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A kormányzati és az önkor-
mányzatok számára kiírt köz-
foglalkoztatási programoknál 
a munka hatékony megszer-
vezése és a felkészült appará-
tus szükségessége miatt évek 
óta a kistérség a legkisebb egy-
ség. Idén januárban mintegy 
kilencezer közmunkással kö-
tött szerződését március 31-éig 
meghosszabbíthatta a téli közmunkaprogram 113 kistérségi kedvezmé-
nyezettje. A folytatódó program keretében az 1700-nál több települé-
sen foglalkoztatott munkanélküliek, köztük legalább 40 százalékban 
szociális segélyezettek, folytathatják az önkormányzati feladati körből 
választott munkáikat, amelyekre a pályázóknak összesített munka-
tervet kellett készíteniük. A programra eredetileg szánt kétmilliárd 
forintos vissza nem térítendő támogatást a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium előirányzatából elkülönített egymilliárd hatszázmil-
lió forinttal megfejelik, s ezt az összeget a nyertes pályázók kizárólag 
munkabérekre és annak járulékaira költhetik. A 21–31. oldalon köz-
zé tett összeállításunkban a nem kedvezményezett önkormányzatok 
képviselőinek a véleményét is olvashatják.

...címmel dr. Kovárik Erzsébet 
szakállamtitkárral készített 
személyes hangvételű interjút 
olvashatnak  az egyes szociális 
és foglalkoztatási tárgyú 
törvények múlt decemberi 
módosításáról a 4–7. oldalon.

KARCOK 18

Yavuz Mildon, az Európa Tanács Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Kongresszusának elnöke 
tavaly decemberben első alkalommal részesítette 
a Régiók Díjában a legjobb gyakorlatokat megva-
lósító tartományokat. A program magyarországi 
megfelelőjének legjobb pályázói 2009. április 22-
én, a TÖOSZ küldöttgyűlésén mutatkozhatnak be, 
s nyerhetik el a díjakat.
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Közös határuk hiánya miatt Sal-
föld és Kővágóörs  körjegyzősége 
egyetlen év után, létrehozásának 
első évfordulóján felszámoltatott. 
A közös közigazgatási határ hiá-
nya miatti elégedetlenség épp úgy 
világritkaság, mint a Káli-meden-
ce 10 millió éves kőtengere, és ar-
ra utal, hogy az időhöz hasonlóan 
az emberi ostobaság is határtalan. 
Cikkünk a 10–11. oldalon.
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Üzleti lehetőség - helyben
Országszerte már több mint háromszáz postapartner vállalkozó
végez postai tevékenységet. Európa számos országában is 
működnek vállalkozói posták élelmiszer-, papír és más kis üzletekben, 
kávézókban vagy akár önkormányzati hivatalokban.

Hogyan lehet Postapartnerré válni?
Postapartnerségre már országszerte lehet pályázni. Szükséges 
alkalmas ügyféltér és a postai feladatokhoz technikai háttér, 
megbízható személyzet megfelelő postai ismerettel. 
Ehhez a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes 
hitelkonstrukciót biztosít, továbbá munkaerő-piaci programok
is kapcsolódnak bértámogatás, átképzési költségtérítés 
formájában.

Hol lehet Postapartnernek jelentkezni?
Egyelőre nem kell mást tennie, mint mihamarabb jelentkezni a
Magyar Posta közbeszerzési pályázatának előminősítésére. 
Az előminősítési hirdetmény, a posták listája és részletek a
programról a Posta weboldalán érhetők el:

www.posta.hu/postapartner

Legyen Ön is Postapartner�Postapartner��

A Magyar Posta vállalkozók és önkormányzatok 
jelentkezését várja postai szolgáltatás ellátására

Posta Pont Belgiumban

Postapartner a Somogy megyei Mikén

www.posta.hu
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A szociális és foglalkoztatási 
jogszabályok mostani módosí-
tásának tekintélyes része a szak-
ma és a politika közti viadal ere-
dője, különféle kompromisszu-
mok eredménye. Igaz-e ez?

összehangolása a szociális ellátá-
sokkal. A szociális ellátásoknak 
nagyon nagy szerepük van a jö-
vedelmi szegénység csökkenté-
sében, de nem nyújtanak segít-
séget a kiszakadni vágyóknak. 
Aki tud és akar dolgozni és lesz 
megfelelő munka a településen, 
vagy a környéken, annak egészen 
biztosan jobb lesz a helyzete, hi-
szen egyrészt a minimálbér több, 
mint a segély összege, a munka 
hiányában nyújtott rendelkezés-
re állási támogatás pedig a segély 
egy főre eső jövedelemhatárát 10 
százalékkal meghaladja. Az át-
menet évében senki nem járhat 
rosszabbul, mert ebben az évben, 
ha a juttatásai kevesebbek lenné-
nek, mint 2008-ban, akkor a szo-
ciális segély tavaly megállapított 
összegét kapja meg. Amíg a ren-
delkezésre állási támogatás és a 
közfoglalkoztatás egyéni jogosult-
ság, addig a szociális segély csalá-
di alapú, így egy családban csak 
egy felnőtt kaphatott segélyt, még 
akkor is, ha több felnőtt, aktív ko-
rú élt ott. Ezeknek a felnőtteknek 
lehetőségük van már ebben az év-
ben is vállalni azt az együttműkö-
dési kötelezettséget (a munkaügyi 
központtal vagy az önkormány-
zat kijelölt szervével), ami alapján 
2010-ben saját jogon is közfoglal-
koztatottá válhatnak és jogosul-
tak lesznek a rendelkezésre állási 
támogatásra is. Tehát nemcsak a 
családfőt, hanem a család felnőtt, 
aktív korú nem foglalkoztatott 
tagjait is elérheti a program. Saj-
nos néhány módosítás a törvény 

Igaz, de az is igaz, hogy ez 
minden rendszer átalakításakor 
így van. Az azonban tény, hogy 
a felkorbácsolt társadalmi köz-
hangulatban, amelyet néhol szí-
tott a politika, néhol nem szállt 
szembe elég határozottan vele, 
nem könnyű tisztességes, szak-
mailag is vállalható koncepciót 
alkotni. Én a munka dandárjá-
ban léptem be a minisztériumba, 
akkor, amikor a dobogókői infor-
mális kormányülés után a minisz-
terelnök egyértelmű elhatároló-
dást fogalmazott meg az úgyneve-
zett monoki kísérlettel szemben. 
Mindazonáltal e kísérlet kísérte-
te a mai napig járja az országot. 
Az általunk beterjesztett törvény-
tervezet számos garanciával kör-
bebástyázott szándéka nem volt 
több, mint hogy a szociális segé-
lyezettek közül azoknak, akik dol-
gozni tudnak és akarnak, a segély 
mellett más lehetőségeket is kínál-
jon. Ezek a lehetőségek a közcélú 
munka, a képzés, az oktatásban 
való részvétel és az egyéb aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközök 

Kedves Kovárik Erzsébet! Tudom, hogy sok dolgod, tudom, hogy az elmúlt 
időszakban Kaposvártól Párizsig hol mindenhol tartottál előadásokat, mi-
közben hitem szerint a magánéletedbe is beférkőztek a szociálpolitikai szak-
államtitkárra kirótt feladatok, de kérlek, szakíts a magadéból annyi időt ne-
kem, hogy a magammal szemben támasztott követelményeknek megfelelni 

módom legyen. Készülvén erre az interjúra egy mellékkérdést is fontolgattam, hogy tudniillik 
mit szólna, ha élne, az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények múlt decemberi mó-
dosításához a Feri. Ezt a kérdést utóbb úgy bővítettem, hogy a módosítások előkészítésének 
folyamatát is véleményeztettem volna általad Köllner Ferenccel, mivelhogy a módosítások 
előkészítésében szerintem neked is volt némi szereped. Aztán rájöttem arra, hogy a TÖOSZ 
lapjában a TÖOSZ alapító főtitkárának egykori szerelmetes, házas- és munkatársa a kor-
mány szakembereként se adhat szabványos nyilatkozatot. Nyeld tehát le a könnyeidet, és úgy 
próbálj választ fogalmazni a kérdésekre, mintha vele is megvitathatnád a válaszokat.

ERZSI 
HARCA
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goznának, ha egy család 180–200 
ezer forintot is kap az államtól. 
Persze kiderült, hogy 8–10 tagú 
családokról van szó, amelyekben 
az egy főre eső jövedelem elmarad 
a nyugdíjminimum 90 százaléká-
tól. Ez egyébként a szociális segély 
egyik korlátja, a másik korlátja, 
hogy nem lehet több, mint a net-
tó minimálbér. Nem tisztességes 
összehasonlítani a munkajöve-
delmet és a szociális transzfere-
ket, mert családi pótlékot min-
denki kap, akinek gyereke van, 
a segély összegébe pedig minden 
beleszámít, talán csak a temetési 
segély nem. Nagyon sokszor kel-
lett elmondani, hogy segélyen él-
ni nem jó és nem az a nagy baj 
Magyarországon, hogy sokan él-
nek szegénységben, hanem, hogy 
aki szegény, az nagyon szegény. 
Az abszolút szegénységet nézve 
(körülbelül havi 43 ezer 500 forint 
egy főre eső jövedelem) az európai 
országok egyharmadában az ilyen 
nagyonszegények aránya a lakos-
ság 1 százaléka körül van, míg a 
mi mintaországunkban, Szlová-
kiában 9 százalék, nálunk pedig 
12 százalék ez az arány. És nem 
azért kell a szegényeknek segíteni, 
mert ez jó ízlés, jó erkölcs dolga, 
hanem, mert a szegénység újrater-
melődése jelentős államháztartási 
és gazdasági probléma, a gazda-
ság fejlődőképességét, dinamiká-
ját erősen rontja.

