a jogszerűség, a törvényesség, az igazságosság, így a
sarkadi kistérség megmaradása mellett.”

LEVÉL

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2007. október 16-án tartott kibővített elnökségi ülésén a közigazgatási reform és az Államreform
Operatív Program helyzetéről tartott
tájékoztatást dr. Draskovics Tibor, a kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelős tárcanélküli miniszter. A tájékoztatást követő megbeszélésen az ülés
résztvevői kifejezésre juttatták, hogy abban az esetben támogatják a kormányzat reformtörekvéseit, amennyiben azok
a decentralizációt, a kiszámíthatóságot
erősítik.
A miniszter távozása után az elnökség a 2008. évi költségvetési törvényjavaslatról és a TÖOSZ szakértője által
megfogalmazott háttéranyagról formált
véleményt, amely megalapozta a hét országos önkormányzati szövetség közös,
a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma délutáni ülésén ismertetett
állásfoglalását.
Ezen az ülésen az elnökség ismét szorgalmazta az állami kistérségi hálózat
decentralizálását, s állásfoglalásban

Nem tudom, hogy az alábbi tudósításban mennyi helyet tudok szorítani a helyi önkormányzatok napja idei ünnepi rendezvénye egyik önkormányzati felszólalójának, aki sokakat
meglepve Karinthy Frigyes Struggle for life című versével kezdte a mondandóját, de ennek
az írásnak a címét ő sugallta. A darvini struggle for life, azaz a létért való küzdelem, avagy
röviden létharc (kibővítve: helyi önkormányzatok harca a fennmaradásukért) ugyanis valóban áthatotta ezt az ünnepet, amelyen a korábbiaktól eltérően majdhogynem szűk körű szakmai konferencia rendeztetett. Ebben az újságban jó okom van felidézni, hogy az országos önkormányzati szövetségek
a TÖOSZ javaslatára kezdeményezték együtt az új jogszabály megalkotását, azt tehát, hogy a parlament
az első önkormányzati választások tizedik évfordulóján, e választások dátumára emlékeztetve nyilvánítsa szeptember 30-át a helyi autonómia megünneplésének napjává. És hogy az Országgyűlés ezt 2000-ben,
meglehetősen nagy vitát követően, éppen a TÖOSZ akkori elnöke pártjának ellenzésével cselekedte meg.

LÉTHARC 

és ünnep
Idén az ünnepnapi Az önkormányzatok
és az új fejlesztéspolitika kapcsolata elnevezésű, a szakminsztérium színháztermében szeptember 28-án megtartott
fórum első része a TÖOSZ szeptember
25-ei kibővített elnökségi ülésére emlékeztetett, mert a hosszabban felszólalók
sorában mindkét rendezvényen Bajnai
Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter után Molnár Gyula,
a TÖOSZ elnöke következett. A különbség az volt, hogy mindketten a korábbinál bővebben fejtették ki gondolataikat, s hogy Molnár Gyula hozzászólása
előtt három nappal korábban a miniszter a hozzá intézett tucatnyinál több kérdésre is válaszolt.
Az ünnepnapon ezt nem kellett megtennie, viszont felsorolta a minősített
parlamenti többséget igénylő reformértékű elemeket (lásd őket a TÖOSZ honlapján), amelyekről az elnökségi ülésen
csak megjegyezte, hogy elfogadásukat
a jelenlegi parlamenti megosztottság
nem teszi lehetővé.
A működési elemekről szólva a kistérségek fejlesztéséről a korábbinál valamivel rövidebben beszélt. Elmondta, hogy

2007. szeptember 10-étől új kistérségi
besorolás lépett életbe. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a 174 hazai kistérségből a leghátrányosabb helyzetű kategóriába harminchármat sorolnak majd, amelyek területén egymillió ember él. A felzárkóztatás
érdekében ezek a kistérségek célzottan
kapnak a következő két évben 180–
240 milliárd forint uniós támogatást:
egyrészt zártkörű pályázatokat írnak ki
számukra, másrészt pluszpontokban részesítik őket a pályázatok elbírálásánál.
Mivel azonban sok helyi önkormányzat
számára nemcsak a hátrányos helyzetű
kistérségekben gond az uniós pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése,
ehhez egyrészt támogatást ad az állam,
másrészt kedvező feltételekkel kölcsönt
nyújt a Magyar Fejlesztési Bank.
Bajnai Gordon az ünnepi konferencián az uniós pénzek feltételezett eltűnését részint cáfolta, részint azt is
mondta, hogy „bárki disznóságot vél
felfedezni a támogatások körül, jelentse
be”, és biztosította arról a jelenlevőket,
hogy a bejelentést kivizsgálják és a kivizsgálás eredményéről a bejelentőnek

visszajeleznek. Erre a célra internetes
oldalt fognak létrehozni. Mindehhez
hozzá tette: miniszterként nem dolga
garantálni, hogy többé nem fog lopni
senki, de feladata, hogy a gyanús ügyek
részleteit feltáró, átlátható rendszereket
hozzon létre.
A miniszter után Molnár Gyula, a legnagyobb taglétszámú, a magyarországi
települések többségét képviselő országos önkormányzati szövetség elnökeként szólott.
Az önkormányzatok helyzetéről beszélve sajnálattal állapította meg, hogy
az sem anyagi, sem szervezeti értelemben nem javult az elmúlt időszakban. Mi
több, a települések autonómiája tovább
gyengült, csökkent az önkormányzatok függetlensége és növekedett a központi kormányzattól való függőségük.
Az 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény által tételezett önkormányzatiság az egymást váltó kormányzatok
központosító magatartásának következtében nem valósult meg. A mai magyar
önkormányzatok a központi hatalomtól
részlegesen elkülönült sajátos autonómiával rendelkező alrendszer helyett
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lassan az állam direkt végrehajtó helyhatóságaivá válnak.
Több mint másfél évtizede nem sikerült teljesen tisztázni az állami és önkormányzati feladatokat és hatásköröket.
A feladatok sokaságának megfelelő forrás nélküli átruházásával a kormányzatok a feszültséget folyamatosan decentralizálták, miközben az önkormányzatok alkotmányosan rögzített anyagi
ellentételezése nem történt meg.
A normatív támogatás rendszerének
változatlansága folytán tovább nőtt
az intézményfenntartó önkormányzatok
terhe, és költségvetésük növekvő részét
kell működési, főként bérjellegű kiadásokra fordítani. A központi támogatási
rendszerből továbbra is hiányzik a dologi kiadások fedezete, s az ebből fakadó
súlyos anyagi terhek zömét az önkormányzatoknak, de gyakran a szolgáltatást igénybevevőknek kell viselnie.
A szigorodó feltételek ellenére önhibáján kívül hátrányos helyzetű a helyi
önkormányzatok harmada, vagyis részletes bizonyítás nélkül is állítható, hogy
az önkormányzatok jelenlegi finanszírozási gyakorlata tarthatatlan.
A helyi önkormányzatok túlnyomó
többsége számára a mindennapi működési feltételek is hiányoznak, túlélési
gyakorlataik mindennaposak. Az állandósuló működési zavarok megnehezítik
a települések stratégiai fejlesztéseit.
A kistelepülési önkormányzatok egyre növekvő számban tartják a pályázatokra esélyteleneknek magukat, tekintettel arra, hogy az adott esetben még
az alacsony arányú saját részt se képesek
előteremteni.
A TÖOSZ elnöke reményét fejezte ki,
hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kimunkált
új támogatási rendszer eredményeként
egyetlen olyan fenntartható és megvalósítható önkormányzati fejlesztés se
marad el, amelynek teljes-körűen nincsen meg a helyi önrésze. Üdvözölte azt
a kormányzati elképzelést, amely szerint a leghátrányosabb kistérségekben –
a zászlóshajó program keretében – központi anyagi és szellemi támogatással
megvalósítják az önkormányzati közszolgáltatásokhoz szükséges feltételeket. Elmondta még, hogy a kormányzattal szembeni jogos bírálat hangoztatása
mellett se szabad megfeledkezni a második Gyurcsány-kormánynak az önÖNkormányzat



kormányzati és közigazgatási rendszer
átalakításához szükséges nagyon aktív
szerepvállalásáról. Megjegyezte, hogy
a kormányzati elképzelések végrehajtásához kellő kétharmados parlamenti támogatás hiányában, a feles törvényekkel végrehajtott átalakítás jelentős
veszélyeket rejt magában. A többcélú
kistérségi társulások működésének eddigi tapasztalatai megerősítik a TÖOSZ
küldöttgyűlésének 2006. évi állásfoglalását, amely kiállt a kötelező társulás
bevezetése mellett. A kötelező társulási
forma ugyanis nem ellentétes az önkormányzatisággal, mivel az önkormányzat
létezése önmagában nem, hanem csakis
akkor védendő érték, amennyiben az
önkormányzat képes megfelelő színvonalon helyi közszolgáltatást nyújtani. Amennyiben egy települési önkormányzat képtelen a helyi lakosoknak
szolgáltatni, abban az esetben a szubszidiaritás európai elvéből is következően a
rendszer a kijelölt társönkormányzatok
társulása révén működik helyesen, mert
csakis így garantálhatja az alapvető szolgáltatások nyújtását. A mai rendszer erre nem képes, s e képtelenség elhíresült
példája a csörögi gyermekek iskolai kálváriája. Amennyiben lenne lehetőség
a kötelező társulás bevezetésére, akkor
ilyen esetek nem fordulhatnának elő.
A kötelező társulás bevezetésének
szükségességét erősíti, hogy a jelenlegi jogi értelemben véve „önkéntes” társulás kikényszerítése a finanszírozási
és támogatási rendszerrel durvább beavatkozást jelent az önkormányzatiságba, mintha kiszámítható módon kerülnének társulásba a közösen ellátandó
feladatok. Az önkéntesen létrehozott
többcélú kistérségi társulások esetében
gyakran tapasztalható, hogy a pénzforrások kizárólag közös megszerzésének
lehetősége nem ésszerű és nem célszerű
társulási megállapodásokra ösztönöz.
A jelenlegi, pénzügyileg kikényszerített társulási rendszer negatívan hathat
a tényleges, a felismert közös érdekeken
alapuló társulások működésére. Tekintettel arra, hogy a kötelező társulás bevezetésének nincsenek meg a politikai
feltételei, ezért szükséges az önkéntes
kistérségi társulási rendszer finomhangolása. A komplex kistérségen belül teret
és lehetőséget kell adni a mikro-társulásoknak, és érdemes megfontolni a közös
önkormányzatok létrehozatalának lehe-
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tőségét. Ma már egyre többen fogalmazzák meg, köztük ellenzéki politikusok
is, hogy 1990 előtt a községi közös tanácsok esetében nem a közös intézmén�nyel és a közös közszolgáltatással volt
a probléma, hanem azzal, hogy a központi település és a társközségek között
nem érvényesült a partnerség, illetve,
hogy a társközségek politikai értelemben véve háttérbe voltak szorítva.
Molnár Gyula nehezményezte, hogy
a kormányzati ígéretek ellenére elmaradt a tényleges decentralizáció és az önkormányzati finanszírozás reformja, mivel csakis a feladatokat decentralizálták
egyre növekvő mértékben, az ellátásukhoz szükséges forrásokat azonban nem.
A TÖOSZ réges-régi követelését ajánlotta a döntéshozók figyelmébe, amely
szerint véget kell vetni a feladatok és hatáskörök a megvalósításukhoz, illetve
ellátásukhoz szükséges források nélküli
áthárításának.
Bejelentette, hogy a TÖOSZ az önkormányzati és közigazgatási reform
mellett tartósan elkötelezte magát, de
a szövetség képviseletében felhívta
a kormányzat figyelmét, hogy a strukturális változtatások önmagukban nem
eredményezhetnek érdemi változást.
Az önkormányzati működés és közszolgáltatás kellő minőségének eléréséhez
meg kell fogalmazni az önkormányzati
minimumot. El kell dönteni, hogy egyrészt milyen feltételek teljesülése esetén
beszélhetünk települési önkormányzatról, másrészt, hogy melyek azok a közszolgáltatások, amelyeket az állam valamennyi magyar állampolgárnak az önkormányzatok közreműködésével nyújtani képes. Amennyiben egy-egy település önkormányzata tartósan képtelen
megteremteni ehhez a feltételeket, akkor
kell a szubszidiaritás elvének megfelelően azokat a kiegészítő szervezeti és személyi garanciákkal ellátni, amelyek révén az adott kistelepülésen élők számára
teljes körű lehet ez a minimális mértékű
közszolgáltatás.
Fontos, hog y az önkormányzati
és közigazgatási reform széles körű politikai és társadalmi konszenzus keretében valósuljon meg, ugyanis a változásoknak és változtatásoknak hosszú
távra kell hatniuk és hosszú távon kell
érvényesülniük. Az előadó valamennyi
politikai párt figyelmét felhívta arra,
hogy az önkormányzati és közigazgatási

reform nemzeti ügy, s hogy a szükséges
változtatásokat együttműködéssel kell(ene) végrehajtani.
Molnár Gyula pontokba foglalva sorolta fel a TÖOSZ-nak a mindenkori kormánnyal szemben rendszeresen
megfogalmazott igényeit, amelyeknek
jelentős része – jobbára az átfogó reform
hiánya miatt – mindmáig kielégítetlen
maradt.
1. A TÖOSZ ismét kezdeményezi
az önkormányzati finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, valamint az állam
és az önkormányzati szféra közötti választási ciklus időszakára szóló átfogó megállapodás megkötését. Az éves
költségvetési kondíciók változásai következtében az önkormányzatok nem
tudnak hosszabb távra tervezni, amiért a stratégiai gondolkodás helyett továbbra is a szűklátókörű gondolkodás
érvényesül.
2. A TÖOSZ szorgalmazza a helyi adók
rendszerének és az önkormányzatok
gazdasági autonómiájának megerősítését, s törvénymódosítási javaslatokat
fogalmaz meg annak érdekében, hogy
az önkormányzatok helyi bevételei stabilizálódjanak és tervezhetővé váljanak.
3. A TÖOSZ újra javasolja az önkormányzati választási ciklus 6 évre történő kiterjesztését, mivel ez által elérhető, hogy az országgyűlési és az önkormányzati választási ciklus ne azonos
időszakra essen. A felező időben megtartott önkormányzati választás eredménye a mindenkori kormány számára
pontosan jelezné intézkedései társadalmi elfogadottságát.
4. A TÖOSZ újra javasolja az önkormányzati képviselők számának differenciált csökkentését. A helyi megélhetési politikusi réteg kialakulásának
gátolása céljából kezdeményezi a képviselői tiszteletdíjak radikális csökkentését is.
5. A TÖOSZ ismét szorgalmazza a polgármesterek döntési pozíciójának megerősítését, valamint a polgármesterek
korengedményes nyugdíjazására vonatkozó szabályok – a 2006. évi választást
követően szerzett tapasztalatok alapján
történő – egyértelművé tételét. Támogatja a polgármesterek visszatérő igényét, amely arra irányul, hogy választópolgár vagy csak polgármesternek
vagy csak képviselőnek jelöltethesse ma-

gát. A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásáról szóló
1990. évi LXIV. tv. 25.§ (3) bekezdésének ilyetén módosítását indokolja, hogy
több vesztes polgármesterjelölt bekerülése a képviselő-testületbe ellehetetlenítheti a normális működést.
6. A TÖOSZ újból kezdeményezi az önkormányzati képviselőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztését. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000.évi XCVI.tv. módosítása, a törvény 5. paragrafusában felsorolt összeférhetetlenségi szabályok bővítése, illetve pontosítása arra irányuljon, hogy
a köztisztviselőkhöz hasonlóan, közalkalmazottak se kerülhessenek be a képviselő-testületbe. Az összeférhetetlenség
ugyanazzal az önkormányzattal vagy
annak intézményével közalkalmazotti
jogviszonyban álló személyre vonatkozóan is legyen előírás és kizáró ok. Szűkített változat esetén az összeférhetetlenség csak az intézményvezetőkre terjedjen ki. Elsődlegesen a kistelepüléseken, illetve a kisebbségi önkormányzati,
listás választáskor gyakori következmény, hogy egy-egy család uralja a képviselő-testületet, ezért indokolt, hogy
a Ptk. szerinti hozzátartozók közül egy
családból csak a legtöbb szavazatot elért
személy válhasson képviselővé.
7. A TÖOSZ szükségesnek tartja a polgármesteri hivatallal, illetve intézmén�nyel nem rendelkező településeken a településfejlesztési és marketingfeladatokat segítő, a civil szféra kialakulását erjesztő, egyben az ügyfelek eligazodását
lehetővé tevő személyek foglalkoztatásának garantálását.
8. A TÖOSZ szorgalmazza a települések
közötti szervezett közúti közlekedés lehetővé tételét. Alapvetően kistelepülési
önkormányzatokat sújtó probléma a kistérségközpontba, illetve a társulási formában ellátott közszolgáltatást nyújtó
településre való eljutás, mert a főként
állami tulajdonban lévő Volán vállalatok szolgáltatásai – a kistelepülésekről
utazni szándékozók alacsony száma miatt – jelképessé váltak. A jelenlegi rendszerben jelentősen sérül az esélyegyenlőség. Az adott településen élők jövedelmi viszonyai és körülményei határozzák meg, hogy képesek-e igénybe venni
a kistérségben nyújtott közszolgáltatásokat. Az öngondoskodás rendszere eb-

