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A TÖOSZ elnöksége 2008. október 14-én tartott ülésén
a világgazdaságban zajló folyamatok ismeretében értesült
a nemzeti csúcs összehívásáról, s határozatot hozott.
A határozat szerint a TÖOSZ egyetért a miniszterelnök
kezdeményezésével, mert a nemzeti csúcsra meghívottak
személye és társadalmi tisztsége alkalmas egy
társadalmi-gazdasági megállapodás létrehozására.
A világ és a magyar gazdaság helyzete szükségessé teszi,
hogy a politika és a gazdaság szereplői – félretéve vitáikat
és nézeteltéréseiket – egységesen lépjenek fel a pénzügyi
nehézségek mielőbbi hatékony kezelése érdekében.
A TÖOSZ részt kíván venni a nemzeti csúcs programjának
megalkotásában és a válság várható hatásainak kivédésében,
mert fontosnak tartja, hogy a politika vegye figyelembe
az önkormányzatok véleményét, és ne hozzon döntéseket
annak ismerete nélkül. A TÖOSZ készen áll hozzájárulni
a felemelkedés programjának kialakításához.

A TÖOSZ idei Köllner Ferenc emlékdíját Kaszai János,
Vésztő és Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere az önkormányzati miniszter jelenlétében
kapta meg.
ARCOK 26

Először fordult elő, hogy egy, a tisztségét bűncselekmény miatt elvesztett, majd időközi választáson vis�szanyert polgármestert a kollégái a
saját vezetőjükké tegyenek. Így lett
megint a TÖOSZ Somogy megyei tagozatának vezetője a rágalmazásért
elítélt Schmidt Jenő, Tab város újra megválasztott első embere. Cikkünk a 25. oldalon.
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ÖNkormányzat

A Kormány–Önkormányzatok Ekegyeztető Fóruma (KÖEF) legutóbbi, szeptember 23-ai ülésén a kormányzati oldal az elnöklő dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter mellett Szűcs Erika szociális és munkaügyi, valamint dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszterrel, továbbá
Jauernik István önkormányzati, Keller László pénzügyi államtitkárral, dr.
Kovárik Erzsébet szociális, dr. Papp Imre igazságügyi, dr. Szaló Péter területfejlesztésért
és építésügyért felelős szakállamtitkárral, valamint Závecz Ferenccel, az oktatási tárca fejlesztési és gazdasági szakállamtitkárával képviseltette magát. Az önkormányzati oldalon jelen volt dr. Gémesi György, a KÖEF társelnöke, a MÖSZ elnöke, Molnár Gyula, a TÖOSZ,
dr. Ódor Ferenc, a MÖOSZ, dr. Sütő László, a KÖOÉSZ és Szabó Gellért, az MFSZ elnöke.
Az elnök távollétében az al-, illetve a társelnök képviselte az MJVSZ-t Szita Károly, illetve
Csabai Lászlóné és a KÖSZ-t Csomor László személyében.

RITKÍTOTT

egyezség
A fórumot előbb dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter,
majd Jauernik István államtitkár
vezette.
A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény módosítására
irányuló vitát dr. Draskovics Tibor miniszter részletes indoklása
vezette be. Az önkormányzati szövetségek képviselői egyetértettek
a szolgáltató közigazgatás megteremtésének szükséges voltával,
de nehezményezték, hogy a KÖEF
elé tárt előterjesztés az eredeti tervezethez készített indokolást tartalmazta, és nem tért ki a TÖOSZ
és az MJVSZ által megküldött javaslatokra, észrevételekre. A miniszter felajánlotta a részletek
szakmai egyeztetésének lehetőségét. (Ez az egyeztetés azóta –
szeptember 29-én – megtörtént,
aminek következtében remélhető,
ÖNkormányzat
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hogy az ésszerű és célszerű változtatások nem rónak elviselhetetlen terhet a hivatali apparátusra,
és nem növelik az önkormányzatok közigazgatási költségvetésének kiadásait.)
Az Út a munkához elnevezésű
kormányzati intézkedéscsomag
tárgyalása előtt Szűcs Erika miniszter jelezte, hogy hamarosan
közzéteszik a változtatást tartalmazó normaszöveget. S hangsúlyozta, hogy a komplex rendezéshez elengedhetetlen a foglalkoztatási partnerség kialakítása kistérségi szinten. A szövetségi vezetők
többsége kifejezte támogató álláspontját és megfogalmazta javaslatait és észrevételeit. Az önkormányzati oldal képviselői igényelték, hogy kapjanak tájékoztatást
a tervezett intézkedések menetrendjéről, valamint arról, hogy
milyen kötelezettségeket ró az új

tervezett rendszer az önkormányzatokra. Szükségesnek tartották,
hogy a közfoglalkoztatásához kellő eszköz- és anyagköltséget a központi költségvetésből finanszírozzák. A harmincöt év alatti fiatal
ellátottak esetében a nappali oktatás keretében történő képzést
nem támogatták, helyette közmunkavégzés mellett az esti képzést tartották célszerűnek. Úgy
vélték, hogy a közreműködői hálózat közbeiktatása és fenntartása
szükségtelen, mert a munkavégzés
az önkormányzatok és a munkaügyi felügyeletek közreműködésével megszervezhető. A TÖOSZ
elnöke hangsúlyozván a szakmai
párbeszéd folytatásának szükségességét, ennek részeként további
vitanap szervezését ajánlotta fel.
(A 2008. október 14-én megtartott
szociális vitafórumról következő
lapszámunkban tudósítunk.)
A 2009. évi költségvetési tervezetről Keller László államtitkár
adott részletes szóbeli tájékoztatást, amelyet követően a felek
megállapodtak a további egyeztetési folyamat ütemezéséről. (A jövő évi költségvetésről lásd külön
írásunkat a 6. oldalon.)
Jelentős vita bontakozott ki a
regionális víziközművek jogi helyzete ügyében. Az önkormányzati
oldal képviselői hangsúlyosan kifejezésre juttatták, hogy nem támogatják a magánosítás semmilyen formáját, így a víziközműveknek az Új Tulajdonosi Programba történő bevonását sem, viszont támogatnák önkormányzati

ne. Amíg erről nincs szó, nem
értenek egyet a téma további
tárgyalásával.
2. Kötelező önkormányzati közszolgáltatások mulasztásának
megszüntetésre szolgáló eszközök szükségességével egyetértettek a szövetségek, miután
tisztázódott, hogy a felmerülő
költségeket az állam megelőlegezi, és hogy az ilyen ügyekben
végső soron a bíróság dönt.
3. A polgármesteri és alpolgármesteri jogállás felülvizsgálatát
és megerősítését a szövetségek
támogatták. Egyetértettek abban, hogy a képviselő-testület
önfeloszlatásához, amely a polgármesteri tisztség megszűnését is eredményezi, a képviselőtestület legalább kétharmados
szavazataránya legyen szükséges. A szövetségek támogatták
az alpolgármester választásával
kapcsolatos tervezett módosításokat, valamint meghatározott esetekben történő visszahívásának lehetőségét. Ugyancsak egyetértettek abban, hogy
pontosítani szükséges a polgármesteri tisztség bűncselekmény
elkövetése miatt történő megszűnésének eseteit. Az önkormányzati szövetségek a TÖOSZ
kivételével támogatták, hogy
csakis az ötszáznál több lakosú településeken lehessen főállású polgármestert választani.
A TÖOSZ-vétó következtében
a főállású polgármesterségre
vonatkozó szabályozás változtatása lekerült a napirendről,
a polgármesteri tisztség megerősítésére vonatkozó tervezett
szabályok viszont egységesen
támogatást élveztek.
4. Egyes összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálata ügyében
az érdekszövetségek támogatták, hogy közalkalmazott intézményvezető ne lehessen önkormányzati képviselő. Nem
támogatták viszont a TÖOSZ
javaslatát, amely arra irányult,
hogy a polgármesterjelölt ne lehessen egy időben egyéni választókerületben önkormányzati képviselőjelölt is.

A KÖEF legutóbbi ülésén az önkormányzati szövetségek kezdeményezésére került napirendre
Duna Palota használatának kérdése. Amint az ismeretes, 2002
szeptemberétől az akkori belügyminiszter asszonnyal kötött megállapodás alapján az önkormányzatok és szövetségeik ingyenesen
használhatták a BM Duna Palota helyiségeit, valamint kedvezményesen juthattak étkezéshez
a konferenciák alkalmával. Ekkortól réztábla is hirdette, hogy
ez az intézmény az Önkormányzatok Szolgáltató Háza. Miután
az ez év őszére tervezett konferenciák szervezésekor olyan információk jutottak a szövetségekhez, hogy megszűnt az ingyenes
teremhasználat, indokolttá vált a
kérdés tisztázása.
A fórumot Szőke Irma, az Önkormányzati Minisztérium főosztályvezetője arról tájékoztatta, hogy a korábbi megállapodásban foglaltak érvényesek
a továbbiakban is, így marad
az ingyenes igénybevétel lehetősége. A megnyugtató és hivatalosnak vélt tájékoztatást követően írásban közölte a Duna
Palota vezetése, hogy október
1-jétől megszűnt az ingyenesség. A jelzett réztábla is lekerült
az épületről.
Kérdés, hogy lesz-e és mikor
lesz végre háza Budapesten a vidék önkormányzatainak. Erre
a kérdésre nem adott és nem ad
kielégítő választ a KÖEF. (s. z.)

RÉZTÁBLA A KAPU MELLÔL

tulajdonba adásukat. Mivel Keller
László államtitkár jelezte, hogy
a pénzügyi kormányzat nem gondolkodik e vagyon önkormányzati tulajdonba adásán, az elnöklő miniszter javaslatát mindkét
oldal elfogadta, s e javaslat szerint a napirendi pont tárgyalását felfüggesztették, hogy a vitát
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, valamint a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács vezetőinek bevonásával a következő
KÖEF ülésen folytathassák.
A KÖEF tagjai a fórum két
munkacsoportjának tevékenységéről is tárgyaltak.
Előbb a strukturális elemek elnevezésű munkacsoport szeptemberi ülésén kidolgozott, az önkormányzati érdekérvényesítés erősítésére vonatkozó javaslatokról
tájékozódtak, s a téma fontosságára való tekintettel szükségesnek tartották a kérdéskör további
pontosítását, a javaslatok egyértelműsítését.
A rövid távon megoldható kérdések elnevezésű munkacsoportban folytatott egyeztetések eredményéről szólva Molnár Gyula,
TÖOSZ elnöke kiemelte, hogy
a megfogalmazott javaslatok egy
részében ugyan egyetértés van, de
nem lenne szerencsés azt a látszatot kelteni, hogy ez és ennyi csupán a reform. Szükséges tovább
folytatni az egyeztetési folyamatot, annak érdekében, hogy egy
átfogó és valóban reformértékű
csomag jöjjön létre, amelyet az
érdekképviseleti szervezetek és a
szakma felajánlhat megvalósításra
a politikának.
Az előterjesztés – az előzetes
egyeztetések eredményeként – lényegében öt témakörben fogalmazott meg változtatási javaslatokat.
1. Az önkormányzati képviselőtestületek létszámának csökkentésével a szövetségek csak
abban az esetben értenének
egyet, amennyiben az a fővárosi képviselők számára is vonatkozna, és a parlamenti képviselők létszámának párhuzamos csökkentésére is kiterjed-

5. A csatlakozó község intézményének létrehozására vonatkozó
javaslat nem nyerte el az egységes támogatottságot, így ennek
a kérdésnek a további tisztázását
tartották szükségesnek a felek.
Az ötből tehát három témakörben született egyetértés az önkormányzati oldalon belül, majd
a kormányzati oldallal. Ezekben
megkezdődik a normaszöveg kimunkálása, és remélhetőleg sikerül megszerezni a parlamenti módosításhoz szükséges mértékű politikai támogatottságot.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A választási esztendők kivételével minden évben szeptember 30-áig kell
a kormánynak benyújtania a következő év költségvetési törvényjavaslatát.
Így történt ez idén is. A Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumának
kezdeményezésére szeptember 23-án első körben a szövetségi vezetők – Keller László pénzügyi államtitkár előterjesztésében – ismerhették meg a főbb
költségvetési számokat. A KÖEF önkormányzati oldalán ülők ekkor is szorgalmazták, hogy
a fejezeti indokolások ismeretében legyen mód részletes egyeztetésre. Ez az egyeztetés október 8-án megtörtént. A megbeszélésen a szövetségek képviselői – egy előzetesen egyeztetett
állásfoglalás-tervezet birtokában – felkészülten vettek részt. A Pénzügyminisztériumban folytatott több mint négy órás eszmecsere részleteinek ismertetésétől mindazonáltal eltekinthetünk, mivel az azt követő napok történései felülírták az eredeti forgatókönyvet.

A HOLNAPBAN REJLIK

A BIZONYOSSÁG
Az önkormányzati vezetők már ezen
a megbeszélésen bizonytalanságokat
észleltek a helyi bevételek tervezésében. Kétségesnek vélték a tervezett
gazdasági növekedést, és ezzel ös�szefüggésben, hogy az iparűzési adó
tervezett növekménye realizálható-e,
a tárgyi eszköz értékesítéséből származó növekmény teljesítését pedig
elképzelhetetlennek tartották.
A benyújtott és vizsgálat alá vett
törvényjavaslat szerint az önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó bevételei
2009-ben a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest (uniós többletforrások nélkül) 5,5 százalékos növekedést mutattak. Ez az infláció akkor
tervezett, 4,3 százalékos mértékét figyelembe véve mintegy 1 százalékos
reálértéknövekedést eredményezhetett volna. Megjegyzendő, hogy
a központi számítások – a 2008. évi
eredeti előirányzatok korrekciójával – 8,7 százalékos növekedést irányoztak elő.
A megismert számok ismeretében
a szövetségek – az általuk igényelt
változtatások indokolásaként – részletes javaslatokat fogalmaztak meg.
Ezeknek az ismertetésétől az időközben történtek miatt ugyancsak eltekintek. Csupán azért érdemes idézni
a tervezett közös állásfoglalás ös�szegzéséből, mert az jellemzi az önkormányzati szféra realitásérzékét:
„... a költségvetési törvényjavaslathoz

ÖNkormányzat



A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

megfogalmazott észrevételek, javaslatok nem jelentik a konvergenciaprogramban meghatározott főbb célok, tendenciák megkérdőjelezését.
A nemzetközi gazdasági, pénzügyi
viszonyok törvényjavaslatban megfogalmazott változásának teljesülése esetén az önkormányzatok nemzetgazdaságon belüli értékvesztésének csökkenése prognosztizálható.
Az önkormányzati rendszer (és ezen
belül a pénzügyi szabályozás) átfogó
korszerűsítésének elmaradása esetén
is törekedni kell az önkormányzatok
számára a finanszírozás átláthatóságának, kiszámíthatóságának, stabilitásának javítására. Megoldást kell
találni továbbá a növekvő kölcsönforrás-igénybevétel miatt kialakuló fizetésképtelenség kezelésére, valamint a kötelező feladatellátásban
minden lehetséges ésszerű gazdaságossági lépést teljesítő falusi önkormányzatok működőképességének
helyreállítására is...”
Az eredeti költségvetési törvényjavaslatból is kiolvasható volt, hogy
csekély lesz a helyi önkormányzatok
mozgástere. Azóta ez a mozgástér tovább szűkült, ugyanis 2008. október
13-án bejelentették, hogy a beterjesztett költségvetési törvényjavaslatot
a kormány a világgazdaságban bekövetkezett jelentős változásokra való
tekintettel visszavonja.
Így arra a kérdésre, hogy lesz-e,
és ha igen, akkor milyen lesz a jövő

évi költségvetés, még nehezebb a válasz. Eredetileg sem látszott egyszerűnek a költségvetés elfogadása, hiszen kisebbségi kormány terjesztette
be javaslatát. Az új helyzetben még
kiszámíthatatlanabb a költségvetés
tartalma és sorsa.
Miközben ezeket a sorokat olvassák, lényegesen többet tudhatnak a várható jövőről, most viszont
minden bizonytalan. A közszolgáltatási rendszer megkezdett átalakítása jelenleg még torzó, így az önkormányzati szférán belüli jelentős
különbségek feloldására nehéz olyan
megoldást találni, amely garantálja az önkormányzatok sokaságának
működőképességét. Az elmulasztott
reformot a válsághelyzetben nem lehet még adagolni sem. Az ellehetetlenülésnek a korábbi években gyakran
hajtogatott és leírt veszélye most valóban fennáll.
Ahogyan az ország valamennyi
politikai, gazdasági és társadalmi
szereplőjének, úgy az önkormányzati érdekeket képviselő szervezeteknek is össze kell fogniuk annak
érdekében, hogy valamennyi települési és megyei önkormányzat működőképes maradjon, miközben az elkerülhetetlen átalakításokat bölcs
kompromisszumokkal kell elvégezni.
Ehhez kérjük az önkormányzatok javaslatait és támogatását.
Dr. Zongor Gábor
TÖOSZ-főtitkár

álláspontok

Az Út a munkához elnevezésű kormányzati programot témájául választó
TÖOSZ-konferencia – október 14-én, az újbudai polgármesteri hivatalban
összegyűlt száznál több polgármester és szociális ügyekkel foglalkozó önkormányzati szakember körében – voltaképpen arra szolgált, hogy a résztvevők
összevessék álláspontjaikat a munkához vezető útról általában, illetve tapasztalataik alapján. A tanácskozás egyszersmind alkalmat adott arra, hogy Molnár Gyula,
a TÖOSZ elnöke az önkormányzati miniszter jelenlétében adja át a szövetség legrangosabb
elismerését, a Köllner Ferenc emlékdíjat az elnökség idei döntése alapján Kaszai Jánosnak, a
TÖOSZ Békés megyei tagozatvezetőjének, Vésztő város polgármesterének az önkormányzatiságért kifejtett eredményes érdek-képviseleti tevékenysége és több, mint egy évtizedes sikeres településvezetői munkája elismeréséül, illetve Warvasovszky Tihamérnak, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesterének a több, mint egy évtizedes sikeres önkormányzati
vezetői és a települési önkormányzatok közötti együttműködést segítő, szervező, a térségi
szemléletet erősítő tevékenységéért.