Az Út a munkához elnevezé-
sű programot a segély helyett 
esélyt koncepció motiválta. 
Tavaly nyári előkészítése ide-
jén az encsi kistérség telepü-
lésfejlesztési táborában a Mi-
niszterelnöki Hivatal politikai 
főtanácsadójaként és Gyerek-
segély Irodájának vezetőjeként 
vállaltad az előadói részvételt, 
hogy ismertesd a kormányzat 
szegregációellenes elképzelé-
seit, de július 16-án már két 
napja a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium szakállamtitká-
ra voltál. Szerinted mennyire 
szegregációellenes a mostani 
jogszabály-módosításokkal 
megalapozott Út a munkához 
program?

elfogadásakor kedvezőtlenül for-
málta a programot. Ilyen példá-
ul az egybefüggő harmincnapos 
foglalkoztatás helyett a kilencven 
napi foglalkoztatási kötelezettség 
(ez összesen 4 hónap, mert mun-
kanapokat számolunk), vagy a 
három hónapos együttműködé-
si kötelezettség helyett a nagyon 
hosszú, egyéves együttműködési 
kötelezettség visszaszavazása. So-
ha senki nem állította a mi tár-
cánknál, hogy ez minden rend-
szerek legjobbika, de mégiscsak 
egy lépés, ami a szegénységből, 
a reménytelenségből kivezethet. 
Az utat persze nagyon sok em-
bernek, szervnek kell járhatóvá 
tennie. Az önkormányzat, család-
segítő, a munkaügyi központ, a 
szociális szakemberek sora, a he-
lyi vagy a kistérségi gazdaság sze-
replőinek együttműködése nélkül 
a program nem fog működni. Te-
hát a java még hátravan…

Ebben a csatában te szakem-
berként polgármesterekkel, 
cigány érdekvédőkkel és kor-
mánypolitikusokkal egyaránt 
vitáztál. A szakmaiság meny-
nyire tudott érvényre jutni 
a módosításokban?
A legnehezebb a szájról száj-

ra terjedő legendák, tévhitek és 
téveszmék elleni küzdelem volt. 
A megtévesztésben a média de-
rekasan kivette a részét. Nem ké-
szítettem statisztikát, de ha szo-
ciális segélyről, munkanélküli-
ségről, családi pótlékról volt szó, 
akkor az aláfestő képek mulatozó, 
a mi adóforintjainkat játékterem-
ben önfeledten szóró cigányokat 
mutattak, szinte kivétel nélkül. 
Úgy látszott, hogy Magyarország 
minden problémájának oka és 
eredője a szociális segélyen élők 
lustasága és devianciája lenne. 
Nemcsak az a baj ezzel képpel, 
hogy félrevezető, hogy bűnbako-
kat csinál azokból, akik a rend-
szerváltás legnagyobb vesztesei, 
hanem, hogy nem is igaz. Sajnos 
sokszor polgármesterektől, jegy-
zőktől hallottam, hogy nem éri 
meg dolgozni, elég a postást várni, 
hiszen a segély ugyanannyi, mint 
a nettó minimálbér; miért dol-

A magyarországi lakosság ti-
zenhat százaléka szegény, vagyis 
több mint másfél millió ember, 
köztük a cigányok nyolcvan szá-
zaléka, azaz körülbelül 600 ezer 
ember. Tehát a szegénység egy-
általán nem cigányprobléma eb-
ben az országban. De a romákat 
számos más körülmény és ténye-
ző is kilátástalan helyzetbe ta-
szította az elmúlt évtizedekben. 
Roma-gettó települések alakul-
tak ki, ezeken elképesztően ala-
csony színvonalú a közszolgál-
tatás, vagy nincs is szolgálta-
tás. Az ezekben a falvakban élő, 
egyébként is reménytelen helyze-
tűek sorsát a rasszizmus, a kire-
kesztés, a diszkrimináció súlyos-
bítja. Sokat egyeztettünk roma 
politikusokkal, szakemberekkel, 
a Roma Integrációs Tanáccsal 
többször is. Mindig azt mondták, 
hogy a romák nem könyörado-
mányt, hanem munkát szeretné-
nek. Önmagában a törvény nem 
képes a szegregációt megakadá-
lyozni. De a végrehajtás során a ci-
gány kisebbségi önkormányzatok 
bevonása, a program szigorú el-
lenőrzése, monitoringja, a mun-
kaszervezők közé roma foglalkoz-
tatottak bevonása megakadályoz-
hatja a diszkriminációt. 
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Mielőtt a kormány elé került 
volna a tervezett jogszabály-
módosítások kodifikált vál-
tozata, te a Roma Integrációs 
Tanács október elsejei ülésén 
számoltál be róla. Hogyan fo-
gadták? 
Általános tapasztalatom, hogy 

az érintettek vagy a települése-
ken dolgozó szociális munkások, 
érdekvédők elfogadták és támo-
gatták a programot. Persze nem 
kritika nélkül. Elképesztően sokat 
egyeztettünk, nemcsak mi tettük 
ezt, hanem a miniszter is egyez-
tetett, és nagyon sokat változott 
a társadalmi egyeztetésre küldött 
tervezet. 

Mennyiben különbözik mono-
ki polgármesternek a szociális 
ellátásokról kialakított nézet-
rendszere és gyakorlata a szo-
ciális igazgatás állami szerep-
vállalásától?
Mindenben. Az önkormányzati 

bizottság ülése után hosszasan be-
szélgettem vele. Megdöbbentőnek 
tartom, jogászként pedig a jogál-
lamiság felrúgásának, hogy egy 
közhatalmi szerv, a helyi demok-
rácia letéteményese nyíltan vállal-
ja az alkotmánysértést, tudatosan 
sérti meg az alkotmányt. Hova ju-
tottunk? Az már csak részletkér-
dés, hogy az, amit ő csinált, nem 

Az Országgyűlés szociális bi-
zottságában kaptam szót, amikor 
a Magyar Tudományos Akadémia 
gyerekszegénységgel kapcsolatos 
legfrissebb kutatásait mutatták 
be. Egy ellenzéki képviselő na-
gyon csúnyán megtámadott, majd 
kiment a teremből, mert a válasz 
már nem érdekelte. Felháborí-
tónak tartotta, hogy egy év alatt 
nem szüntettük meg a szegénysé-
get Magyarországon. Szóval gyors 
és látványos sikereket ezen a terü-
leten elérni nem lehet. A szegény-
ség ma szerintem Magyarország 
egyik legsúlyosabb társadalmi 
problémája. Csak komplex, átfo-
gó programmal, stratégiai gon-
dolkodással lehet eredményt el-
érni, jó esetben a most született 
gyerekek 15–20 éves korában. Ez 
a módosítás a szegényeknek csak 
egy kis rétegét éri el, kétszázezer 
szociális segélyezett és családjá-
nak a helyzetén próbál változtat-
ni. Nem hiszem, hogy ez a megol-
dás a szegénység ellen, de az nem 
megengedhető, hogy a szociális 
segélyezettek egynegyede 29 év 
alatti fiatal, sokuknak nincs meg 
a nyolc osztályos általános iskolai 
végzettsége, sokan a végzettségük 
ellenére nem tudnak írni, olvas-
ni, vagy olyan elavult szakmai is-
meretekkel rendelkeznek, amivel 
egészen biztosan nem jutnak ki 
a nyílt munkaerőpiacra. Nagyon 
fontos, hogy a 35 éven aluliak 
esetében nem a közfoglalkozta-
tás, hanem a képzés, oktatás az 
együttműködési kötelezettség tar-
talma. Természetesen nem a ha-
gyományos oktatási struktúrában 
és nem a hagyományos pedagó-
giai módszerekkel. Ennek az új 
típusú oktatásnak az előkészítése, 
kidolgozása is elkezdődött.

Decemberben a módosítások 
parlamenti vitája idején a szo-
ciális és egészségügyi területen 
tevékenykedő civil szerveze-
teknek a fővárosi tizenötödik 
kerületi polgármesteri hiva-
talban tartott konferenciáján 
a szociálpolitika gyakorlatá-
ról tartottál előadást. Itt el-
mondtad, hogy a szociális biz-
tonság alapjogának érvényesí-

megoldás, de a Magyar Gárda erőt 
meríthet belőle. A törvényterve-
zet elfogadása körül jelent meg 
egy hír, hogy Monokon a polgár-
mester úr nem tud mindenkinek 
munkát adni, jó ha négy embert 
tud foglalkoztatni. De segélyt csak 
az kaphat, aki dolgozik, ez van a 
rendeletükben. 

Volt-e vitád a tervezett módosí-
tások tartalmáról a parlament 
foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának szocialista el-
nökével?
Volt.
Tavaly ősszel hat nagyvárosban 
szerveztek regionális roma fó-
rumot, amelyek mindegyikén 
a Roma Antidiszkriminációs 
Ügyfélszolgálat és az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság munkája 
mellett Út a munkához elneve-
zésű program részletei váltot-
ták a ki a legnagyobb érdeklő-
dést. A jelenlévők fontos kérdé-
se volt, hogy milyen szerepük 
lehet a cigány kisebbségi ön-
kormányzatoknak, civil szer-
vezeteknek, valamint a roma 
vállalkozóknak az új képzési és 
foglalkoztatási programban, s 
hogyan vehetnek részt az érde-
mi megvalósításban. Mit vála-
szoltál nekik?
Azt, hogy én még mindig hiszek 

az önkormányzatiságban. Egyszer 
pont az ÖNkormányzat című lap-
ban olvastam Alexis de Tocque-
villetől egy idézetet, amely szerint 
hiába van egy országnak a legoko-
sabb, legjószándékúbb kormánya, 
ha nincsenek erős önkormányza-
tai, akkor az emberek híján lesz-
nek a szabadság érzetének. Vagyis 
mi minden lehetőséget megterem-
tünk, a módszertani anyagokban, 
a pályázati kiírásokban, az okta-
tásban, képzésben, de nekik kell 
helyben és érdemben megvalósí-
tani a programot.

Tavaly novemberben a szegény-
ségben élők parlamentjében 
szakállamtitkárként adtál hely-
zetértékelést. Milyen volt akkor 
a szegények helyzete, s mennyi-
ben változhat a helyzetük, ha 
a módosított jogszabályoknak 
sikerül érvényt szerezni?
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tése azért nehéz, mert éppen 
a szegénységben élő csaknem 
kétmillió embernek csekély az 
érdekérvényesítő képessége. 
Márpedig a szegényeket sújtó 
szankciók ezt az érdekérvénye-
sítő képességet kevéssé növelik. 
Ezt rosszul gondolom?
A szegénység nemcsak jövede-

lemhiányt, kevés pénzt jelent, ha-
nem kirekesztettséget, izolációt, 
kiközösítést, kizáródást. Ezért is 
nehéz érvényesíteni az érdekei-
ket. De vannak szervezeteik, a 
Szegénységben Élők Hálózata 
például nagyon kemény kritiká-
kat fogalmaz meg a kormányzati 
intézkedésekkel szemben. Nekem 
is van állandó levelezőpartnerem, 
egy fantasztikus és erős nő, öt lány 
édesanyja, aki most érettségizik. 
Ő érvel és veszekszik és megoldá-
sokat keres, éjszaka lefekvés előtt 
elküldi azokat a cikkeket, híre-
ket, természetesen a véleményé-
vel együtt, amelyekre reagálnunk 
kellene. Persze olyan erejük so-
sem lesz, hogy például egy nép-
szavazással megakadályozzanak 
egy rendszerszerű változtatást. 
Nagyon fontos, hogy a szegény-
ségről végre beszélünk. Ezt Fer-
ge Zsuzsa az utóbbi évek egyik 
legnagyobb eredményének tart-
ja. De nem mindegy, hogyan be-
szélünk róla. Ha tudjuk, hogy az 
esélyegyenlőséget növelő politika 
nemcsak a szegények, hanem az 
egész társadalom érdekét szolgál-
ja, akkor az erős érdekérvényesítés 
nélkül is születnek majd jó dönté-
sek. A szegénység szankcionálá-
sa, amit a monoki mellett és még 
sok-sok település képviselő-testü-
lete tart helyesnek, nem az érdek-
érvényesítést akadályozza, hanem 
a kirekesztést erősíti, megbélyegez 
és elítél, és a társadalmi szolidari-
tást kezdi ki. 