ben a kérdésben nem képes megfelelően
működni, ezért szükséges megteremteni
a településközi együttműködésen alapuló közös szolgáltatásszervezést.
9. A TÖOSZ szükségesnek tartja a kistérségekben foglalkoztatott állami alkalmazottak kistérségi munkaszervezetbe
integrálását és társulási alkalmazásukat.
Jelenleg a meglévő, önkormányzati társulási formában működtetett kistérségi
menedzsmenten túl a kormányzat foglalkoztatja az Önkormányzati és Térségi
Koordinátorokat (ÖTK), a Nemzeti Fejlesztési Terv Tanácsadó Hálózatot (NFT
TH) és a Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózatot (VTH). Az állami alkalmazottak
közötti együttműködés és a kistérségi
munka is esetleges, ezért a kistérségben való foglalkoztatásuk hatékonysági
és költségkímélési szempontból is elengedhetetlen. A kistérségeknek szüksége
van a tudás decentralizációjára is.
10. A TÖOSZ szorgalmazza az egyes
ágazati szabályok átfogó felülvizsgálatát és az önkormányzati mozgástér bővítését. Évek óta visszatérő jogos igény
a központi jogszabályokban szerepeltetett ésszerűtlen, az önkormányzatok
mozgásterét megbénító szabályok törlése. A feladat korrekt ellátását lehetővé
lehetne tenni a jelenlegi túlszabályozás
és túlbiztosítás nélkül is.
11. A TÖOSZ továbbra is támogatja
az önkormányzati rendszer átalakítását,
amennyiben az átalakítás folytán érdemivé válik a decentralizáció, érvényesül
a szubszidiaritás elve, növekszik a helyi
demokrácia, javul az önkormányzati
közszolgáltatások színvonala és a működés hatékonysága.
12. A TÖOSZ szükségesnek tartja az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének továbbfejlesztését. A tavaly decemberben létrehozott Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma munkájának érdemivé tétele nem csupán az önkormányzatok, de a kormányzat számára is fontos. Az érdemi párbeszédet már
a koncepcióalakítás időszakában kell
elkezdeni. Elérendő cél, hogy ne születhessen önkormányzatokat érintő kormányzati és parlamenti döntés az érintettek véleményének kikérése és ismerete nélkül.
Felszólalása befejezéseként Molnár
Gyula hangoztatta, hogy a TÖOSZ
a jövőben is érdekelt a kormányzattal
és a törvényhozókkal való párbeszédben
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a korszerű, hatékony és demokratikus
társadalom irányítási rendszer kialakítása érdekében, ám továbbra is fellép
az önkormányzati autonómiát veszélyeztető állami, hatalmi intézkedések
ellen.
Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke következett, aki a kistelepülések sajátos társadalmi-gazdasági
problémáinak taglalását verssorokkal
vezette be:

„Pajtás, úgy fest, alulmaradtál
A Tétel és Törvény szerint –
Dögödre már hiéna szaglász
S a varjú éhesen kering.
Nem is a falka volt erősebb
Apró vadak tángáltak el –
S hogy irhádon ki osztozik most
Véreb? Veréb? Nem érdekel.
Öklöd, mikor lecsapni kellett
Mindig megállt a félúton –
Jóság volt? Gyöngeség? Nem értem.
Félsz? Gőg? Szemérem? Nem tudom.
Talán csak undor. Jól van így is.
Megnyugszom. Ámen. Úgy legyen.
Inkább egyenek meg a férgek
Minthogy a férget megegyem”.
A költemény interpretálása után küzdőtársainak szólítván a résztvevőket,
elmondta, hogy Karinthy versével falusi, afféle paraszt-polgármesterként
az állatvilág egyik legmeghatározóbb
jellemzőjére kívánta irányítani a figyelmet, mivel az a címével együtt (Struggle
for life) a vadon legfontosabb törvényét,
a létért való küzdelem kíméletlen szabályát foglalja magába. Ennek gyakorlati
megvalósulásaként azután a nagyobbak,
az egészségesebbek és erősebbek az önfenntartás ösztönétől vezetve érvényesítik akaratukat a gyengébbek, a gyámoltalanok, a kicsik fölött. Úgy vélte,
hogy napjaink társadalmi közérzetére illeszthető a természetes szelektálódás fenti hasonlata. Az egyént, a családot, a települést és az országot nevezte
az önkormányzatiság négy szintjének,
amely szinteken egyaránt megtapasztalható a szabadság és kiszolgáltatottság,
a jog és kötelesség, az egyéni erőfeszítés
megbecsültségének és hasznosságának,
illetőleg a peremre szorultságnak, feleslegessé válásnak az érzése. Boldog
az a nemzet, mondta, amelynek tagjai
ÖNkormányzat
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személyes hozzájárulásuk eredményeit
megláthatják az ország gyarapodásában, szépülésében.
Hangoztatott álláspontja szerint Magyarország ma nem ilyen ország, mert
inkább lakosok, mintsem öntudatos
és áldozatkész polgárok alkotják, mert
a saját hatáskörükön túl vannak azok a
tényezők, amelyek önkormányzatiságuk
kereteit meghatározzák. Kérdéseket tett
fel: Hány család bánja máris az anyagi tehetősséget meghaladó autóvételt,
plazmatévé-vásárlást? Hány település
közössége nyögi még évekig az életműberuházások terheit? És hány évig senyvedünk mi valamennyien a választási sikerrel összefüggő, munka és vagyoni fedezet nélkül elköltött milliárdok miatt?
Szót ejtett többek között az esélyegyenlőségről, pontosabban az annak
növelését célzó rendelkezésekről, kifejtvén, hogy az esély, a lehetőség csak
viszonylag azonos körülmények között lehet kiegyenlített. Az a törekvés,
mondta, hogy a gyermekeink esélye
a tudás megszerzésére az egész országban, a legkisebb faluban is meglegyen.
De hogyan képzelhető el ez a gyermek
családjának figyelembe vétele nélkül?
Amikor a nyolcgyermekes anyuka a legidősebb, igen tehetséges nyolcadikos legénykét magántanulónak akarja íratni,
hogy így az apa mellett dolgozva részt
tudjon vállalni a család szükségleteinek előteremtésében, kiállja-e az őszinte
segítőszándék próbáját ez a Jánusz-arcú esélyegyenlőségi program? Néhány
kilométerrel odább viszont százezres
nagyságrendű havi befizetés sem kot�tyan meg a szülőknek, csakhogy napjukat az üzletnek szentelve biztonságban
tudhassák óvodás-iskolás gyermeküket.
Elvárható, hogy az előbbi apa és anya
az államtól kapott segély köldökzsinórján függve ugyanolyan távlatot, esélyt
legyen képes gyermeke elé tárni, mint
a privatizáció idején jó időben, jó helyen lévő szülőtársak a maguk gyermeke elé.
Előadásában arról is beszélt, hogy
a jövőben az állam gondoskodása helyett egyre inkább az öngondoskodásra
kell koncentrálnunk. Helyesen. Nyilván a napjaink óriási esélykülönbségét
tízegynéhány évvel ezelőtt megalapozó
privatizálók is ennek jegyében vállalták
az úttörő szerepet. Az állam gondoskodása azonban manapság is sokunkra ki-
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terjed. Mi magunk is többnyire államiönkormányzati kötelékben igyekszünk
hasznára lenni a bennünket megválasztó, minket szolgálatában tartó települési
közösségnek. Teljesítményünket is értékeli a környezetünk. És mint munkáltatók, mint irányítók, mi is értékeljük,
jutalmazzuk a munkatársaink teljesítményét. Faluhelyen többnyire csak hálás szavakkal, és azzal, hogy lehetőség
szerint a családi mintát követve, együtt
küzdünk velük. Nem elvárva több anyagi elismerést, mint amit felelős belátásunk szerint a faluközösség a köz szolgáinak nyújtani képes. A faluszövetségi
elnök mindemellett a kétségeit is megosztotta a jelenlévőkkel, felvetvén, hogy
valóban a szolgált nemzetközösség javára van-e, ha a legfelső szintű néhány
ezer közszolga törvényben rögzített garancia mellett oszthat szét a teljesítményük értékelése alapján több milliárd
forintot jutalomként. Vagy nem erről
szól a Teljesítmény Értékelési Rendszer?
Persze az elképzelés szerint hamarosan
ez nemcsak a központi, hanem a helyi
közigazgatás szintjén is bevezetésre kerül. Pontrendszereket dolgoznak ki okos
személyügyisek, hogy mérhető legyen
a teljesítmény. Az előbb említett családfenntartók teljesítményének a nemzet
jövője szempontjából történő objektív
értékelésére és illő jutalmazására ki garantálja a fedezetet?
Úgy vélte, hogy az alkotmányos rend
alapján, a meglévő nemzeti vagyon
megtartásával és lehetséges gyarapításával, az országos közpolitika „falusiasításával”, a fiak szent akaratával mind
a négy önkormányzat (egyén, család,
település, ország) ismét erős lehet. De
megemlítette, hogy a magyarországi
falvak lakói növekvő kétségek közt hányódnak, mert részint azt hallják, hogy
kifejezetten az elmaradott térségeket célozza számos fejlesztési program, részint
azonban az évek helyi közösségi megtakarításából épített iskolák, tornatermek sorsa bizonytalan a fenntartásukra
rendelkezésre álló ellátmány folytonos
apadása miatt. És nehéz felháborodás
nélkül tudomásul venni azokat a törvénymódosulásokat is, amik mindenkit
sújtanak néhány dörzsölt csibész miatt.
Elég az alapfokú művészetoktatás normatívájára, vagy az idős emberek bizottsági megjelenéshez kötött ellátási szükségletének megállapítására utalni.

Elmondta, hogy a települések társulásának kezdenek nyiladozni virágai,
de a kert még igen gyomos. Ahol nem
a közös érdek alapján, és a kölcsönös
előnyöket célozva, a teljes partnerség
és a helyi értékek figyelembevételével
jöttek létre ezek az érdekházasságok,
csak a hozomány elverésére, ott aligha
lesz békesség, és alig-alig lesznek egymás értékeit kiteljesítő, alkotó helyi közösségek. Ebben nekünk, mondta, nekünk, falusi polgármestereknek is nagy
a felelősségünk. Ne hagyjuk magunkat
sem a rátartiak, sem a kishitűek által
megingatni. Ha szükséges, ahol csak lehet, falu fogjon össze a faluval az intézmények közös fenntartására. Márcsak
azért is, mert „mindazt, amit egy kisebb
és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy
nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom
helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél
és benne rejlő erejénél fogva segíteni köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania,
vagy bekebeleznie azokat”. Amit most ismertettem, mondta, az a szubszidiaritás
mindannyiunkat a legnemesebb kihívás
elé állító alapelvének szabatos meghatározása. Lényege pedig nem más, mint
szent kötelességünk a kisebb közösségek
segítésére, támogatására, éltetésére annak érdekében, hogy a társadalmi egész
is gyarapodjék, egész-séges legyen.
Felemelő feladattal bíztak meg bennünket. Azt várják tőlünk, állította,
hogy a legjobb tudásunk szerint, minden igyekezetünkkel falunk, városunk
javát szolgáljuk. De, tette hozzá, ki ne
oltsuk egészen a minket választott vezetőjüknek tekintők lelkében a hazaszeretetben való tökéletesedésnek, és az erényekben való gyarapodásnak a vágyát.
Munkáljunk, küzdjünk hát tovább!
Ne várjunk a csodára, egyik párt táborának a másikét elsöprő győzelmére. A csoda ugyanis bennünk van. Így
együtt.
Azt kívánom tiszta szívből, fejezte be
hozzászólását Szabó Gellért, hogy a jövőben egyre kevesebb férget együnk,
s egymás emberségét becsülve tudjunk
kenyérré válni a minket követő, és rólunk példát vevő fiatalság számára, akik
a nyomainkba lépni talán nem akarnak,

de legalább haladhassanak ugyanazon
az úton, amin most mi botladozunk.
A Faluszövetség elnöke beszédének
teljes szövege letölthető az internetről
a TÖOSZ honlapján is (az onknap_szabogellert.doc címen).
Csabai Lászlóné, a Megyei Jogú Városok Szövetségének alelnöke zárta az önkormányzati felszólalások sorát, aki elsősorban azt kérte az önkormányzati
tárcától, hogy lépjen fel határozottan
és keményen az ágazatokkal szemben
az önkormányzatok védelme érdekében. Beszédében megemlítette, hogy
a feladatokról és azok finanszírozásáról
az MJVSZ és a TÖOSZ álláspontja megegyezik. A cigányok kiszolgáltatott helyzetét gyors állami beavatkozást igénylő
fenyegető veszélynek vélelmezte.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök legfőbb üzenete az önkormányzati vezetők
számára az volt, hogy próbáljanak meg
egyensúlyt teremteni a munkahelyteremtést és növekedést szolgáló fejlesztéseik és a napi működés biztonságos megoldása között. Az átláthatóság és ellenőrizhetőség teljes körű kialakításában
partnerségre hívta az önkormányzatokat. Úgy vélte, hogy az uniós pályázati
források felhasználásának tisztaságában a helyi önkormányzatok felelőssége
a legnagyobb, mert helyi szinten képesek ellenőrizni a beruházásokat. Hangsúlyozta, hogy minden olyan kezdeményezését támogatja a szakminisztériumnak, amely az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget növeli, így például a támogatja a területfejlesztési miniszter által
javasolt etikai kódexet is.
A kormányfő elmondta, hogy az idei
esztendő az önkormányzatok túlnyomó
többsége számára a megszorítás éve volt,
a jövő esztendő viszont az önkormányzati szféra számára már nem a megszorítás, hanem „csak” a szigorúság éve
lesz, s legfeljebb 2009-től nyílhat nekik
„szakmapolitikailag értelmes nagyságú
költségvetési mozgástér”. Ez például azt
jelenti, hogy pályázati önerőalapra több
jut, mint eddig. Megígérte, hogy megfelelő mozgástér esetén a maga részéről mindent megtesz azért, hogy a kormánynak és az országnak egyetlen kiemelt célja legyen: megújítani a magyar
iskolát és a közoktatást. Magyarország
jövője azon áll, vagy bukik, hogy a gyerekek megöröklik-e szüleik sorsát. Igazi
nagy nemzeti sorskérdésnek azt nevez-

te, hogy mi történik a gyerekeinkkel.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek
felzárkóztatására biztosítandó mintegy
200 milliárd forintos pályázati keretről
szólva úgy vélte: ez a nemzeti szolidaritás egyik megnyilvánulási formája.
A kormányfő arra kérte a települési vezetőket, hogy otthon maguk is teremtsék meg a szabályozás, az ellenőrizhetőség és az átláthatóság feltételeit.
Mint mondta, ma több helyen gyakorlat,
hogy több pénzt kérnek egy adott célra,
hogy a fennmaradó összegből egy másik
beruházást is elvégezhessenek. Márpedig annyit és csak annyit szabad kapnia
egy programnak, amennyibe valójában
kerül, hogy maradjon másoknak is.
A miniszterelnök állította: egy település sorsát, esélyeit nem határozhatja
meg, hogy milyen politikai többségű a
képviselő-testület. Közölte: „nincs zöld,
kék, vörös és narancssárga település”, az
önkormányzatok egyenlő eséllyel indulhatnak a fejlesztési pénzekért.
A fórumon résztvevő polgármesterek kérdéseket intéztek a miniszterhez
és a miniszterelnökhöz. Siklós, Hajdúnánás, Kiskőrös, Pácin, Romhány és Budapest VIII. kerületének vezetői többnyire
konkrét helyi problémához kapcsolódóan szólaltak fel, azonban szóba került
a polgármesteri tiszteletdíj rendszerének
javítása, valamint a szakképzés tekintélyének visszaállítása is az országban.
Ez utóbbi felvetésre a miniszterelnök kifejtette, hogy sajátos társadalmi
folyamatnak lehetünk tanúi, amelyre
nem tudják egyelőre a megoldást, hiszen
manapság senki nem akar már kőműves vagy villanyszerelő lenni, mindenki
egyetemet és főiskolát akar végezni, így
a következő generációkat az a veszély
fenyegeti, hogy jelentős hiány lesz szakemberekből ezeken a területeken.
Dr. Draskovics Tibor tárca nélküli
miniszter a közigazgatással kapcsolatos kormányzati korszerűsítési törekvésekről szólva ismertette a deregulációs intézkedés-csomagot (a teljes szöveg
a TÖOSZ-honlap tagoknak szóló részében fellelhető).
AZ ÚMFT, az OP-k és akciótervek
rendszerét mutatta be Kovács István Vilmos, az NFÜ elnökhelyettese. (Az aktuális, az önkormányzatok számára elérhető kiírások összefoglalója ugyancsak
a TÖOSZ-honlap tagoknak szóló részébe kerül).
zosac
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A visegrádi országok régióinak negyedik fórumát
– ezúttal a közlekedés fejlesztéséről – szeptember
végén Székesfehérváron tartották. A rendezvény
házigazdája a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács volt. Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország szakemberei a gondok vázolása mellett fejlesztési elképzeléseikkel ismertették meg egymást.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a nehézségek áthidalására nemzetközi együttműködést kell kezdeményezni, elsődlegesen a visegrádi országok, valamint Románia és a balti országok
részvételével, majd a hálózat vázlatos kialakítása után célszerű javasolni az unió illetékes fórumain, hogy nyújtsanak szakmai és anyagi
támogatást a tervezés részfeladatainak kidolgozásához.