TÖOSZ-KONFERENCIA

A MUNKÁHOZ
VEZETÔ ÚTRÓL
A rendezvényen Molnár Gyula bejelentette, hogy a TÖOSZ meghívást kapott a nemzeti csúcstalálkozóra, s hogy részese lehet a költségvetéssel és az adótörvények átalakításával kapcsolatos döntések
meghozatalának is.
Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter a pénzügyi
világválság hatásairól szólva a
magyarországi helyi önkormányzatok mozgásterének feltételezhető szűkítéséről is beszélt, megemlítvén, hogy a visszavont költségvetésben mintegy 70 milliárd
forint szerepelt önkormányzati
bérfejlesztésre, aminek egészéről
vagy egy részéről le kell mondani, de a települések dologi kiadásait nem érintheti a válság hatása,
mert az önkormányzatok már így
is rendkívül szoros gazdálkodás-

ra kényszerülnek. Úgy vélte, hogy
a krízis részint felgyorsíthatja a reformfolyamatokat, részint a lehetőségeket szűkítheti.
A program keretében Matusz
Tamás, Hídvégardó község polgármestere számolt be arról, hogy
a településükön a közfoglalkoztatást miként sikerül a gyakorlatban
megvalósítani.
Petrin László, Kőröshegy község jegyzője, a TÖOSZ munkabizottságának tagjaként részletesen
ismertette e bizottságnak a tervezett törvényi változtatásokról
kialakított szakmai álláspontját
és módosító javaslatait, amelyekre
Bódi András, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője a program foglalkoztatásösztönző elemeiről, valamint
a közfoglalkoztatás szabályairól

szólva reagált, majd dr. Kovárik
Erzsébet szakállamtitkár a szociális segélyezés területén tervezett változtatások lényegét foglalta
össze. Elmondta, hogy az átalakítás célja a segélyezettek munkaerő-piaci pozíciójának javítása,
a segélyezés munka ellen ösztönző
hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, továbbá a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja
érdekében. Az átalakítás arra irányul, hogy együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás
és az egyéni felelősség. Hogy tehát
aki képes dolgozni, az munkával
járuljon hozzá a közteherviseléshez, mindazonáltal a rászorulók
a legszükségesebb ellátásban továbbra is részesüljenek. A munka-
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vállaláshoz segítséget kell nyújtani, egyszersmind az együttműködésre nem hajlandóakkal szemben
szankciókat kell alkalmazni.
A munkaképes korú, de állás
és jövedelem nélküli személyek
esetén két kategória lesz az eddigi
egyfajta segélyezés helyett.
Az egyik kategóriába tartoznak
majd azok, akik munkára egészségi okok miatt nem képesek, továbbá akik elmúltak 55 évesek, aztán
akik egyedül nevelnek legalább
három gyereket. Hozzájuk tartozhat egy önkormányzati rendeletben meghatározott személyi kör.
Ők a rendszeres szociális segélyezettek. Nekik együttműködési
kötelezettségük van, illetve lesz
a helyi önkormányzat által kijelölt
szervezettel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal. Az együttműködés célja a képességfejlesztés, az életmódformálás. A rendszeresen segélyezettek önként vállalhatják a foglalkoztatásban való
részvételt. A segélyezés eddigi szabályai esetükben nem változnak,
vagyis továbbra is a család ös�szetételének figyelembevételével
a nyugdíjminimum 90 százalékáig egészítik ki a család jövedelmét. Aki az együttműködést két
éven belül másodszor megszegi,
annak a segélyezése megszűnik,
akit két alkalommal feketemun800

kán érnek, annak a segélyezését
három hónapig szüneteltetik, akit
három alkalommal, annak a segélyezése megszűnik.
A másik kategóriába tartoznak
majd, akik a rendszeres szociális
segélyre nem jogosultak, azaz foglalkoztatásban, képzésben, vagy
munkaerő-piaci programokban
vesznek részt. Ők az úgynevezett
közfoglalkoztatást pótló juttatásban részesülnek, ám nekik is
lesz együttműködési kötelezettségük. Nyilvántartásba kell vétetniük magukat valamely állami
foglalkoztatási szervezettel, álláskeresési megállapodást kell velük
kötniük. Meghatártozott összegű juttatásuk a család létszámától
függetlenül a minimálnyugdíj ös�szegével egyezik meg. A juttatásra való jogosultságuk megszűnik,
amennyiben valamely nekik felróható okból törlik őket az álláskeresők nyilvántartásából, továbbá ha
visszautasítják a nekik felajánlott
munkát. Amennyiben feketemunkát végeznek, annak szankcionálása megegyezik a rendszeres szociális segélyre jogosultakéval.
A program megvalósítását segítő intézkedések körébe tartozik
 az egységes foglalkoztatásiszociális adatbázis létrehozása;
 a közfoglalkoztatási terv készítése;

 a járulékmentesség biztosítása három éven keresztül azoknak
a munkaadóknak, akik hátrányos
helyzetű kistérségben lakó segélyezettet foglalkoztatnak;
 a szociális szövetkezetek támogatása;
 a kistérségi szintű foglalkoztatási paktum;
 a tranzit foglalkoztatás.
A finanszírozhatóság megteremtése céljából a segélyre rendelkezésre álló források csaknem
40 százalékát közfoglakoztatásra
csoportosítják át, az önkormányzatok által felhasználható közhasznú munka forrása pedig beleolvad a közcélú munkavégzésbe.
Mindebből eredően a források fele
a foglalkoztatás finaszírozására
szolgál majd.
A helyi önkormányzatok adminisztrációs terheinek csökkentésére mintegy 3000 foglalkoztatásszervezőt alkalmaznak
a munkaerő-piaci program keretéből, s az önkormányzatok érdekeltségét önrészük kiegészítése
révén növelik.
Farkas Attila, a szaktárca munkatársa számadatokkal és táblázatokkal alátámasztva tájékoztatta a részvevőket az önkormányzati közfoglalkoztatás-szervezési
feladatokról (előadása a TÖOSZ
honlapján olvasható).

A munkavállalási korú nem foglalkoztatottak száma 2007-ben
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Gyesen,
gyeden lévő

Gyermeknevelési
támogatást
igénybe vevő

Nyilvántartott
álláskereső

Egyéb inaktív

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium parlamenti előterjesztéshez
készített szabályozási koncepciója szerint az Út a munkához program 2009-ben induló intézkedései hatására mintegy 80–100 ezerrel
csökken az aktív korú segélyezettek száma. Az átalakítás fő iránya,
hogy a jelenleg rendszeres szociális segélyt igénybevevő, de munkára képes személyek a jövőben nagyobb mértékben vegyenek részt
a foglalkoztatásban, ezért a jelenlegi segélyezetteket két csoportba
vonná. Az egyik csoportba a rendszeres szociális segélyben részesülők (például a munkavégzésre nem kötelezhetők, mert az 55. évüket betöltötték, mert három vagy több gyermeket egyedül nevelnek,
vagy egészségügyi állapotuk miatt munkavégzésre alkalmatlanok),
a másikba a közfoglalkoztatási támogatásban részesülők (például
a közfoglalkoztatásban való részvételre kötelezettek, álláskeresők,
az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal együttműködésre kötelezettek) tartoznának. A segélyezett 200 ezres népesség mintegy fele nem
tud munkát vállalni, ők ezután is rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak. A munkára képes, harmadik „célcsoport” az Állami
Foglalkoztatási Szolgálattal (ÁFSZ) tartja kötelezően a kapcsolatot,
amellyel továbbra is álláskeresési megállapodást kötnek. Ennek elemeit (például a közfoglalkoztatásban, képzésben való részvételt) kötelező jelleggel be kell tartaniuk. Amennyiben a szolgálat átmenetileg
sem foglalkoztatást, sem képzést nem tud nyújtani és az önkormányzat sem teremt közfoglalkoztatási lehetőséget számukra, az önkormányzat a nyugdíjminimum összegével megegyező mértékű, újonnan
bevezetendő ellátást, az úgynevezett közfoglalkoztatási támogatást
folyósítana. Azok esetében, akik az előírt foglalkoztatási kötelezettségeiket vagy az álláskeresési megállapodásban kötelezően megjelölt
elemet nem teljesítik, a támogatást számukra megszüntethetik. A jelenlegi közfoglalkoztatási formák egyszerűbbé válnak: megszűnik
az önkormányzatok által szervezett közhasznú foglalkoztatás (a nonprofit szervezetek továbbra is szervezhetnek közhasznú foglalkoztatást), az új szabályozás a jelenlegi közcélú munka, illetve a közmunka
szabályainak alapján történik majd. A minisztérium koncepciója pontos időhatárokat nem tartalmaz, de megjegyzi, hogy a több hónapig
tartó folyamatos foglalkoztatás megszervezése a cél.

HÁROM CSOPORT

Korózs Lajos, a szaktárca államtitkára előadásában többek között
a családsegítő szolgálatok beilleszkedést segítő szolgáltatásainak
fejlesztésről beszélt, ismertetvén
a program indításának okait, tartalmát, átfogó és konkrét céljait.
Elmondta, hogy a tartósan munka
nélkül lévők munkaerőpiacra való
visszatérése, hatékonyabb segítése
érdekében a szociális törvény több
előírást is tartalmaz. Ezek közül
a legfontosabbak, hogy a nem foglalkoztatott személy
 a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles;
 az együttműködésre kijelölt
szervezetnél nyilvántartásba veteti magát;
 a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az
együttműködésre jelölt szervvel;
 teljesíti a beilleszkedését segítő
programban foglaltakat.
Beszélt egy, az együttműködési kötelezettség teljesüléséről készített tavalyi felmérésről, amelynek adatai szerint a rendszeresen
szociális segélyben részesítettek
munkára való ösztönzését a legeredményesebben a családsegítő
szolgálatok segítették, mégpedig
annak ellenére, hogy a szociális szakemberei nem képzettek,
s munkaerő-piaci ismereteik sincsenek.
A tartósan munka nélkül lévő személyek esetében az egyéni
fejlesztési tervek kidolgozásához
és a végrehajtási, megvalósítási
folyamat támogatásához szükséges szakmai tudással, módszertani felkészültséggel, kompetenciákkal és tapasztalatokkal nem
rendelkeznek.
A korábban alkalmazott módszerek és aktív munkarő-piaci eszközök vagy nem érintették
a hátrányos helyzetű csoportokat,
vagy csak rövid ideig biztosítottak
jövedelmet a tartósan munkanélkülieknek.
A legális foglalkoztatásból kiszorultak túlélési stratégiákat
alakítottak ki. A célcsoport tagjai
nem tudnak megbirkózni a pszichoszociális egyensúly elvesztése

okozta krízissel. Tartósan frusztrált az állapotuk a szociális, egzisztenciális és lelki veszteségeik
miatt, amelyhez folyamatos kudarcélmények, alkalmatlanság,
értéktelenség, megaláztatás érzése társul a külvilág, elsősorban
a potenciális munkáltatók részéről. Nem képesek hatásos álláskeresésre.
Mindezek okán a gazdasági integráció megkezdése előtt a társadalmi integráció érdekében
kell tevékenykedni. A munkanélküliekkel való szociális munka
szakmai kidolgozottsága és megalapozottsága a munkaerőpiac,
munkáltatók elvárási oldaláról
hiányzik. Szükségük van arra,
hogy a köztes munkaerőpiacon,
pótlólagos munkakörökben, ön-

kéntesként munkatapasztalatokat
szerezzenek.
A tárca szakembereinek feltételezése, hogy a kompetenciabővítés
és a hozzá kapcsolt szolgáltatási
elemfejlesztés segíti az eredményesebb társadalmi integrációval
együtt a gazdasági integrációt is.
A program lefuttatása azon területeken indokolt, ahol magas a célcsoport részaránya, tehát ÉszakMagyarországon és az Észak-Alföldön, ahol a rendszeres szociális segélyezettek csaknem kétharmada él, továbbá a Dél-Alföld
és a Dél-Dunántúl 17 leghátrányosabb kistérségében.
A fejlesztés központi eleme a szociális munkatársak kompetenciájának bővítése gazdasági integrációs ismeretekkel, készségekkel.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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A családsegítő szolgálatoknak
azt kell vállalniuk, hogy
 a csak a beilleszkedési programban dolgozó felsőfokú képzettséggel rendelkező személy számára lehetővé teszik a képzésben
való részvételt;
 a projekt időtartamára létszámbővítést valósítanak meg;
 legalább egy, szociális munkásokból álló teamet hoznak létre;
 részt vesznek a képzésekben;
 aktív közreműködői, motorjai lesznek a szolgáltatási elem fejlesztésének, amelynek célja a célcsoport tagjai esetében a szociális
integráción túl a gazdasági integráció elérése;
 önmagukat képessé teszik
a társadalmi és gazdasági integrációt is segítő szolgáltatások nyújtására;
 partnerséget, valódi együttműködést alakítanak ki a térségben működő munkaközvetítő
szervezetekkel, toborzó cégekkel,
a munkáltatókat tömörítő szervezetekkel, foglalkoztatási paktumokkal;
 elkészítik saját szolgáltatási
protokolljukat és saját önértékelési rendszerüket, szolgáltatásfejlesztést hajtanak végre;
 az elért eredményeket és tapasztalatokat megosztják másokkal, közös fejlesztéseket valósíta-

nak meg a programban részt vevő
szervezetekkel.
A programba való belépés foglalkoztatásbővítést jelent.
A családsegítő szolgáltatást
végző szervezet csak a fenntartó
támogató és az együttműködést
vállaló nyilatkozatával léphet be
a programba.
A teameket vezető szakembernek megfelelő szakmai tapasztalatokkal és a szociális munkában való jártassággal kell rendelkeznie.
A családsegítő szolgálatok többi
tevékenységében nem csökkenhet
a szolgáltatási színvonal a program ideje alatt. Ezért a programba
belépő családsegítő szervezeteknek a többi területeken szakmai
feladatokat ellátók létszámát meg
kell őrizniük, és a pályakezdők
köréből a többletfoglalkoztatást
kell megvalósítaniuk. Szolgáltatásaikat a programba bevontak
legalább felének legkevesebb egy
éven át, illetve a munkába helyezésükig kell nyújtaniuk. A humánfejlesztés eredményeit a szolgáltatás eredményességében, vagyis
a gazdasági integrációt elért ügyfelek számával kell mérni.
Együttműködést kell kialakítani a térségben működő alternatív
és állami munkaközvetítő szervezetekkel.

A program kísérleti jellegéből
fakadóan szükséges egy koordináló testület felállítása, amelynek
feladata a foglalkoztatási és képzési program összehangolásának
figyelemmel kísérése, segítséget
és iránymutatást adni, ha a program szakmai szempontból elágazási pontokhoz érkezik. A koordináló testület a szociális és foglalkoztatási szervezetek képviselőiből állna össze.
Korózs Lajos azzal zárta előadását, hogy a programban való részvételre pályázó önkormányzatnak
legyen helyi rendelete a beilleszkedésről, és erre a feladatra legyen
kijelölt szociális szolgáltatója.
A pályázathoz társulás esetén
valamennyi önkormányzat hozzájárulása és helyi rendelete szükségeltetik.
Az előadásokat követő vitafórumon Korózs Lajos, a szaktárca államtitkára ígéretet tett arra, hogy
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége állásfoglalásában foglaltakat és az elhangzott
véleményeket igyekeznek figyelembe venni és a módosító javaslatokat átvezetni a programba.
A TÖOSZ szociális bizottsága
a programhoz kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztésre tett
észrevételek alapján húsz pontban
fogalmazta meg állásfoglalását.

A szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként 2007-ben
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Az új rendszer bevezetése megköveteli az álláskeresési támogatás kiegészítésére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát is. Az álláskeresési
segély jelenlegi - a minimálbér arányában meghatározott – összege
lényegében megegyezik a közfoglalkoztatási támogatás javasolt ös�szegével, s emiatt az álláskeresési támogatás kiegészítésének elvi indoka megszűnik. A segélyezettek számának csökkentésében jelentős
szerepet szánnak az alacsony végzettségűek versenyszférában történő foglalkoztatását segítő Start Régió kártyának, másrészt a szociális szövetkezetek támogatásának, a helyi mikrohitel-, valamint a TÁMOP-programoknak. A programcsomag révén markánsan kettéválik
a szociális segélyezettek, illetve a foglalkoztatáspolitikai eszközökkel
támogatottak tábora. A tervek szerint a Start Régió kártya a Start Extra kedvezményt kiegészítő támogatásra jogosít, de többletfeltételeket
támaszt a munkáltatóval szemben: létszámnövelést és tartósabb foglalkoztatást. A szabályozási koncepció szerint: „A program keretében
a Start Extra kártyával rendelkező, a kártya kiállítását megelőzően
közfoglalkoztatási támogatásban részesülő regisztrált álláskeresőket
foglalkoztatók lehetőséget kapnak a Start Extra által biztosított első
éves kedvezmény (teljes járulékmentesség) kibővítésére további 2 évre, a foglalkoztatás megkezdéséig számított legfeljebb 3 évig, feltéve,
hogy a munkáltató határozatlan időre szóló munkaszerződést köt,
és ez alapján legalább 3 éves tartalmú foglalkoztatást vállal. A munkaadó a kedvezményt csak a mindenkor hatályos legkisebb munkabér
kétszeresének mértékéig érvényesítheti.” A Start Régiót az első évben
teljes egészében a Start Extra-program költségvetési forrásaiból finanszírozzák, a második évben a Start Extra által nyújtott kedvezményt egészíti ki a Munkaerő-piaci Alap (MPA), a harmadik évben
kizárólagosan MPA-forrásokból térítik meg a fix összeget a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai számára.

START RÉGIÓ KÁRTYA

1.	A TÖOSZ szorgalmazza, hogy
a tervezett jogszabály-változtatás előkészítésébe is bekapcsolódjon, mert alakítója kíván
lenni az önkormányzati világot érintő folyamatoknak.
2.	Az ellátások tervezett finanszírozása újabb terheket ró az önkormányzatokra, amelyekhez
személyi és anyagi forrásokat
kell rendelni. Kívánatos, hogy
a kormány a támogatások teljes összegét (munkavezetők
bérköltsége és járulékai 15–
20 közcélú foglalkoztatottakként, adminisztratív feladatokra munkaügyi ügyintéző bérköltsége és járulékai 50 közcélú
foglalkoztatottakként, munkaruházat, közcélú munka végzéséhez szükséges kézi eszközök stb.) finanszírozza meg, és
ne tegyen újabb forrás nélküli (vagy forráshiányos) feladatot az önkormányzatok vállára
(amely egyébként alkotmányos
aggályokat is felvet).
3.	Források arányának megváltoztatása tulajdonképpen burkolt támogatáscsökkentés,
mert a közfoglalkoztatást pótló juttatásban részesülők számára 90 százalékról 80 százalékra csökken a központi támogatás, az önkormányzatok
pedig nem tudnak majd 9 hónapon keresztül napi 6 órás
foglalkoztatást nyújtani nekik, tehát a közfoglalkoztatás
helyett marad a segélyfolyósítás, alacsonyabb állami támogatás mellett.
4.	Nem lesz egyszerűbb, hanem
bonyolultabbnak ígérkezik
a szabályozás. Az ellátástípusok közötti elhatárolás nem
egyértelműen értelmezhető
az új két ellátotti csoportnál
(rendszeres szociális segélyben
részesülők: RSZS – közfoglalkoztatást pótló juttatásban részesülők: KPJ), ebből a jogalkalmazás során nagyon nagy
problémák lesznek, az egységes jogalkalmazás hiú ábránd.
Emiatt célszerű lenne az egész
országra kiterjedően ingyenes
képzést nyújtani a szociális

ügyintézők részére és a felülvizsgálat határidejét bővíteni.
5.	A keresőtevékenység kezdő
napjától a rendszeres szociális segély összegének részbeni, 6 hónapig történő tovább
folyósítása indokolatlan. Nem
a munka világába történő integrálást segíti, hanem egy hamis paternalista érzést keletkeztet, aminek az a lényege,
hogy nem önmagáért a munkáért (és ami ezzel járó mentális és egzisztenciális felemelkedés) érdemes dolgoznod, hanem azért, mert még jutalmat
is kapsz érte.
6.	„A szociá lis igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek
az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt módosítása
alapján az aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek a rendszeres szociális segély helyett az úgynevezett aktív korúak ellátására

szerezhetnek jogosultságot,
amelynek keretében pénzbeli
ellátásként közfoglalkoztatást
pótló juttatás vagy rendszeres
szociális segély, emellett közfoglalkoztatás és különböző
típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások
járnak.” Ez egy újabb olyan
elem, ami még bonyolultabbá,
nehezebben átláthatóvá teszi
a rendszert. Célszerű lenne az
egyszerűsítés felé mozdulni.
7.	A munkára ösztönzés jegyében célszerű lenne az együttesen folyósítható segély összegét
(KPJ+ RSZS), illetve a rendszeres szociális segélyben részesülőknek juttatandó összeget
a nettó minimálbér 80 százalékában meghatározni.
8.	A közfoglalkoztatási támogatás feltételrendszere szerint
a 35 éven aluli, az alapfokú
oktatás nyolc évfolyamát nem
elvégzett személyek képzésben
való részvételre lennének köteA Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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lezettek. A tervezetből hiányzik, hogy a képzésben részesülőnek milyen időintervallumban kell teljesítenie képzési kötelezettségét (tehát, hogy nemcsak részt kell vennie az oktatáson, hanem sikeres vizsgát is
kell tennie meghatározott időn
belül), nem jelenik meg annak
szankciója, ha a képzésre kötelezett megszakítja tanulmányait. A képzést, valamint annak ingyenessé tételét pozitív
lépésnek ítéljük, azonban korábbi felvetéseinkre továbbra
sem kaptunk választ: az oktatási ágazat hogy tud erre felkészülni? (Bér, munkaóra, intézmény stb.) Az időközben
képzésére fordított összeg mi
módon térül meg? Hogy lehet
elszámoltatni a költségtérítéssel nem teljesítés esetén?
9.	A jogalkotó a szabályozásnál
nem vette figyelembe, hogy
a RSZS családi típusú támogatás, míg a KPJ személyre
szóló ellátás, valamint a szabályozás nem tiltja, hogy egy
családban akár több személy
is KPJ-ban, illetve egy családon belül az egyik RSZS-ben
a másik fél pedig KPJ-ben egyidejűleg részesüljön. Nem szerencsés, nem célravezető és nehezen kezelhető a kétféle (családi/fogyasztási egységgel számolt és személyi) típusú ellátás
együtt kezelése, együtt alkalmazása. A tervezett hatással
ellentétben további társadalmi feszültségek születhetnek
azokból az életszerű helyzetekből, amikor egy családon
belül akár két személy is KPJban részesülhet, illetve a családon belül az egyik személy
RSZS-re lesz jogosult és a másik személy pedig KPJ-ban részesül. Így előfordulhat az is,
hogy a jelenlegi segélyezetti
kör többletjövedelemre tesz
szert. Ez az anomália csak úgy
kezelhető, ha a jelenlegi tervezett szabályozással ellentétben
mindkét ellátás összege a jogosultság feltételeinek meghatározásakor jövedelemnek száÖNkormányzat
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mítana, illetve az együttesen
folyósítható támogatás összegét limitálni kellene.
10.	A z RSZS feltételrendszerénél
javasoljuk, hogy a „legalább
három kiskorú gyermekét
egyedülállóként nevel” megfogalmazás „saját háztartásában egyedül élőként nevel”
megfogalmazásra cserélődjön,
mert az említett jogosultsági
feltétel könnyen kijátszható
az érintettek részéről. Ha kell,
a segély reményében elválnak
egymástól, illetve más egyéb
módon olyan látszatot teremtenek, hogy egyedülállónak
minősüljenek.
11.	A normaszöveg feltételrendszere lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat helyi
rendeletben egyéb olyan feltételt is megállapítson, amely
a RSZS igénybevételére jogosít.
Ez a megoldás nem javasolható, mert helyi szinten fellazítja azt a már végre feszesebbé
formálódó szabályozást, amely
konkretizálja és szigorítja a jogosultsági kört.
12.	A támogatásra való jogosultság egyik előfeltétele az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése, amelyet
egységesen három hónapban
tanácsos megállapítani a tervezett két év alatti összesen
egy év helyett, mert így hos�szú ideig ellátás nélkül marad
az a személy, aki egyébként
más feltételek megléte esetén jogosult lenne az ellátásra. Fontos egyértelművé tenni a szabályozás szövegében,
hogy minden olyan felajánlott munkát köteles az ellátásra
jogosult elfogadni, amelynek
elvégzésére egészségi állapota és szakképzettsége, iskolai
végzettsége alapján alkalmas
(nem pedig megfelel a munkakör képzettségi, végzettségi szintjének, illetve ne csak
egy a képzettségnek, végzettségnek megfelelő, illetve egy
szinttel az alattinak megfelelő munkakör legyen felajánlható). Az RSZS folyósításának

feltételeként előírt beilleszkedést segítő program tartalmilag kiterjedt, szélesedett és egy
jobb életminőség feltételeinek
a megteremtését szolgálja.
13.	A közfoglalkoztatás tervezésével egyet lehet érteni, de egyszerűbb és praktikusabb keretek között. A január 31-éig
történő tervkészítés rugalmatlan és nem életszerű. A tervkészítés időpontja aktuálisan
essen egybe az önkormányzatok költségvetési rendeletalkotási kötelezettségének
időpontjával, hiszen a tervben létszámokat, forrásokat
és feladatokat kell megállapítani, amelyeknek meghatározása összefügg a költségvetés
tervezésével is. A költségvetési rendelet módosításával analóg módon legyen lehetőség év
közben a terven változtatni.
A tervezett szabályozás nem
kezeli az év közben zajló folyamatokat, így nagy a veszélye annak, hogy a merev és rugalmatlan tervezés nem éri el
a célját.A szolgáltatástervezési
koncepció kimunkálása újabb
olyan feladat, amelyet az önkormányzatok többsége nem
fog (nem tud) határidőre elkészíteni. Felmerül, hogy ezeket
a terveket kell-e régiós szinten összegezni? Mi van a kistérségi együttműködésekkel?
Ki és hogyan ellenőrzi – monitoring – a tervek végrehajtását (az év közbeni változásokat
is figyelembe véve)? Az egész
nem csupán egy újabb adminisztrációs teher?
14.	A közcélú foglalkoztatás kizárólag alkalmi munkavállalói
könyvvel történő végzésének
szabályozása az elérni kívánt
célt nem segíti, ezen túlmenően növeli az adminisztrációs terheket. A konkrét munkaszerződés hiánya későbbi
munkaügyi jogvita lehetőségét
vetíti előre (pl. a munkaszerződés része, illetve melléklete
a munkáltatói rendkívüli felmondás eseteinek részletezése,
munkaköri leírás és munkakö-

A polgármesterek kétféle panaszt hallanak. Az egyik, hogy autóval
jönnek a segélyért, akiknek nem is járna, a másik, hogy a minimálbérből élők igazságérzete sérül, mert a segélyezettek ugyanannyit, vagy
éppen többet kapnak ingyen, mint amennyiért ők keményen megdolgoznak. Márpedig egyszerű, de korántsem ártatlan tévedés, hogy
a segély annyi, vagy több mint a minimálbér. Mert átlagosan jóval
kevesebb. A statisztikai kimutatások szerint a tavaly előtti esztendő
160 ezer rendszeres segélyezettje családtagjaikkal együtt a népesség
3–4 százalékát alkotta. Segélyre az volt jogosult, akinél a családi jövedelem a családnagysághoz igazított nyugdíjminimum alattinak bizonyult. Az egy családra számított segélyezési átlag 17 ezer forint volt,
azaz a nettó minimálbér (54 ezer forint) harmadát sem érte el. Igaz,
a gyerekesek 2006 második felétől a 17 ezer forintnál többet kaphattak, tavaly pedig a családi segély átlaga elérhette a 30–35 ezer forintot is. Ám ez az összeg a 2007. évi nettó minimálbér alig több mint
fele. Az átlag azért alacsony, mert a rendszeres segélyen lévők többsége egyedülálló volt. A minimálbért közelítő segélyt ezért az összes
segélyezettnek csupán a 15 százaléka kaphatott, talán 20 ezer család,
azaz kevesebb mint a családok egy százaléka. Igaz ugyan, hogy még
ez a segély is – a többi szegényellátással kiegészülve – ellenösztönző
lehetett, de legfeljebb a vegetálást tette lehetővé. Többre pedig azért
nem volt már igény, mert sokak számára nincsenek olcsón elérhető
távolságban munkahelyek. Amennyiben tehát a jelenlegi, a létminimum alatti segélyszintet munkára ösztönzés céljából csökkentenék,
az óhatatlanul a legszegényebbek gyerekeit nyomorítaná. Tudomásul kellene venni, hogy az ellenösztönzés fő oka nem a segély magas,
hanem a bérek alacsony színvonala. Illetve, hogy számos ellátás csak
a legszegényebbeket célozza meg, miközben a körülöttük lévők többsége ugyancsak nagyon szegény. 
(a. g.)

ÁRTALMAS TÉVEDÉS

ri feladatok egyértelmű meghatározása). Javaslatunk szerint csak a 30 napot meg nem
haladó munkavégzés esetében
kellene alkalmazni az AM-t.
Az AM könyv a hatósági munkát is jelentősen és feleslegesen bonyolítja (minden egyes
„mozgást” határozattal kell lekövetni ).
15.	Az RSZS természetben nyújtható arányának megemelése
kiterjeszthető akár 100 százalékos mértékig. Ezen a területen joghézagként tapasztaltuk, hogy nincs az Sztv.ben elrendezve az az eset, ha
a szülő nem hajlandó együttműködni a családgondozóval,
sőt a gyerekének is megtiltja,
hogy a családgondozóval elmenjen bevásárolni. A fel nem
használt összegek pedig gyűlnek a családsegítő szolgálat
irodájában és senki nem tudja, hogy mi történjen ezekkel
a fel nem használt pénzösszegekkel, ugyanis erre az esetre
nincs szabály!
16.	A z RSZS-ek vonatkozásában
2009-től kötelezően van szabályozva az önkormányzattal,
illetve azon keresztül a Családsegítő Szolgálatokkal történő együttműködés. Az elmúlt
években az önkormányzatok
közül egyre többen vonultak
ki ebből (a jelenlegi szabályozás szerint még megtehették
ezt) a feladatkörből, mert nem
kaptak hozzá normatív támogatást. Továbbá a CSSK nem
láthat el hatósági feladatokat, és szerepénél fogva nem
is vállal fel olyan tevékenységet, ami konfliktushoz vezethet. A gyakorlati tapasztalatok szerint nem jelzik a nem
együttműködést, sőt ha nem
működik együtt, nem vállalják
a családgondozók az esetleges
atrocitásokat: a segélyezett inkább a munkaügyi hatóságnál
és ne az önkormányzatnál ütközzön.
17.	A továbbra is rendszeres szociális segélyre jogosultak körébe
soroltak között a programból

diszkriminatív módon kizárja
az 55. életévüket betöltötteket
(miközben a nyugdíjkorhatár
nő), a három, vagy annál több
gyermeket nevelőket (óvodás,
iskolás gyermek mellett tudna
dolgozni, ha akar). Miért minősítik őket a társadalom számára haszontalanoknak?
18.	Az egységes nyilvántartás létrehozása a törvények hatályba lépésével egyidejűleg nem
valósítható meg. Viszont nagyon jó lenne egy egységes
nyilvántartási rendszer bevezetése betekintési joggal (például amilyen az okmányirodáknál van az országos nyilvántartás a lakcímbejelentésekről). A munkaügyi hatóság
látná, hogy az önkormányzat
kit segélyez, az önkormányzat
is látná, hogy a munkaügyi hatóság kinek milyen juttatásokat ad, továbbá a lakcímváltozások is azonnal követhetőek
lennének.

19.	Már régóta várat magára és
most is elmaradt néhány fontos fogalom pontos és egyértelmű definiálása: mint például
a közcélú munka, a közhasznú
munka, a közmunka.
20.	A feketemunka szankcionálásával kapcsolatos szabályozás
csak akkor lesz eredményes, ha
a munkaügyi felügyelőségek
létszáma és ezzel együtt az ellenőrzések száma is nővekszik.
A két esztendőn belüli háromszori „elkapás” és annak következményeként a szankciók
csak ebben az esetben lesznek
érvényesíthetők. A három lépcsős szabályozást két lépcsőre
csökkentenénk. A tervezett első lépcsőnél nemcsak figyelmeztetnénk, hanem már három hónapra felfüggesztenénk
a segély folyósítását, a második
lépcsőben pedig megszüntetnénk a segélyezésre való jogosultságot.
Dr. Boda Boglárka
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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Az Önkormányzati Minisztériumban, 2008.
október 1-jén sajtótájékoztatón ismertették
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által – az Európa Tanács, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Dexia Kommunalkredit Hungary Kft. együttműködésével – meghirdetett
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját, amelynek
megvalósításában a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Önkormányzati Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium is részt vesz.
A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, s a közülük választottak megismertetése az ország
más önkormányzataival. A sajtótájékoztatón a program védnökeként az annak keretében kiírt pályázatról is nyilatkozott
dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter. A pályázatról
a TÖOSZ füzetet jelentetett meg, részletei a TÖOSZ honlapjáról letölthetők.