Mindenki abban érdekelt, 
hogy az emberek dolgozzanak, 
s hogy biztos jövedelem birto-
kában a társadalom részesei-
nek tekintsék magukat. A baj 
az, hogy a tartósan munkanél-
küliek legtöbbje nem önhibá-
ja miatt nyomorog segélyből, 
hanem azért, mert keveset ke-

reshet olyan munkával, ame-
lyért a lakóhelyétől messze és 
sok pénzért kellene utaznia. 
Egész térségek gettósodtak, 
s ezen a helyzeten nem segít, ha 
a munkát megtagadók és a se-
gély mellett feketén dolgozók 
figyelmeztetés és egy hónapos 
segélymegvonás után, a máso-
dik lebukáskor véglegesen ki-
zárással sújthatók. De vajon 
segítene-e, ha helyettük a fe-
ketén dolgozók munkáltatóit, 
a nyomorúságuk haszonélve-
zőit büntetnék, s őket dönthet-
nék nyomorba? 
Hát nyomorba dönteni nem 

kellene, elég sokan élnek így is 
nyomorultul. De természetesen 
ugyanezt a szigort a munkáltató-
nál is érvényesíteni kell. Egyéb-
ként ez a szabály is a törvényhozás 
során lett ilyen szigorú, a mi terve-
zetünk szerint három lépcsős, fo-
kozatos szankcionálása lett volna 
a feketemunkának. Ráadásul, aki 
a feketemunkát végez, az sokkal 
kiszolgáltatottabb, mert nem védi 
őt a jog, nincs munkavédelmi elő-
írás, bizonytalan a fizetése, szóval 
tényleg nem jószántából dolgozik 
feketén. Ha lesz más lehetősége, 
akkor a legális jövedelmet fogja 
választani.

A helyi önkormányzatoknak 
januártól foglalkoztatási terv-
ben kell meghatározniuk, hogy 
milyen munkára hány személyt 
alkalmaznak, e tervet egyeztet-
niük kell az Állami Foglalkoz-
tatási Szolgálattal (ÁFSZ) és 
a szociálpolitikai kerekasztallal, 
s amennyiben ezt elmulasztják, 
vagy késnek vele, a központi tá-
mogatás visszatartható. Ez a tá-
mogatás a közmunka bér- és já-
rulékköltségének 95 százaléka, 
a segélynek és a rendelkezésre 
állási támogatásnak 80 százalé-
ka. Volt egy szocialista javaslat 
(Makó polgármesteréé), hogy a 
rendelkezésre állási támogatás 
90 százaléka legyen visszaigé-
nyelhető, ezt a módosító javas-
latot azonban (más kormány-
párti módosító javaslatokhoz 
hasonlóan) visszavonták. He-
lyesen tették-e?

A terv hiányának szankcionálá-
sa csak április 15-e után kezdőd-
ne. Addig minden önkormány-
zat elkészítheti és elfogadhatja 
a közfoglalkoztatási tervét. Még 
nem volt olyan polgármester, aki 
azt mondta volna, hogy nem tud 
közfoglalkoztatási tervet készíte-
ni, hiszen eddig is készített ilyet, 
csak nem kellett a testülettel el-
fogadtatnia. Az a lényeg, hogy az 
együttműködést szorgalmazzuk, 
ezért van a véleményezési jog is. 
Aki az önkormányzati törvényt 
ismeri, az tudja, hogy ha nincs vé-
lemény, vagy a munkaügyi szer-
vezet ellentétesen vélekedik, ak-
kor is érvényes az önkormányzati 
döntés. De hátha egy csomó infor-
mációt is kap az önkormányzat a 
munkaügyi szervezettől, meg ő is 
ad neki, és hátha közösen igazi és 
végrehajtható közfoglalkoztatási 
tervet tudnak alkotni. Az önrész 
szabályozása pedig ösztönző kell, 
hogy legyen. Érje meg munkát 
ajánlani az embereknek, keresni 
és foglalkoztatni, képzésbe vonni 
őket, foglalkozni velük. Egy év ta-
pasztalata után talán lehet, esetleg 
kell is az arányokon módosítani, 
de az elv helyes. Ezt láthatták be, 
akik visszavonták javaslataikat. 

Aczél Gábor
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Az ötéves polgármesteri véleményekre 
alapozott, most díjazott vizsgálat sze-
rint a cigányok által is lakott települések 
csaknem harmadában konfliktusok van-
nak a cigányok és a nem cigányok között; 
több mint harmadában a cigányok nagy 
része a többi lakostól elkülönülten él; s ez 
utóbbiakban megnövekedhet az etnikai 
konfliktusok robbanásveszélye. 

Az ötéves adatsor tehát megjövendöl-
te, aminek indítékát napjaink nyomozói 
nagy erőkkel igyekeznek kideríteni. Leg-
alábbis erre utal a nagycsécsi gyilkosság, 
s több, azt megelőző, tavalyi bűncselek-
mény, amelyeknek az alábbiakban nem 
teljes sorát említjük.

Január 22. 
Szigetváron öt barcsi fiatal a város főte-
rén megtámadott és ütlegelt két cigány 
nőt – anyát és lányát –, akik a moziból 
tartottak haza. Az elkövetők utóbb a 
bírósági tárgyaláson tagadták, hogy ci-
gány voltuk miatt estek volna neki ál-
dozataiknak.

Február 22. 
Putnokon valakik távollétükben dúl-
ták fel egy cigány család házát és gya-
lázkodó, fenyegető feliratokat festettek 
a falára.

Március 1. 
Tiszaroffon gyalázkodó feliratokat fes-
tettek a kunmadarasi cigány kisebbségi 
önkormányzat képviselőjének házfalára, 
majd felgyújtották az épületet.

Március 15. 
Tapolcán egy szórakozóhely közelében 
előzetes szóváltás nélkül esett neki egy 
cigány férfinek két nem cigány fiú, ál-
dozatukat összeverték és eszméletlenre 
rugdalták, az illető életveszélyes állapot-
ban került kórházba. 

Március 27. 
Szihalomban egy cigány tulajdonában 
lévő, felújítás alatt álló, lakatlan családi 
házat belülről vertek szét máig ismeret-
len emberek. 

Június 3. 
Pátkán történt az első olyan cigányok-
kal szembeni bűncselekmény, amelynek 
gyanúsítottjait szinte azonnal elfogták. 
Mivel a több emberen elkövetett ember-
ölés kísérletének megalapozott gyanújá-
val három helyi polgárőrt helyeztek elő-
zetes letartóztatásba, felbolydult a falu. 
Igen sokan emeltek szót a feltételezett 
elkövetők védelmében (félezer aláírás-
sal ellátott levélben vélték ártatlanok-
nak őket), akik egyébként – a vádeme-
lési javaslat szerint – gyújtó folyadékot 
tartalmazó palackokat hajítottak három 
cigányok lakta épületre, s ezek egyiké-
ben – amelyben gyerekek aludtak – tűz is 
keletezett. Egy lakossági fórumot köve-
tően két rendőrautó kíséretében félszáz-
nál többen tettek békés, ám demonstra-
tívnak szánt sétát a romák lakta falurész-
be, ahol a menetet botokkal, vasrudak-
kal, kaszával váró cigány férfiakat a sa-
ját társaik fékezték meg. Aztán, miután 
valakik egy nem cigány pátkai ablakát 
törték be, a Polgári Összefogás Pátkáért 
Civil Szövetség elnevezésű, újonnan ver-
buvált alakulat meghívására a béke erő-
teljesebb hirdetése (valamint egy helyi 
alkotmánynak nevezett, többek között 
a segélyt munkához kötő kiáltvány ci-
gányokkal való elfogadtatása) céljából 
a Magyar Gárda is a faluba masírozott. 
Ezen közben a rendőrség megalapozott 
gyanúját az egyik gyanúsított részletes, 
a bűncselekmény többi résztvevőjének 
szerepét is feltáró vallomása alátámasz-
totta. És a legfrissebb hírek szerint a gya-
núsított polgárőrök előzetes letartózta-
tásának határidejét ismét – ezúttal 2009. 
március 4-éig – meghosszabbították.

Június 15. 
Fényeslitkén, a presszó előtt – a decem-
ber elejére elkészült vádirat szerint – ti-
zenegy centiméternyi pengehosszúsá-
gú késsel szurkált meg egy fiatal cigány 
testvérpárt egy részeg, 40 éves helybe-
li nem cigány lakos; a 14 éves fiú meg-
halt, mellen döfött 16 éves bátyja halálát 
az időben érkezett orvosi ellátás hárítot-
ta el. A több emberen elkövetett ember-
ölés bűntettének kísérletével vádolt fér-
fi ügyének bírósági tárgyalása ezekben 
a napokban kezdődik. 