VISEGRÁDI UTAK
Bevezető előadásában Pál Béla,
a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke kifejtette, hogy hazánkban az egyik
cél az M1-es, az M6-os és az M7-es
autópályáknak a főváros előtti hálózatba szervezése, ám felmerült,
hogy a Krakkótól az Adriáig húzódó út magyar szakasza a fővárost
nyugatról kerülje el, s Esztergomnál új híddal csatlakozzon a szlovák úthálózathoz. Mindemellett
az M8-as, és az M4-es gyorsforgalmi utak Ausztria és Románia
között is összeköttetést teremtenének.
Herczog Edit, az Európai Parlament képviselője elmondta, hogy
Európa országútjain évente 52 ezer
ember hal meg, s az uniós cél eléréséhez (e szám belátható időn
belüli megfelezéséhez, valamint
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez) is szükséges a közlekedés
fejlesztése. Megjegyezte, hogy mivel az unióban nem igazságosság
alapján, hanem többségi döntésekkel határoznak, ezért nem csupán
a visegrádi négyeknek kell összefogniuk, hanem valamennyi szereplőnek, akivel közös az érdek.
Ezzel összecsengett Egyházy Zoltán magyar kormányzati szaktanácsadó bejelentése, miszerint
a V4-ek a közeljövőben megkeresik a többi szomszédos uniós tagország illetékeseit, hogy összehangolják a közlekedésfejlesztési ter-
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veket. Ezen országoknak ugyanis
nem egymással kell versenyezniük,
hanem a nyugati és a távol-keleti
gazdaságokkal. Elmondta, hogy
nagyságrendekkel nő a vasúti közlekedésre fordítható, főleg uniós
forrásból származó keret, s jelentős összeg jut a városi és városkörnyéki közlekedés fejlesztésére is.
A legnagyobb volumenű munka az
M6-os továbbépítése lesz, és megépül a 86-os gyorsforgalmi szakasza Csorna és Szombathely között,
kétszer kétsávosra bővítik az M2est a főváros és Vác között, autóút
épül Budapest és Esztergom között, fejlesztik az utakat Miskolctól északra és Debrecentől délre.
Az uniós dokumentumokban szerepeltetett helsinki folyosó Budapestet keletről kerülné meg és az
M2-esen folytatódna. Alternatívaként felmerült egy Ercsi, Zsámbék,
Esztergom nyomvonal kialakításának lehetősége. A szlovákokkal
közösen kell megvizsgálni, hogy
melyik változatot minősítsék nemzetközivé. Magyarország érdekelt
egy Miskolcot és Debrecent ös�szekapcsoló Kassa és Nagyvárad
közötti út kiépítésében is.
A Kassa–Miskolc útvonal Balkán felé való megépítését Szlovákia
is preferálja, mondta el Fehér Miklós, a nyitrai régió képviselője. Számolnak egy Esztergomnál és egy
Komáromnál felépítendő új híddal. A nyomvonalat illetően még

nincs döntés, ők az Esztergom–
Párkány vonalat támogatják.
A két egyszámjegyű gyorsforgalmi út által alkotott, Rábafüzestől a dunaújvárosi Duna-hídon Biharkeresztesig tartó M8–M4 tengely jelentőségéről Mészáros János, Jász–Nagykun–Szolnok megyei főépítész beszélt. Az út több
szakasza ma ellátatlan területeken
halad keresztül, alkalmas a főváros elkerülésére. Az útvonal lényegében a Kelet- és Nyugat-Európát
összekötő fő európai közlekedési
folyosón van, de annak kiépítése nem került be a 2015-ig szóló
tervekbe. Szolnokon egy leendő
híd tervezése most folyik ugyan,
de a Fejér megye déli részét feltáró nyomvonal helyett az aktuális tervek a 62-es út szélesítéséről
szólnak.
A külföldi előadók prezentációiból az derült ki, hogy mind
a négy országban megjelennek
ugyanazon infrastruktúrafejlesztési gondok. A „vasfüggöny”,
majd az uniós csatlakozásig az EU
gazdaságpolitikája nem tette lehetővé a TEN-T hálózatok megfelelő kiépítését, főként észak–déli
irányban. Ebben a térségben eddig
tervezett hálózatok alig voltak, inkább csak ötletszerűen rajzolódtak föl a térképre. Ennek megfelelően most az egyik legfontosabb
feladat ezek kiépítése. Az egyik
ilyen hiányzó elem, amely a „tengeri autópályákon” érkező árunak
a kontinens belsejébe juttatását segítheti, és kapcsolatot teremthet
a Balti és az Adriai-tenger között,
a VI. és V/C. jelű helsinki folyosók
összekötése. Ebbe a tengelybe kapcsolódhat a Kelet-Európán Törökországtól átvezető folyosó, amely
kapcsolatot létesíthet Ázsiával.
A másik, a visegrádi országokra
háruló nagy közlekedésfejlesztési
feladat az eddig elszigetelt, határ
menti térségeknek, a párhuzamos
fejlesztéseket elkerülő egymáshoz közelítése. Ennek érdekében
nemzetközi együttműködést, közös hálózattervezést kell kezdeményezni, elsősorban a visegrádi országok, valamint Románia és a balti országok részvételével. A hálózat

vázlatos kialakítása után célszerű
javasolni az EU illetékes fórumain,
hogy nyújtsanak szakmai és anyagi támogatást a tervezés részletfeladatainak kidolgozásához, azzal a kinyilvánított szándékkal,
hogy a megtervezendő utakat be
fogják építeni a TEN-T hálózatába. Az EU támogatásával ki kell
dolgozni a hálózat (Trans-European Network – Transport – East
and Middle-East, röviden TEN-T
EME) komplex hatáselemzését, kitérve a topográfiai, a környezeti,
a társadalmi, a települési, a gazdasági és egyéb szempontokra.
A hatásvizsgálat tanulságai alapján és az EU anyagi támogatási lehetőségeinek figyelembevételével
ütemterveket kell készíteni a főhálózat fejlesztésére, különös tekintettel az államhatárokon átnyúló
elemekre.
A transzeurópai hálózatok mellett a regionális főhálózat fejlesztési programjához igazodva ki
kell dolgozni a komplex regionális, térségi kapcsolatokat is ellátó közlekedésfejlesztési terveket.
(A határtérségekben, a határon
átnyúló eurorégiók esetében ez is
nemzetközi együttműködést igényel!) Ennek érdekében a fórum
javasolja a magyar és a szlovák félnek, hogy folytasson tárgyalásokat
a Magyarország és Szlovákia autópálya-hálózatát összekötő M15-ös
út mielőbbi befejezése ügyében.
Célszerű közösen áttekinteni
azokat a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket, amelyek megoldása valamennyi visegrádi országban időszerű feladat. Javasolt például egységes szempontok szerint,
forgalomszámlálással és kikérdezéssel megvizsgálni a V4 országok államhatárain be- és kilépő
nehézgépjármű-tranzit nagyságát
és áramlási irányait.
A háromnapos konferencia végén a fórum az elhangzottak szellemében ajánlásokat fogalmazott
meg, amelyeket Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország szakértőinek képviseletében Petr Hradecký, PhD Kvarda
József, Adam Struzik és Pál Béla
látott el kézjegyével.
J. K.

A székesfehérvári konferencián dr. Szegvári Péter
címzetes egyetemi docens, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke előadásában ismertette az európai növekedési pólusokat, amelyekbe a közép-magyarországi régió is beletartozik, beszélt a nyugat–keleti fejlettségi lejtőről, s a különbségek csökkentést célzó regionális politika szerepéről, megjegyezvén,
hogy a 2007–2013 közötti időszak kohéziós politikájának három pillére a konvergencia, a versenyképesség és a területi együttműködés.
Elmondta, hogy Magyarország az ötödik legtöbb támogatást kapó
tagállam, s amennyiben a forrásokat megfelelően használja, úgy
a győztesek közé kerülhet. Szegvári Péter a prezentációját követően
válaszolt munkatársunk, Jakab Klára kérdéseire.

A VARÁZSLÓ

KALAPJA
– Nagy ívű tervekről, mondhatni álmokról hallottunk e konferencián, az önkormányzatok viszont
kényszerhelyzetben vannak, mert
számos feladatot már nem tudnak
felvállalni a finanszírozási források
szűkössége miatt. Az ő érdekeik hogyan képviseltetnek ezeknek a terveknek a megfogalmazásakor?
– Az európai regionális politika
és a hazai területfejlesztési politika összefogva a közlekedéspolitikával segítheti a térségek, főként
a leszakadó térségek felzárkóztatását. Ebből a szempontból a nagy
ívű álmok valóban arról szólnak,
hogy egyrészt a térségi felzárkóztatásban az Európában meglévő,
másrészt az országon belüli regionális különbségeket csökkentsük.
Miként az egyik előadásban elhangzott, ez a régió a fejlődőképesség szempontjából a negyedik
helyen van az európai térségek között, abból a szempontból, hogy
potenciálisan növekedési pólusnak számít. Ellenben az esélyeit
rontja részben a megközelíthetősége, részben bizonyos területeinek az elhelyezkedése. A megbomló az egységre példa a kimagaslóan jó központoknak számí-

tó Székesfehérvár és Veszprém,
mert az országos versenyképességi pólushálózatban egyik település sem tudott önállóan megjelenni, hiszen egy tengelyként,
közösen fejlesztendő versenyképességi pólusként van nevesítve
a területük. Ami mutatja, hogy
az eddigi közigazgatási szerkezet
beosztása inkább az elválasztásra és az elkülönítésre koncentrál, jóllehet a regionális elemek
ma már arról szólnak, hogy a városok miként tudnak együttműködni, és hogy miképpen tudnak
a városok és a környezetükben
elhelyezkedő kisebb települések önkormányzatai összefogni.
Az európai és hazai fejlesztési elképzelések jelentős lökést kapnak,
különösen azzal, hogy megjelentek a fejlesztési források. Hiszen
annak a 22,3 milliárd eurónak,
azaz csaknem nyolcezer milliárd
forintnak, amit európai fejlesztési forrásokból el lehet költeni,
nagy részben az önkormányzatok,
a helyi közösségek a kedvezményezettjei. Az önkormányzatok
azzal tudnak segíteni magukon,
hogy a saját döntéshozatali rendszerükben, rendezési terveikben,
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a rákapcsolódó fejlesztési elképzeléseikben kihasználják a kínálkozó lehetőséget. A települések
közötti megközelíthetőség javításáért, a mellékútvonalak, a helyi, a településeken belüli közlekedés fejlesztéséért is kaphatnak
az önkormányzatok támogatást,
de valóban jogos a kérdés, hogy
miből lesz meg rá a saját forrásuk.
Erre szolgál a kifejezetten hátrányos helyzetű kistérségek számára nyújtott, úgynevezett zászlóshajók kiemelt komplex program
címen ismert támogatási forma,
amely az összehangolt tervek
megvalósítását állami költségvetési forrásból akár kilencven százalékban finanszírozza. Az önerő
kiváltására is léteznek pályázati
lehetőségek, ezek különösen a lemaradó, hátrányos helyzetű térségek számára nyújthatnak megoldást. Irodák, intézetek, bankok
sora segíti az önkormányzatokat,
hogy önerőt igényeljenek, terveket
készíthessenek, pályázhassanak.
– Ha a települések képesek is pályázni, sok esetben a lobbiérdekek
felülírják a terveiket. Példának
okán egy település az M8-as várható megépülése ismeretében készítette el fejlesztési elképzeléseit,
ám az út építése a következő évtized utánra tolódott. Az országos
terveket szinte ciklusról ciklusra
fogalmazzák át, átrajzolva persze
az úthálózat térképét is.
– Ha most nem épül út valahol,
az nem jelenti azt, hogy soha nem
is fog. Talán most van az első időszak, amikor hosszabb távon kiszámíthatók a történések. Lehet,
hogy az említett út építése nem valósul meg a 2013-ig szóló tervben,

de biztosan része a 2020-ig szóló
nemzeti fejlesztési elképzeléseknek. A következő időszak terveit
2010-ben kell rögzíteni. Bőséggel
van még idő kiépíteni az eszközrendszert, összehangolni a közös
érdekeket, és az ön szavaival élve
meglovagolni a lobbiérdekeket,
hogy a terveket valóra válthassák.
Ha az önkormányzatok összefognak, szövetkeznek a gazdaság szereplőivel és a tervek megfogalmazóival, akkor 2010-re már olyan�nyira felerősíthetők a szándékok,
hogy azok a tervekben is artikulálódnak. Megjegyzem, hogy a polgármesterek a maguk jól felfogott
érdekében jobbára a saját a ciklusukban akarnak sikereket felmutatni, az ország fejlődése szempontjából azonban, történelmi
léptékkel mérve, másfél évtized
nem számottevő.
– Az előadásokból az derült ki,
hogy a hazai úthálózat-fejlesztés
progresszív szakaszába lépett, ámbár némi fáziskésés tapasztalható.
Mintha a környező országokban,
például Horvátországban, erőteljesebb volna az építkezések üteme.
– Hor vátország nem tag ja
az Európai Uniónak. Attól a perctől kezdve, hogy mi uniós forrásokból akartuk megvalósítani
az elképzeléseinket, megduplázni a saját lehetőségeinket, attól
számítva bizonyos korlátok közé is kerültünk. Már az előcsatlakozási tárgyalások során kiderült, hogy az unió nem támogatja
a közúti közlekedés fejlesztését,
csak azokat, amelyek a környezetterhelést csökkentették. Később
a kohéziós alapoknál is prioritást
élveztek a vasúti fejlesztések, vagy

a környezetet kímélő elképzelések. Most már más forrásokkal
tudunk számolni, ezért a lendület,
amit említ. A hozzárendelt forrás
többszöröse a korábbinak, következésképp így már lehet nagy lendületet venni.
– Előadásában az együttműködés és verseny angol kifejezéseinek
összeolvasztása révén kimondott
egy varázsszót, ami az önkormányzatok számára kínál lehetőséget. Olyan ez, mint a varázsló
cilindere, üresnek látszik, de tele van.
– A régiók és városok versengnek egymással, itt a konferencia
helyszínén kínálkozik Székesfehérvár és Veszprém, mint az örök
riválisok példája. Azonban tudott
dolog, hogy akkor lesz versenyképes egy település, ha együttműködik másokkal. Lehet, hogy egy
községi, városi önkormányzatnak
fontos az, hogy nála fejlesszenek,
ám ha elfogadja, hogy a térségben
történő beruházások rá is hatással
vannak, akkor a kooperáció révén
versenyképesebb lehet. A regionális politikában az önkormányzatok számára valóban két kulcsszó
van: az együttműködés és a verseny. Miközben vetélkednek egymással, ezt úgy tegyék, hogy abból
mindketten megerősödve, mondhatni versenyképesebben kerüljenek ki. Az összefogás határtalan
lehetőségeket kínál, a szó szoros
értelmében, hiszen az együttműködésnek nem lehet gátja sem
a más megyéhez, kistérséghez, régióhoz való tartozás, sem az, hogy
az országhatár két oldalán találhatók a települések. Igen, ez a varázsló kalapja.