A TUDÁSODAT
ADD TOVÁBB!
A program az önkormányzatok
felelősségi körébe tartozó területeken az új és jobb megoldásokat
kínáló tapasztalatok, projektek
felkutatását, egyszersmind azok
szélesebb körű terjesztését szolgálja. A megvalósításában együttműködő szervezetek képviselőiből
álló Irányító Bizottság határozta
meg azokat a működési területeket, amelyekre 2008-ban pályázatot lehet benyújtani.
Az alábbiakban néhány véleményt ismertetünk.
Dr. Pallai Katalin, az Európa
Tanács szakértője:
A programot Magyarországon
idén először hirdetik meg, Európa több más országban már sikeresen fut. Ez a program a tudás
átadásának új kultúráját teremti
meg. Külföldi tapasztalat, hogy
a tudás továbbítása által javult
a kommunikáció az önkormányzatok között, a párbeszéd pedig
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lehetőséget nyújtott a módszerek
további fejlesztésére. Fontos, hogy
a program valójában nem a legjobb, hanem egy adott kérdésben
sikeres módszert megvalósító önkormányzatot készteti tapasztalatai átadására.
Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter:
Az önkormányzatok a bevételeik hatvan százalékát tőlük függő
forrásokból szerzik, és mindös�sze a fennmaradó rész származik
a központi költségvetési forrásból.
Ez azt jelenti, hogy nagyban függ
az önkormányzat tehetségétől,
hogy mennyi pénzhez jut. Az azonos feltételekkel rendelkező önkormányzatok között is jelentős
különbségek lehetnek: egyesek
közülük működnek, mások közülük csak vegetálnak. A cél az, hogy
azokat a módszereket, amelyek
egy helyen már beváltak, mások
is megismerhessék és alkalmaz-

zák. A három témakörben – a lakóhelyhez kötődés erősítése, roma
integráció a társadalmi kohézió
erősítésére, valamint tőkevonzás,
befektetők vonzása a településre
– a legjobb pályázatokat benyújtó
önkormányzatok elnyerik a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Díját és az egymillió forintos jutalmat, amelynek felhasználását
a program céljaival kell összhangban tartani.
Dicső László, Alsómocsolád
polgármestere, a TÖOSZ Baranya megyei tagozatvezetője:
A TÖOSZ elnökségi tagjaként
több alkalommal kezdeményeztem a tagönkormányzataink közötti információáramlás fejlesztését. Ezzel a programmal, remélem,
hogy valós szakmai tapasztalatcsere veszi kezdetét, amely magát
erősítve segíti a fejlődést hosszú
éveken át. Meggyőződésem, hogy
a kistelepülések csakis akkor lehetnek képesek fejlődni, ha önkormányzataik minden lehetőségről tájékozódnak és minden jó
ötletet felhasználnak.
Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára:
Számos polgármester telefonált,
akik elmondták, hogy az{önkormányzatuk a lakóhelyhez kötődést
milyen sikeres akcióval erősítette
a településükön, s megkérdezték,
hogy ilyesmire gondoltunk-e a pályázat kiírásakor. Az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés,
hogy pályázhatnak-e a kistérségek
is. Az Irányító Bizottság döntése
értelmében igen, de nekik bizonyítaniuk kell, hogy valamennyi
szereplő számára előnyös a pályázatukban szerepeltetett gyakorlat
bevezetése. Szerintem elsősorban
nem a témánként nyerhető egymillió forintos díj készteti pályázni az önkormányzatokat, hanem
a lehetőség, hogy a tudásátadási
folyamatban ők is nyerhetnek részint szakmai elismerést, részint
további új ötleteket, megoldási
vagy továbbfejlesztési javaslatokat. Itt ugyanis folyamatról van
szó, mert a pályázatban azt is meg
kell jelölni, hogy milyen módon
hajlandó az önkormányzat meg-

ismertetni a gyakorlatát másokkal. Abban bízunk, hogy ez a folyamat sikeres lesz, mert konkrét problémáikra hiteles forrásból kaphatnak konkrét válaszokat
az önkormányzatok. Ahogy a pályázat kiírása alkalmából rendezett sajtótájékoztatón az önkormányzati miniszter fogalmazott,
a tanulás legjobb módja a példamutatás. A népi mondás szerint
egy gyermeket attól fogva csak jó
példával lehet nevelni, amikortól
már nem fér el keresztben fekve
egy ágyon.
Dr. Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere, a TÖOSZ Pest megyei tagozatvezetője:
Egy településvezető számára elengedhetetlen a folyamatos tanulás, és legjobban tanulni a kollégáktól lehet. Remélem, hogy ezzel
a programmal szervezett keretek
között kaphatunk tudást mindenkitől, aki úgy érzi, hogy van
mit megosztania velünk. Fontos,
hogy minél több önkormányzat
vegyen részt a programban. Javaslom, hogy a TÖOSZ hivatalos
honlapján ne csak a díjazott települési önkormányzatok anyaga
jelenjen meg, hanem a helyezéstől függetlenül minden pályázó
jó gyakorlata, hiszen ezek is tartalmazhatnak olyan információt,
amit más önkormányzatok hasznosnak tartanak.
Molnár Gyula, Újbuda polgármestere, a TÖOSZ elnöke:
Az önkormányzati rendszer eljutott a teljesítőképessége határáig. Meg kell teremteni a minőségi
önkormányzás feltételeit. A TÖOSZ célja az önkormányzatiság
fejlesztése, ami összhangban van
a pályázat céljával. A pályázat új
fejlődési lehetőséget kínál.
Összeállította: Sabján Katalin
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IDÔSBARÁT DÍJAZOTTAK
Idősbarát önkormányzatokat részesített ünnepélyes keretek között elismerésben Szűcs Erika
szociális és munkaügyi miniszter és dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter október 2-án,
az Idősek Világnapja alkalmából
a Parlamentben rendezett Országos Idősügyi Önkormányzati
Konferencián.
Korózs Lajos államtitkár, az
Idősügyi tanács titkára levezető
elnökként adott szót a díjat nyert
önkormányzatok vezetőinek.
Az az élettapasztalat és bölcsesség, ami az idős emberekre jellemző, nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy a jövőt körültekintően tervezze meg a város vezetősége. Ezt
Koscsó Lajos, Tiszaújváros polgármestere mondta, aki a helyi
önkormányzat idősügyi politikájáról szólva megemlítette, hogy
noha városában a népesség átlagéletkora még most is alacsonyabb,
mint más településeké, de a lakosság mintegy 20 százaléka nyugdíjas, s az ő véleményük folyamatos
figyelembe vétele a városvezetés
létérdeke. A konferencia résztvevőinek tapsa fogadta bejelentését,
hogy a díjjal járó pénzt a székes-
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Idősbarát Önkormányzat Díjat – az 58/2004 (VI. 12.)
ESZCSM–BM együttes rendelet alapján – 2004-ben Móricgát, Nyíregyháza és Heves megye; 2005-ben Budapest
Angyalföld (XIII. kerület), Gyomaendrőd, Kompolt,
Miskolc, Tiszagyenda és Somogy megye; 2006-ban Békéscsaba, Budapest Erzsébetváros (VII. kerület), Diósberény, Hajdúböszörmény, Nyíracsád, és Jász-NagykunSzolnok megye; 2007-ben Abasár, Budaörs, Budapest
Terézváros (VI. kerület), Kunsziget, Makó és Szeged
önkormányzata kapott. Az idei díjazottakkal együtt
összesen huszonhét helyi önkormányzat képviselő-testülete érdemelte ki ezt a kitüntetést. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége különdíjában 2005ben Kunsziget, 2006-ban Szakadát, 2007-ben Kazár
önkormányzata részesült (az idei kitüntetettel együtt
a TÖOSZ néggyel toldotta meg az állam által díjazottak
sorát.) A fővárosi önkormányzat elismerő oklevelével
2006 óta büszkélkedhet Budapest Pestszentlőrinc–Pestszentimre (XVIII. kerület) önkormányzata.

ELISMERTEK

A TÖOSZ-tag önkormányzatok vezetői közül – a képek sorrendjében – Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere, Warvasovszky Tivadar; Mórahalom város polgármestere, Nógrádi Zoltán; Tiszaújváros város polgármestere, Koscsó Lajos; Pusztaederics község polgármestere, Gál Lászlóné vette át az idei Idősbarát
Önkormányzat Díjat a parlamenti ünnepségen.

fehérváriakéhoz hasonlóképpen
megduplázzák és a város nyugdíjas szervezetének rendelkezésére
bocsátják.
A 2004-ben alapított Idősbarát
Önkormányzat Díjat az idei felhívására pályázó 69 önkormányzat
közül hatan kapták meg: Budapest XVIII. kerületi önkormányzata, Mórahalom és Tiszaújváros város, Pusztaederics és Rózsaszentmárton község, továbbá
Székesfehérvár nagyvárosi önkormányzata.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége 2004 óta tevékeny résztvevője az idősbarát
önkormányzat mozgalomnak,
dr. Szabó József, Bihartorda község polgármestere személyében
tagot delegált az Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottságába, továbbá a pályázók közül
egy-egy kistelepülési önkormányzatot évről évre különdíjban részesít. Néhány hónapja a fővárosi
önkormányzattal közösen szervezett Idősek, önkormányzatok,
partnerség című konferencián
merült fel annak gondolata, hogy
a szövetségen belül jöjjön létre egy
a helyi időspolitika formálásával

ÉS TÖOSZOS HÁLÓZATUK
foglalkozó idősbarát hálózat a jó
példák megismerésére, terjesztésére, valamint a megoldandó
kérdések megvitatására, ötletek,
javaslatok cseréjére. A kezdetek
óta 319 települési önkormányzat
nyújtott be pályázatot az Idősbarát Önkormányzat Díjra. Közülük
167 tagja a szövetségnek, s a hálózat – amelybe bármely TÖOSZtag bekapcsolódhat – főként rájuk
épülne. Az erre irányuló javaslatot a TÖOSZ elnöksége nemrégiben egyöntetű szavazatával
támogatta, így Molnár Gyula elnök az október 2-ai parlamenti
ünnepségen bejelenthette a hálózat létrehozását. Az idősügyi hálózat vezetőségének tagjai azon
TÖOSZ-tag önkormányzatok
polgármesterei, amelyek az idősbarát pályázatokon díjat nyertek.
Az elnökséget a vezetésben Galuska László társelnök, Nyékládháza
polgármestere, az Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottságát

dr. Szabó József, Bihartorda polgármestere, a TÖOSZ-tag díjazottakat Lendvai Istvánné kunszigeti,
Laszk Gábor szakadáti, Molnár
Katalin kazári, dr. Tóth József angyalföldi, Balázs Zoltán kompolti, Tillmann András diósberényi,
dr. Katona Gyula nyíracsádi, dr.
Lénártné Benei Anikó abasári, dr.
Buzás Péter makói polgármester
képviseli. Az idei díjazottak közül új tagja a hálózat vezetésének
Nógrádi Zoltán mórahalmi, Koscsó Lajos tiszaújvárosi, Gál Lászlóné pusztaedericsi, Warvasovszky
Tivadar székesfehérvári polgármester és a TÖOSZ különdíjában
részesített kelebiai önkormányzat
első embere, Mackó József.
Gál Lászlóné Pusztaederics első embere a TÖOSZ polgármesternői tagozatának október 14-ei
ülésén bejelentette, hogy szívesen
látja bármely, az idősbarát önkormányzati gyakorlat iránt érdeklődő kollégáját a községében.

Miniszteri idősbarát különdíjat kapott dr. Szabó József bihartordai, TÖOSZ-különdíjat Mackó József kelebiai polgármester.
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Az Európai Bizottság által jóváhagyott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében a vidék gazdasági és társadalmi fejlődésének segítésére létrejött egy, pályázatonkénti legfeljebb 200 ezer eurós, azaz mintegy
50 millió forintos támogatási konstrukció. A cél megvalósítására az FVM,
mint az ÚMVP irányító hatósága meghirdette az integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT) cím elnyerésére irányuló pályázatát. A már meglévő közösségi művelődési létesítményekre alapozva, az FVM az oktatási és kulturális tárcával, továbbá számos más
minisztériummal együttműködve, valamint az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet koordinációjával dolgozta ki a több lábon álló, a helyi igényekre építő támogatás
odaítélésének kritériumait. A részletekről Hortobágyi Anna, az intézet kiemelt projektek elnevezésű osztályának vezetője tájékoztatta munkatársunkat, Hajós Annát.

IKSZTES
JÖVÔNK
– Kik jogosultak pályázni az IKSZT
cím elnyerésére? Mire kínál a cím
elnyerése lehetőséget?
– Pályázásra és a cím elnyerésére a csaknem háromezer, ötezernél
kevesebb lakosú településről a helyi és a kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati társulások,
nonprofit szervezetek és egyházak
jogosultak. A nyertes szervezetnek lehetősége nyílik a központ
létrehozására, és működtetésére
szolgáló uniós támogatási forrásokra pályázni.
– Lehet pályázni építésre vagy
vásárlásra is?
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– Nem, mert a cél a meglévő, funkciójukat vesztett
épületek infrastrukturális megújítása, műszaki korszerűsítése,
azokban a programok, szolgáltatások helyszínének kialakítása
és a megfelelő eszközök beszerzése.
– A megújított infrastruktúra
fenntarthatóságára igényelhető-e
támogatás?
– Az intenzív tárcaközi munka és megállapodások segítségével létrejövő komplex fejlesztés,
a kapcsolódó további hazai támogatások lehetővé teszik a közösségi tér megerősödését, funkcióinak
szélesítését, a XXI. században elvárható szolgáltatások fenntartható működtetését. Ehhez az első három évben működtetési támogatást kaphatnak a pályázók,
hiszen kalkulációnk szerint csak
erre évi 4–5 millió forint szükséges.
– Ha jól tudom, vannak kötelezően vállalandó, s vannak választható szolgáltatások ellátása is.
– A kormányzati elképzelések
szerint olyan új modell jön létre,
amely települési szinten integrálja
a meglévő és fejlesztendő szolgál-

tatásokat, illetve kiegészíti azokat a helyi igényekre alapozott elképzelésekkel. Ennek keretében
egyrészt kötelezően meghatározott, másrészt választható szolgáltatások kialakítása a feladata
a támogatást elnyerőnek. Kötelezően előírt az ifjúsági közösségi
programok szervezése, az ifjúságfejlesztési folyamatok generálása
és nyomon követése, információs
pont működtetése, internet-hozzáférés kialakítása, könyvtár, közművelődési programok szervezése, illetve a már meglévő szolgáltatókkal az együttműködés. Ezek
mellé választható a halmozottan
hátrányos gyerekek képzésére alkalmas „tanoda”, ahol személyre
szabott fejlesztési terv szerint foglalkoznak a gyerekekkel a pedagógusok, illetve kisgyerekek foglalkoztatását segítő egyéb programhoz kapcsolódó szolgáltató tér,
üzlethelyiség, postai szolgáltatás,
közösségfejlesztési programok generálása.
– Melyek a leggyakoribb célok
a választhatók közül?
– Ahol a posta megszűnt, ott
a postai szolgáltatások, ahol az iskola, ott napközi jellegű foglalko-

zás; a szabadidős, rekreációs tevékenységet pedig főleg az egészségügyi programok keretében kívánják fejleszteni a pályázók; ahol
igény van rá, ott kiadható üzlethelyiség például fodrászatnak, civil
szervezetek számára irodák kialakítása a fontos cél, hogy csak
néhányat említsek.
– Elkülönül az infrastruktúrára
és felújításra, valamint a működtetésre adható pályázati támogatás?
– Nem. A maximálisan igényelhető összeg a 200 ezer euró, amelyből meg kell jelölnie a pályázónak,
hogy fel kívánja-e használni a működtetésre kérhető összeget, vagy
a teljes igényelt támogatást a beruházásra akarja fordítani. A támogatási intenzitás 100 százalék, de
önkormányzatok esetében a nettó, egyéb jogi személyek esetében

bruttó, vagyis az áfával együttes
kiadás összege. Ezt a támogathatósági mértéket jogszabály határozza meg. A társtárcák pedig különböző módon nyújtanak egyéb
feladatokhoz kötött működési támogatásokat, illetve kapcsolódó
programfinanszírozási lehetőségeket az IKSZT-ek számára.
– Hány pályázat beérkezésére
számítanak?
– Előzetes felméréseink szerint
eddig mintegy ezerre.
– Akadály lehet az, ha esetleg
valamilyen másik, például a Közkincs pályázaton is indul az érintett?
– Nem.
– Hány évre tervezik a pályázatot?
– A pályázati lehetőség kerete
a 2013-ig futó Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program. Ez le-