Július 21. 
Galgagyörkön – nem sokkal az után, 
hogy a település romák által lakott ré-

Több mint egy hónappal a már-már feledésbe merült 
nagycsécsi emberölések után Gulyás Ottó polgármester 
a helyi önkormányzat és az áldozatok családja nevében 
levélben köszönte meg a Magyar Demokratikus Char-
ta híveinek a hivatal folyószámlájára juttatott összeget, 

amit – írta – a kerítés anyagának megvásárlására, a bútorszállítás költ-
ségeire, valamint tűzifa- és élelmiszervásárlásra fordítanak. A Demos 
Magyarország Alapítvány pályázatán tavaly év végén harmadik díjat 
nyert egy, a polgármesterekhez eljuttatott 2003-as kérdőíves felmérés 
adatai alapján, a TÖOSZ közreműködésével végzett Tárki-kutatás, 
amely szerint azokon a településeken, ahol cigányok és nem cigányok 
egymástól elkülönülten élnek, öt és félszeres az etnikai konfliktusok 
kirobbanásának veszélye. Nemrégiben az alsózsolcai Dankó Pista ut-
cában lőttek cigányokra (életveszélyesen megsebesítve egy 19 éves fiút, 
és kilyukasztva az élettársa kabátját), majd a helyszínre érkező illeté-
kes rendőrfőkapitány úgy nyilatkozott, hogy a nyomozást az alsózsol-
cai bűncselekmény és a Nagycsécsen történt kettős gyilkosság esetleges 
összefüggéseinek felderítésére is kiterjesztik.  

MEDDIG TÛRÖD
CIGÁNYVAJDA?
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szén a Magyar Gárda mintegy harminc 
tagja rendőri biztosítás mellett kiköltö-
zette az egyik ház lakóit – az éjszakai 
órákban ismeretlenek lőttek be több la-
kásba. A lövések az ablakokon keresz-
tül érték a négy lakóházat, így azok üve-
gei betörtek, az egyikben – amelyikben 
négy felnőtt és két gyermek aludt – né-
hány lövedék a falba is befúródott, de 
szerencsére a család tagjai az össze-
tört üvegdaraboktól sem sérültek meg. 
A nyomok és a fellelt töltényhüvelyek 
arra utaltak, hogy a támadók mintegy 
harminc lövést adtak le maroklőfegy-
verből és sörétes puskából. Az ügy vizs-
gálatát a rendőrségtől a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda vette át.

Augusztus 8.
Piricsén hajnalban gyúlékony anyagot 
tartalmazó palackot dobtak és rálőttek 
két, romák által lakott házra, majd lábon 
lőttek egy középkorú cigány asszonyt, 
amikor kilépett az utcára. A rendőrség 
több emberen elkövetett emberölés kí-
sérlete miatt indított nyomozást, később 
az ügy vizsgálatát a Nemzeti Nyomozó 
Iroda vette át.

Augusztus 19. 
Székesfehérváron késő este néhány fiatal 
kövekkel dobálta meg egy többségében 
romák lakta lakóház ablakait, és élet-
veszélyesen megsebesített egy 12 éves 
cigány kislányt.

Szeptember 5. 
Nyíradony-Tamásipusztán éjjel lövé-
seket adtak le egy házra, amelyben ci-
gányok aludtak. Személyi sérülés nem 
történt. 

Szeptember 17.
Siófokon hajnalban egy cigány család 
házának udvarába kézigránátot dob-
tak, amely az épület falának tövében fel-
robbant. A rendőrség robbanóanyaggal 
vagy robbantószerrel való visszaélés mi-
att ismeretlen tettes ellen indított nyo-
mozást.

Október 15.
Kőszárhegyen gyúlékony anyaggal teli 
égő üvegeket dobtak egy családi házra. 
Az épületben többen tartózkodtak, de 
senki nem sérült meg. Az ügyben cso-
portos garázdaság gyanúja miatt rendel-
tek el nyomozást.

Október 30. 
Bitumendarabbal törték be éjjel a romák 
felzárkóztatásával, oktatásával foglalko-
zó kaposvári Napkerék Egyesület irodá-
jának ablakát. A Fehér Ellenállási Moz-
galom nevet viselő szervezetnek a kuruc.
info honlapján ismertetett közleménye 
szerint a kirakat betörése és az irodá-
ban hagyott töltényhüvely figyelmezte-
tés volt.

November 3. 
Nagycsécsen két, csaknem szemköz-
ti házat érte támadás. Az egyik épület-
ben – miután a gyújtó folyadékot tartal-
mazó palackot bedobták – tűz keletke-
zett. A házban tartózkodó három felnőtt 
és egy gyermek megpróbált kijutni a la-
kásból, eközben érte a halálos lövés a 40 
éves nőt és a 43 éves férfit. A ház tulaj-
donosa is megsérült. Éles lőfegyverből 
adták le a lövéseket, a támadó azonban 
nem láthatta, hogy kire lő.  A szemben 
lévő házra – ahol két gyermek és a szüleik 
tartózkodtak – is dobtak gyújtópalackot, 
de az nem gyulladt be. Az elkövetők el-
menekültek a támadás után, a rendőrség 
nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást.

Naplózáradék
Tulajdonképpen mindegy, hogy a fel-
sorolt bűncselekményekről bebizonyo-
sodik-e, avagy sem az esetleges etnikai 
indíttatás, a robbanáshoz elegendő, ha 
sokan tartják annak.

Az alábbi idézet Lakatos Attila bor-
sodi cigányvajda minapi nyilatkozatá-
ból való.

„Már most egy az egyben lőfegyverrel, 
éles fegyverrel lövik a cigányokat… (Ha) 
minden cigánysoron belül megfizetnének 
öt-hat-hét életerős cigány fiatalembert, 
nem kellenek ide a járőrök, nem kellenek 
ide a rendőrök, nem kellenek oda a pol-
gárőrök, hanem ötöt, hatot, hetet, attól 
függően, mekkora a telep…akár tizen-
egyet (kellene alkalmazni, akik) … meg-
állás nélkül, napközben, éjszaka járőröz-
nének. Csak így fognak a cigányok meg-
nyugodni. Most már jó, hogy ki nem nyílt 
a bicska a zsebükben a kamerásokra is. 
A tévésekre, az újságírókra. Annyira nagy 
a feszültség. Engem már most rengetegen 
kerestek. Azt kérdezik, meddig tűröd még 
te, vajda, gyere, fogjunk össze, csináljunk 
már valamit, vonuljunk fel, most már ad-
juk vissza, tehát ezt most már valahol meg 
kéne állítani.” (aczél)

ORSZÁgOS PÁLYÁZAT

KERÜLJ  
A TÉRKÉPRE!
A Brüsszeli Magyar Kulturális Inté-
zet (BMKI) támogatásával meghir-
detett pályázatra hívta fel levelében 
Verbai Lajos, Kőbánya polgármeste-
re lapunk szerkesztőségének figyel-
mét. A pályázat országosnak ígérke-
zik, s a www.keruljaterkepre.hu nevű 
honlapon minden megtalálható róla. 
A pályázat célja: Magyarország meg-
ismertetése a fiatalok szemszögéből, 
az általuk megálmodott módon. A ki-
írók szabad kezet adnak a diákoknak 
településük bemutatására, a pályázati 
anyag elkészítésére. Azt szeretnék, ha 
bemutatnák saját településük termé-
szeti, építészeti, kulturális, sport és/
vagy gasztronómiai értékeit. A pályá-
zaton rövid videofilmmel, fotósoro-
zattal lehet indulni, illetve egyéb kate-
góriában, amelyben bármilyen ötletes 
megoldást, akár mobiltelefonnal ké-
szített kisfilmet is elfogadnak. A be-
érkezett alkotások szöveges részét a 
gimnázium tanulói tanáraik segítsé-
gével 7 nyelvre fordítják le, és ily mó-
don teszik közzé az említett honlapon. 
Minél több helyről érkeznek pálya-
művek, annál színesebb lesz a térkép, 
annál részletesebben ismerhetik meg 
országunkat az érdeklődők. A véd-
nök Cseh László, háromszoros olim-
piai ezüstérmes úszó, akit szoros szá-
lak fűznek a X. kerülethez, ma is a Kő-
bánya SC uszodájába jár edzeni. Cseh 
László is arra biztat minden iskolát, 
gyermeket, fiatalt, ragadjanak tollat, 
fényképezőgépet, vagy ha lehetősé-
gük van videokamerát, mutassák be 
lakóhelyüket, otthonukat, hogy felke-
rüljenek erre a virtuális térképre, így 
az országban is, és – a soknyelvűség 
által – világszerte is megismerhetik 
településüket az érdeklődők. A kor-
osztályukban és kategóriájukban el-
ső díjat elnyert csapatok – az első he-
lyezett közönségdíjas csapattal együtt 
– 2010 tavaszán brüsszeli utazáson ve-
hetnek részt.



Ö N k o r m á n y z a t �0
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

HIÁNYZIK 

A HATÁR

Világritkaság a Káli-medence 
meglehetősen terjedelmes tíz-
millió éves kőtengere. A látvá-
nya tán a szomszédságában 
élők tudatába ágyazza, hogy 

percnyi az emberi lét. De számukra is bosszan-
tó lehet, hogy hivatalosan e kőtengernek mind-
össze öt-hat úszómedencényi része választja el 
egymástól településük területét, s hogy közös 
határuk hiánya miatt Salföld és Kővágóörs  
körjegyzősége a percnyi emberöltőhöz mérten 
csak másodperceket élhetett, mert egyetlen év 
után, létrehozásának első évfordulóján felszá-
moltatott. Ami arra utal, hogy az időhöz ha-
sonlóan az emberi ostobaság is határtalan.

Minden bizonnyal világritkaság, 
a határok légnemesítésére törekvő 
Európai Unió országaiban pedig 
vélhetően páratlan a közös határ 
hiánya miatti elégedetlenkedés. 

Magyarországon sok helyütt hi-
ányzik néhány négyzetméternyi te-
rület ahhoz, hogy két településnek 
közös közigazgatási határa, s ezért 
közös körjegyzőséget törvényesen 
működtetni módja legyen. 

A közös határ szükségességét 
előíró jogszabály módosítását 
hosszú-hosszú ideje hiába szorgal-
mazza a TÖOSZ. Egyszer ugyan 
– 2007 telén – Szibrik Imre ország-
gyűlési képviselő, Szentes város 
polgármestere kezdeményezésére 
szavazott erről a parlament, ám a 
kétharmados többség eléréséhez 
kellő voksokat az ellenzéki oldal-
ról hiába várta a kormány. Akkor 
a beterjesztés indoklása szerint a 
módosítás a félezer lelkes Nagytő-
ke önkormányzatának kínált vol-

az ábrahámhegyieknek addig fi-
zetett 2,7 millió forintot, mert a 
Kővágóörs önkormányzata a ve-
lük közös körjegyzőség működte-
tését megoldotta abból a négymil-
lió forintos állami normatívából, 
amihez a lakosságszám növekedé-
se hozzásegítette.