Uszka polgármestere ukrán önkormányzatok
európai támogatására bírta a Régiók Bizottságát
Nagy sikert ért el Brüsszelben a magyar küldöttség elnöke, dr. Sértő-Radics István, Uszka község polgármestere, akinek a RELEX elnevezésű külügyi szakbizottság alelnökeként október 11-én a Régiók Bizottságának ülésén
a többséggel sikerült elfogadtatnia az
Európai Unió, valamint Ukrajna helyi
és regionális önkormányzatai közötti
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együttműködés fejlesztésére irányuló
saját kezdeményezésű javaslatot.
Az ukrán határ menti település polgármestere szerint a határokon átívelő
és regionális együttműködés növelése
– amely egyébként jelmondata a 2007–
2013-as időszakra készített, Ukrajnára vonatkozó magyarországi stratégiai
dokumentumnak – ösztönzőleg hathat
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a jó kormányzásra, valamint segítheti
Ukrajna – amelynek az EU-val fenntartott kapcsolata az európai szomszédsági
politika (ESZP) keretében vált hivatalossá – társadalmi-gazdasági fejlődését.
Dr. Sértő-Radics István a Régiók Bizottságában sikerrel érvelt amellett, hogy
növeljék a határokon átnyúló együttműködési programok támogatását.

álláspontok

CIGÁNYOK
ESZTENDEI
A kilenc ország (Bulgária, Csehország, Horvátország, Macedónia, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia) kormányainak részvételével
a Világbank és számos civil szervezet csatlakozásával 2005-ben meghirdetett,
a cigányok társadalmi helyzetének gyökeres megváltoztatását célzó, tízesztendős program (teljes nevén a Roma Integráció Évtizede Program, rövidítve RIÉP) éves elnökségi feladatait Bulgáriától idén ősszel Magyarország vette át. A program
keretében, a Nyílt Társadalom Intézet és archívuma (Open Society Arhives) által indított
nemzetközi fotópályázat legjobb alkotásai október 25-étől megtekinthetők (Centrális Galéria, Budapest V., Arany János u. 32.). A pályázat címét kapta a tárlat is: CHACHIPE (ejtsd:
csacsipe), amely lovári oláh cigány nyelven igazságot, valóságot, s legújabban jogot is jelent.
Írásunkat a programadó kilenc országban, a program meghirdetése óta készült pályaművek
közül való, a http://photo.romadecade.org elnevezésű internetes oldalról letöltött fotókkal illusztráltuk. Ennek az írásnak a címe fölötti fotó Jászfényszarun készült ebben az évben.
A Települési Önkormányzatok
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Az angol nevén DECADE OF ROMA INCLUSION 2005–2015 program előkészítése idején a magyar kormány a Nemzetközi Irányító Bizottság elnökeként tette a dolgát, s e bizottság október eleji,
budapesti ülésén – dr. Lamperth Mónika szociális
és munkaügyi miniszter bejelentése szerint – újabb
öt országot (Bosznia-Hercegovinát, Moldáviát, Portugáliát, Spanyolországot és Szlovéniát) kér fel a csatlakozásra. A miniszter a magyar kormányzat egy
éves elnökségi periódusának fontos céljaként határozza meg, hogy a romák társadalmi integrációja az Európai Unió intézményeinek, a nemzetközi
és hazai döntéshozóknak egyaránt témája legyen,
különös tekintettel az oktatási és lakhatási szegregáció elleni küzdelemre, s a cigányok törekvéseire.
Két héttel később Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok biztosa egy fórumon (a Történelemtanárok 17. Országos Konferenciáján) tudományos
kutatók, akadémikusok, pedagógusok és diákok előtt
arról beszél, hogy a többségi társadalom, amely legfeljebb kérésre ad, a romák történelmében tökéletesen tájékozatlan, ezért elsőként a tanártovábbképzés-

Temesvár, 2006.

Abaújkér, 2007.

Komló, 2006.

Dombrád, 2007.

Kolozsvár, 2006.

Miskolc, 2007.

Nógrád, 2007.

Vác, 2007.
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be és a felsőoktatásba beépítve kell megismertetni,
majd taníttatni a cigányok szerepét, múltját és jelenét velük, de politikai nyomásgyakorlás révén lehet
csak felismertetni e többséggel, hogy a legnagyobb
kisebbségért tenni a saját érdekük.
Ezenközben az olaszliszkai tragédia egy éves évfordulóján a település utcáin a Gój Motoros Egyesület tagjai dübörögnek, vonulnak továbbá a Magyar
Gárdával bajtársi szövetséget kötött Nemzeti Őrsereg egyenruhásai, és másnap Budapesten, a Legfelsőbb Bíróság épülete előtt demonstrál a Jobbik
Magyarországért Mozgalom. Amely száznál alig
több résztvevő előtt az egymást váltó kormányok
cigánypolitikájának csődjeként kürtölné szándéka
szerint világgá, hogy a legnagyobb lélekszámú hazai
kisebbség kilencven százaléka segélyekből él, s jelentős része bűnözésből tartja fenn magát, meg hogy
életviszonya és normarendszere magában hordozza
azt a fajta antiszociális magatartást, amely a közeli
jövőben az olaszliszkai lincseléshez hasonló brutális bűncselekmények bekövetkeztét eredményezheti. És ezen a szörnyű rendezvényen főszereplő egy
Olaszliszkától és a fővárostól egyaránt távoli település jogszabálysértő budiléttesíttetéséről elhíresült
polgármestere, akinek a gyilkosság évfordulójához
semmi köze sincs, ám aki szükségesnek tartja itt elmondani, hogy szerinte a cigányság nem akar dolgozni, csak a segélyeket várja, mert hat gyerek után
már működik ez az üzlet; a kapott segélyből vígan
lehet élni, autót lehet lízingelni, és sörre is jut.
Engem meg kiver a víz, mert arra az esetre gondolok, amelyen a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésének
egyik résztvevőjétől hallván még nevettem is:
Cigányok ülnek egy kocsmában, ahová belép két
nem cigány. Mit kerestek itt, kérdik tőlük, ha ti se
dolgoztok, mi miből kapunk segélyt?
Ezen a fórumon cigányokat érintő jogszabály-módosítási javaslatkezdemények indoklásához hoztak
példákat polgármesterek, akik összevetvén a közhasznú munka díjazásának és a munkavégzés nélkül
kapható pénzek összegét, egyebek között megemlítették, hogy a polgármesteri hivatal tisztviselője voltaképpen csalni segíti a cigányt, amikor kiszámolja
neki az állami segély elnyeréséhez szükséges bevallandó jövedelem mértékét. Aztán abban maradtak,
hogy összegyűjtvén a hatályos szabályok alkalmazásának számlájára írható káros eseteket, szakértőt
bíznak meg az elhárításukat célzó javaslatcsomag
kidolgozásával.
Borzasztó sok minden indokolja, hogy egy ilyen
javaslatcsomag, majd egy, annak tartalmából építkező, átfogó törvény megszülessen.
Itt van mindjárt a (korábbi lapunkban részletesen elemzett) csörögi eset, amely egy igen tanulságos levélváltást is eredményezett (s amelyet teljes
egészében olvashatnak ennek az újságnak a 27. oldalán). A váci polgármester levelének engem gyalázó és helyreigazítást követelő sorai után van egy

kommentálásra érdemes rész (amelynek csak a közlésére vállalkoztam a válaszomban, de alább kommentálom is): „A csörögi hulladéklerakó telep 2008.
december 31-ig érvényes engedélyét... a csörögi testület megtámadta... Ez azért is elfogadhatatlan, mert
a hulladéklerakó... regionális, több mint 20 település
hordja ide hulladékát. Mint kistérségi elnöknek kötelességem a térség érdekeit védeni, felelőtlen önkormányzati és alapítványi támadások ellen is.” Nos,
a fenti mondatok tanúsága szerint a váci polgármester lényegében elismeri az elemzésemben szerepeltetett, de nem tőlem származó állítás valóságtartalmát,
amely szerint Vác Csörögtől a térség szemetének
elhelyezését követelte csörögi cigány gyerekek váci iskoláztatásának feltételéül. És álláspontját nem
titkolja, hiszen ő a többség érdekét képviseli egy kisebbséggel szemben.
Nahát, itt van a kutya eltemetve.
Annak idején a jászladányi polgármester is a többség érdekében alapíttatott az önkormányzati mellett
egy fizetős iskolát, majd amikor kiderült, hogy a kisebbségi önkormányzat jóváhagyása nélkül ezt nem
tehette volna meg, a helyi lakosság többségének szavazatával a cigányoknak is jóformán cigányok nélküli többségi testületet választtatott.
Mátraszőlősön a képviselő-testület a helyi többség érdekében záratta be az iskolát, mivel a többségi
szülők egyre nagyobb hányada íratta be a szomszédos Pásztó általános iskoláiba a gyerekét, amiért is
erre a tanévre nagyon kevés helyben tanítandó diák
maradt. Az iskolabezárás azért volt a többség érdeke, mert a helyi önkormányzat számára olcsóbb
utaztatni és másutt taníttatni negyvenhárom cigány
gyereket, mint jobbára miattuk működtetni egy intézményt, foglalkoztatni egy tantestületet.
Miskolcon némelyik iskola cigány diákjai külön
épületben tanulnak... kevesebbet és kevésbé eredményesen, mint a főépületben oktatott társaik. És noha bírósági ítélet helytelenítette ezt a gyakorlatot,
az önkormányzat százmillió forintnál többet áldoz
a cigány gyerekek elkülönítésére használt épületek
felújítására. Feltehető, hogy a miskolci szegregáció
konzerválását a választópolgárok – cigányok és nem
cigányok – többsége támogatja.
El kell ismerni, hogy a második szocialista–szabaddemokrata kormány felismerte a bajt, és hozzá is
látott az orvoslásához. Megszüntette például az úgynevezett cigány felzárkóztató fejkvótát, amely lényegében jutalmazta az elkülönítést. Aztán létrehozta
az integrációs fejkvótát, és törvényileg tilalmazta
a hátrányos helyzetű gyerekek diszkriminációját.
Megkezdte továbbá a cigány gyerekek jelentős részét a szellemi fogyatékosok közé száműző gyakorlat
felszámolását. Remélhető volt, hogy a szülők iskolai végzettségének és a mérendővé (ellenőrizendővé, publikálandóvá) teendő iskolai hozzáadott érték
összevetése révén, illetve után az állam részint megállapíthatja majd a hátrányos helyzetű gyerekek el-
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különített, valamint a többiekkel közös oktatásának
hatékonyságát, részint pedig a rossz hatékonysággal,
s az esélyegyenlőségi előírásokat sutba vágó szolgáltatókat szankcionálja is. A folyamat azonban megtorpant, vélhetően a részlegessége okán, azaz amiatt,
hogy reform nem terjedt ki az oktatáson túli világra,
jelesül az önkormányzati rendszer és a közigazgatás
átfogó átalakítására.
A kilencszáz lelkes Vámosújfalu polgármestere
menekülteknek nevezi azt a félszáz nem cigány gyereket, akiket a szomszéd falu cigány tanulókkal zsúfolt osztályaiból sikerült a helyi iskolába csábítani.
Ez a félszáz gyerek kellett az iskola megmentéséhez.
A polgármester szerint ez volt a helyi lakosok érdeke, köztük az egyetlen, de igen népes, kilenc gyerek
után járó családi pótlékból, lakásfenntartási támogatásból élő cigány családé is.
Ha a helyi önkormányzatok szabadon dönthetnének arról, hogy a helyi iskola esetleg testületi taggá
választott igazgatójának foglalkoztatására, avagy
a hátrányos helyzetű cigány lakosság szociális segélyezésére költsenek, az utóbbiaknak bizony, valószíA Települési Önkormányzatok
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nűleg felkopna az álluk. De elképesztően kiszolgáltatott helyzetben vannak így is, mert az érdekérvényesítésre náluk jóval képesebb csoportok ellehetetleníthetik őket. És ez nemcsak az iskolaügyre érvényes
megállapítás. Manapság fehér holló az olyan helyi
képviselőtestület, amelyik ne megszabadulni akarna azoktól, akiktől adót nem várhat, akikkel csak
a gond van, akikről gondoskodnia kellene.
Szakemberek szerint ez azért van így, mert hiányoznak a szegényekre és a hátrányos helyzetű etnikai kisebbségre vonatkozó erős, normatív állami garanciák. Ezek a szakemberek elég régóta hajtogatják,
hogy amennyiben a kisebbségek alapvető jogainak
az érvényesítése önkormányzati mérlegelés tárgya
lehet, ez a körülmény igen súlyos konfliktusokhoz
vezethet. Azért hajtogatják ezt hiábavalóan, mert
az állam a növekvő szegénység, a munkanélküliség,
a társadalmi kitaszítottság, a lecsúszottság rázúduló
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gondjait az önkormányzatokra tukmálná, miközben
az önkormányzatok erőforrások hiányában e gondok
megoldását az államtól várják.
És amelyik önkormányzat képviselő-testülete
a helybéli lakosok többségének szeretne kedvezni,
óhatatlanul szembekerül a helyi szegényekkel, különösen a szegény cigányokkal.
A szegény cigányokkal kerül szembe nap nap után
például Olaszliszka önkormányzatának képviselőtestülete. Ez az a település, amelyből legutóbb Vámosújfalura „menekítették” a nem cigány szülők ötven gyereküket. Lényegében miattuk szegregálódott
a kétszáznál több diák befogadására alkalmas, a térségben irigyelt felszereltségű (informatikai laborral,
digitális táblákkal ellátott) iskola, százhatvanra fogyott a létszáma, emiatt nem kapta meg idén a helyi
önkormányzat a tavalyi 12 millió forintnyi állami támogatást. Társultak volna szívesen Vámosújfaluval,
s keresték a kapcsolatot iskolaügyben több környékbeli, cigánytöbbségű település önkormányzatával
is, de azok se engedték „a liszkai gyilkosok gyerekei”
közé a sajátjaikat.
Igen, az itteni cigánysoron cigányok verték agyon
tavaly ilyenkor a családja szemeláttára egy itteni kislányt fellökő autó vezetőjét. A telepen putri ugyan
nincsen, de a 30–35 éve épült, külső vécés „Cs”-lakásokat alaposan lelakták. Vagy félezer szegény cigány
él ebben a közegben, amelyben a nemrég minden
házhoz odatámasztott deszkavécéket az első hideg
télen feltüzelték. Meglehet, nemcsak a hideg miatt,
hanem, mert a szippantásért fizetni kellett volna.
Ez a telep gettó. Olyan, a többségtől elkülönített,
homogén etnikai összetételű, vajda nélküli, mesterségesen összetelepített emberek csoportja, amelynek
tagjai a külső többségnek hasznot nem hajtanak,
fölöslegességüket maguk is megélik, különböznek
tehát valamennyi, náluk sikeresebb és tehetősebb
cigánytól is. Egyetlen céljuk a túlélés. Csoportjukon belül nem ismernek el semmiféle alá- és fölérendeltséget, ezért nincs és nem is lehet vezetőjük,
aki érdekeik érvényesítésére törekedhetne. De még
a maguk jövője is érdektelen a számukra – legalábbis
nem tudják, mégcsak nem is gyanítják, hogy a jövőjüket mások és maguk együtt formálhatják –, mert
máról holnapra élnek. A javak megszerzésére alkalmas munkaalkalmak elutasítása árán is teljes egyenlőségre törekszenek.
A cigány kultúra elemeinek egyike-másika nyomokban ugyan, de még föllelhető bennük, valójában
azonban a szegénység kultúrája az övék. A nyomoruk tartja össze őket, s összetartásuk azzal a társukkal szemben szinte azonnal megszűnik, aki bármikor kitörni készül közülük.
A jelenlegi szabályozás mellett törvényszerű a feszültség a telepiek és a külső többség között.
A feszültség feloldásában a polgármester is érdekelt, de a többség álláspontjának foglyaként korlátozottan cselekedhet. Ki kellene szabadítani.