Veszprém megyében
Első nekifutásra meglehetősen sok kistelepülési önkormányzat érdeklődött a többfunkciós intézmény
létrehozását segítő pályázat iránt, különösen abból
kiindulva, hogy a szaporodó, részben hagyományőrző civil szervezetek is egyre inkább igénylik a számukra is otthont adó létesítményt. Ráadásul az első információk nulla százalékos önrészről szóltak.
A beadási határidőhöz közeledve többen elbizonytalanodtak, főként azért, mert nem kaptak egyértelmű
választ az áfa befizetéséről, ami valójában húsz százalékos önrészt jelentene. Márpedig egy alig százmillióból gazdálkodó önkormányzat, vagy minimális működési költséggel rendelkező alapítvány,
egyesület képtelen lenne akár csak néhány milliót
is erre a célra fordítani. Nem beszélve arról, hogy az
önkormányzatok többsége külső profi céggel kénytelen kidolgoztatni a pályázati anyagokat. Szerencsések azok, amelyek a pályázatírókkal olyan szerződést
kötnek, hogy csak eredményes pályázat esetén fizetnek sikerdíjat. Veszprém megyében kistérségenként
mindössze 3–5 település nyújtott be, egyelőre szándéknyilatkozatnak, vagy koncepciónak számító pályázatot. A konkrét terveket csak pozitív visszajelzés
után készíttetik el.
Alsóörsön
A faluban évek óta tervezik a csaknem negyvenéves
művelődési ház külső-belső felújítását. Most – Hebling Zsolt alsóörsi polgármester szerint – a maximális 50 milliós pályázati támogatással ez is megvalósulhatna, valamint a fűtés, a vizesblokk korszerűsítése, a nyílászárók cseréje. Az épületben továbbra
is működne az időskorúak nappali ellátása, helyet

fekteti, hogy az elkészült beruházásokat legalább öt évig működtetni kell. Az a cél, hogy hosszú
távon fenntartható IKSZT-ek működjenek a településeken.
– Mikor bírálják el a pályázatokat?
– Az eredeti benyújtási határidőt egy hónappal meghosszabbította az FVM, így csak most
kezdődhet a pályázatok értékelése. Az október végéig tartó második benyújtási időszakban azokról a településekről pályázhatnak, ahonnan ezt eddig nem tették meg. Az első körben a döntés
várhatóan november végén lesz,
a másodiké december utolsó napjaiban. A formai és szakmai értékelés mellett tárcaközi bizottság
is vizsgálja a pályázatokat, amelyekről az irányító hatóság vezetője dönt.

kapnának a civil szervezetek, a két nyugdíjasegyesület, irodahelyiségeket alakítanának ki. Az elképzelések között szerepel a felnőtt könyvtár leválasztása
a gyermekkönyvtárról, az utóbbi az általános iskolába költözne. A színházterem az alsóörsi és lovasi
fiatalokból álló néptánccsoport próba- és fellépési
helye lehetne. A teleház mellett e-Magyarország pont
kialakítását is tervezik. Igénylik egy főállású alkalmazott beállítását is.
Balatonszepezden
A település számos rendezvényének helyszínéül szolgáló közvetlen vízparti terület fejlesztését szeretnék
az IKSZT-pályázat révén megvalósítani. Márton József balatonszepezdi polgármestertől hallottuk, hogy
a parkosítás mellett játszóteret, korszerű szabadtéri
színpadot, esetleg víziszínpadot terveznek. A terület egyébként a helyi civil szervezetek programjainak
helyszínéül is szolgál, a fiatalok különösen a zenés
rendezvényeket látogatják.
Csopakon
Ambrus Tibor polgármester szerint az IKSZT-pályázatuk révén elnyerhető összegből valódi közösségi
és szolgáltató intézménnyé válhatna a múlt század
harmincas éveiben épült csopaki művelődési ház.
Az épület felújítása mellett a belső terek átalakítását,
a tetőtér beépítését, ezzel együtt belső lépcső kialakítását is tervezik. Az általános iskolából átköltöztetik a könyvtárat, itt kapna helyet a Csopak Televízió
stúdiója, az e-Magyarország pont, a Magyar Nemzeti Vidéki Vállalkozási Információs Pont. Különböző közösségi irodákat alakítanak ki, többek között a falugazdász számára. A kis befogadóképességű
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színházterem már a községi rendezvények helyszíneként is működött, hetenként itt alkotnak az amatőr képzőművészeti egyesület tagjai, nyáron Csopak
Galériaként kiállításoknak ad helyet. Szeretnék, ha
e sokrétű tevékenységet pályázati támogatással egy
főállású munkatárs koordinálná.
Halimbán
Komplex szolgáltató hellyé kívánják átalakítani a halimbai műemlék jellegű kastélyban lévő művelődési
házat. Kissné Borbély Adrienn jegyző úgy véli, hogy
az épület sikeres pályázat esetén a két szomszédos
település, Szőcs és Öcs civil szervezetei, a többi között a mozgáskorlátozottak térségi egyesülete számára összejöveteleik helyszíne lehetne, a színházteremben pedig fellépési lehetőséget kapnának a művészeti csoportok. Az ilyen igényről már előzetesen
is kaptak információkat. Természetesen itt is kialakítanak egy e-Magyarország pontot, ifjúsági klubot,
s a polgárőrség is hozzájutna egy irodához.
Szôcön
A szőci polgármesteri hivatal épülete a művelődési
házat és az orvosi rendelőt is magában foglalja Az önkormányzat által benyújtott pályázat révén elnyerhető összegből ennek az épületnek a funkcióbővítését tervezik. Horváth Zsolt jegyző egyelőre 5 milliós
támogatást remél a pályázattól. Ebből szeretnék 2–3
civil szervezet működési feltételeit megteremteni,
s a művelődési ház könyvtárat egy rendezvények tartására szolgáló tér kialakításával bővíteni.
Tótvázsonyban
A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület által benyújtott
IKSZT-pályázat a jelenlegi polgármesteri hivatal
épületében a felső szint átalakítására irányul. Sárközi Miklóstól, Tótvázsony–Hidegkút körjegyzője
elmondta, hogy mindenekelőtt a pályázó egyesület
részére lesz így hely, de itt működik majd a községi
könyvtár, a helyi tévé stúdiója is. Másokhoz hasonlóan e-Magyarország pontot is létrehoznak.
Nagyesztergáron
Csaba Ferenc nagyesztergári polgármester a település érdekében is fontosnak tartja az Ányos Pál Emlékének Megőrzéséért elnevezésű helyi közalapítvány
IKSZT-pályázatát, mert ennek révén legalább megkezdődhet az elmúlt évtizedekben többször gazdát
cserélt, 2005 óta az alapítvány tulajdonában lévő,
több mint százéves Purgly-kastély felújítása, közösségi célokra történő hasznosítása. Az épület utca fe
löli részén néprajzi múzeum működik, ennek további megtartása mellett helyet kapna a falusi könyvtár,
az ifjúsági klub, e-Magyarország pont, internet-hozzáférési lehetőséggel, a baba-mama klub, a falugazdász és a polgárőrség irodája. Arra számítanak, hogy
pályázati támogatással néhány évre a működési költséget és egy főállású munkatárs bérét is finanszírozÖNkormányzat
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ni tudnák. Kétséges viszont, hogy a közalapítvány
állni tudja-e majd az esetleg elnyert 50 millió forint
20 százalékos áfáját. A teljes felújítás egyébként 150–
200 millióba kerülne.
Juhász Ferenc
Zsákán és Vekerden
A két Hajdú-bihari község közelsége kézenfekvővé
teszi, hogy önkormányzataik közösen pályázzanak
az integrált közösségi és szolgáltató tér létesítésére.
A zsákaiak lesznek a kivitelezők, s bizonyos szolgáltatásokat is végeznek majd az épületben, míg a vekerdiek a többi szolgáltatásból és az üzemeltetésből
veszik ki részüket. Céljuk egy több lábon álló, a helyi igényeken alapuló, a vidéki életminőség javítását
segítő intézmény létrehozása.
Újszentmargitán
A községben már működik teleház, a pályázat során
információs pontot szeretnének kialakítani, ahol számos szolgáltatást vehetnének igénybe a helybeliek.
Az újszentmargitai teleházat is integrálják az új intézménybe. Itt közösségi internet-hozzáférést tesznek
lehetővé, könyvtári és információs szolgáltatásokat
nyújtanak, közművelődési programokat, ezen belül
ifjúsági közösségi programokat szerveznek, fejlesztik
a fiatalok beilleszkedését a felnőttek világába. Szeretnének többfunkciós helyiségeket kialakítani.
Pocsajon
A településen is egy már meglévő épület átépítésével
alakítják ki az integrált közösségi és szolgáltató teret.
Pályázatukban ők is főleg az ifjúsággal kapcsolatos
tennivalókra koncentrálnak. A községben szeretnék helyben tartani a fiatalokat. Ez pedig csak úgy
lehetséges, ha csaknem olyan jó feltételeket teremtenek számukra, mint amilyenek a nagyobb városokba
vonzzák őket. Fontosnak tartják ifjúsági információs pont működtetését, a közösségi internet-hozzáférést, a könyvtári és információs szolgáltatásokat,
közművelődési programok szervezését.
Szentpéterszegen
A községben a faluház lesz az integrált közösségi
és szolgáltató tér központja, amely eddig is betöltötte a könyvtári funkciókat és a civil szervezetek
székházaként is működött. A könyvtárban közművelődési programokat szerveznek, könyvtári, információs és informatikai szolgáltatásokat nyújtanak.
Szeretnének helyben elérhető sokfajta szolgáltatást
létrehozni. A fejlesztés célja egy olyan többfunkciós, közösségi, közművelődési és szolgáltató központ,
amely szélesíti a helyben elérhető alapszolgáltatások
körét. Célul tűzték ki az információs és kommunikációs technológiák helyi elérhetőségének javítását,
a kulturális tevékenységek fejlesztését. Mindezzel teret adnának a lakosság számára a különféle igények
kielégítésének, megfelelő közösségi programok kialakításának. 
Gőz József

Nagylócon
Szécsény kistérségben Nagylóc település önkormányzata nyújtja be a pályázatot. Péter Gábor polgármestertől megtudtuk, hogy a pályázat révén szeretnék
a szolgáltatásokat egy fedél alá hozni. Az intézmény
egy régi önkormányzati épületben jönne létre, amely
így új funkciót kapna, élettel lenne megtöltve. A pályázat alapkívánalmain túl Nagylóc község önkormányzata egy civil szervezeti irodát is működtetni kíván a házban. Az 1700 lakosú településen több
civil szervezet működik átmeneti „gyűlő” hellyel:
hagyományőrzők, faluszépítők, idősek és hadirokkantak egyesülete, valamint a polgárőrség, nos, ezek
a szervezetek szabadon használhatnák az erre a célra
átalakított épületet. A nagylóci IKSZT kifejezetten
a nagylóciaknak épülne, kulturális tevékenységével
azonban (kiállítások szervezése, színpadi darabok,
irodalmi estek, zenés rendezvények stb.) nagyobb területet fed majd le. Az intézmény működtetéséhez
mindenképpen helyi szakképzett munkaerőt kívánnak foglalkoztatni, szerencsére van is kulturális területen felsőfokon képzett helyi jelöltjük erre a célra. A pályázat adta 50 millió forint egyelőre elégnek
látszik a tervezett beruházásra, de társfinanszírozásban is gondolkodnak. Amennyiben a településnek önrészt kell produkálnia, azt az összeg nagyságától függően belső tartalékból vagy banki hitelből
teremtik elő.
Holp Judit
Beleden
A Győr-Moson-Sopron megyei Beled község önkormányzata Vásárosfalu és Rábakecöl önkormányzatával karöltve pályázik az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésére. A 3000 lakosú község
önkormányzatának tulajdonában lévő kastély szinte

A Beke Márton és Ditzendy Károly Arisztid szerkesztésében készült módszertani kézikönyv az Új
Magyarorzág Vidékfejlesztési Program támogatási programjának eredményeként létrejövő integrált közösségi és szolgáltató terek tervezéséhez és
működtetéséhez nyújt segítséget. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint
háttérintézménye, a Vidékfejlesztési Képzési és
Szaktanácsadási Intézet támogatásával és közreműködésével készült munka széles szakértői, szerzői együttműködésre épült. A szerzők között van
Beke Pál (közösségfejlesztés), D. Frank Mariann
(emberierőforrás-fejlesztés), Fabulya Edit (teleházak), Herpainé Márkus Ágnes (szociális fejlesztések), Ramháb Mária (könyvtári információs szolgáltatások), Wéber László (ifjúságfejlesztés), akik
ajánlásokat fogalmaznak meg, továbbá a kialakítandó és működtetendő partnerségi rendszerre vonatkozóan ismertetnek több, a működtetés költségvetési, finanszírozási kérdéseivel összefüggő szempontot. A kézikönyv az integrált közösségi és szolgáltató terek modelljének elterjesztését, azok épületeinek felújítását, bővítését, korszerűsítését és az
IKSZT-ek működését lehetővé tevő kormányzati
program első pályázatának logikáját követi. Haszonnal forgatható tehát a benyújtandó megvalósíthatósági tervek elkészítése során. Ám a szerkesztők a pályázat adta kereteknél szélesebb spektrum
bemutatására törekedtek, így az egyes fejezetekben
olyan feladatokról, szolgáltatásokról, helyiségekről,
eszközökről is szó esik, amelyek megvalósítására,
kialakítására, beszerzésére csupán az egyéb támogatási programok kínálnak lehetőséget. A szélesebb
spektrummal az IKSZT-ekben rejlő számos lehetőség bemutatása volt a céljuk: az integrált közösségi és szolgáltató terek kialakítása ugyanis nem
egy egyszeri beruházás – noha ez a kormányzati
program leginkább kézzelfogható eleme –, hanem
egy hosszú távú szolgáltatás- és közösségfejlesztési
program, amely egy-egy település társadalmi-gazdasági fejlesztését is megalapozhatja.

EGY KÉZIKÖNYV

Galgagután
Balassagyarmat kistérségben a kistérségi társulás
központi szinten nem foglalkozik a lehetőséggel, nem
gesztorkodik az érdeklődő települések pályázatai felett. Mint a kistérségi társulás munkaszervezet-vezetőjétől megtudtuk, a térségben egyedül Galgaguta
településen merült fel a pályázás gondolata. Orgoványi László polgármester kérdésünkre elmondta, hogy
valóban napirenden volt a téma, a művelődési központot szerették volna felújítani és kialakítani közösségi szolgáltató térré, azonban az előzetes felmérések
alapján a pályázat nyújtotta plafonösszeg, az 50 millió forint kevésnek bizonyul, így elvetették a gondolatot. Pedig nem is lett volna nagy falat a pályázat
megírása: a kulturális intézmény felújítása és tartalommal való megtöltése nem mai gondolat, arra kész
tervekkel rendelkeznek, amelyek egy korábbi, sikertelen pályázatból maradtak rájuk. Az IKSZT-pályázat folyamatban van, az ÚMVP-s társfinanszírozások
szemrevételezése után dől el a sorsa. Riasztó ugyanis
a pályázók széles köre, s hogy emiatt a keretösszeg
minden bizonnyal nagyon gyorsan elfogy.