A törvényellenesen létreho-
zott, tavaly januártól működte-
tett körjegyzőség gazdálkodását 
értékelő augusztusi közös testü-
leti ülésen Simonné Vitányi Mó-
nika gyümölcsözőnek nevezte az 
együttműködést, kifejtvén, hogy 
nemcsak a pénzre gondol, hanem 
a közös színpadépítésre, faluszé-
pítésre, az együttes programokra, 
s megjegyezte, hogy a közös kör-
jegyzőség tisztviselői készséggel 
teljesítették a salföldiek minden 
kérését is.

Akkor még – Molnár József kő-
vágóörsi polgármesterrel együtt 
– valami másban is bízott Salföld 
első asszonya. Jelesül abban, hogy 
az ésszerűség az ábrahámhegyi 
képviselő-testület tagjaiban le-
győzi a sértődöttségüket. Közös 
javaslatuk volt három település 
közigazgatási határának metsző-
pontját alig valamivel arrébb, a 
Burnót-patak medrébe helyez-
ve, elérni, hogy ez négy település 
– Ábrahámhegy, Kékkút, Kővá-
góörs és Salföld – közigazgatási 
határának metszőpontja legyen. 
Javaslatukhoz megszerezték az ál-
lami illetékesek és a kékkúti kép-
viselők támogatását, a felmerülő 
költségek kifizetését Kővágóörs 
önkormányzata vállalta. Az ok-
tóberi ábrahámhegyi testületi ülé-
sen meghívottakként elmondták, 
hogy Ábrahámhegy pusztán némi 
művelhetetlen földterületet vesz-
tene, s joghátrányt nem szenvedne 
senki se. Az ábrahámhegyi testü-
let azonban távozásuk után – két 
nemmel és négy tartózkodással 
– megfosztotta a körjegyzőségü-
ket törvényessé tevő lehetőségtől 
szomszédait, egy hozzászólás sze-
rint azért, mert a salföldiek an-
nak idején a kővágóörsiekkel kö-
zös körjegyzőségük létrehozását 
annak minden következményével 
együtt vállalták. 

na lehetőséget a falujával nem ha-
táros Árpádhalom és Eperjes ön-
kormányzatával körjegyzőséget 
alakítani, s az önálló polgármeste-
ri hivatal fenntartásának gondjá-
tól ily módon megszabadulni. 

De hiába bíztak a parlamenti 
képviselők többségének ésszerű 
döntésében a Káli-medence két 
önkormányzatának helyben vá-
lasztott képviselői is, akik Kővágó-
örsön 2007 júliusában, Salföldön 
2007 szeptemberében döntöttek 
arról, hogy 2008. január elsejétől 
közös körjegyzőséget működtet-
nek. Különösen a salföldiek csa-
lódtak nagyot, akik a Balaton-par-
ti Ábrahámhegy önkormányzatá-
val közös körjegyzőségüket abban 
reményben szüntették meg, hogy 
a népesebb Kővágóörshöz csat-
lakozva több pénzhez juthatnak. 
Simonné Vitányi Mónika, az alig 
hatvan lakosú község polgármes-
tere szerint így megtakaríthatták 
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A következmény pedig az volt, 
hogy az illetékes közigazgatási 
hivatal a két jogsértő képviselő-
testületet közös körjegyzőségük 
megszüntetésére szólította fel. 
A felszólításnak azonban nem tet-
tek eleget, s emiatt a Közép-du-
nántúli Regionális Közigazgatá-
si Hivatal annak rendje és módja 
szerint bírósághoz fordult.

De nemcsak ezt tette. Hanem, 
miután kézhez kapta a két önkor-
mányzatnak a közös körjegyzőség 
eseteges megszüntetésével kap-
csolatos forgatókönyvét, az Ön-
kormányzati Minisztérium ille-
tékeseivel egyeztetve megpróbált 
segítséget nyújtani. 

Dr. Gelencsér József hivatalveze-
tőnek a két település polgármeste-
reihez december elején eljuttatott 
levelében rögzített szakmai állás-
pontja szerint a működőképesség 
megőrzéséhez a legkevésbé tör-
vénysértő, illetve a törvénysértő 
állapotot a legrövidebb ideig fenn-
tartó megoldást kell kidolgozni, 
ezért a körjegyzőség megszünte-
tésének és a körjegyző felmenté-
sének határidejét célszerű volna 
december 31-ében megállapítani. 
Megjegyezte, hogy a körjegyzőség 
jogutódja mind Kővágóörs, mind 
Salföld, s ezt a polgármesteri hi-
vatalok alapító okiratában azért 
szükséges rögzíteni, mert a hiva-
talokat a két képviselő-testület-
nek külön-külön kell létrehoznia. 
A jegyzői pályázatok elbírálásá-
ig a jegyzői feladatok ellátására 
a körjegyző – a felmentése előtt 
– belső helyettesítés címén a kör-
jegyzőség dolgozói közül bízhat 
meg valakit. Az úgynevezett ható-
sági igazgatási társulásra vonatko-
zó megállapodást csakis a jegyzők 
kinevezése után lehet megkötni.

– A bíróság úgy döntött, hogy 
a körjegyzőséget meg kell szün-
tetni, s mindkét hivatalban saját 
jegyzőt kell foglalkoztatni. Mit je-
lent ez? 

– Mindez annyit jelent – árulta 
el nekem Molnár József, Kővágó-
örs polgármestere – , hogy itt is ott 
is meg kell pályáztatni a jegyzői 
állást. A csavar az, hogy az egyik 
helyen kinevezett jegyzőt meg-

bízhatjuk a másik hivatal majdani 
jegyzőjének ideiglenes helyette-
sítésével, s hogy az ideiglenesség 
határozatlan idejű lehet, miköz-
ben a hatósági igazgatási társu-
lásra vonatkozó megállapodást 
megköthetjük.

– De a négymillió forint norma-
tívát vissza kell fizetniük.

– Igen, ez valószínűleg így lesz. 
Már amennyiben a Legfelsőbb Bí-
róság nem helyezi hatályon kívül 

az ítéletet a szerintünk későn be-
adott keresetlevél miatt.

– Jelent az valamit, hogy most 
decemberben a parlamentben 
az önkormányzati miniszter ígé-
retet tett a körjegyzőségre vonatko-
zó szabályok módosításnak tavaszi 
beterjesztésére?

– Nem. Mert megtudtam, hogy 
ilyen témát nem tartalmaz a tava-
szi tárgyalássorozat tervezete.

A. G.

Godó Lajos (MSZP): ...A berettyóújfalui kistérséghez 29 település 
tartozik, a kisebb települések, mint Körösszakál, Bedő és Bojt a szom-
szédos várossal kényszerültek körjegyzőségbe, ahol érdekeik érvénye-
sítésére minimálisan vagy egyáltalán nincs lehetőségük… E három 
település közös körjegyzőséget kíván létrehozni... Kérdezem tehát, 
miniszter úr, hogy hol tart az önkormányzati reform, lesz-e lehető-
ségük a kistelepülési önkormányzatoknak arra, hogy a kistérségen 
belül szabadon, saját érdekeiknek megfelelően alakíthassanak kör-
jegyzőséget, közös polgármesteri hivatalt...
Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter: ...A körjegyzőség 
alakítását jelenleg valóban az a kötöttség nehezíti, hogy csak megyén 
belül és csak szomszédos, tehát határos települések alkothatnak kör-
jegyzőséget. Ehhez is csak a naptári év első napjával csatlakozhatnak. 
Megoldást jelenthet a felvetettekre a települési együttműködés sajá-
tos formája, ezt úgy hívják, hogy társult képviselő-testület. Ez eset-
ben lehetőség van ennek a bármikori létrehozására, illetve a társult 
képviselő-testület önállóan dönthet a közös ügyekben, és az önkor-
mányzat költségvetése részben és egészében egyesíthető, a hivata-
li feladatokat a társult képviselő-testület hivatala látja, láthatja el... 
A Kormány-Önkormányzatok Egyeztető Fóruma a napokban tár-
gyalta az önkormányzatokat érintő törvények módosítására vonatko-
zó korszerűsítési elképzeléseinket, ennek több eleme is új lehetőséget 
rejt magában... Az egyszerűsítésen folyamatosan dolgozunk, például 
a felvetett probléma megoldását jelentő körjegyzőségeket érintő válto-
zásokon, ennek legfontosabb és legjelentősebb, lényeges eleme, hogy 
nem csak a határos települések alakíthatnának egy kedvező parla-
menti döntést követően körjegyzőséget... 
Gyula Ferencné (MSZP): ...Az a tény, hogy megosztottuk a kérdés 
feltevését, illetve a viszontválasz adását, azt bizonyítja, hogy nem 
egy lokális problémáról van szó; egy olyan gondról, amely a halmo-
zottan hátrányos helyzet mellett az önkormányzatiság valódiságát 
is hátráltatja. Tisztelt Miniszter Úr! Az az út, amit ön felvállalt, mi-
szerint társult képviselő-testület létrehozása is lehetséges, tulajdon-
képpen gyógyírt kínál erre a problémára, a valódi önállóságot, a leg-
jobb érdekkérvényesítést, a gyorsabb megoldásokat és az igazi part-
nerséget... Bízunk abban, hogy a tavasz folyamán megszavazhatjuk 
itt a parlamentben is. 
Dr. Gyenesei István önkormányzati miniszter: ...Az egyes kistele-
püléseken előállhat olyan helyzet, hogy vagy a lakosságszám vagy más 
ok miatt nem képesek a helyi kormányzás jogát hatékonyan gyako-
rolni. Erre megoldást jelenthet az az új jogintézmény, amit úgy hív-
nánk, hogy csatlakozó község... A kidolgozott javaslat hamarosan 
szintén a tisztelt Ház elé fog kerülni, bízom benne, hogy képviselő-
társaim ezt támogatni fogják. Pa
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A Régiók Díját – a magyarországi Példát átadó gyakorlatok díjához hason-
lóan – tavaly hirdette meg első alkalommal az Európa Tanács Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Kongresszusa a Dexia Bankkal partnerségben. A pá-
lyázatot azoknak a régióknak írták ki, amelyekben valamilyen jó gyakorlatot 
alakítottak a regionális gazdaságfejlesztés vagy demokrácia témakörében Az 

első évben Szociális kohézió támogatása a gazdaságfejlesztés eszközeivel címet 
viselte a meghirdetett téma. Ez alatt olyan projekteket értettek, amely a szociális kohéziót 
erősítő gazdaságfejlesztést ösztönözte, támogatta. A regionális gazdaságfejlesztésre össz-
pontosító programok révén lehetővé vált, hogy a különböző szociális, kulturális és pénzügyi 
helyzetben levő régiók versenyezzenek egymással ugyanabban a kategóriában.