Pontosan és jogszabályban kellene tisztázni az állam és a helyi önkormányzatok közötti feladatmegosztást. Törvénybe kellene iktatni, hogy milyen erőforrásokat nyújtson az állam a helyi szociális gondok
megoldásához, azaz az önkormányzati minimum
mellett meg kell határozni egyfajta szociális minimumot, aminek ellenőrizhető teljesítéséhez állami
források rendelendők. A testületek jogát pedig kötelezettségekkel kellene korlátozni.
Be kellene látni, hogy valamely szabadságjog korlátozása nem idegen a demokráciától, mert korlátozni csak azt lehet, ami van.
Korlátozni kellene például a szabad iskolaválasztás jogát.
A jelenlegi magyarországi törvények szerint a közoktatás ingyenes, s az is szabály, hogy az önkormányzati iskoláknak csak a saját körzetükhöz tartozó gyerekeket kötelező felvenniük. Miközben tehát a szülő
odaviszi a gyerekét, ahova akarja, a körzeten kívüli
gyerekeket nem kötelező felvenni bárhová. Ráadásul,
hogy kit és miért vesznek fel akárhová, illetve, hogy
kit és miért nem vesznek fel oda, ahova jelentkezik,
az indokolásra nem szorul. A felvételi eljárás folytatása ugyan tilos, ám gyakorlatilag csakis azokban
az iskolákban nincs felvételi „meghallgatás”, amelyek
létét gyerekhiány veszélyezteti.
A szegény cigány szülők végképp nem tudnak élni
a szabad iskolaválasztás jogával, mert a fizetős iskolából óhatatlanul kiszorult gyereküknek a nekik tetsző
önkormányzati létesítményben se feltétlenül lesz helye. Ugyanis egy egyáltalán nem diszkriminatív iskolában is tarthatnak attól a döntéshozók, hogy több
cigány diák felvétele esetén a legtehetségesebb nem
cigány tanulóikat íratják be máshová a szüleik.
A társadalmi morál csak lassan változtatható, de
bizonyos, hogy a jog megváltoztatja az erkölcsöket.
Ha jól emlékszem, ez az állítás ifjabb korom egyik
kedvenc tanulmánykötetének (Elliot Aronson: A társas lény) fejezetcíme volt. És jól emlékszem. A szerző azt írja ebben a fejezetben az Egyesült Államok
Legfelsőbb Bírósága 1954-es, az iskolai elkülönítést
alkotmányellenesnek nyilvánító döntéséről, hogy
„az egyik legizgalmasabb és legnagyobb társadalmi
kísérletet indította meg”, amelyben az emberek az integráció elkerülhetetlenségének felismerése folytán
kezdték levetkőzni előítéleteiket. Aronson adatai
szerint 1942-ben a fehér lakosság 30, 1956-ban 49,
1970-ben 75, 1980-ban 90 százaléka támogatta az integrált oktatást.
Nekünk itt, az Európai Unió keleti felén a cigányok
társadalmi helyzetének gyökeres megváltoztatását
célzó évtizedes program harmadik esztendejében
nincs ennyi időnk.
Az olaszliszkai cigánytelephez hasonlóan más községek településrészei és egész falvak is gettósodtak,
egyre több a kizárólag cigányok által lakott, növekvő
népességű, ám munkahelyek nélküli, vállalkozástalan, a közösségi közlekedéstől megfosztott, a világtól
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elzárt település. Ezekben az aprófalvakban a mezőgazdaságból megélni lehetetlen. Már-már egy generáció nőtt fel a gettósodó térségekben munka nélkül,
segélyeken. Itt az iskolázatlanság is újratermelődik.
Amellett, hogy nagyon sok állami pénzt emészt fel
a mélyszegénységben élők eltartása, elszigeteltségük
az e térségektől viszonylag távoli többség számára se
lehet megnyugtató. A szegények ugyanis előbb-utóbb
felkerekednek, és erőszakveszélyt keltve gyarapítják
majd a segélyre szoruló nagyvárosi népesség, a hajléktalanok, az alkalmi munkások, a koldusok, az önkényes lakásfoglalók szétszórt táborát.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében civil kezdeményezésként tizenhét éve kezdődött egy modellkísérlet, amelynek célja az elöregedő, szegényes infrastruktúrával, szolgáltatási rendszerrel, rossz közlekedéssel küszködő aprófalvak
rászoruló lakóit támogató, hatékony, a szükségleteket felmérő és azok megoldásában segítő szolgáltatás létrehozása volt. Azóta létrejött egy országos
hálózat: minden megyében működnek falu-, illetve tanyagondnokok, összesen 985 e szolgálatok száma, a gondnoki szolgálat által ellátott lakosoké pedig 363 ezer 430. A tevékenység
1997-ben szociális alapszolgáltatásként lett része az 1993-ban megalkotott szociális törvénynek. Az évek során a szolgáltatás végzésének egyes területeit rendeletek határozták meg, de a
fejlődésnek fontos részei mindmáig a beépülő szokásjogi elemek és helyi közösségi normák.
Forgó Györgyné, a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára munkatársunk,
Hajós Anna kérdéseire válaszolt.

HELYBÉLI
GONDNOK
– Ki lehet falu-, illetve tanyagondnok?
– Általában az adott település lakosa, aki az adott
szolgáltatásokat heti 40 órában, önkormányzati
fenntartó esetén közalkalmazottként látja el a vonatkozó jogszabályok által meghatározott követelmények alapján. Ennek része a falugondnoki alapképzés, valamint szakmai továbbképzések elvégzése;
feltétel a gépjárművezetői engedély is. Jobbára közmeghallgatáson a lakosság tesz javaslatot a jelentkezők közül erre a bizalmi állásra. A gondnok a
későbbiekben nemcsak az önkormányzati képviselő-testület és munkahelyi felettese előtt számol be
tevékenységéről, hanem időszakonként a lakosság
előtt is megméretteti magát, mert munkájának ellátásához elengedhetetlen, hogy a közösség megbízzon benne.
– Ki dönti el, hogy létrejön-e, és milyen feladatokkal
egy-egy falu-, vagy tanyagondnokság?
– Ez ügyben a helyi önkormányzatok döntenek.
Ők határozzák meg, hogy náluk mely személyes szolgáltatások minősülnek ezen a téren alapfeladatnak.
Például a közreműködés a rászorulók étkeztetésében, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, a háziorvoshoz,
vagy egyéb egészségügyi intézménybe szállításban,
a gyógyszerkiváltásban és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban. Ide tartozhat a gyerekek iskolába szállítása, és lehetnek kiegészítő lakossági szolgáltatások, mint például a művelődési,
sport és szabadidős tevékenység szervezése, egyéni
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hivatalos ügyek intézésének segítése. Mindenesetre
a felsorolás közel sem teljes, mintegy ötvenféle szolgáltatás fejlődött ki az eltelt évek során.
– Hogyan támogatja az állam a gondnoki teendők
ellátását?
– Működési támogatás 1994-ig nem volt, 1998ig pályázati úton juthattak pénzhez az érintett önkormányzatok, 1998-tól pedig költségvetési normatíva jár a fenntartóknak. Ennek a normatívának
havi költsége az 1998-as 800 ezer forintról 2 millió
237 ezer 300 forintra emelkedett. A szolgáltatásfejlesztés pénzügyi hátterét az ágazati minisztérium
pályázati forrásai 80 százalékban segítenek megteremteni, a költségek 5 százalékát a területfejlesztési és egyéb alapok nyújtják, a a települési önerő
15 százalék.
– A falugondnok feladatvégzésének legfontosabb
tárgyi feltétele a személyszállításra és kisebb áruszállításra is alkalmas gépjármű. Ezek élettartama
a folyamatos és elengedhetetlen használat következtében igen rövid. Pótlásuk súlyos gondot jelenthet
az önkormányzatoknak.
– A gépjárműbeszerzés forrásai 2004-ben a negyedére csökkentek, tavaly 350 millió forintra rúgtak,
tavaly viszont nem szerepelt erre a célra irányzott
összeg a költségvetésben. Most az elhasználódott
gépjárművek cseréje érdekében az európai uniós
források is igénybe vehetők lesznek, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében.
– Az Európai Unió hogyan tekint erre a magyar
szolgáltatásra?
– Az Európai Unió 2004-ben indított Peer Review
(kölcsönös felülvizsgálat) elnevezésű, a tagállamok
önkéntes, egymástól való tanulását segítő programjának részeként 2005. június 27-28-án Magyarország is rendezett szemináriumot, amelynek témája
a falu-, és tanyagondnoki szolgálatok bemutatása
volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy az unió továbbadásra érdemes, a vidéki térségek ellátásának egyik
hatékony eszközeként tekint erre a szolgáltatásra,
amit a legjobb szociálpolitikai gyakorlatai között
tart számon.

Somogyországban
Somogyország 245 települése közül éppen százban működik falugondnoki szolgálat. Itt jött létre
1991-ben az elsők egyike, amelyben jelentős szerepe volt Csörsz
Klárának is, aki ma a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség
ügyvezető társelnöke, a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztálya (rövidítve: FGHOMO) vezetője, a Falugondnokok
Somogy Megyei Egyesületének
ügyvezetője.
Szerinte a falugondnoki szolgálatnak a 90-es évek végén tapasztalható dinamikus felfutása
2003 után megtorpant, s emiatt
most, az új, egyszerűsített eljárásban rengeteg gépjárműcsere várható, hiszen a járművek jelentős
része igencsak elhasználódott.
Csörsz Klárától megtudtam
még, hog y a meg yében Vörs
és Visz településeken szeretnék
szorgalmazni a falugondnoki szolgálat létrejöttét. Komlósd még ellátja Péterhidát, de Péterhida mindenképpen pályázni fog. Hollád is
szeretne szolgálatot működtetni,
de a lélekszáma meghaladja a hatszázat. Nagyberki önkormányzata viszont megelégszik azzal,
ami van. Komár András polgármestertől tudom: háromkerekű
járművel, az előírásoknak megfelelően – úgy, ahogy a tengerparton a krémes süteményt –, zárt
térben, kettős falu üveg mögött
szállítják az ebédet az igénylőknek. Ez a megoldás jó ideje bevált,
s nem igényel különösebb beruházást.
Gigén
A gigei Koszti Sándor második ciklusát tölti a polgármesteri székben.
Előtte, 2000–2002 között ő látta el
a falugondnoki teendőket az alig
négyszáz lakosú faluban.
– A testület rá akart beszélni,
hogy legyek falugondnok továbbra is, de egy személyben nem tudok két feladatot ellátni. Minden
bizonnyal a falugondnokként kivívott bizalomnak köszönhetem,
hogy a gigeiek engem szerettek volna látni a polgármesteri székben.

Koszti Sándor harminc éve él
Gigében, s mint megjegyezte,
a falugondnok és a polgármester
egyaránt cselédje a településnek.
Lehet ugyan szolgálatnak is nevezni e tevékenységeket, de vitathatatlanul vannak bennük „cselédelemek”.
– Egy Mazda kisbuszunk van,
de ahogy öregszik a jármű, egyre
többet kell ráköltenünk – mondta. – Általában kijövünk az állami normatívából, de olykor-olykor
hozzá kell tennünk. Ragaszkodunk
hozzá, mivel nehezebb lenne itt e
nélkül az élet. Kaposfőről szállítjuk az ebédet a kisbusszal, onnan
hozzuk a gyógyszert is, de ha valakinek krumplivegyszer kell, azt
is beszerzi a falugondnok.
Eddén
A 275 lelkes Eddén 1998-tól él
a falugondnoki szolgálat. Így vált
lehetővé, hogy Trabant helyett Toyota kisbusszal lássák el a feladatokat. Megyeri János polgármester nagy segítségnek tartja a falugondnoki rendszert, hiszen Eddén is sok az idős ember; köztük
az olyan is, akinek gond a gyógyszerbeszerzés, az orvoshoz vagy
kórházba jutás, s a gondnoki járművel szállítják számukra az ebédet is a somogyjádi iskolából. Ha
szükséges, gázpalackot, építőanyagot s különféle terményeket
is fuvaroznak a kisbusszal, hogy
segíthessenek.
– Sokan élnek 40–50 ezer forintos téesz-nyugdíjból, s van, aki
a 2000 forintos kommunális adót
4-5 részletben fizeti be – jegyezte
meg a polgármester. – Ezért aztán
a szegény családok megpróbálják
valamivel kiegészíteni jövedelmüket. Ezek az idős emberek hajlott
derékkal ugyan, de a háztájiban
eladásra is termelnek zöldségféléket, gyümölcsöt. Jólesik nekik,
ha bevisszük a terményt a piacra,
a dióbelet a felvásárlóhoz. Természetesen ilyenkor a falugondnok
egyeztet és összehangolja a különféle teendőket, mert így tudjuk jól
kihasználni a kilométereket.
Megyeri János szerint a lakosság egyharmadát érinti a falu-

gondnoki gondoskodás. Sok emberrel tettek jót kitalálói. S ahogy
a polgármester fogalmazott: hozzászokott a nép.
Eddén éves szinten 2,2 millió
forint áll rendelkezésre a központi költségvetésből erre a jó célra,
s ezt az összeget további félmillióval meg kell toldaniuk. Jó célra
viszont mindig szívesen áldozott
a faluvezetés.
Bárdudvarnokon
Forintos László az 1200 lelkes Bárdudvarnok első embere. Mivel tizenhat településrészből áll a falu,
a nagy területnek csak egy része
van lefedve a reggeli szolgálattal,
de mindig akad dolga a tanyagondnoknak.
– Elég öreg már a járművünk,
várjuk a csere lehetőségét – mondta Forintos László. – A normatív
támogatás nem elegendő, azt mindig ki kell pótolnunk, de vállaljuk,
hiszen a gondnoki szolgálat áldásos tevékenység, jó hogy voltak,
akik kitalálták.
Lőrincz Sándor
Kétsopronyban
A kiterjedt tanyaterületű Kétsopronyban 2004. november elsején
vezették be a tanyagondnoki szolgálatot. Petrovszki János tanyagondok feladatköre igen sokrétű
volt: Lada Niva típusú terepjáróval étel házhoz szállítása, házi segítségnyújtás, orvoshoz szállítás,
bevásárlás, rendezvényekre való
szállítás, tüzelő beszerzése, háztartási gépek javíttatásának megszervezése, hatósági ügyek intézése és így tovább. Ingyenes szolgáltatását – a vidékre történő szállítás kivételével – az idősek klubjának vezetőjénél, Szász Tibornénál
kellett igényelni.
– A kétsopronyi önkormányzat
képviselő-testületének határozata
alapján intézményünk 2007. április elsejétől a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény telephelye – nyilatkozta
Szász Tiborné. – Nem a helyi önkormányzat a fenntartója, hanem
a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Társulás. DönA Települési Önkormányzatok
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téshozó testülete az érintett települések polgármestereiből álló
kistérségi tanács.
Az idősek számára nyújtott ellátási lehetőségek bővültek. A kistérségi társulás révén a kétsopronyi lakosok is igénybe vehetik
a támogató szolgálat szállítási
kapacitását, amennyiben rendelkeznek megfelelő jogosultsággal
(fogyatékossági támogatás, emelt
szintű lakossági pótlék stb.). A tanyagondnok Márkus János lett,
a szolgálati autó típusa Toyota
Hiace-ra változott (Kétsoprony
önkormányzata rossz idő esetén
járatja a korábbit).
Október elsején kedvező elbírálásban részesült Békéscsaba és
térsége Senior Sport – Aktív Életmód Programja, amelyet a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi önkormányzati társulásai részére írtak ki. A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény pályázatot adott be
a Kétsopronyi Idősek Klubjának
teljes körű akadálymentesítésére.
A kétsopronyiak May Swensontól vették a mottójukat: „Könnyű
fiatalnak lenni. Mindenki az először. Nem könnyű öregnek lenni.
Időbe telik.”
Medgyesbodzáson
Medgyesbodzás önkormányzata
a hozzá tartozó, csaknem négyszáz lakosú Gábortelepen működtet tanyagondnoki szolgálatot. Szabó György tanyagondnok
elmondta, hogy az általános iskolai tanulók a három kilométerre
lévő Medgyesbodzásra járnak be,
helyben csak óvoda van, s minden ügyintézéshez Medgyesbodzásra kell utazniuk a gábortelepieknek.
A tanyagondnoki szolgálat napi munkavégzés keretében látja
el a szociális jellegű étkeztetést,
az ebéd kiszállítását. A gondnok a szociális gondozónak segít
a gyógyszerek felíratásában és kiváltásában. Háziorvoshoz szállítja
az állapotuk miatt tömegközlekedésre képtelen lakókat.
A lakossággal napi kapcsolatban lévő, előírt szakképesítéssel
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rendelkező, szakmai találkozókon
rendszeresen megjelenő tanyagondnok maga is Gábortelepen
él. Napi feladatain túl részt vesz
gyerekek szállításában; logopédiai
foglalkozásra Mezőkovácsházára,
színházi előadásra Békéscsabára viszi őket, a nyugdíjasokat is
rendszeresen szállítja színházba,
kulturális programokra.
A tanyagondnoki gépjárműt
pályázati támogatás igénybevételével kellene cserélni.
Örménykúton
A Szarvashoz közeli Örménykúton 2005. január elseje óta működik falugondnoki szolgálat, amelyet a szükséges végzettséggel rendelkező Hruska János falugondnok lát el az általános iskola tulajdonát képező iskolabusszal. Szakács Jánosné polgármester tájékoztatása szerint az önkormányzat képviselő-testülete elsősorban
a jelentős számú külterületi lakosság jobb ellátása érdekében hozta
létre a falugondnokságot. Fenntartását állami normatívából, illetve az önkormányzat saját pénzügyi forrásaiból finanszírozza.
A rászorulóknak történő ebédszállításon túl a falugondoki szolgálat keretében szállítják az időseket és a gyermekeket háziorvoshoz, gyermekorvoshoz, szakrendelőbe Szarvasra, Békéscsabára
és Orosházára. A szervezett szűrővizsgálat, a véradás és a gyógyszerek kiváltásának lebonyolításában is számíthatnak rá. Az önkormányzati és kistérségi rendezvényekre, falunapokra, a szomszédos települések rendezvényeire,
és temetésre való eljutásban (Szarvas, Kondoros) is segít az iskolabusz.
– A falu lakossága nagyon megszerette a falugondnoki szolgálatot – tette hozzá a polgármester
asszony. – Elégedettek a falugondnok tevékenységével, elismerik
és igénylik a segítségét. Jövőre falugondnoki kisbuszra szeretnénk
pályázni, mivel e feladat elvégzésére még nem igényeltünk gépjárművet.
D. L.