kínálja magát: a neobarokk stílusú épület falai közé
a XXI. századi igényeknek megfelelő közösségi teret
lehetne kialakítani.
– Vállaljuk, hogy a falubeliek mellett a másik két
község lakói számára is elérhetővé tesszük a kastélyba álmodott intézményeket, köztük a teleházat, az
információs központot – mondja Tompáné Balogh
Mária polgármester.
Az egyik szinten lévő tágas térbe korszerű konferenciatermet, házasságkötő termet lehetne berendezni, amennyiben elnyerik a kétfordulós pályázat első
menetében a címet, aztán majd a pénzt. Az előzetes
számítások szerint 50 millió forint kellene ahhoz,
hogy az 1905-ben emelt, műemlék jellegű épületet
minden vonatkozásban alkalmassá tegyék a közösA Települési Önkormányzatok
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ség és a szolgáltatás céljaira. A számos előírás közül a község vezetője az akadálymentesítést, a pelenkázó helyiség, a kerékpár- és a babakocsi-tároló
kialakítását említi. Ezek a feltételek ugyan fel sem
merültek 1905-ben, amikor a kastélyt építették, a de
a középső rész akadálymentesnek mondható, hiszen
a mozgáskorlátozottak bejutását az egykori hintófeljáró segítheti.
Az 1960-as években csaknem lebontott épületben
egyébként van mit tenni. Mert a megsemmisüléstől
ugyan megmenekült, de gépműhelynek használták.
Jelenlegi funkcióit akár kezdetleges szolgáltató térként lehetne aposztrofálni. Két termében tanítanak,
egyik helyisége a falumúzeumnak ad helyet. Alagsorában egyebek mellett a testépítő klub működik.
A külső homlokzat megújításra szorul. Ezt a munkát úgy kell elvégezni, hogy az épület ne szenvedjen stílustörést. Amennyiben a pályázat sikeres lesz
és a program zöld utat kap, a megvalósításhoz az önkormányzat 10 millió forintos önerővel számol.
Dunaszegen
A csaknem kétezer lakosú Dunaszeg önkormányzata
Kisbajccsal és a helyi Civil Népművészeti Egyesülettel fogott össze IKSZT-pályázatában.
– A jelenleg kétszáz vendég befogadására alkalmas
nagyteremmel, egy könyvtárhelyiséggel és egy olvasószobával rendelkező dunaszegi művelődési házat
szeretnénk rendbe tenni és bővíteni – mondta Babos
Attila polgármester.
A leendő multifunkcionális épületben egyebek
között tanácsadó helyiséget alakítanának ki, ahol
pályázati figyeléssel segítenék a vállalkozókat. A falugazdászt is a leendő szolgáltató térben találhatnák
meg azok, akiknek dolga van vele. A civil szervezetek, a klubok is korszerű körülmények között folytathatnák közösségépítő tevékenységüket. A partnertelepülés kulturális csoportjai ugyanúgy igénybe
vehetnék az integrált közösségi teret, mint az „anyatelepüléséi”.
A családok minden tagja számára szeretnének
szolgáltatást nyújtani, ezért játszótér kialakításban
is gondolkodnak. A pályázati összeg a teljes invesztíció 80 százaléka lehet, ez Dunaszeg esetében több
mint 35 millió forint. A fennmaradó 20 százalék
az önrész.
Maróti Zsuzsa
Kondoroson
Nem a nagyközség önkormányzata, hanem a Kondorosért Alapítvány pályázott egy háromszintes épület átalakítására. A leendő közösségi tér földszintjén,
az előtérben helyezik majd el a különböző témájú információs anyagokat, tájékoztatókat, szórólapokat,
hírleveleket stb. A jobboldali szobában a látogatók
használhatják internetet, digitális írástudásra tehetnek szert, és itt lesz a könyvtársarok is egy kisebb
létszámú csoportok befogadására is alkalmas társalgórésszel. Az emeleti csoportszoba nagyobb létszáÖNkormányzat
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mú képzések, tréningek, tanfolyamok, tájékoztatónapok, tanácsadások, klubfoglalkozások, bizonyos
közösségfejlesztési, egészségfejlesztési programok
színhelye lehet, az irodában részint a település civil
szervezetei egyeztethetik rendezvényeik heti vagy
havi beosztását, részint személyes tanácsadásban részesedhetnek az érdeklődők. A tetőtérben egyrészt
az ifjúság a maga számára alakíthat ki klubot, másrészt az önszerveződő körök, művészeti csoportok
kapnak csoportszobát, amelyben tehetséggondozó
szakkörök is működhetnek, vagy éppen a tanulási
nehézséggel küzdő fiataloknak szervezhetnek foglalkozásokat. Az alapítvány kuratóriumának reményei szerint a többfunkciós helyiségben folyamatosak lesznek a helybéli lakosok kézműves tárgyaiból,
fotóiból rendezett kiállítások.
Ribárszki Péter, a polgármesteri hivatal beruházással foglalkozó munkatársa az egyes szolgáltatások térbeli elhelyezéséről megjegyezte, hogy a leendő
IKSZT-ben a lakosság egészét érintő szolgáltatásokhoz rögtön a földszinten hozzá lehet majd férni, hogy
ne kelljen lépcsőt másznia a mozgáskorlátozottaknak és az idősebb korosztály tagjainak. A másik elv
az összehangolásban az volt, hogy az egymáshoz
közel álló tevékenységformákat kombinálják, valamint, hogy az ugyanazon korosztályhoz tartozókat érintő szolgáltatásokat egyazon helyiségbe telepítsék. Az IKSZT olyan szolgáltatásokat is nyújt
majd, amelyek eddig nem voltak elérhetők a kondorosiak számára. Ribárszki Péter megemlítette még
egy, az összehangolt működés megteremtését célzó
IKSZT-fórum felállítását, amelynek résztvevői lesznek a szolgáltatások működtetésében közreműködő
szervezetek tagjai, valamint valamenyi, az integrált
közösségi szolgáltató teret használó képviselője, s
ezért önmagában is közösségfejlesztő szerepe lehet.
Medgyesegyházán
Dr. Nagy Béla polgármester elmondta, hogy a nagyközség önkormányzata egy budapesti pályázati tanácsadó központhoz fordult, amely az önkormányzatok részére kiírt kétkörös pályázatok esetén azt a fizetési konstrukciót dolgozta ki, hogy előlegként 90 ezer
forint+áfa, a pályázat kiírójának első körös bírálatát
követő formai befogadó nyilatkozata után 100 ezer
forint+áfa, majd a második körben 90 ezer forint+áfa
illeti meg. Ezen túlmenően a pályázat elnyerése esetén a sikerdíja nyolc százalék. Amennyiben a támogatás menedzselésére, illetve az ötéves fenntartási
időszakra vonatkozó dokumentációk elkészítésére
az önkormányzatnak nincsen kapacitása, akkor azt
a cég szakértői gárdája külön megbízás keretében átvállalja. „Ezzel a konstrukcióval, úgy gondoljuk, hogy
az amúgy nem túl rózsás anyagi helyzetben lévő önkormányzatok kellő elkötelezettséggel, de kockázatmentesen vehetnek részt közös munkánkban”, írta
Medgyesegyháza első emberének a cégvezető. A kép-

Csanádapácán
A község önkormányzata konzorcium nélkül nyújtott be pályázatot a funkcióvesztett moziterem teljes
körű felújítására és bebútorozására. Szkaliczki Bernadett Diána, a polgármesteri hivatal munkatársa
elmondta, hogy a pályázat tartalmazza a könyvtár
felszerelését elektronikus olvasói rendszerrel, valamint a teleház gépparkjának két számítógéppel való
bővítését. Az önkormányzat a várhatóan a megnőtt
forgalmú művelődési ház működtetésének a finanszírozására is pályázik, egyébiránt a fenntartáshoz
szükséges kiadásokat a mindenkori költségvetési
alapból finanszírozza.
Szabadkígyóson
A ROP keretében korábban felújított és kibővített általános iskola épületéhez szervesen kapcsolódik egy
könyvtár és közösségi tér. Az IKSZT-pályázat elnyerése révén szeretné bővíteni az önkormányzat az engedélyes tervvel rendelkező általános iskola épületét,
kialakítani a kötelezően vállalt szolgáltatások infrastrukturális feltételeit, és működtetni a tájékoztatási,
ügyfélszolgálati, ifjúsági információs pontokat, segíteni a lakosság és a vállalkozások információhoz
való hozzájutását, megteremteni a közösségi internet-hozzáférést, fejleszteni a könyvtári és információs szolgáltatásokat.
– Mivel a tervezett, a közművelődési programok
infrastrukturális feltételeit garantáló építmény az iskolai épülethez kapcsolódik, új épületszárny jön létre a bővítés során – mondta Balogh József polgármester.
Saját forrásként a támogatás összegéhez igazodó áfát kell kifizetnie az önkormányzatnak. A telek
rendezett, zöld területtel és kötelező szabadtéri infrastruktúrával rendelkezik. Az épület főbejáratán
keresztül is megközelíthető, de külön bejárattal is
üzemeltethető. Mindez a hétvégi nyitva tartás miatt
fontos. A berendezéseket, eszközöket újonnan szerezzük be, a hasonló funkciót ellátó bútorok és eszközök már régóta selejtezésre szorulnak. Az új térbe áthelyezhető a jelenleg is használatban lévő két
e-Magyarország-pontos számítógép és egy multifunkcionális nyomtató.
Az engedélyes terv szerinti bővítéssel kétezer-háromszázhetvenhárom négyzetméter alapterületű
közösségi komplexum jön létre, amelynek nem egészen 10 százalékát teszi ki a bővítés. A polgármester
legalább öt DVD író-olvasóval rendelkező számítógép-munkaállomást, fekete-fehér lézernyomtatót,
lapolvasót, telefaxot, fénymásolót, szünetmentes

A fejlesztéspolitika képes közösségi terek kialakítására, de ahhoz, hogy ezek működőképesek legyenek, a helyi szükségletekhez igazodó tartalommal kell megtölteni őket. Az integrált közösségi és
szolgáltató terekben sokféle szolgáltatás telepíthető,
fontos azonban, hogy ezek ne szorítsák ki a közösségi programokat, teret hagyjanak az alulról jövő
elképzeléseknek, legyenek tehát szabad kapacitásaik is. Az épületek közösségi terek céljára szolgáló
átalakításakor ne a legolcsóbb, hanem a korszerű,
környezetkímélő, alacsony fenntartási költségeket
eredményező megoldások élvezzenek előnyt. Mivel a fejlesztési programok (ÚMVP, ROP-ok, TIOP,
TÁMOP) nem tartalmaznak fenntartási, működési
költségeket, a közösségi tereket fenntartható szolgáltatásokkal kell megtölteni. A közösségi programok erre önmagukban nem képesek, ezért olyan
szolgáltatásokat is szükséges a közösségi terekbe telepíteni, amelyekhez normatívák is kapcsolódnak.
Ezek kiegészíthetők a vállalkozói tevékenységekből származó bevételekkel. Igazából a hosszú távú
fenntarthatóság érdekében új normatíva bevezetése
lenne célszerű, hiszen a közszolgáltatások jelenlegi
normatívái, a vállalkozói és egyéb bevételek a stabil működést nem teszik lehetővé. A kétezernél kevesebb lakosú településeken nehéz, az aprófalvakban pedig csaknem lehetetlen az integrált közösségi és szolgáltató tereket kialakítani és fenntartani.
E helységekben hiányzik az IKSZT-be telepíthető
közszolgáltatások jelentős része, alig, illetve egyáltalán nem vonhatók be ebbe a folyamatba vállalkozói bevételek, s nincsenek helyben a közösségi tereket működtetni képes szakemberek sem.
(a. g.)

FEJLESZTÉS ÉS...

viselő-testület szeptember 30-ai ülésén foglalkozott
először érdemben az IKSZT-pályázattal, amelynek
benyújtása, majd az IKSZT megvalósulása esetén
minden bizonnyal fellendülne a közösségi élet, s új
lendületet kaphatna a szakmai munka a Farkas Gyula
igazgató által vezetett művelődési házban.

tápegységet, flipchartot, projektort, vetítővásznat,
CD-, DVD lejátszót, televíziót, megfelelő számú számítógépasztalt és -széket, vezetékes telefont és polcrendszert sorolt a kötelezően beszerzendő eszközök
közé. A könyvtári szolgáltatás színvonalának emelése érdekében pedig operációs rendszerrel és felhasználó szoftverekkel ellátott személyzeti számítógép-munkaállomás és olvasói számítógép, szélessávú
internetcsatlakozás, információs pult, a dokumentumok tárolásához, igénybevételéhez szükséges polcok,
folyóiratállvány, bútorok, asztalok (számítógépekhez
is), székek és olvasólámpák várnak beszerzésre Szabadkígyóson.
Dányi László
Mezôhéken
Mezőhéken – Fórizs Ágnes polgármester tájékoztatása szerint – az utolsó pillanatra maradt a pályázat elkészítése, de azt szerencsére még októberben
is befogadják.
– A pályázati adatlapot, sajnos módosították
az előzetesen letöltötthöz képest, részletesebb kidolgozást kérnek az elképzeléseinket illetően, ezért
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

23

ÖNkormányzat

néhány napot még rászánunk a kidolgozásra, mert
jó lenne, ha elnyernénk az IKSZT-címet – mondta
a polgármester.
A pályázati támogatással az önkormányzat tulajdonában lévő, felújításra szoruló művelődési ház
épületét szeretnék átalakítani, kibővíteni.
Kuncsorbán
– Kistérségünkben megalakult a Tisza-menti leader
Közhasznú Egyesület, amelynek székhelye Kuncsorba – mondta Rédai János, a település polgármestere.
– A kuncsorbai önkormányzat hosszú távra bérletbe adott egy 160 négyzetméteres épületet az egyesületnek. A kiírás szerint egy településről csak egy pályázatot fogadnak be, így Kuncsorbán a közhasznú
egyesület nyújtja be az IKSZT-pályázatot.
Szajolon
A szajoli önkormányzat szeptember 30-án nyújtott
be IKSZT-pályázatot, megcélozva a maximálisan elnyerhető összeget. Szöllősi József polgármester elmondta, hogy a szükséges önerőt az önkormányzat költségvetéséből fedezik, de a pályázat elbírálása után derül csak ki, hogy hitelből, vagy egyéb
bevételeikből.
– A pályázat nem igazán a mi térségünkre lett kiírva, hiszen itt az egy négyzetkilométerre eső települések száma jóval kevesebb, mint a Dunántúlon,
Dél- vagy Nyugat-Magyarországon – hangsúlyozta
a polgármester. Ott értelemszerűbb az aprófalvak
integrálása ezen a téren, mint a mi megyénkben.
A mi pályázatunkban javarészt a jelenleg is működő
könyvtárunk épületét szeretnénk felújítani, és a pályázatban leírt lehetőségek és opcionális térkialakítások inkább elméletileg, mint a gyakorlatban lesznek megvalósíthatók. Tudomásunk van arról, hogy
a szomszédos települések, Tiszapüspöki és Tiszatenyő is beadta ezt a pályázatot. Törökszentmiklóssal
és Szolnokkal értelmetlen lenne integrált közösségi
teret létrehozni Szajolnak. Ennek ellenére bízunk
a pályázat sikerességében, hiszen az 50 milliós beruházás a mi életünkben nem mindennapi lehetőség.
Simon Cs. József
Vas megyében
A kistelepülésekben bővelkedő Vas megyében csaknem kéttucatnyi önkormányzatnál a lakonikus tömörséggel megfogalmazott „nem pályázunk” választ
kaptam. Kámban például azért nem pályáznak, mert
nagy falatnak tartják a kiírást. Magyarszombatfán
nagyon szerettek volna pályázni az IKSZT kialakítására, de forráshiányos település lévén a pályázati
összeg áfáját nem tudják állni. Vépen iskolai pályázat viszi el a pénzt, ezért az IKSZT-pályázattal nem
is foglalkoztak. Amúgy a városi címre pályázó településen minden intézményi szolgáltatás ki van építve, igénybe vehető, nincs szükség egy külön közösÖNkormányzat
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ségi szolgáltató térre. Söptén nem tudnának főállású
művelődésszervezőt foglalkoztatni, de gond lenne
az önerőnek számító áfa megfizetésével, s a hosszú
távú működtetéssel is.
Hosszúperesztegen
A 750 lakosú Hosszúpereszteg korábban Egervölg�gyel alkotott körjegyzőséget, átmenetileg önálló településként működik, mert jövőre a Mikosszéplak,
Csehimindszent alkotta körjegyzőséghez szándékoznak csatlakozni. Dénes Károly polgármestertől
megtudtuk, hogy az idei IKSZT pályázati kiíráson
még nem kívánnak részt venni, de figyelemmel kísérik más pályázók tapasztalatait, s ha lesz pozitív
visszajelzés és újabb pályázati kiírás, akkor jövőre
mindenképpen pályázni fognak. Az erre vonatkozó
előkészületeket már megtették. A településen működik egy hasonló közösségi tér, a művelődési háznak
önálló művelődésszervezője van. A házban könyvtár, e-Magyarország pont és általános iskolai napközi is működik, de szeretnének kialakítani egy idősek
klubját is. Ez lenne az IKSZT-pályázaton való részvétel legfőbb indoka, de az ilyen projekt a pályázati
kiírásban igazán nem élvez prioritást. Jó lenne felújítani, bővíteni a jelenlegi művelődési házat, s ebben,
amit lehet önerőből megvalósítani, bár a nagyobb
beruházáshoz szükség lenne pályázati támogatásra
is. Az e-Magyarország pontot is szeretnék fejleszteni, a büfé részen eladóteret létesítenének, kicserélnék a nyílászárókat, végrehajtanák a fűtéskorszerűsítést. Az 50 millió forint pályázati támogatásnak
lenne helye, az áfa megfizetése viszont nagy terhet
jelentene.
Káldon
A csaknem 1200 lakosú község önkormányzata nagy
lehetőséget látott az IKSZT-pályázatban.
Simonics Pál polgármester elmondta, hogy aláírta
a pályázati anyagot, mert amire csak lehet, igyekeznek pályázni. A közösségi és szolgáltató tér vázlattervét egy ismert szombathelyi építész készítette el.
Az északi oldalfal üvegből lesz, és a házasságkötő teremből egyből a templomra lát az ifjú pár. Jobb felől
pedig a kis-somlói hegyet lehet látni. Jelenleg van egy
régi, nagyméretű kultúrházuk, amely egykor istálló
vagy magtár lehetett. Három szinten, lejtősen terül
el. Ezt az épületet tervezik átalakítani. Ide csoportosítják majd a civil szervezeteket, lesz egy nagyterem
egyebek mellett az önkormányzati ülések és házasságkötések számára, lesznek számítógépek, és független kultúrházigazgatót alkalmaznak majd.
A településen az átlagosnál több a civil szervezet.
Az e-Magyarország pont most a könyvtárban van
kialakítva, ez utóbbit átviszik majd a közösségi térbe. A pályázati összeg áfáját ki tudják fizetni, ez be
van építve a költségvetésbe. A támogatás utáni működtetést is finanszírozni tudják.
Lendvai Emil

arco

Napjainkban már-már gyakori a polgármesteri tisztségnek az e tisztséggel összefüggő bűncselekmény miatt megszűnése, s az se ritka, hogy a tisztségét vesztett bűnelkövető – amennyiben a közügyektől nem tiltották el, s az időközi választáson ismét megméretteti magát – újra
bizalmat kap a helyi választóktól. Ez történt például legutóbb, szeptember 13-án a BorsodAbaúj-Zemplén megyei Baskón, ahol a rágalmazási perben elmarasztalt, s emiatt tisztségét
vesztett Hegedűs Szilárd a 150 érvényes szavazatból 95-öt, míg büntetlen kihívója csak 55-öt kapott. Először fordult elő azonban, hogy egy tisztségét hasonlóképpen elvesztett, majd visszanyert bűnelkövetőt egy
megye településeinek polgármesterei ismét vezetőjükké válasszák. Így lett megint tagozatvezető a rágalmazásért elítélt Schmidt Jenő, Tab város újra megválasztott polgármestere Somogyországban; a TÖOSZ Somogy megyei tagozatának vezetője.