Az összesen 36 benyújtott pályázatot a program első 
évében sikerként könyvelhették el a szervezők. Na-
gyon különböző projektek érkeztek nagyon külön-
böző helyzetben levő térségekből, azonban mind-
annyian a szociális kohéziót erősítették. A program 
irányító bizottsága végül öt projektnek ítélte oda a 
Régiók Díját a következő országokból: Szerbia, Egye-
sült Királyság, Németország, Törökország és Len-
gyelország. Egy görög és egy román projektet pedig 
különdíjban részesítettek. 

A nôi vállalkozók segítése
(Vojvodina tartomány, Szerbia) 

A projekt célja az volt, hogy kisvállalkozások in-
dítására buzdítsa a nőket. A program első szakaszá-
ban az Európai Újjáépítési Ügynökség támogatásával 
munkanélküli nőknek és vállalkozóknak nyújtottak 
képzést 2005 elején. Ez a program ma is tart. A má-
sodik szakaszban, amely 2006-ban kezdődött, nyílt 
versenyt hirdettek az indulásért kizárólag a nők 
részére egy támogatási alap segítségével. Ez a ver-

seny olyan női vállalkozókat mozgósítását célozta, 
akik kevesebb mint 3 éve kezdték tevékenységüket, 
és 21 ezer euróig terjedő kölcsönre pályázhattak 
berendezések beszerzésére, ezzel növelve üzletük 
működőtőkéjét. Az utóbbi két évben a program 85 
projektet támogatott és 338 munkahelyet  segített 
megteremteni. 

Költségvetés: 356 100 euró
Kapcsolat: Goran Vasic, Vojvodina Autonóm Tar-

tomány Támogatási Alapja
E-mail: goran.vasic@garfondapv.org.yu 

Nôi gazdaság
(Berlin tartomány, Németország)

Az 1993-ban a Berlin Szenátusának Gazdasági, 
Technológiai és Nőkkel Kapcsolatos Részlege kez-
deményezésére indított projekt a nőknek vállalkozá-
saik indításához kínált infrastruktúrát. Az együtt-
működésen alapuló központot nők nyitották és 
üzemeltetik 1996 óta. Olyan szolgáltatásokat nyújt, 
mint például napköziotthonos ellátás, irodabérlet, 
modern konferenciaberendezések és a kapcsolódó 
szolgáltatások. Az elmúlt 12 év során 230 céget ala-
pítottak, amelynek 75 százaléka több, mint három 
éve működik. A központnak jelenleg 160 alkalma-
zottja van.  

Költségvetés: 18 400 000 euró
Kapcsolat: Almuth Nehring-venus, államtitkár, 

Berlin Szenátusának Gazdasági, Technológiai és 
Nőkkel Kapcsolatos Részlege 

E-mail: almuth.nehring-venus@senwtf.berlin.de  

A völgy csúcsai
(Wales, Egyesült Királyság)

A völgy csúcsai a címe annak a szubregionális, 
átfogó regenerációs programnak, amely Wales leg-
kevésbé fejlett településein próbál az életminőségen 

DÍJAZOTT RÉGIÓK

A díjazottak
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javítani. A projekt három éve fut (2006–2008) öt he-
lyi önkormányzat és a magánszféra összefogásával. 
A városközpontok fejlesztésére törekszik. Arra, hogy 
olyan szolgáltatások központjai legyenek, amilyen a 
közlekedés, a foglalkoztatás és a turizmus. A prog-
ram megkísérelte a helyi identitás, valamint a térség-
ben már létező szociális háló erősítését. A projekt a 
kis- és középvállalkozások fejlesztésére hivatott, és 
végül 750 munkahely megteremtéséhez vezetett. 
Ezen kívül a települések kapacitásait is fejlesztette, 
hogy azok önkormányzatai aktívan részt vegyenek 
a térség hosszú távú regenerációs munkálataiban. 
A program kerében összesen 300 települési projekt 
készült. 

Költségvetés: 38 000 000 euró
Kapcsolat: Chris Ashman
E-mail: christopher.ashman@wales.gsi.gov.uk 

Vidékfejlesztési  
és kiegyenlítési program 
(Mazovia, Lengyelország) 

A mazoviai projekt egy olyan ambíciózus regio-
nális fejlesztési program, amely három területre 
összpontosít: vidéki infrastruktúra, oktatás és kép-
zés, helyi és regionális igazgatás. A vidékfejleszté-
si programot 2000 és 2005 között hajtották végre. 
A vidéki infrastruktúra program különösen a víz-
gazdálkodásra és vízkezelésre koncentrált. A képzési 
program keretében 295 képzési központot újítottak 
fel, és szereltek fel eszközökkel. Végezetül speciális 
tréninget szerveztek 76 helyi önkormányzati szerv 
alkalmazottjának. A projekt további befektetéseket 
ösztönzött, mint például több mint 800 kilométernyi 
útfelújítást a régióban.

Költségvetés: 104 540 000 euró
Kapcsolat: Eva Starkiewicz
E-mail: e.starkiewicz@armsa.pl 

Mikrohitel program
(Kahramanmaras tartomány, Törökország)

Kahramanmaras Törökország keleti részén egy 
fejlődő tartomány. A kormányzat által végrehajtott 
mikrohitel program Kahramanmaras központjának 
legkevésbé fejlett részén élő nőknek nyújtott ban-
ki szolgáltatásokat és hiteleket. Ez a projekt azon 
nőknek nyújtott támogatást a munka világában, 
akik társadalmilag hátrányosak, egyedülállók vol-
tak, vagy partnerük limitált bevételekkel rendelke-
zett. Arra ösztönözték őket, hogy saját vállalkozásba 
kezdjenek. A projekt 2007 szeptemberében kezdő-
dött három területen: képzés, projekt-előkészítés és 
hitelfelvétel. Összesen 569 nő kapott 16 millió 665 
ezer 89 eurónyi hitelt. A mai napig nem merült fel 
probléma a visszafizetésben. A hiteleket 18 külön-
böző szakmai területen használták fel. 

Költségvetés: 108 610 euró
Kapcsolat: Mehmet Niyazi Tanilir, kormányzó
E-mail: tmn60@hotmail.com 

Szociális szolidaritási hálózat 
(Piraeusi prefektúra, Görögország)

A 2005-ben létrehozott projekt magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt a szociális támogatás, a jólét 
és szociális integráció terén a pireausi hátrányos 
helyzetű állampolgároknak. Emberek ezrei része-
sültek a hálózat nyújtotta előnyökből. A hálózat új 
megoldásokkal szolgált a régió szociális kirekesztése 
ellen. A projekt második szakaszában a hálózat a leg-
hátrányosabb helyzetűek igényeit mérte fel, és tovább 
támogatta a társadalmi integrációjukat új és innova-
tív megoldásokkal a régi problémákra. 

Költségvetés: 400 000 euró
Kapcsolat: Yannis Michas, Piraeus prefektusa
E-mail: idgrafeio2@nomarhiapeiraia.gr 

Hemeiusi információ-technológiai  
ipari park
(Bacau-i megyei önkormányzat, Románia)

A projektet a Bacau-i megyei önkormányzat a He-
meiusu-i Helyi Tanáccsal partnerségben támogatta. 
Az ipari park hemeiusi kis-és középvállalkozáso-
kat támogatta az IT-iparon belül. A HIT Park célja 
az volt, hogy Bacau megyében új, képzett munkaerőt 
vonzó, kevésbé szennyező technológiákat bemutatva 
növelje a régió vonzerejét. 

Költségvetés: 415 530 euró
Kapcsolat: Dragos Adrian Benea, a Bacau-i Me-

gyei Önkormányzat elnöke
E-mail: presedinte@csjbacau.ro 

Sabján Katalin

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program kere-
tében 2008. december 31-én zárult a pályázatok benyúj-
tásának lehetősége. A Példát átadó gyakorlatok pályázati 
kiírásra 36 önkormányzattól, illetve kistérségtől össze-
sen 54 pályázat érkezett a három meghirdetett téma-
körben. A pályázók között van négy fővárosi kerületi 
önkormányzat, hat megyei jogú város, egy megyei ön-
kormányzat, két kistérségi társulás, kilenc város és ti-
zennégy község. A beérkezett pályázati anyagok elér-
hetőek a TÖOSZ honlapjáról (www.toosz.hu), a Példát 
átadó gyakorlatok felirat alatt. A független szakértők 
már megkedték munkájukat, 2009. január 30-áig ké-
szítik elő az Irányító Bizottságnak a témánként öt-öt 
gyakorlatból álló rövid listát. Az Irányító Bizottság feb-
ruár második hetében tartandó megbeszélése után ar-
ról dönt, hogy mely a gyakorlatok helyszíni látgatását 
végezzék el a szakértők. A szakértők ajánlásai alapján 
a meglátogatott önkormányzatok közül az arra érde-
mesítettek 2009. április 22-én, a TÖOSZ küldöttgyű-
lésén prezentálhatják gyakorlataikat, amelyek közül 
témánként egy-egy, összesen három – az Irányító Bi-
zottság döntése alapján – elnyeri az egymillió forint-
tal járó első díjat, egy negyedik pedig az uniós támoga-
tással megvalósuló projektek közül az NFÜ különdíját, 
a brüsszeli utazást.
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A TÖOSZ budapesti székhelyén kialakí-
tott könyvtár- és ülésteremben január köze-
pén Balázs Péter, a Közép-Európai Egyetem 
(CEU) Nemzetközi Tanulmányok és Euró-
pai Tanulmányok tanszékének professzora, 

az EU-bővítési Központ igazgatója, Magyarország első EU-
biztosa mutatta be több tudományos kutatónak és a szaksaj-
tó munkatársainak a Magyar Tudományos Akadémia Poli-
tikai Tudományok Intézete (MTA PTI) által megjelentetett, 
az intézet tudományos főmunkatársa, Bódi Ferenc által szer-
kesztett,  A területfejlesztés útjai az Európai Unióban című 
tanulmánykötetet. A kiadvány (borítóján id. Peter Brueghel: 
Bábel tornya című festményének másolatával és az EU Par-
lament épületének fotójával) teljes egészében letölthető az 
internetről (http://www.mtapti.hu/teruletfejlesztes/terfejl.
pdf). Előzménye egy vele azonos című 2007-es konferencia, 
amelynek anyagát – néhány időszerű bővítménnyel kiegé-
szítve – a kötet tartalmazza.