Tiszainokán
Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, a Tisza bal partján fekvő Tiszainokán 2002-től működik falugondnok. Szendreiné Kiss
Erzsébet polgármester tájékoztatása szerint ezt a szolgálatot egy
univerzális férfi látja el, aki bármilyen problémát orvosolni tud.
Az idős emberekkel napi kapcsolatban van, bevásárol számukra,
fát hord nekik, a betegeket szükség esetén kórházba viszi az önkormányzat autójával, rendszeresen részt vesz a polgármesteri
találkozókon is, folyamatosan képezi magát, jelenleg informatikát
tanul. A falugondnoki szolgálat
nagyon bevált, nagy szükség van
erre a tevékenységre – összegezte az elmúlt évek tapasztalatait
Szendreiné.
Zagyvarékáson
A csaknem négyezer lakosú Zagyvarékáson nincs falugondnok,
ilyen lakosságszám mellett már
nem alkalmazható, mondta megkeresésünkre Agócs Gyula polgármester. Ha lenne, az évi másfél–kétmillió forint bérköltséggel
terhelné az önkormányzat számláját, s egyéb kötelezettségekkel
is járna, például gépkocsit kellene fenntartani. A polgármester
szerint mindazonáltal hasznos lehetne egy ilyen intézmény a faluban, ahol a legnagyobb szociális
probléma a szegénység, a munkanélküliség, az ezzel járó gyengébb
táplálkozás és a betegségek sora.
Tiszatenyôn
Az alig kétezer lelkes Tiszatenyőn
falugondnok helyett más megoldást találtak a szociális feladatok
ellátására. Kazinczi István polgármester elmondta, hogy a törökszentmiklósi kistérség többcélú
társulásának keretében működik
a családsegítő szolgálat, amelynek
egyik tagintézménye az öt dolgozót foglalkoztató tiszatenyői kirendeltség. A térség átszervezés
alatt áll, ami annak köszönhető,
hogy csak akkor kap kiegészítő
normatívát a település, ha társulásban működtet intézményeket.

EGY MEGYEGONDNOK

Nincs két azonos település, így nincs két azonos
falugondnok sem, különféle feladatokat látnak el,
más-más végzettséggel. Alapkövetelmény a nyolc
általános iskola, de van, aki diplomával a zsebében
végzi ezt a szerteágazó munkát. A falugondnokok
többsége meghatározott munkarendben, önállóan
dolgozik, a szerencsésebbek két–három közhasznú
munkással együtt. Általában a közmeghallgatáson
számolnak be az elvégzett munkáról. Mindezt bevezetésképpen mondja Bélafi Károly, aki a Magyar
Tanya- és Falugondnokok Szövetsége elnökségi
tagja, valamint Veszprém megyei egyesületének
1999 óta az elnöke.
A megyében jelenleg 74 településen dolgozik falugondnok, idén újabb öt önkormányzat döntött ilyen
„státus” létesítéséről. Arról nem vezetnek kimutatást, hogy a jogszabályok szerint hány, hatszázhatvannál kevesebb lakosú település önkormányzata
lenne jogosult e szolgálat működtetésére, de az elnök véleménye szerint még legalább 20 nyújtja be
idén ez irányú igényét. Annak ellenére, hogy a kistelepülési önkormányzatok jó része nehezen tudja
előteremteni a falugondnok béréhez és gépkocsihasználatához kapcsolódó állami normatíva kiegészítését. Még akkor sem, ha eddig a falugondnoki
pályázathoz nem kellett önrészt vállalni.
Ami a szövetséget és az egyesületet illeti, a falugondnokok az érdekképviseleten túl sok segítséget kapnak a rendszeres tájékoztatással, képzéssel.

Szajolban
A 4700 lakosú Szajolban a közhasznú munkások irányítására hozták létre mindössze fél éve
a falugondnoki szolgálatot. Ifjú
Szöllősi József polgármester elmondta, hogy az érettségivel rendelkező férfi járja a települést, feljegyzi a teendőket, ezután egyeztet a polgármesterrel, illetve a műszaki csoportvezetővel a munkák
sorrendjét illetően, majd munkavezetőként naponta négy–öt
közhasznú munkás tevékenységét szervezi, irányítja. Ha szükséges, maga is besegít a nagyobb
munkákba. Az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezőek. Folyamatosan szépül a település, az útpadkák rendezettebbek, az árkok
tisztábbak, a közterületen lévő fák
ápoltak. Minden olyan feladatot
el lehet így végeztetni, ami a településüzemeltetés feladatkörébe tartozik. A fűnyíráshoz önjáró fűnyírógépet, robbanómotoros

fűkaszákat vásároltak, mivel elég
nagy területen, ötvenezer négyzetméteren kell a füvet lenyírni.
Az önkormányzat vásárolt egy
Ford kisteher-gépjárművet is, ami
sokat segít a napi munkák során.
Legnagyobb előnye a falugondnoki intézménynek, hogy a gondnok
jó gazda módjára járja a települést,
ezért szemmel látható módon fokozatosan szépül a lakóhelyi környezet, az egész község.
S. Cs. J.
Olaszfán
Az alig félezer lelkes Vas megyei
Olaszfán a Szociális és Családügyi Minisztérium segítségével
2000 novemberében kezdhette
meg működését a falugondnoki
szolgálat.
A szolgálat ellátásához szükséges gépjárművet – egy Mazda
E2200 típusú kisbuszt – a helyi
önkormányzat vásárolta meg.
A falugondnok többek között

Az egyesület szervezi a gyakorlati képzést, a kölcsönös tapasztalatcserét. Érdekes, hogy a megye északi
részén a Győr-Moson-Sopron megyéhez „átpártolt”
települések falugondnokai is inkább hazai környezetnek érzik Veszprém megyét.
Természetesen Bélafi Károly is falugondnok,
mégpedig több mint tíz éve a 436 lelkes Hidegkúton. Fontosnak tartja a jó kapcsolatot a tiszteletdíjas
polgármesterrel és a többi képviselőtársával (mivel
a helyi testületnek maga is tagja). Tősgyökeres hidegkúti, korábban az önkormányzat karbantartójaként dolgozott, így aligha kell számára meghatározni a feladatokat. Három közhasznú munkás tevékenységét irányítja, a gépkocsit ő vezeti. Naponta
szállítja az óvodásokat a szomszédos Tótvázsonyba,
onnan pedig az ebédet hozza az idős embereknek.
Az ő feladata a szociálisan rászorulók látogatása
is, tüzelőt visznek nekik, gázpalackot cserélnek,
elintézik ügyes-bajos dolgaikat, lenyírják a füvet
a telkükön, eltakarítják a havat a házuk előtt. A fűnyírást és a hóeltakarítást a település közterületein,
a játszótéren, a temetőben is elvégzik.
Mindezeken túl Bélafi Károly szervezi a falu rendezvényeit, a közelmúltban volt egészségnap, idősek
napja. A falugondnoknak fogadóórája is van, tettetett bosszúsággal mondja, hogy általában a szomszédokkal vívott perpatvarban szeretnék döntőbírónak kérni. Ilyenkor jó, ha a falugondnok tud nemet
is mondani.
Juhász Ferenc
heti rendszerességgel szerzi be
az orvosságot a község lakóinak
a vasvári gyógyszertárból; digitális vérnyomásmérővel ellenőrzi
az idősek, betegek és mindazok
vérnyomását akik erre igényt tartanak; havi rendszerességgel intézi
a szombathelyi bevásárlóközpontok valamelyikéből a helyi óvoda
konyhájának feltöltését; a rászoruló lakosokat kórházba, rendelőintézetbe szállítja. A környékbeli
és a távolabbi falvakba is különféle
fellépésekre fuvarozza a község
Mama elnevezésű asszonykórusát, s heti rendszerességgel úszótanfolyamra viszi a megyeszékhelyre a helyi általános iskola tanulóit. 
A. G.
Tótvázsonyban
Az ezeregyszáznál több lakosú
Tótvázsony közigazgatási határán
belül van a mintegy százhúsz lelkes Kövesgyűrpuszta, ahol 10 éve
tanyagondnok működik. A körA Települési Önkormányzatok
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jegyzőségen kapott tájékoztatás
szerint a jelenlegi tanyagondnok
éppen nyugdíjba készül, utódja most ismerkedik a feladattal.
Ami persze nem csak a településrészre terjed ki, a különböző
szolgáltatásokat a polgármester
irányításával egész Tótvázsonyban el kell látnia. A falugondnokokhoz hasonlóan az ő fő tevékenysége is a kisbusszal történő
szállítás, legyen szó az óvodások,
iskolások, vagy éppen a nyugdíjasok utaztatásáról, felváltva a hidegkúti falugondnokkal. Időnként rá hárul az anyagbeszerzés
is az intézményeknek, a hivatalnak. A kisbusz alkalmas a szociális étkeztetés keretében az ebéd
eljuttatására az idős, egyedül élő
rászorulóknak.
Bakonyszücsön
A 374 lakosú Bakonyszücsön sajátos munkamegosztás alakult ki
a polgármester és a falugondnok
között. Ugyanis Oláh Kálmán
Géza tiszteletdíjas polgármesterként ellátja a falugondnoki teendőket is. Már 1994-től ő töltötte
be az utóbbi posztot, de polgármesterré választása után az ös�szeférhetetlenség miatt új megoldást alkalmaznak. A falugondnok a Szűcs Jövőjéért Alapítványtól kapja a bért és a gépkocsifutás
költségét. Egyébként az ő feladatköre azonos a más településen tevékenykedőkével. Egyelőre egy
15+1 személyes kisbusz áll a rendelkezésére, ezzel szállítja a szomszéd településre az óvodásokat, iskolásokat, orvoshoz a betegeket,
beszerzi a gyógyszereket. Pályázati támogatással most szeretnék
korszerűbbre cserélni a kisbuszt.
A település közterületeinek rendbetételében, takarításában négy
közhasznú munkás segíti.  J. F.
Závodon
A 347 lelkes Závodon a helyi képviselő-testület két éve a község
társadalmi hanyatlásának vis�szafordításában határozta meg falugondnoki szolgáltatás legfőbb
célját. Rendeletbe foglalta, hogy
a szolgálat feladata a településen
ÖNkormányzat
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az életfeltételek javítása; a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás,
az önkormányzat által nyújtandó
szociális alapellátások kiépítésének és működtetésének segítése;
a településre kedvező gazdasági
folyamatok elindítása; a települési funkciók bővítése; a közösségfejlesztés, a helyi társadalom
és a civil szféra erősítése is. A szolgálatnak a szociális alapellátás körébe tartozó feladatai közé az étkeztetést, a házi segítségnyújtást,
az egészségügyi ellátást, a gyógyszerbeszerzést sorolta; az egyéb
feladatok közé pedig a különféle
szállításokat, megjegyezvén, hogy
bár csoportos szállításra kell törekedni, egyetlen jogos igénylő fuvarozását is meg kell oldani.
Az ellátottak körét ama rászorultakban állapította meg, akik
maguk, illetve családjuk szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve akiknek a számára a szállítás költsége aránytalanul nagy teher lenne. A falugondnok mindemellett
az önkormányzat által szervezett
rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel
segítésében, a felmerült problémák elhárításában és sok minden
másban is részt vehet. Ilyen teendő például az eboltásban, a különféle összeírásokban, az egyéb
feladatellátással összeegyeztethető, az önkormányzat anyagbeszerzésében való közreműködés,
az egyes önkormányzati eszközök bérletével kapcsolatos ügyek
bonyolítása, az önkormányzat
fizikai állományba tartozó dolgozóinak irányítása, felügyelete,
szervezése, és egyes köztisztasági
feladatok ellátása.
A rendelet tartalmazza, hogy
az ellátást igénybe vevő panas�szal fordulhat a település képviselő-testületéhez, valamint a körjegyzőhöz, s hogy panasz esetén
az ügyet a polgármester, illetve
a körjegyző haladéktalanul, de
legkésőbb három napon belül kivizsgálja, s a vizsgálat eredményéről a panaszost 15 napon belül értesíti.
Káposztás János

Apagyon
A 2415 lelkes Apagy tanyabesorolású területein mintegy két éve
működik tanyagondnoki szolgáltatás. Az önkormányzat működési engedély birtokában végezteti el a 83 tanyasi lakos egy része
által igényelt munkát. Csépányiné Tóth Terézia jegyző elmondta, hogy a körzetesített területen
a falugondnok – aki egy személyben a hivatal gépkocsivezetője
– házhoz viszi az ebédet és közreműködik a házi segítségnyújtásban, nagyobb önkormányzati
rendezvényekre szállítja az arra
rászoruló érdeklődőket, orvoshoz, vagy a receptet kiváltani is
viszi a betegeket.. A tanyagondnoki munkával összefüggő költségeket az önkormányzat finanszírozza. Az emberek elégedettek
vele, dicsérik a szolgálatot, amelyet akkor lenne érdemes fejleszteni, ha többen élnének tanyán, de
ez nem várható.
Székelyen
Az ezeregyszáz lakosú Székely
községben tanyagondnoki munkakör létrehozására nincs lehetőség, mivel az Őze tanyán mindös�sze harmincan élnek, s létszámuk
nem elegendő a szolgálgatás beindításához. Mindazonáltal a községnek van egy autóbusza, amely
egy héten kétszer a faluba hozza
a felkéredzkedő tanyasi lakosokat, s haza is viszi őket.
Tiszadobon
A 3200 lelkes Tiszadobhoz tartozik a körülbelül négyszáz lakosú
Reje tanya. Veres Józsefné, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megbízott vezetője elmondta,
hogy a tanyagondnok a gyerekeket naponta szállítja a települési
óvoda, iskola és a tanya között,
a felnőtteket igény szerint a különféle szolgáltatások igénybe vételéhez, például az időseket gyógyszert íratni, sőt, a templomi szertartásra is. A tanyagondok részt
vesz a házi segítségnyújtásban és
az étkeztetésben. Egyébként a tanyagondnok a feladatának ellátásához szükséges képzésben része-

sült. A település önkormányzata
– amely pályázat révén kapott egy
kilenc személy szállítására is alkalmas Volkswagen mikrobuszt
– a szolgálat működtetését maga
finanszírozza. A tanyagondok személyszállító tevékenységére nyáron – az iskolai oktatás időszakánál jóval ritkább Volán-járatok
idején – különösen nagy szükség
van. A hétfőnként és szerdánként
rendszeres fuvarozást az emberek
nagy része az orvos felkeresése érdekében veszi igénybe. A gondnok
szükség esetén Nyíregyházára is
elviszik a tanyasi időseket. Mindemellett különféle anyagbeszerzéssel és bevásárlással segíti a hivatal, az óvoda és az iskola munkáját; kiváltja a kistelepüléseken
nem mindig beszerezhető gyógyszereket, az idősek otthonába elviszi az oda felvételt nyert személyeket, eljuttatja a rászorulóknak
a község rendelkezésére bocsátott
élelmiszer-adományokat. Beszélgető partnerem említést tett arról
is, hogy a tanyán élő gyerekek számára tavaly nyáron sikerült helyben játszóházat létrehozni, s akik
ott játszanak, azoknak mindennap meleg ételt szállítanak.
Ramocsaházán
Az 1560 lakosú Ramocsaháza
(és Nyíribrony) körjegyzője, Molnár Tibor elmondta, hogy mivel
Ramocsaházának nincs külterülete, ezért tanyagondnoka sincs.
Viszont a korábbi, de működési
engedéllyel már nem rendelkező
falugondnok továbbra is szolgáltatásokat nyújt a település szociális ellátásra szoruló személyeinek.
Például szervezetten elviszi őket
a különböző egészségügyi szolgáltatások helyszínére. A településen
felmerülő problémákat igyekeznek vagy helyben, vagy a kistérségi szinten tevékenykedő szociális
ellátó rendszer igénybevételével
megoldani. Ha valamilyen különleges orvosi vizsgálatra, vagy műtétre egy hátrányos helyzetű család tagjának mondjuk, Budapestre
kell utaznia, akkor oda őt az önkormányzat autója ingyen elfuvarozza. 
Cselényi György

Tizenegy település tanyagondnoki szolgálatának ös�szehasonlító elemzését végezte el dr. Duró Annamária
és Tóth Márta a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete területén. A tanulmányozott települések
önkormányzatai közül nyolc (Harkakötönyé, Jászszentandrásé, Kardosé,
Kunadacsé, Medgyesbodzásé, Nyárlôrincé, Öttömösé, Zákányszéké) tagja
a TÖOSZ-nak. A kutatók elemzésének
összegzésébôl – amely az interneten
(www.falugondnoksag.hu) olvasható –
az alábbiakban néhány fontos megállapítást ismertetünk.