SCHMIDT JENÔ ÚJRA

tagozatvezetô
Az eset alátámasztja a legutóbbi KÖEFülésen az önkormányzati oldal által közösen beterjesztett és elfogadott javaslat indokoltságát: pontosítsa a parlament
a polgármesteri tisztség bűncselekmény
elkövetése miatti megszűnésének eseteit.
Hogy az időközi választás, meg még a tagozati gyűlés is megtakarítható legyen,
ha valakit – mint például Schmidt Jenőt
– a bíróság kétszáz napi, naponta háromszáz forintos pénzbírság megfizetésére
ítélt, s ezt az összeget az illető befizette.
A TÖOSZ-ban – a szervezet alapszabályának megfelelően – tisztséget
csak választott önkormányzati szereplő gyakorolhat, ezért a Somogy megyei tagozatvezetői tisztséget betöltött
Schmidt Jenőnek a bírósági döntés folytán ez a megbízatása is automatikusan
megszűnt. Emiatt – a tagozatvezetői
beosztás betöltése érdekében – gyűltek
össze október 9-én a megye TÖOSZ-tag
önkormányzatainak polgármesterei.
A megyei polgármesteri fórumon
résztvevőket Gelencsér Attila, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte, aki egyrészt kifejezésre juttatta, hogy a jelenlegi kormány a megyei önkormányzatok
ellehetetlenítésére törekszik, másrészt
aggályát fejezte ki az önkormányzati érdekérvényesítés hatékonyságát illetően.
Úgy vélte, hogy az érdekszövetségek alszanak, keményebben kellene felemelniük a hangjukat.
Az elnöki beköszöntőt követően a jelenlévő polgármesterek ismét egyhan-

Jauernik István, Schmidt Jenő és Zongor Gábor

gúlag megválasztották Schmidt Jenőt
a Somogy megyei tagozat vezetőjének.
Jauernik István, az Önkormányzati Minisztérium államtitkára részletes
tájékoztatást adott a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma tevékenységéről, valamint az aktuális önkormányzati ügyekről, s külön részletességgel szólt a 2009. évi költségvetés
várható alakulásáról.
A jelenlévő polgármesterek többnyire
az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatban tettek fel kérdéseket, illetve fogalmaztak meg javaslatokat.
Az államtitkár, amiként tájékoztatója
során, akként a válaszaiban is bizonyította a helyi önkormányzatok iránti elkötelezettségét.
A fórumon Zongor Gábor, a TÖOSZ
főtitkára tájékoztatta a jelenlévőket

a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Programja indításáról, buzdítva a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a meghirdetett pályázaton.
Végezetül Flaiszt Ágoston, az Infinity Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta a résztvevőket az Együtt a környezetért program nyújtotta lehetőségekről,
amelyhez kapcsolódva az önkormányzatok segítséget kaphatnak a környezetvédelmi és energetikai uniós pályázataikhoz.
A fórumon jelenlévők nyilatkozatai
szerint hasznos volt az ismételt együttlét, viszont arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne eredményesebben aktivizálni a távollévőket, nem sikerült
megoldást találniuk.
Sólyom Z.
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Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere, a Dunakanyari
és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke,
az M0 Érdekvédelmi Egyesület elnöke és nem utolsósorban a TÖOSZ
Pest megyei tagozatvezetôje. Vele készített interjút munkatársunk,
Hegedûs Eszter.

AHOL
MINDIG
történik valami
– Szentendrén mindig történik valami. Ez olvasható egy helyütt a honlapjukon. Most éppen mi történik?
– Nemrég zárult százötven aktív résztvevővel a testvérvárosi kulturális fesztivál, október 11-én itt volt a Magyar
Festészet Napja országos megnyitója. A hivatal szakemberei
hagyományteremtő céllal közigazgatási fórumot szerveztek,
hogy a jogszabályi változásokról első kézből tájékoztassák
a lakosságot. Most fejeződött be a kistérségi szintű, nagy sikerű Dunakanyar Nyári Játékok. November 7-én Hamvas
Béla emlékest lesz, és készülünk az Adventi Sokadalomra,
valamint a jövőre aktuális Szentendre 1000 éves elnevezésű
rendezvénysorozatra is.
– Tizennégy nap telt el a Megyeri híd megnyitása óta. Rövid idő, de bizonyára már vannak tapasztalataik a közlekedést illetően.
– Már a híd átadásakor tapasztalható volt, hogy a forgalom
növekszik. A 10-es és 11-es út eddig is rendkívül terhelt volt.
Az elmúlt hétvége programjai is sok látogatót vonzottak térségünkbe: egészen Tahitótfaluig gyűrűzött a kocsisor. A híd
Szentendre felőli megközelítése a korábban kialakított körforgalmon keresztül a reggeli és a csúcsidőszakokban nem teszi
lehetővé a folyamatos haladást. Jelenleg az érintett települések
önkormányzatainak bevonásával zajlik egy átfogó zaj- és forgalommérés, amit 2-3 hónap múlva megismétlünk.
– Hogyan halad a megnövekedett forgalom kezelésére kiépítendő közlekedéstechnikai eszközök megvalósítása?
– Az érintett települések önkormányzatai közös bejáráson
egyeztettek a Közútkezelő Kht. szakembereivel a szükséges
beruházásokról, amit megküldtünk a Közlekedés-fejlesztési
Koordinációs Központnak. Bízom abban, hogy mindent sikerül megvalósítanunk, hiszen ezek a szakemberek szerint is
nélkülözhetetlen közlekedésbiztonsági fejlesztések.
– Az M0 Érdekvédelmi Egyesület a megígért kis közúti híd
helyett beérte egy kompenzációs csomaggal. Mi van ebben?
– Az elmúlt időszakban a szaktárca a híd átadására készült.
Szentendre képviselő-testülete, mérlegelve a város érdekeit
és figyelembe véve Szigetmonostor érveit, a Határcsárdánál jelölte ki egy gyalogos-kerékpáros híd helyét. Ennek természetvédelmi előnye, hogy a környezet minimális megterhelésével
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kínál lehetőséget a Szentendrei-sziget természeti értékeinek,
szépségeinek megtekintésére. Egyszersmind, mivel a mentőautó áthaladhat rajta, lehetővé teszi a szigeten élők sürgősségi
egészségügyi ellátását. A kompenzációs csomag része a Szentendrei-szigeten kialakítandó katasztrófavédelmi központ, ami
az esetleges katasztrófahelyzetek gyors elhárítására szolgál.
A csomag kereteiben oktatási, környezetvédelmi, turisztikai
fejlesztésekre is sor kerülhet, ha a szigetmonostori testület
elfogadja a kormány javaslatát. A Volánbusz Zrt. a Megyeri
híd átadása miatt kialakított új forgalmi rendjét az érintett
települések szakbizottságai, Szentendrén a közlekedési szakemberekből álló közlekedési munkacsoport is véleményezi.
A véleményezési eljárást követően a kistérség és az M0 Érdekvédelmi Egyesület megteszi a további lépéseket.
– Mit vár az egyesület és a szaktárca novemberi tárgyalásától?
– Bízom abban, hogy a tárca, korábbi ígéreteihez hűen,
forrást nyújt térségünkben a forgalomtechnikai eszközök
telepítésére, valamint a pomázi és a budakalászi elkerülő út
megépítésére, a szentendrei tehermentesítő út tervezésére.
A zaj- és forgalommérési adatok tükrében, ha szükséges, további környezet- és közlekedésbiztonsági eszközök beszerzését fogjuk kérni.
– Szentendre jövőjét a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia programban részletesen kidolgozták. Azt írják benne,
Szentendre, okos, zöld, megújuló és együttműködő város, a kultúra városa. Kifejtené néhány mondatban, hogy mindez mit
jelent?
– A képviselő-testület által pártállástól függetlenül egyhangúan támogatott Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia
távlati célokat tűzött ki, mintegy 10–15 évre adva jövőképet
a lakosságnak, a város vezetésének, a vállalkozói rétegnek,
a civil szervezeteknek. Két éve tudatos stratégiaalkotással
kijelöltük a fejlődési irányokat, amelyeken főként pályázati
forrásból, magántőke bevonása mellett tudunk haladni. Megválasztásom óta kiemelt feladatnak tekintem a pályázatok
előkészítését: hosszas előkészítő munka kezdődött, beindult
a terveztetés, az engedélyeztetés, és erős lobbitevékenységet
folytatunk. Szentendrén az idei esztendő a pályázatok éve

volt. Míg a 2006-ban elnyert pályázati támogatások összege
37 millió, a 2007-ben 22 pályázaton elnyert támogatási ös�szeg már 173 millió forint volt, idén pedig már 300 milliónál
tartunk. Csak céltudatos, következetes munkával tudunk egy
versenyképes, világos jövővel bíró várost teremteni az itt élőknek, és mindazoknak, akik az ideköltözést tervezik. Az élhető
és minőségi élettér mellett természetesen mindezek pénzügyi hátteréről is gondoskodnunk kell. Már két éve kiemelt
projektként pályáztunk állami támogatásra a rendelőintézet,
a gát és a belváros rekonstrukciójára, ezeket a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács egyhangúlag támogatta is, de az utolsó körben mégsem kaptuk meg a támogatást.
Nem adtuk fel, hanem szakértőket vontunk be és lobbizni
kezdtünk, megkerestük Bajnai Gordont, Fodor Gábort, Magyar Bálintot, Szabó Imrét, Garamhegyi Ábelt, Mosonyi Balázst, Weingarten Lillát. A járóbeteg-ellátás korszerűsítésért
75 ezer ember érdekében 865 millió 500 ezer forint támogatásért indul harcba a város önkormányzata. Jelenleg a legfontosabb a funkcióbővítő belváros-rehabilitációs program.
Az első ütemben másfél milliárd forintra pályázunk, amelyből a belváros élhetőbbé tétele, táblák kihelyezése, akadálymentesítés, földszinti üzletek és emeleti lakások kialakítása,
az utcaburkolat és a világítás rehabilitálása mellett az országos
hírű kiállítóhelyként funkcionáló Művészet Malom hiányzó
szárnyának befejezését is szeretnénk megvalósítani. A második ütemben ugyanennyit szeretnénk az említett beruházások
folytatására, valamint a Duna-korzó rehabilitációjára költeni. A szentendrei árvízvédelmi védőmű
megerősítése és átalakítása a történelmi
óváros védelmének érdekében című projekt tervezési és előkészítési összköltsége
28 millió forint. Az első fordulóban benyújtottuk a pályázatunkat, jelenleg értékelés alatt van. Az egyik legfontosabb
fejlesztés a polgármesteri hivatal komplex akadálymentesítése, amely 8 millió
forintba kerül. A magyarországi középületek túlnyomó többsége a mozgáskorlátozottak számára nem nyújtja az Európában megszokott komfortot, gyakran
látogathatatlanná teszi őket. Korábban
pályázati forrásból nyert támogatásból
megvalósítottuk a polgármesteri hivatal bejárata akadály- és balesetmentes
megközelítését, illetve a hivatal belső
udvarán átalakítottuk a parkolót, mozgássérült parkolóhelyeket is teremtve.
Ezek a fejlesztési célok a Dumtsa-tervben közérthető, mozgósító szlogenekkén szerepelnek. Minden évben elkészül egy
cselekvési program, amely tartalmazza a következő két év beruházási terveit, a hozzárendelt pénzügyi forrásokkal.
– Jelenleg éppen mi valósul meg ebből a rendkívül szerteágazó, gazdag és alapos programból?
– A felújított Barcsay Általános Iskola és bölcsőde átadásával és az „ovi-suli” pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekkel városunkban a nevelési-oktatási intézmények csaknem
fele a jövő év végéig felújított és új eszközállománnyal felszerelt épületben működhet. Szintén európai uniós támogatás-

ból átadtuk egy forgalmas szakasz kerékpárútját is. Emellett
magántőke bevonásával épül az uszoda, városi játszóterek
újulnak meg, ettől az évtől minden szentendrei újszülött babautalványt, az elsősök pedig ingyenes tankönyvet kapnak,
és beindult a Talentum-ösztöndíj program is. Nekünk fontos
a jövő generációjának támogatása és életminőségének javítása. Számos program segíti az újszülötteket, az óvodásokat,
kisiskolásokat, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányokat
folytatókat. Kistérségi szinten is van nyertes bölcsőde és településközpont felújítására nyert pályázat, valamint kerékpárút és szennyvízcsatorna építésére is közösen nyújtjuk be
a támogatási igényt.
– Hol tart a HÉV-aluljáró felújítása, átépítése?
– A városunkba érkezők, valamint az ingázó helyi és kistérségi lakosok nap nap után szembesülnek az aluljáró „kellemetlen” látványával. A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia
egyik kiemelt fejlesztési területe az intermodiális csomópont,
ennek része a HÉV-aluljáró is, aminek felújítási előkészületei
egy idén elnyert pályázati támogatásból már megkezdődtek.
Szeretnénk, hogy a város ezen „bejárata” is csinos külsővel
várja az ide érkezőket. Az elavult, rossz, hiányos világítás,
a megrongált és sérült burkolat néhány hónapon belül a múlté
lesz, a falakra pedig alkalmi kulturális galériákat szervezünk.
A közvilágítás felújítása keretében 30 új lámpatest elhelyezését
tervezzük, a meglévő korszerűtlen és gazdaságtalan világító
testeket újakra, energiatakarékosakra cseréljük, s az aluljáró
felé is biztonságosan lehet majd közlekedni.
– Nem lehet könnyű egy ilyen rendkívül gazdag hagyományokkal, pezsgő
kulturális élettel, óriási turizmussal,
rengeteg civil szervezettel, s nyilván ezer
gonddal is bíró, 25 ezer lakosú település első emberének lenni. Hogyan bírja
a gyűrődést?
– Nem egyszerű feladat, de igyekszem
megtartani a család és a hivatali munka közötti egyensúlyt. Feleségem és két
gyermekem maximálisan mellettem áll,
támogatnak céljaim elérésében. A városi
gyereknap és a karácsonyi jótékonysági
„angyalmama”-rendezvény szervezésében a feleségem, dr. Szántó Csilla is
aktívan közreműködik. Erős érdekvédelmet alakítottunk ki önkormányzati
szövetségeknél, régiós és agglomerációs
érdekvédelmi szervezeteknél. Ennek köszönhetően sikeresen léptünk fel a BKVjegyáremelések ellen, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola bezárása ellen, és az M0 Érdekvédelmi Egyesületben is. A hivatal
munkatársai sokat segítenek a Budapesti Aglomerációs Fejlesztési Tanács, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása, valamint a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
szervezeteinél végzett érdekvédelmi tevékenységem során,
amelynek célja elsősorban Szentendre, a kistérség és az agglomerációs települések érdekeinek becsatornázása az országos politikába.
A Települési Önkormányzatok
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Először fejthette ki hivatalos, országok közötti tárgyaláson a véleményét Viniczay Tibor,
Szentgotthárd első embere az Ausztriába, de
a települése közelébe tervezett hulladékégető helyszínéről. A polgármester a Szabó Imre magyar és Josef Pröll osztrák környezetvédelmi miniszter
megállapodása alapján Budapesten tárgyaló magyar–osztrák
konzultatív csoport Oláh Lajos államtitkár vezette oldalának
tagja volt, míg a Leopold Zahrer szakállamtitkár vezette osztrák oldalon Burgenlandot Anton Hombauer környezetvédelmi vezető képviselte. A magyar fél a tárgyaláson azzal érvelt,
hogy közös érdek a térség idegenforgalmi vonzerejének megóvása, amit tájvédelmi szempontból jelentősen csökkent a tervezett beruházás. Oláh Lajos államtitkár mindkét országban
a beruházás társadalmi támogatottságának hiányára hívta
fel a figyelmet és a jószomszédi viszony erősítése érdekében
kérte az osztrák tárgyalópartnereit, hogy közösen keressenek
a hulladékégetőnek a határtól jóval távolabb eső helyet, mert
a Szentgotthárdtól alig egy kilométernyire tervezett helyszín
ellentétes a helyi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseivel
és egyes környezetvédelmi szempontokkal is.