NEMZETI
DUZZOGÁS
HELYETT

A tanulmánykötet első fejezete a 
szerveződő kistérségek kérdéseit 
feszegeti, nyitó gondolatát az ak-
kori szakminiszter, Lamperth Mó-
nika tanulmánya adja. 

A második fejezetbe kerültek 
azok a dolgozatok, amelyek a te-
rületfejlesztés előtt álló feladatok 
társadalmi, gazdasági hátterét 
elemzik. Köztük Lüttmerdigné 
Balla Mónikának és Sabján Kata-
linnak, a TÖOSZ-titkárság mun-
katársainak tanulmánya, amely 
a vidéki nők helyzetét és a Tele-
pülési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége által 2008 tavaszán 
végzett gyorsfelmérés néhány ér-
dekes eredményét mutatja be. 

Az eredményekből kitűnik, hogy 
a női polgármesterek sokkal ne-
hezebbnek látják településükön 
a nők helyzetét. A szerzők idéz-
nek is a polgármesterek vélemé-
nyeiből.

„Szomorú tapasztalatom, hogy 
a 25–30 év munkaviszonnyal ren-
delkező szakképzett nők egyre 
gyakrabban válnak munkanél-
külivé. ” (Gál Lászlóné, Pusztae-
derics polgármestere)

„...együtt kell élni a lakosság 
problémáival, és figyelve a pályá-
zatokat, tájékoztatni kell az arra 
vállalkozó embereket a fejlesz-
tési lehetőségekről, mert a mun-
kahelyteremtés csak így lehetsé-

ges. Tehát az önkormányzat nem 
kell, hogy átvegye a munkaügyi 
központok munkáját, de szerve-
ző tevékenységével, tájékoztatá-
sával és szolgáltatásbarát maga-
tartásával elérheti, hogy a segé-
lyek helyett jobb megoldás szü-
lessen a megélhetés biztosítására!” 
(Dr. Lénártné Benei Anikó, Abasár 
polgármestere) 

A nők majdnem 60 százaléka el-
fogadja a pozitív diszkriminációt, 
a fennmaradó majdnem 38 szá-
zalékuk elutasítja, s csak kevesen 
nem foglaltak állást ez ügyben. 

„Minden embert, legyen az nő 
vagy férfi egyenlő eséllyel kell po-
zitívan, negatívan értékelni, nem 
kellene különbséget tenni a nemek 
között.” (Galgóczkiné Krobák Má-
ria, Kövegy polgármestere) 

„Tizenhat éve vagyok polgár-
mester… környezetem – szűkebb 
és tágabb – elismeri a tevékenysé-
gemet, mégis sokszor azt érzem, 
hogy háromszor többet kell(ett) 
letennem az asztalra, mint férfi 
kollégáimnak ahhoz, hogy elis-
merjenek”. (Kálmán Józsefné, Tar-
jánpuszta polgármestere)

 „Nem megkülönböztetettségre, 
kiemelt figyelemre, csak egyenjo-
gúságra van szükségünk.” (Vass 
Mária, Bojt polgármestere)

„A nők az egyenjogúságért küz-
döttek, most pedig azzal, hogy 
diszkrimináltan kezelik őket, 
megsértik az egyenjogúságot. Ha 
egy állást vagy pozíciót betölt egy 
ember, akkor a munkásságát, tel-
jesítményét kell értékelni nem 
a nemét. A nő és a férfi is ember!” 
(Tompáné Balogh Mária, Beled 
polgármestere)

„Megítélésem szerint… a nők 
rendelkeznek egy sor olyan tulaj-
donsággal, amelyek számukra biz-
tosítanak egyoldalú előnyt a fér-
fiakkal szemben. Természetesen 
van javítanivaló a helyzetükön, 
de a különbség talán nem akko-
ra, hogy indokolt lenne külön elő-
nyök biztosítása.” (Dr. Sajó Gyula, 
Váckisújfalu polgármestere)

 „Sem a pozitív, sem a nega-
tív diszkriminációval nem értek 
egyet.” (Máté Dénes, Gerjen pol-
gármestere)
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 „Ugyanolyan, sokszor nagyobb 
értékek hordozói, mint esetenként 
a férfiak. Egyéne válogatja, hiszen 
a fán sem nő egyforma két levél.” 
(Tóth Dezső, Enying polgármes-
tere) 

A helyi közösségek vezetői a té-
ma iránt érzékenységet mutatnak, 
mégis tapasztalható a nők helyze-
tével kapcsolatos, kissé bizonyta-
lan szemléletmód és a dilemma, 
hogy összefér-e a nők nagyobb tá-
mogatása a társadalmi egyenlő-
séggel. A szerzők szerint szemlé-
letváltásra volna szükség, és valós 
eredményeket felmutató, a helyi 
közösség széles körében elfoga-
dott és megismert stratégián ala-
puló kezdeményezésekre, a nők 
helyzetére is figyelemmel kiala-
kított fejlesztési tervekre. 

A harmadik fejezet alapvetően 
gyakorlati témákat érint és tár-
gyal. Zongor Gábor TÖOSZ-fő-
titkár az államvezetés szemszög-
ből mutatja be a területfejlesztés 
anomáliáit.

Balázs Péter a könyvbemuta-
tó során mindvégig gyakorlati 
példákkal illusztrálta a téma is-
meretének fontosságát. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy egy ország 
nemzeti fejlesztési stratégiája, 
több mint az EU-pénzek felhasz-
nálása. Kiemelte Szegvári Péter ta-
nulmányát, amelyben az áll, hogy 
a támogatást csak akkor tudjuk 
hatékonyan felhasználni, ha nö-
vekszik Magyarország abszorpci-
ós kapacitása. Az ország abszorp-
ciós kapacitását három jelentős 
tényező befolyásolja:
•  az ország jövedelemtermelő ké-

pessége,
•  a költségvetés helyzete,
•  az adminisztratív és a felhaszná-

lói kapacitás.
Az első két feltétel tulajdonkép-

pen makrogazdasági teljesítmé-
nyektől függ. A mintegy 33 mil-
liárd euró potenciális közösségi 
támogatás felhasználásának egyik 
feltétele ugyanis az, hogy a kiszá-
mított EU-támogatásokat min-
den tagállam az adott évben elért 
GDP mutatójának 4 százaléka ere-
jéig hívhatja le… Ugyancsak ilyen 
makrogazdasági mutatók hatá-

rozzák meg a társfinanszírozás 
követelményéből adódóan a má-
sik felhasználási képességünket. 

Balázs Péter arra a veszélyre is 
figyelmeztetett, amellyel a pályá-
zatok eltérítik a természetes fej-
lődést és fejlesztési szándékokat. 
Idézte Laki Lászlónak, az MTA 
PTI tudományos főmunkatársá-
nak néhány, a kötetben publikált 
sorát: „A rendszerváltó politikai 
osztály egymást gyűlölő és ki-
szorítani akaró csoportjai, párt-
jai az elmúlt közel két évtizedben 
alapvetően uralmi és hatalom-
technikai szempontból közelítet-
tek a kérdéshez, vagyis pártpro-
pagandákkal, indulatokkal, gya-
lázkodással, bűnbakképzéssel he-
lyettesítették az elemzést és a reál-
folyamatokkal való szembenézést. 
Ez az eljárásuk ugyan elégséges-
nek tűnt az indulatok szításá-
ra, a társadalom megosztására 
és a párthívek toborzására, elég-
telennek bizonyult azonban mind 
az ország sodródásának és egyre 
romló állapotának a megállítá-
sára, mind pedig a lakosság igé-
nyes többségének meggyőzésére 
a politikai osztály felkészültségét 
illetően.” 

Balázs Péter a könyvismertetés 
keretében a társadalmi folyama-
tok elemzése fontosságának hang-
súlyozása mellett szembeállítot-
ta a magyarországi mentalitás-
sal a sikeres dániai szemléletmó-
dot, amelynek eredményeképpen 
a skandináv ország eredményesen 
képes képviselni saját érdekeit az 
Európai Unióban is. Megemlítette, 
hogy az elmúlt időszakban jelen-
tősen megváltozott Magyarország 
helyzete azáltal, hogy a korábbi el-
választó országhatárok megszűn-
tek. Idézte Helmuth Kohl kancel-
lárt, aki a német egyesítés után 
kijelentette, hogy a történelemben 
először Németországot csupa ba-
ráti ország veszi körül. A nemze-
ti duzzogás helyett – mondta Ba-
lázs Péter – az együttműködésen 
alapuló közös fejlesztésre kellene 
koncentrálni, hogy az ország élhe-
tő maradjon és az új térszerkezeti 
adottságokat a lehető legjobban 
érvényesíthessük.

A vitában felmerült kérdések-
re adott válaszában kitért arra, 
hogy mindent összevetve a ma-
gyarországi állapotok jelentősen 
fejlődtek, mind a közigazgatás 
teljesítőképessége, mind az uniós 
források felhasználása tekinteté-
ben. A szigorú uniós ellenőrzésről 
szólva megemlített egy dél-olasz 
esetet: a gazdák a földalapú tá-
mogatás elnyerése érdekében és 
a légi felvételek kijátszása céljá-
ból összecsukható műanyag, fe-
lülről olajfáknak látszó tárgya-
kat telepítettek. És megjegyezte, 
hogy az ország érdekét trükkök 
helyett a hosszú távon fenntart-
ható fejlesztések szolgálják. Ezek 
megvalósításához ajánlotta a ta-
nulmánykötetet. 

Bódi Ferenc szerkesztő vége-
zetül külön köszönetét fejezte ki 
a kötet lektorának Pálné Kovács 
Ilonának, valamint a könyv ar-
culatát tervező Mankovits Tamás-
nak.

Sólyom Z.
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Fantasztikusan gazdag szellemi kínálattal gazdagodott a TÖOSZ: friss közigazgatási tananyagok 
néhány példányát és tudományos értékű, gyakorlatorientált alkotások több kötetét kínálhatja 
az érdeklődőknek. A kínálat mindkét része az Európai Unió Strukturális Alapjának támoga-
tásával készült, de különösen az utóbbit – a közigazgatási olvasmányok felcímű, új kutatások 
eredményeit tartalmazó tanulmánykötetek sorát – ajánljuk olvasóink figyelmébe. A tananyagok 

ugyanis – a közigazgatási olvasmányokkal ellentétben – az internetről is letölthetők (http://www.kszk.gov.hu/
rop/tananyagtar). Hogy a kötetek garantáltan azok kezébe kerüljenek, akiknek szüksége van rájuk, az érdek-
lődőknek be kell fáradniuk értük a TÖOSZ titkárságára, ahol – az aláírásuk ellenében – megkaphatják őket.