A LEGSTABILABB
FELADATELLÁTÁS
A sajátos helyi igényekhez rugalmasan alkalmazkodó szolgáltatást
szabványosítani nem lehet. A tanya- és falugondnoki szolgálatok
esetében a jogalkotók kizárólag
az alapvető feladatokról, működési feltételekről rendelkeznek. Ezen
belül a települések önkormányzatai döntenek arról is, hogy a helyi
szervezeti struktúrában hol helyezik el a szolgálatot. A kutatók
a gyakorlatban négy – egymástól jól elkülöníthető – alaptípusra
bukkantak.
ÖNKORMÁNYZATI
ALKALMAZÁSBAN
A tanyagondnokok jelentős részét
a helyi önkormányzatok közvetlenül alkalmazzák, a munkáltatói
jogokat felettük a polgármester
gyakorolja, aki egyben a közvetlen
felettesük, munkájuk irányítója is.
A hivatalnál dolgozó tanyagondnokok mindegyike – a polgármesterhez fűződő személyes viszonytól függetlenül – nagy önállóságot

élvez a munkavégzésben. Gyakran elegendő a heti egyszeri feladategyeztetés. A tanyagondnok
önállóságával egyenes arányban
nő a munkaidő beosztásának rugalmassága, azzal pedig óhatatlanul nő a ledolgozott munkaidő
mennyisége. Ezen a ponton az előnyös önállóság hátránnyá válik.
Szerencsés esetben a tanyagondnoknak állandó segítője van, aki
általában a házi, illetve szociális
gondozó. A kötetlenebbül szervezett munkavégzésnek másik hátránya, hogy a gyakorta úton levő
tanyagondnok ellenőrizhetetlen
munkavégzésének felelősségteljes voltát az önkormányzati köztisztviselők esetleg nem ismerik
el. A kutatók tapasztalata szerint
ha köztisztviselő a közvetlen felettese a tanyagondnoknak, nagy
a kísértés arra, hogy túlzottan kisajátítsa őt a hivatali ügyintézés
számára. Az így „hivatal ízűvé”
alakuló szolgálat eredeti funkciója hangsúlytalanná válik.

A Települési Önkormányzatok
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INTÉZMÉNYHEZ
INTEGRÁLTAN
Számos tanyagondnok szociális intézményhez integrálva végzi munkáját az intézményvezető
irányításával. A szociális intézményhez integrált tanyagondnokok általában nem alakíthatják
olyan szabadon segítő kapcsolataikat, mint közvetlen önkormányzati alkalmazásban álló kollégáik,
mert gyakran munkahelyi vezetőjük osztja ki a napi feladatokat.
Önállóságuk kisebb, rugalmatlanabb. Adminisztrációs terheik nagyobbak, napi munkaidejük, időbeosztásuk viszont kötött.
INTÉZMÉNY
VEZETÔJEKÉNT
Nem elterjedt ugyan, de a maga
sajátosságában életképes, és rendkívül hatékony a helyi önkormányzat által létrehozott gondnoki intézmény. E részben önálló költségvetési szerv intézményvezetője maga a tanyagondnok.
A tanyagondnoki feladatok mellett a gondnoki intézmény látja el
a községüzemeltetési, a köztisztasági, és a temetőfenntartási, azaz a „településgondnoki” feladatokat is. A közcélú és a közhasznú foglalkoztatottak az ő irányítása és munkáltatói jogköre alatt
dolgoznak. A gondnoki intézmény keretein belül fenntartott
tanyagondnoki szolgálat működik
a legnagyobb önállósággal. Mivel minden, a település életével
kapcsolatos információ az intézményvezető tanyagondnok kezében fut össze, megalapozott döntéseket tud hozni. A megoldáshoz
pedig az intézményen belül rendelkezésére áll minden személyi
és tárgyi feltétel.
A fenntartó önkormányzat részéről a gondnoki intézmény létrehozása nem követel nagyobb bizalmat, mint bármelyik más intézményé. Viszont ez az integrált
gondnoki intézmény a település
egészét átfogó, összetett problémacsomagot vesz le a hivatal válláról. Ezek megoldása így komplex módon kezelve a leghatékonyabb.
ÖNkormányzat
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NONPROFIT
SZERVEZETBEN
Még egyedi megoldásnak számít,
de terjedőben van az a típus, amikor a helyi önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerződés
értelmében egy civil szervezet
veszi át a tanyagondnoki szolgálat működtetését. A gondnokot
ebben az esetben egy nonprofit
szervezet munkaszervezetében alkalmazzák. A civil szervezet által
működtetett tanyagondnoki szolgálat előnye, hogy e szervezetek
egyéb forrásokból is ki tudják egészíteni az állami normatívát, s karitatív tevékenységüket hatékonyabban tudják ellátni, közelebb
tudják vinni a hátrányos helyzetű, térbeli elszigeteltségben élő lakosokhoz.
A SPÓROLÁS
VESZÉLYE
A tanyagondnok helyi hivatali, szociális, egészségügyi, civil
és egyéb szereplőkkel kialakított
együttműködésének minősége
és gyakorisága, valamint a hos�szú távon a helybeliekkel kialakított segítő kapcsolat nem függ
attól, hogy milyen szervezeti keretek között működtetik a szolgálatot. Az ellátási területet többékevésbé állandó, a napi igények
szerint kismértékben változó útvonalon járják be a tanyagondnokok. Azokon a településeken,
ahol több tanyagondnok is dolgozik, gyakorlattá vált, hogy egymás
körzetét felváltva látogatják.
A fenntartók egyre nehezebb
anyagi helyzete miatt mindenhol
arra ösztönzik a tanyagondnokokat, hogy a racionális munkavégzés érdekében mind a munkaidejükkel, mind pedig a megtett kilométerekkel takarékoskodjanak.
Így felmerül a veszély, hogy egyre
kevesebb idejük jut a szolgálatok
lényegét jelentő segítő kapcsolatokra.
NÔI SEGÍTÔK
IGÉNYE
A több szolgálattal rendelkező települések vezetőinek egybehangzó véleménye szerint egy kettős

vagy hármas szolgálat nem kétszer vagy háromszor egy tanyagondnokot jelent, mert munkájuk hatása a közöttük kialakult
együttműködés és feladatmegosztás következtében sokszorozódik.
Különösen szerencsés, ha egy
férfi és egy nő dolgozik együtt
ilyen munkakörben. Az idős ellátottakban ugyanis gyakran merülnek föl olyan szemérmes kérdések és betegségekkel kapcsolatos problémák, amelyeket csak
női segítővel tudnak megosztani.
Azokon a településeken, ahol csak
egy tanyagondnok foglalkoztatása
lehetséges, egy, a gondnok mellett
dolgozó állandó segítővel is kielégíthető ez a természetes igény.
BIZALMAS
MUNKAKÖRBEN
Az önkormányzatoknál dolgozó
tanyagondnokok jelentős részét
ténylegesen a falugyűlés választja
meg, míg az intézményhez integrált szolgálatok esetében jellemzően az intézményvezető javaslata alapján a képviselő-testület
dönt a tanyagondnok személyéről. Az előző eset természetéből
fakadóan a tanyagondnok hamarabb nyeri el az ellátottak bizalmát, a szolgálat értékét jelentő személyes kapcsolatokat könnyebben
alakítja ki.
A különböző szervezeti keretekben tevékenykedő szolgálatok
működtetői egyetértenek abban,
hogy az önkormányzatok felvállalható, illetve normatív módon
finanszírozott feladatai közül a tanyagondnokság költséglefedettsége a legjobb, bár korántsem kielégítő. A normatív támogatás egyetlen szolgálat működési költségeit
sem fedezi; az alapszolgáltatások
működtetése érdekében az önkormányzatoknak egyéb forrásokból legalább 300 ezer forinttal kell
kiegészíteniük az állami hozzájárulást. A bevételek és kiadások
arányát tekintve a tanyagondnoki szolgálatot a fenntartók mégis
a legstabilabb feladatellátásként
jellemzik.
(aczél)

BERHIDA
GYÁSZOL

Ötvennyolc éves korában elhunyt Lajosfalvi József, a 6100 lakosú Berhida polgármestere. Édesapja szakmáját követve előbb villanyszerelőként
a fűzfőgyártelepi Nitrokémia Ipartelepeknél,
majd különböző beosztásokban a Peremartoni Vegyipari Vállalatnál dolgozott. Budapesten
1982-ben műszaki főiskolai diplomát szerzett.
Ugyanettől az évtől 1990-ig Berhida nagyközség tanácselnökeként, majd választópolgárok
bizalmából haláláig polgármesterként, a helyi
polgárőrség vezetőjeként, 1990–94 között a megyei közgyűlés tagjaként szolgálta a közösséget.
Jelentős szerepe volt az 1985-ös, hazai viszonylatban nagy erősségűnek számító földrengés
után a település városias központjának kialakításában, majd 1992-től a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs program
keretében felvett japán hitel révén a teljes infrastruktúra kiépítésében. Nagy figyelmet fordított a településrészek fejlesztésére, és jelentős
része van abban, hogy 2004-ben Berhida városi
rangot és címet kapott. Közéleti tevékenységét
számos kitüntetéssel ismerték el. A várpalotai
kistérség TÖOSZ-tag önkormányzatainak küldötteként 2002-től a szövetség legfőbb döntéshozó testületének tagja volt.
J. F.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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LEVÉLVÁLTÁS
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Ez év augusztusi folyóiratukban „Kipipált gyalázat” címmel cikket
jelentetett meg Ön, mely alaptalan vádakkal illette a váci önkormányzatot, és mélyen megsértette képviselőtestületünket.
Különösen súlyos ez, mert önkormányzati folyóiratról van szó, az újságírói etikát is semmibe vette, mert Vácon nem is tájékozódott a valós helyzetről. Gyalázat, amit Ön művelt, és a következő helyreigazítás közlését
kérem még ez év öszén, mielőtt jogi lépések megtételére kényszerülnék.
Vác város 2002. óta több, mint 100 csörögi – óvodás és általános iskolás korú – gyermek oktatását oldja meg önkéntes alapon, jogi kényszer
nélkül és diszkrimináció mentesen. Ezt az Oktatási Hivatal vizsgálata is
megálapította, Csörög és Sződ község polgármesterei pedig megköszönték.
A mostani tanévben is Vác város teljesítette vállalásait önként, s nélkülünk nem oldódott volna meg az ügy, s a jövőben sem fog megoldódni.
A csörögi hulladéklerakó telep 2008. december 31-ig érvényes engedélyét az előbbiek ellenére a csörögi testület megtámadta, ez idáig eredménytelenül. Ez a hozzáállás azért is elfogadhatatlan, mert a hulladéklerakó Csörög község megalakulása előtt, hosszú évek óta müködik,
regionális, több mint 20 település hordja ide a hulladékát.
Mint kistérségi elnöknek kötelességem a térség érdekeit védeni, felelőtlen önkörmányzati és alapítványi támadások ellen is.
Vác, 2007. szeptember 20.
Dr. Bóth János
Tisztelt Polgármester Úr!
Nagy figyelemmel olvastam nekem címzett, Vácott, 2007. szeptember
20-án kelt levelének sorait, s mert nem tapasztaltam az ellenkezőjét,
készséggel elfogadom abbéli állítását, hogy Vác város régóta száznál
több csörögi gyermek oktatását oldja meg önkéntesen, jogi kényszer
és diszkrimináció nélkül. Erről akár – amennyiben meggyőződök róla
– szívesen írok is. Ehhez azonban Vácnak a csörögi gyerekeket befogadó
iskoláiban, óvodáiban kellene tapasztalatokat gyűjtenem.
Hasonló tapasztalatgyűjtésre nem volt szükségem (igaz, lehetőségem
se) az ÖNkormányzat augusztusi lapszámában publikált cikk megírásához, mert a húszegynéhány csörögi cigány gyerek gyalázatos elkülönítettségéhez kétség nem férhetett. Ennek megállapításához nem
kellett se Vác, se Sződ, se további négy – csörögi gyerekeket ugyancsak
befogadó – település polgármestereit, önkormányzati fenntartású iskoláinak vezetőit felkeresnem.
Meggyőződésem szerint alaptalan vádakkal a váci önkormányzatot
nem illettem, és nem sértettem meg a képviselő-testületet sem. Ön ezt
állítja, de feltételezésének eredetéről nem tájékoztat, nem jelöli meg
tehát írásomnak azt a részét, ami ilyesfajta következetésekre inspirálta. Ehelyett minősíti az állítása szerinti cselekményemet. Úgy vélem,
hogy önt a más oldalról ért támadások késztették minderre, ami, persze, ugyancsak feltételezés.
Mindenesetre, hogy jogi lépések megtételére ne kényszerüljön, levelének az ezzel való fenyegetés utáni sorait, ha ragaszkodik hozzá,
szó szerint közlöm.
És figyelmébe ajánlom, hogy az e soraimhoz mellékelt, az ÖNkormányzat 2007. szeptemberi számában megjelenő újságcikket a levelének kézhezvétele előtt írtam.
Budapest, 2007. szeptember 21.
Aczél Gábor
A Települési Önkormányzatok
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A közeljövőben elérhetővé válnak az önkormányzatok számára az elektronikus közigazgatás
fejlesztésére fordítható NFT II-es források, a tapasztalat ugyanakkor az, hogy már az NFT I-es
lehetőségekkel is csak az intézmények kis része élt, a többség – különböző okokra hivatkozva –
a kibúvókat kereste az e-ügyintézés bevezetésének kötelezettsége alól. Vajon melyek ezek az okok,
valósak-e, vagy pusztán tévhiteken alapultak, és hogyan háríthatók el az akadályok az állampolgárok és az intézmények hétköznapjait egyaránt segítő elektronikus közigazgatás megvalósulásának útjából?

ELEKTRONIKUS
KÖZIGAZGATÁS
Az EU megköveteli, az állampolgárok szeretnék, az önkormányzatok halogatnak

A száraz tények
– csak az egyik szemünk nevet!
A 2006-os évről készült Elektronikus közigazgatás
éves jelentés, melyet a BME-UNESCO Információs
Társadalom és Trendkutató Központjának (ITTK)
kutatócsoportja a Tárki és az ITHAKA szakmai
partnersége mellett publikált 2007 februárjában,
pozitívan értékeli az elektronikus közigazgatás fejlődését hazánkban. A jelentés megállapítja, hogy 2006
végére kiépült az e-közigazgatást kiszolgáló alapinfrastruktúra, a központi rendszer, és működik az EU
által előírt 27 közigazgatási szolgáltatás. A pozitív képet erősen árnyalja, hogy bár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény (Ket.) az online ügyintézést egyenrangúvá
tette a hagyományos ügyintézéssel, és elkészültek
a végrehajtási rendeletek, a jogalkotó az önkormányzatok számára hagyott egy kiskaput: helyi rendelettel
kibújhatnak az e-ügyintézés bevezetésének kötelezettsége alól. A helyi önkormányzatok 80 százaléka
döntött az elektronikus ügyintézés általános kizárásáról, így az itt élő lakosok jelentős hátrányba juthatnak, számukra a digitális esélyegyenlőség fontos
eszközrendszere válik elérhetetlenné.
Az ellenállás
részben tájékozatlanságból ered
Az elektronikus ügyintézéstől idegenkedő önkormányzatok nagyrészt azzal érvelnek, hogy a fejleszÖNkormányzat
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tés csak igen hosszú távon lenne megtérülő, mivel lakosaik jelentős része a következő években még nem
venné igénybe az elektronikus szolgáltatásokat. Nos,
ez a gondolat a statisztikai adatok tükrében tévhitnek bizonyul. Az Elektronikus közigazgatás éves jelentés adatai szerint 2006-ban a magyar internetezők
48 százaléka lépett kapcsolatba valamilyen közintézménnyel online módon. A kötelezővé tett elektronikus adóbevallás következtében az Ügyfélkapun 2006
év végéig több mint 400 ezren regisztráltak, ami csak
a kezdet: 2007-ben már 1,2 millió vállalkozásnak kell
elektronikus úton benyújtania az adó- és járulékbevallását. Az Ügyfélkapu 2005. április 1-jei indulása
óta összességében több mint 2 millió tranzakciót
bonyolított le. Egyértelműen tévhit az is, hogy vidéken kevésbé interneteznek, illetve hogy az internetet csak a fiatalok és középkorúak, jellemzően férfiak
használják. Az ITTK előbb idézett felmérése szerint
ugyanis azoknak, akik kerestek már fel valamilyen
közintézményt az interneten, a többségük nő, középkorú és jellemzően nem fővárosi. Bár sok tekintetben a fiatalok szoktak a technológiai fejlődés élenjárói lenni, az online kapcsolat felvétele a közintézményekkel – úgy tűnik – inkább az idősebb korosztályokat, leginkább a 40-49 éveseket érdekli igazán,
akiknek több mint a fele (57%) létesített már kapcsolatot az közigazgatási szervekkel az interneten. A településtípus szerinti megoszlást vizsgálva az az érdekes jelenség figyelhető meg, hogy nem érvényesül az
úgynevezett „települési lejtő”, azaz a kisebb települések internetező lakosainak nem kevésbé, hanem a
budapestieknél nagyobb arányban volt már online
kapcsolatuk közintézményekkel.