HÍRSZÓRÓ
n Az idősek hete alkalmából

Berente kétszázhetven 60 esztendősnél idősebb lakosát egyenként
3 ezer forintos vásárlási utalván�nyal ajándékozta meg az önkormányzat. A Szent Borbála nevét viselő idősek otthonában tartott záró
ünnepségen – amelyen részt vett
Juhász József polgármester és fellépett Aradszky László táncdalénekes – elhangzott, hogy a hetes
program leglátogatottabb eseménye a miskolci Semmelweis Kórház
kihelyezett állomásainak 729 ingyenes szűrővizsgálata volt.
n A negyvenéves helyi óvoda
jubileumi rendezvényén a vendég Manninger Jenő országgyűlési képviselő, megyegyűlési elnök
és Seffer József vonyarcvashegyi
polgármester, valamint a házigazda Gál Lajos gyenesdiási polgármester jelenlétében a korábbi településvezető Szalóky Jenő mondott
köszöntőt és emlékeztetett az intézmény múltjára.

ÖNkormányzat

A Települési Önkormányzatok

28 Országos Szövetségének folyóirata

n Falusi vendéglátók találkoz-

tak Orfűn, ahol országos sütő-főző fesztivált tartottak a turizmusból is élő települési önkormányzatok számára. A hazaiak, továbbá Kovászna megye delegációja,
Székelyföld küldöttsége és a Szerémség vendégfogadóinak csapata
mellett Bajorországból és Szászországból is érkeztek résztvevők.

n Horvát falunapot rendeztek

Drávasztárán, összekötve az eseményt a 14 millió forintos támogatásból felújított, önállóan működő iskola, illetve annak ebédlője átadásával. A gazdag programban részt vett a támogatást nyújtó
önkormányzati minisztérium vezetője, dr. Gyenesei István is.
n Rétesfesztivált tartottak Kondorfán. Ötödik alkalommal készültek a legkülönfélébb töltelékű tészták az őrségi településen.
A rétes mellé gulyás is járt; több
kondérban rotyogott. A kóstolók
mellett fellépett a Viszáki As�szonykórus, Kaczor Ferenc, a Magyarlaki Hagyományőrző Egyesület, az őriszentpéteri rock and
roll csapat, Magyarics Bettina és
Horváth Pika Tibor cigányzenekara. Este pedig bálban szórakozhatott a szép számmal összegyűlt
vendégsereg.
n Malacnevelde lesz Baracs határában. Makó József polgármester szerint a terület mezőgazdasági övezet, ahol kert- és földművelésre alkalmas zártkertek vannak,
nem üdülőtelkek. Bízik állatorvos ismerőse értékítéletében, aki
járt már hasonló, zárt rendszerű
malacneveldében és mellette nem
érzett semmiféle szagot. A malacnevelő telep valamennyi iratát,
tervét egyébként bárki megnézheti a községházán. A leendő telep közvetlen hatásterületét mindössze 67 méterben jelölték meg
a szakemberek, tehát a megépítése ellen legfeljebb néhány hétvégiház-tulajdonos tiltakozhat.

Három bérotthon Uszkán
Három bérlakást adott át a közelmúltban ünnepélyes keretek között dr. SértőRadics István, a 373 lakosú Uszka polgármestere és dr. Takács Ildikó, a Holcim Hungária Zrt. vezető jogtanácsosa. Uszkán őrzik a népi építészet elemeit:
három osztatú, homlokos, oldaltornácos, zsúptetős épületekben élnek a helyiek közül sokan, s a gazdasági és társadalmi nehézségek ellenére a település önkormányzata sokat tesz a térség környezeti állapotának megőrzése,
a többszörösen hátrányos helyzetű lakosság komfortérzetének javítása, lakókörnyezetének fejlesztése érdekében. Mivel ez a törekvés egybe esik a Holcim Hungária Otthon Alapítvány által támogatott értékekkel, ezért a hozzá
forduló önkormányzatnak segített. A kialakított lakásokban a településen
nagy számban élő fiatal, több gyermeket nevelő családok közül három kapott,
általa megfizethető lakbérű otthont. A három ingatlannal 27-re gyarapodott
az alapítvány által idén átadott, felújított bérlakások száma.

dezte meg a Zalakarosi Kistérség
Többcélú Társulása. A félmillió
forintba kerülő rendezvény költségeinek 80 százalékát állta az önkormányzati tárca. A sportnapon
lövészetben, asztaliteniszben, tekében, sakkban és labdarúgásban
mérték össze ügyességüket, erejüket és eszüket a társuláshoz tartozó települések polgárai. A díjakat Szirtes Lajos zalakarosi polgármester, a társulás elnöke, több
környékbeli kollégája és Stégli János karosi sportszervező társaságában adta át.
n Bibliatörténeti kiállítás volt
Celldömölkön. Anyagát a város
evangélikus, református és katolikus egyházai és a közösségek tagjai adták össze. A bibliafordítások,
a bibliakiadások történetét nyomon követő tárlat anyaga részben
az egyházi könyvtárakból, részben a családi örökségekből került
a nyilvánosság elé. A tárlat bibliatörténeti vetélkedővel zárult.
n Lombhullató falunapot tartottak Érpatakon. A programsor
az Örökségünk a népművészet című kiállítás megnyitásával kezdődött – itt beszélt Orosz Mihály
Zoltán polgármester és dr. Puskásné Oláh Júlia, az Aranykapu
Népművészeti Egyesület elnöke
– , majd a megye népművészeinek
a teleházban tartott szekcióülése után az alkotók utcájává alakított főtér kézműves foglalkozásait
a mesteremberekkel együtt űzték
a gyerekek, volt szüreti felvonulás és bemutatkozott a kistérség
asszonykórusa is, a rendezvényt
tánc, sztárest és tűzijáték zárta.
n Mégsem lesz építéshatóság
Pacsán. Az önkormányzat a kistérség húsz település lakóit kiszolgáló, egy ügyintézős építéshatóság
létesítését tervezte, ám, mivel jogszabályváltozás folytán legalább
két embert kellene foglalkoztatnia, a mintegy hárommillió forintra taksált bevétel nem fedezné az évi nyolcmillió forintos működési költséget, a különbözetre
pedig nincsen pénze. A térségből
emiatt továbbra is Zalaegerszegre
kell járni építési ügyeket intézni.

Cimborák volt a neve a kisbaconi születésű, s szülőhelyére visszavonult Benedek Elek által szerkesztett, a Trianon utáni Románia egyetlen magyar nyelvű ifjúsági folyóiratának, amelyről egy testvér-települési szerződés megkötésekor is szó esett.
Szeptember végén a székelyföldi Erdővidéken a Magyar Népmese
Napja tiszteletére szervezett rendezvénysorozat záró mozzanataként,
választott képviselőik révén fogadtak testvérséget egymásnak Kisbacon, illetve a Veszprém megyei Sóly község lakói.
Az aktusnak részesei voltak a pár napig Benedek Elek szülőhelyén
tartózkodó, tizenegy tagot számláló sólyi küldöttség és a minden korosztályt képviselő helyi válogatott tagjai. A szerződés aláírása előtt
a testvérkapcsolat erdővidéki ápolója, Benedek H. Márta ismertette
a két és fél éve Demeter Zoltán újságíró közvetítésével megszületett
együttműködés eddigi történéseit, majd Juhász Tibor, Sóly polgármestere beszélt az alig 400 lelkes települése évezredes történetéről,
illetve mutatta be vetített képeken a község látványosságait, a többi
között a 13 méter magas, fából készült, hét fokos szögben földbe szúrt
Szent Kard Emlékművet, amely Koppánynak István király általi legyőzését szimbolizálja. Ezt követően Bardócz Csaba, Bacon község
polgármestere méltatta a testvérkapcsolat jelentőségét, majd a két
elöljáró a településeik pecsétjeivel, illetve kézjegyeikkel szentesítette
az előkészített okiratokat. A sólyi polgármester közössége zászlójával
és címerével ajándékozta meg a kisbaconiakat, míg az erdővidékiek
székely zászlóval, Benedek Elek meséskönyveivel és kürtőskaláccsal
viszonozták a gesztust. A felek helyi szokás szerint egy-egy pohár
szilvapálinkával hitelesítették a történteket, amelyet töltött káposztából és sólyi vörösborból álló vacsora zárt.
A néhány hét múlva a viszontlátogatásra, és a szerződés sólyi megrősítésére érkezett, tizenöt tagú romániai delegáció tagjai ismerkedtek testvér-településük nevezetességeivel, majd részt vettek a jövőre
150 éves meseíró emlékére rendezett ünnepségen, amelyen a vendég
kisbaconi gyerekek hajmáskéri és sólyi társaikkal együtt színpadon
elevenítették fel Benedek Elek néhány meséjét. 
A. G.

CIMBORÁK

n Első térségi sportnapját ren-

n November első hetében a par-

lamenti szakbizottságok elé kerül az Út a munkához elnevezésű
program. Ez egy nyírbátori sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen
részt vett Veres János pénzügyminiszter és Korózs Lajos, a szociális
tárca államtitkára is.
n Az év borait választották meg
a bölcskei falunapon. A vörösök
közül Molnár Attila Cebernet Sauvignonját találta a legjobbnak
a zsűri. A fehérek versenyében Látos Péter vegyes fehérje bizonyult
a legjobbnak, a rozék közül Tomolik Jánosé érdemelte ki a Bölcske
Bora 2008 címet.
n Egy elektroncső is helyet kapott a településtörténeti emlékeket
láttató tájházi vitrinek egyikében,
Etén. A jövőre bemutatandó tárlatra LEADER-pályázaton nyert
pénzt a falu önkormányzata.

n Kitelepített svábokra emlé-

keztek Balinkán, ahonnan hatvan
éve félszáznál több helybélit űztek
el. Schweighardt Róbert, a német
kisebbségi önkormányzat elnöke
avatta fel a a kitelepítés drámájára
utaló, fából készültemlékművet.
n Jó ütemben halad az Aldi és
a Park Center építése Szentesen.
A Csongrádi út mentén egymás
mellett nyit áruházat a két multi,
előreláthatólag még az idén.
n Ravatalozó-felújításra pályázik a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnál a közép-zalai Szentpéterfölde önkormányzata, mert az épület tetőszerkezete beázik, a vakolat omladozik s elektromos hálózata elavult.
A felújítás költsége eléri a hatmillió forintot, amit Tóth Péter polgármester szerint az önkormányzat képtelen kigazdálkodni.
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata
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n A Rába-menti napok című

ÖNkormányzat

Európa egyik legjelentéktelenebb hídjának nevét viselő pannójáról elhíresült, az Egyesült Államokban élő, 94 éves Daday Ferenc festőművészt
a jelenlétében fogadta szülőfaluja első díszpolgárává Kerkebarnabás önkormányzata. A művésznek Az andaui híd című alkotását Nixon elnöki
könyvtárban évente félmillió látogató látja. Az andaui (mosontarcsai)
híd ugyanis – az amerikai bestsellerszerző James A. Michener azonos
című könyve szerint – a sors szeszélye folytán néhány hétre a világ
egyik legfontosabb hídjává vált, mert a magyarországi 1956-os népfelkelés leverése után sok ezer magyar ezen át menekült Ausztriába.
Nixont – aki alelnöki minőségében valóban találkozott Andauban
a menekültek egy csoportjával – Daday szocialista realista stílusban
megalkotott képén egyfajta megváltóként fogják közre a kommunizmus ködét maguk mögött hagyott, trikolórt lobogtató, ám látni valóan elkeseredett, segítségre szoruló emberek. Daday Ferenc
a helybeli tanító gyermekeként született Kerkabarnabáson, itthon
díszlet- és filmtervezőnek tanult, festményeit Zágrábban, Milánóban is láthatták, majd stockholmi 1947-est tárlata után maradt Svédországban, hogy aztán onnan Kaliforniába költözzön. Szente Ferenc
kerkebarnabási polgármester szerint a helyi kápolnát az ő segítségével sikerült méltóképpen feldíszíteni. A falu első díszpolgára az ünnepségen a szeretet vonzásáról beszélt, amely őt támogatásra és hazalátgatásra ösztökélte.

EGY HAZAJÖVÔ

hagyományos rendezvénysorozat
keretében Szentgotthárdon tizenhetedszer tartottak szlovén napokat is, amelyek során idén ünnepelték a Szlovén Kulturális és Információs Központ tizedik születésnapját. Hirnök József, a szlovén
szövetség elnöke a tíz esztendőre
emlékeztetve mondta el, hogy ez
a ház ad helyet a Magyarországi Szlovének Szövetségének, s itt
van a Porabje című szlovén hetilap szerkesztősége, itt működik
2000 óta a korábbra tervezett rádióadó, s konferenciaterem, kiállítóterem, étterem és szálloda is
található a házban. Ez utóbbiban
a világ ötven országából mintegy
húszezer vendég fordult meg.
n Trafóállomást telepítene a
Répce völgyébe szélerőműveket
építő osztrák cég Répcelak határában, hogy a szél útján nyert energia ily módon kerüljön az áramellátó rendszerbe. Az ez ügyben
összehívott lakossági fórumon dr.
Németh Kálmán polgármester elmondta, hogy a szigorú előírások
szerinti trafónak garantáltan nem
lesz az egészségre káros hatása,
amit a leendőhöz hasonló transzformátorok működését Ausztriában tanulmányozó képviselő-testületi tagok is tanúsíthatnak.
n Pihenőpark lesz a piacos
placc helyén Mezőfalván. Az önkormányzat erre, a pályázaton
nyert húszmillió forinttal együtt
harminchárom millió forintot
költ. Új burkolatot kap a környék
és megoldják a vízelevezetést is,
hogy soha többé ne alakulhasson
ki sártenger. Térköves gyalogos
sávok lesznek a fákkal és növényekkel gazdagon beültetett parkon keresztül az új látványosságig, a szökőkútig. A rehabilitáció
befejezésének határideje november vége.
n Öt tonna papírt gyűjtöttek
Pálfán az általános iskolai tanulók. A gyűjtést a diákönkormányzat szervezte Bóka Szilvia pedagógus koordinálásával. A hulladékért kapott pénz felhasználásáról
ugyancsak a diákönkormányzat
dönt.

n Városi ünnepséget tartottak

az idősek és a zene világnapja alkalmából Letenyén. A nagycsoportos óvodások verses-táncos
összeállítása után Halmi Béla polgármester köszöntötte a közönséget, jórészt a Derűs Évek Nyugdíjas Klub tagságát, majd a helyi művészetoktatási intézmény
és a szintén helyi Mákvirág Citerazenekar műsorát élvezhették
az időskorúak.
n Megújult a templom Garaboncon. A rekonstrukció csaknem
12 millió forintba került. A munkálatok során elvégezték a templom külső szigetelését, a homlokzat festését, a bejáratot felújították, az elektromos hálózatot
és a fűtési rendszert modernizálták, s az épület padlózatát – a helybeliek adományaiból – márvány
járólapokkal borították. A templomot Balás Béla kaposvári megyéspüspök szentelte fel.
n Kosárfonást is tanulnak az au
tentikus táncok mellett Zombán
a Virágszálak Roma Klub tagjai a Reneszánsz 2008 elnevezésű tengertánc program keretében. A gyermekcsoport közösségi
munkája egyébként három elemre, a hagyományőrzésre, az önkéntességre és a játékra épül.

A Települési Önkormányzatok
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n A színvonalas oktatás és a két

település közelsége vonzza a romániai Nagyszentmiklós magyar
diákjait a tőlük 35 kilométerre lévő a makói középiskolákba tanulni. Van köztük, aki annyira beilleszkedett, hogy már az ő-zést
is átvette.

Másodízben segítette művészeti ösztöndíjjal a Belvárosban élő,
arra érdemesített tanulókat tehetségük kibontakoztatásában Budapest V. kerületi önkormányzata. Az ösztöndíj a most kezdődő
tanév minden hónapjában kiutalt összeg, amely az adott művészeti ágban az annak műveléséhez szükséges eszközök vásárlására
szolgál. Elnyerése megpályázható. Az idei ösztöndíjban részesített huszonhárom diák – az annak elnyerését tanúsító oklevelek
átvétele alkalmából – az Aranytíz Művelődési Központ színháztermében adott műsort, illetve a színház előterében rendezett tárlaton mutatta be több alkotását. A nyertes pályázóknak – köztük
a képen látható kislánynak, Aczél Zoénak, a kerület egyetlen nem
belvárosi iskolában tanuló díjazottjának, aki képzőművészeti ösztöndíjban egyetlen alsó tagozatos diákként részesült – az okleveleket Rogán Antal polgármester és Wohlmuth István önkormányzati
képviselő, a művészeti ösztöndíj bevezetésének szorgalmazója, a
kulturális bizottság elnökhelyettese adta át. Az eseményről képes
tudósítás jelent meg a kerület Mai Belváros című újságjában. A
közölt fotót Horváth Dávid készítette.

Igényes
utcabútorok

:: Utasvárók
:: Információs rendszerek
:: Hulladékgyűjtők
:: Kutyaürüléktartók
:: Pad
:: Asztal
:: Kút
:: Virágláda
:: Forgalomkorlátozók
:: Faveremrács
:: Favédőrács
:: Kerékpártartók
:: Kőbútorok

ALMA-REND

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Makói út, Pf. 38.
Telefon/fax: (62) 245-368
Telefon: (62) 245-090, Telefon: (62) 239-377
E-mail: alma-rend@vnet.hu
www.alma-rend.hu

Bővebb felvilágosítás a www.alma-rend.hu

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

PATINA Öntöde Kft.
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
Email: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu
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