Valós problémák
A lakossági érdeklődés hiánya tehát nem hátráltathatja az elektronikus közigazgatás fejlődését,
valós probléma viszont, hogy az önkormányzatok
az e-közigazgatást sok helyen még ma is informatikai kérdésként kezelik, nem pedig közigazgatási feladatként. Ez látszik abból is, hogy különösen az önkormányzatoknál informatikai szakértőkre bízzák
az e-közigazgatás fejlesztését. Negatívum emellett,
hogy a hazai közigazgatásból hiányzik a menedzserszemlélet, valamint, hogy az önkormányzatoknak
– mint az az ITTK vizsgálata során bebizonyosodott – sokszor egyáltalán nincs e-közigazgatási, informatikai stratégiájuk.
Mi hozhat változást?
A fenti kérdésre viszonylag egyszerű a válasz: az önkormányzatoknak – belső erőforrások híján – külső
segítségre van szüksége, olyan cégekre akik a problémakört a maga komplexitásában képesek kezelni.
Ez jelenti egyrészt az EU-s támogatások lehívásához
szükséges pályázati anyagok elkészítését, másrészt
a hosszútávú e-önkormányzati stratégia kidolgozását, harmadrészt pedig a szükséges technológiai fejlesztéseket is. Ma már több olyan piaci szereplő van
Magyarországon, aki egy kézből kínál ilyen szolgáltatásokat. Az ilyen jellegű partnerkapcsolatok kialakításához az önkormányzatok nem kapnak hosszú
gondolkodási időt, mert az előrelépést az Európai
Unió a következő években is sürgeti.
A 2006-ban megszületett 2010 Akcióterv meghatározza, hogy a tagállamoknak 2010-ig milyen feladatokat kell teljesíteniük.
A dokumentum kimondja, hogy bürokratikus elemeitől megfosztott, transzparens, ügyfélközpontú
és szolgáltató szemléletű, elszámoltatható közigazgatásra van szükség. Ebből az alaptételből többféle
tennivaló következik, példaként említsük meg, hogy
a közbeszerzési eljárások vonatkozásában a direktívák valamennyi közbeszerzési eljárás elektronikussá
tételét és legalább felerészben az interneten keresztül történő lebonyolítását irányozzák elő azokban az
EU-s tagállamokban, ahol erre a szabályozási környezet lehetőséget kínál.
A kötelezettségek mellé természetesen támogatás is jár: az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
(NFT-II) az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Programra az Európai Unió 99,8 milliárd forintot
hagyott jóvá, ennek egy része helyi közigazgatásfejlesztésre fordítható.
A fejlesztés mellett voksoló önkormányzatoknak
tehát most első lépésként nem a pénzügyi lehetőségeiket kell felmérni, hanem megtalálni azt a partnercéget, aki a pályázatírás, a stratégiaalkotás és az
informatikai fejlesztés terheit képes levenni a válláról és a megvalósuló fejlesztésekkel segíteni a belső
folyamatok racionalizálását és javítani a helyi lakosok elégedettségét.

A várható elônyök
Az Európai Bizottság információs társadalomért
és a médiáért felelős főigazgatósága 2005 júniusában
nyitotta meg az unió legjobb e-kormányzati gyakorlatait aggregáló hálózati portálját a www.egovgoodpractice.eu webhelyen. Jelenleg 281 legjobb gyakorlat
található az adatbázisban. A legtöbb ilyen követendő
példát eddig Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság területeiről gyűjtötték össze, de a hezitáló önkormányzatoknak nem kell ilyen távolra sem
tekintenie, ha a várható előnyöket szeretnék számba
venni. Dzsacsovszki László, a Magyar Telekom Nyrt.
csoportban működő Marketline terület osztályvezetője tapasztalataira hivatkozva nem tartja túlzásnak,
hogy közepes méretű önkormányzatok éves szinten
több milliós megtakarítást is elérhetnek például egy
elektronikus beszerzési rendszer bevezetésével.
De mit is értünk elektronikus beszerzési rendszer alatt? A Marketline E-Aukciós szolgáltatása egy
valós időben lezajló online árverés, ahol a licitálók
egymással versenyezhetnek az aukció szervezője által kiírt termék vagy szolgáltatás szállításának vagy
vételének elnyerésért. Bizonyára felmerül a kérdés,
milyen üzleti előnyökkel jár a Marketline E-Aukció?
A Marketline E-Aukció az ártárgyalást hatékonyan
támogató eszköz: a beszerző az összes ajánlattevővel egy időben tárgyalhat. A szervezetek átlagosan
16%-os megtakarítást tudnak elérni a beszerzés során, legyen szó egy egyszerű IT-termék megvásárlásáról, vagy akár komplex, bonyolult eszközökről
és szolgáltatásokról. Az online aukció lefolytatásával elkerülhetők az ajánlati felhíváshoz kapcsolódó
költségek, nincs szükség a beszállítókkal való hosszú
telefonálásokra, a dokumentációk postázására, így
összességében a tranzakciós költségek akár 60 százalékkal is csökkenthetők.
Ráadásul az elektronikus beszerzési és E-Aukciós
rendszerek készen várják az önkormányzatok csatlakozását, így sem jelentős költségekkel, sem hoszszabb bevezetési idővel nem kell számolnia azoknak
az intézményeknek, amelyek szeretnének lefaragni
kiadásaikból. Ez az állítás már nem feltétlenül igaz
a belső folyamatok informatikai eszközökkel támogatott racionalizálására, ugyanakkor ezen a téren is
vannak elkötelezett támogatói a fejlődésnek. Újbuda
Önkormányzatának például egy 2004-2005-ben elnyert EU-pályázat adott keretet a belső működésük
racionalizálására. Majoros Endre az önkormányzat
képviseletében elmondta, hogy elengedhetetlennek
tartja a folyamatos fejlesztést, ami könnyebbé, átláthatóbbá és végezhetőbbé teszi az önkormányzat dolgozóinak munkáját. Majoros meggyőződése, hogy
a sikerhez nem hektikus, kapmányszerű fejlesztésekre van szükség, hanem mindent lépést előre átgondolt fejlesztési stratégia mentén kell megtenni.
A stratégia kialakítását a legcélszerűbb olyan külső
megoldásszállítóra bízni, aki a pályázati források lehívását és a későbbi fejlesztést is vállalni tudja. (x)
A Települési Önkormányzatok
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POSTAPARTNER

PROGRAM
vállalkozó önkormányzatoknak is
A Munkaügyi és Szociális Minisztérium, a Magyar Fejlesztési Bank mellett
együttműködési megállapodásokat írt alá
több országos önkormányzati szövetség
vezetője is a Magyar Posta képviselőjével
(képünkön Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke
és Szűts Ildikó, a Magyar Posta általános
vezérigazgató-helyettese) a Postapartner
Program keretében. A program vállalkozói lehetőség, amely nem új keletű sem
nálunk, sem Európában. Magyarországon eddig is több mint 300 olyan posta
működött, amelyet – az ügyfelek döntő
többségének tudta nélkül – vállalkozó működtetett.
A Magyar Posta ezt a programot kívánja továbbfejleszteni. Az internet, az SMS
és más hírközlési eszközök terjedésével
alaposan megcsappant a magánlevelek
száma. Ma Magyarországon egy ember
– a csecsemőket is beleszámítva – évente
hat darab levelet vagy képeslapot ad fel.
Az úgynevezett 50 gramm alatti küldemények kategóriáján belül megváltoztak
az arányok, a levelek mintegy 92 százalékát
az üzletiek teszik ki. Az átalakuló igényekhez egy kisebb, rugalmas, helyben működő vállalkozás jobban tud alkalmazkodni,
hatékonyabban tud működni, miközben
az új tevékenység rendszeres bevételhez
juttathatja. Kedvezményes hitelfelvételi lehetőségekkel támogatják a vállalkozókat,
az egykori postai alkalmazottakat vagy
az önkormányzatokat. A Magyar Fejlesztési Bank a Pályamódosító, az Önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési és a Vállalkozásfejlesztési hitelprogram keretében
kínál igen kedvező kölcsönkonstrukciókat
az érdeklődőknek. A posta mostani dolgozói, akik vállalkozást indítanak, legfeljebb
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hárommillió forintos kölcsönt kérhetnek,
és kaphatnak államilag garantált, forintalapú, kecsegtető kamatozású hitelt. A vállalkozások egymilliótól egymilliárd forintig igényelhetnek 15–20 éves futamidejű
kölcsönt. Az önkormányzatoknál pedig
felső határ sincs a hitellehetőségre. A Magyar Posta stratégiai partnere, az Erste
Bank saját kölcsönlehetőséget kíván kidolgozni a Postapartner Program támogatása érdekében.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
illetve a Kereskedelmi és Vendéglátók Országos Szövetsége, valamint az országos
önkormányzati szövetségek azt is vállalták, hogy segítenek azoknak a pályázatírásban, akik látnak üzleti lehetőséget
az akcióban.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
úgynevezett Prémium Évek konstrukciója
a munkából való fokozatos kivonulást teszi lehetővé, illetve igyekeznek megfelelő
programot kidolgozni a pályamódosításra készülő volt postásoknak. A szaktárca
azt is tervezi, hogy a Postapartner Programban résztvevő vállalkozások vagy önkormányzatok egy előre meghatározott
időszakra bérköltségtámogatást kaphassanak.
Elsőként négy megyében, KomáromEsztergom, Heves, Szabolcs-Szatmár-Be-
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reg, Somogy 291 településén hirdetik meg
a vállalkozásba adást. A pályázat úgynevezett előminősítési hirdetménye már megjelent. A programban csak azok vehetnek
részt, akik erre jelentkeznek. A társaság
vezetői nem aggódnak amiatt, hogy nem
lesz elegendő vállalkozó kedvű társaság
vagy önkormányzat. Amikor az év elején
először látott napvilágot a program híre,
számos településről jelentkeztek például pedagógusok, orvosok, boltosok, hogy
szívesen csatlakoznának. Attól sem tart
a posta, ha nem lesz megfelelő jelentkező, mert amíg nem talál megfelelő partnert, addig természetesen maga látja el
a szolgáltatást. A társaság felelősséget
vállal partnereiért. Akkor is így van ez,
ha mondjuk egy vállalkozó meggondolja
magát, és úgy dönt, a továbbiakban nem
folytatja a szolgáltatást. A társaság ebben
az esetben visszaveszi és ellátja feladatát,
ami törvényi kötelezettsége, és közben keresi az új partnert a feladatra.
A társaság tehát nem vonul ki egyetlen településről sem, nem hagyja magára
az embereket, csupán üzemeltetési rendje
alakul át. Ez a működési forma már az unióban is régen elterjedt. Több országban
például már jól működik a PostHotel szolgálat. Az egykori postai épület földszintjén
kisbolt vagy drogéria várja a vásárlókat,
a tetőtérben pedig kis szállodai szobákat
alakítottak ki a kirándulóknak. Ez csábító
lehetőség az egyre népszerűbb falusi turizmus fejlesztésére is.
Rövidesen a Magyar Postának is szembe kell néznie a nemzetközi versennyel,
alkalmazkodnia kell az új követelményrendszerhez, de legfőképpen az emberek
folyamatosan változó szokásaihoz.
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A Közigazgatási Kalendárium 2008

társ a munkában

Több, mint egy határidőnapló. Kézikönyv jellegű, az állam- és a közigazgatás területén dolgozó, illetve az iránt érdeklődő szakemberek számára készített
hasznos adatok és információk tára.
Várható megjelenés: 2007. december.
Bővebb információ: www.onkorkep.hu;
www.onkornet.hu; 06 30 9615 573
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• utasvárók • padok, asztalok •
• hulladékgyűjtők • virágládák •
•kerékpártárolók •
• forgalomkorlátozók •
• faveremrácsok, favédőrácsok •
• útbaigazító táblarendszerek •

Megrendelhető e-mailen: onkorkep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: (06-1) 320-7600
Ára: 3250 forint+áfa+posta- és a csomagolási költség.
Amennyiben október 5-ig rendeli meg, ára:
2990 forint+áfa+posta- és a csomagolási költség.

ALMA-REND Kft.

6800 Hódmezővásárhely,
Makói út
Tel./fax: 62/245-368, 245-090
E-mail: alma-rend@vnet.hu
Internet: www.alma-rend.hu

Kiadja az ÖNkorPRess Kiadó, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 23.
Megrendelhető: e-mailen: onkorkep@chello.hu
Telefonon: (06-1) 329-2302, faxon: (06-1) 320-7600

MEGRENDELÔ

Megrendelem a Közigazgatási Kalendárium 2008 című kiadványt
...................................................................................... példányban.
Számlázási cím: ................................................................................
Szállítási cím: ...................................................................................
Kelt: ......................., 2007, .............................................................
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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ÖNkormányzat

Aláírás

A

közigazgatás általános színvonalromlásához hasonlóan, az iktatás
és az ügyiratkezelés minősége is
gyengült. Ez a summás állítás érvényes az önkormányzati hivatalok jelentős részénél, függetlenül a hivatal méretétől, emellett külön elemzést igényelne, hogy hányféle és milyen
minőségű iratkezelést valósítanak meg
a minisztériumok. Aki egy kicsit belelát
a tárcák belső működésébe, az kevésbé
csodálkozik azon, hogy iratok képesek
eltűnni is a bonyolult és szervezetlen
rendszerben. Mindezen problémák felismerése következtében vállalkozott arra a TÖOSZ, hogy kiadja az ügyiratkezelői kézikönyvet a közfeladatot ellátó
szervek és szereplők részére.
Magyarországon 1996-óta nem jelent
meg átfogó szakkönyv az ügyiratkezelésről, amely a közigazgatási munka nagyon
fontos, az elmúlt évtizedben egy kissé
háttérbe szorított, ám viszonylag pontosan szabályozott szakterülete. Napjainkban a jogszabályi változások – különösen
a Ket. hatálybalépése – következtében
igencsak időszerű kézikönyvet a témában elismert szakemberek – Balla Katalin
és Vacha Ferenc – állították össze. A kötet egyfajta módszertani segédletként is
funkcionál azáltal, hogy mintaszabályzatot és iratmintákat, valamint bőséges

fogalomtárat, jogszabályés szakirodalom-jegyzéket
tartalmaz. Hozzásegítheti
az államigazgatási és az önkormányzati szervezetek
vezetőit, hogy mind a papíros-alapú ügyiratkezelésüket, mind az e-közigazgatási munkájukat hatékonyabban és eredményesebben szervezzék. Az e-közigazgatáson belül éppen
az ügyiratkezelés az a terület, ahol leginkább sikerült
előremenekülni. Ám tudnunk kell, hogy az elektronika csupán eszköz, amely
rendezetlen folyamatokat
nem képes megjavítani;
a digitalizált káosz továbbra is káosz marad. Ezért
nem feledkezhetünk meg
az ügyiratkezelés folyamatában résztvevő szakemberről, vagyis az agyról,
amely működteti a vasat. Hozzáértő és elkötelezett közszolgák nélkül a rendszer
nem működik, hiába gépesítünk, minősítünk és (át)szervezünk.
A kézikönyv a TÖOSZ informatika az önkormányzatokért elnevezésű
E-GO programjának első kiadványa.

A Kormányzati Iratkezelési Felügyelet
lektorálta, ily módon garantálva szakmai megalapozottságát, hasznosságát.
A könyv az ÖNkorPRESS Kiadó gondozásában jelent meg és megrendelhető a Könyvmoly Webáruháznál (www.
konyvmolyszolnok.hu).