A tananyag és a kötetsor A Regioná-
lis Fejlesztési Operatív Program 3.1. szá-
mú intézkedésének  A helyi közigazgatás 
korszerűsítése és kapacitásépítése képzési 
programok, tanácsadás és infrastruktu-
rális fejlesztések révén című komponen-
seként készült. 

A Kormányzati Személyügyi Szolgálta-
tó és Közigazgatási Képzési Központ (to-
vábbiakban: KSZK) a program lezárását 
követően összeállította a képzések során 
fel nem használt tananyagok listáját. Ezek 
a tananyagok tölthetők le az internetről, 
nyomtatott változatuk viszont  a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének segítő közreműködésével – a kész-
let erejéig – ingyenesen átvehető.

A ROP 3.1.1 program képzései hozzáse-
gítették a helyi-területi közigazgatás köz-
tisztviselőit, hogy elsajátítsák és a gya-
korlati munkájuk során alkalmazzák az 
Európai Közigazgatási Tér követelmé-
nyeinek érvényesülését szolgáló közigaz-
gatási jogi, módszertani, vezetési ismere-
teket. Ebből következően a tananyagok 
elsősorban közigazgatási ismeretanyagot 
közvetítenek, de a köztisztviselői célcso-
port mellett a közigazgatás világa iránt 
érdeklődő oktatóknak, kutatóknak, hall-
gatóknak és választott tisztségviselőknek 
egyaránt hasznosak lehetnek. 

A ROP 3.1.1. programigazgatóság  ál-
tal 2005-től megvalósított, A közszolgál-
tatások hatékonyságának növelése a te-

lepülésfejlesztésben című összehangolt 
tudományos program keretében 20 ku-
tatási projekt irányult a területi és helyi 
közigazgatás teljesítőképességére és fej-
lesztési lehetőségeire. E kutatások ered-
ményeit dokumentálja a tavaly megje-
lentetett  közigazgatási olvasmányok fel-
című tanulmánykötet-sorozat, amelynek 
minden tagja szerzői jogilag védett, tehát 
elektronikus rendszerekben sem tárolha-
tó, azok által sem terjeszthető. 

A kötetek olyan kutatók és gyakorla-
ti szakemberek írásait rögzítik, akik az 
önkormányzatiságnak, a decentralizá-
ciónak elkötelezett hívei, mindazonáltal 
a magyarországi önkormányzati rend-
szerben zajló folyamatok értő kritikusai. 

ÁTVEHETÔ KÖTETEK
LETÖLTHETÔ ÉS ELVIHETÔ TANANYAgOK
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A kritikai jelleget meghaladó, javaslatte-
vő, szakpolitikai döntések előkészítésére 
felhasználható gondolataik segíthetik a 
helyi-területi közigazgatás kapacitásépí-
tését. Ezért a kötetek helyben választott 
döntéshozók számára is hasznosak le-
hetnek. 

Valamennyi kutatást Kádár Krisztián 
és dr. Mocsári József szervezte. A dr. Kö-
kényesi József programigazgató vezeté-
sével összeállított, a TÖOSZ titkárságán 
átvehető kötetek címei és alkotói:

Település és fejlesztés  
A közszolgáltatások hatékonyságának növe-
lése a településfejlesztésben

Szerkesztette a témavezető Rechnitzer Já-
nos; kutatásszervező volt Hegyi Fatime Bar-
bara; a kutatásban részt vett szerzők, szer-
kesztők Csóka Judit, Havas Ágnes, Hegyi Fa-
time Barbara, Kasztnerné Kőműves Mária, 
Károlyi János, Kovács Gábor, Lados Mihály, 
Németh Iván, Páthy Ádám, Rechnitzer János, 
Reisinger Adrien, Schuchman Péter, Stion 
Zsuzsa, Szabó Imréné, Szépvölgyi János, Szir-
mai Viktória és Tóth Péter voltak.

Adalékok a magyarországi  
közpolitika kudarcaihoz
A kutatásvezető dr. Hajnal György volt.

Függôben 
Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések 
világában

Szerkesztette Kovács Katalin és Somlyódy-
né dr. Pfeil Edit; a szerzői Billus Daniella, dr. 
Finta István, dr. Hamar Anna, Koós Bálint, 

dr. Kovács Katalin, dr. Lados Mihály, Rácz 
Katalin, Somlyódyné dr. Pfeil Edit, dr. Váradi 
Mónika Mária és dr. Virág Tünde voltak.

Nézetek és látszatok 
Decentralizáció a pénzügyi környezet szem-
szögéből

Szerkesztette dr. Horváth M. Tamás.

Közszolgálat 
A magyar közigazgatás személyi állománya 
és személyzeti rendszere az empirikus ada-
tok tükrében 

A kutatást dr. Gajduschek György vezette.

Esélyegyenlôség,  
egyenlô bánásmód  
A hátrányos megkülönböztetés felismerése 
és kezelése a helyi közigazgatásban

Szerkesztette Nyárády Gáborné dr.; a ku-
tatásban részt vett szerzők dr. Gyulavári Ta-
más, Iványi Klára, dr. Nagy Annamária, Nyá-
rády Gáborné dr. és Szabó Dániel voltak.

A családi ezüst 
Tanulmányok az önkormányzati vagyongaz-
dálkodás témaköréből

Szerkesztette a kutatásvezető dr. Vigvá-
ri András.

Rendnek lenni kellene 
Tények és elemzések a közigazgatás ellenőr-
zési és bírságolási tevékenységéről

A kutatásvezető dr. Gajduschek György 
volt; az esettanulmányokat dr. Bassola Bá-
lint, Mátis Péter, dr. Pomázi Miklós és Szen-
tivánszki Jeromos írták.
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Több százezer kutya kóborol településeink utcáin, országutak mentén, erdeinkben. Számuk 
csak becsülhető. Becsülhető, mert országos ebnyilvántartás nem létezik (a Magyar Állatorvo-
si Kamarának is csak a beoltott kutyákról vannak adatai). A kóbor kutya nem terem „csak 
úgy”. Lelketlen emberek teszik utcára őket. Országúton kocsiból kidobva, lehetőleg jó mesz-
szire a lakhelyüktől, sokan a nem kívánt szaporulattól válnak meg ily módon (esetleg állat-

menhelyek kapujához helyezett dobozban). Vagy szilveszteri petárdázástól, tűzijátéktól megriadt kedvencek 
rohannak páni félelmükben világgá, s a gazdájuk vagy megtalálja őket, vagy nem. De vajmi ritkán találja 
meg őket, ha egy „szakember”, hivatalos nevén ebrendész, akit a köznyelv máig sintérnek nevez, begyűjti a 
gazdátlan ebeket (gyakran a gazdásakat is).

nál dróthurkot (létezik jóval hu-
mánusabb befogó hurok is), vas-
csapdát, botot. Volt már példa ar-
ra, hogy mérget használt.

A gyepmesteri telepre került 
állatok szinte mindegyikének 
végérvényesen megpecsételődött 
a sorsa. Szűk ketrecbe zárják őket, 
gyakran többedmagukkal, több-
nyire élelem és víz nélkül. Minek 
nekik, ha rövidesen úgyis végez-
nek velük?

Egyesek úgy „spórolják meg” 
a leoltás költségét, hogy forgal-
mas utak mentén eresztik szélnek 
a másutt befogott jószágokat. Né-
hol a mezőőrrel (ne adj’Isten, va-
dásszal!) lövetik ki a kóbor ebeket, 
de rajtakaptak már sintért, hogy 
a település határában saját kezű-
leg lőtt fejbe kutyákat (amelyekből 
a helyi állatvédők közreműködése 
révén az állatorvos szedte ki a töl-
tényt). 

Egyik településünk önkormány-
zatának vezető állatorvosáról pe-
dig azt mesélik, hogy maga altat-
ta el azonnal és végleg a befogott 
állatotokat több mint tizenöt éven 
át, s talán még ma is ezt teszi. 

A tv2 Naplójának egyik hely-
színi tudósítása szerint némely 
sintérek már a gyűjtőkocsiban 
felakasztották, agyonverték a be-

fogott kutyákat, majd – hogy ne 
kelljen bajlódni velük – a tetemü-
ket menet közben el-elpotyogtat-
ták az út szélén. 

Bevett szokás, hogy az egyik te-
lepülésen befogott állatokat (ame-
lyekért darabszámra fizet az ön-
kormányzat) a sintér más telepü-
léseken is bejelenti. 

Az elcsavargó fajtatiszta ku-
tyákat pedig hiába keresik a gaz-
dák, valahogyan mind „megszök-
nek”… 

A Globonet kóborkutya fóru-
mának az egyik friss bejegyzése 
szerint az újdonsült nagyková-
csi gyepmester valakinek a saját 

SINTÉREK, KUTYÁK,
ÖNKORMÁNYZATOK

Az ebrendész feladata, hogy a köz-
területen elkószált, kóborló, to-
vábbá az elhalt állatokat össze-
gyűjtse és a telepére szállítsa. 

Már ha van neki. 
A sintér félelemtől reszkető ku-

tyákat, macskákat, egyéb élőlé-
nyeket fog be, sérülteket tesz „ár-
talmatlanná”, előszeretettel hasz-
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udvaráról vitte el a két kutyu-
sát, akiknek utóbb az illető csak 
az egyikét lelte meg a budaörsi 
menhelyen. A másik kutyának 
eleinte még a létezését is tagad-
ták, a gazdája csak hosszas bal-
hézás után, vészesen alultáplál-
tan, csontsoványan kapta vissza. 
Ráadásul a gyepmester később 
a gazdát a kutya visszalopásával 
vádolva meg, telefonon fenyeget-
te húszezer forint szabálysértési 
bírság, napi ötszáz forint tartási 
költség, meg 4500 forint oltási díj 
megfizettetésével. 

A bejegyzés olvastán de ja vue 
érzésem támadt. Két vagy három 
éve Vavyan Fable-vel, azaz Mol-
nár Évával, a népszerű írónővel 
együtt jártam Budaörsön, kísér-
tetiesen ugyanilyen ügyben: a Pi-
lisben „tevékenykedő” fenti „eb-
rendész” a köztudottan elkötele-
zett állatvédő Éva szomszédainak 
négy kutyáját „fogta be”. Közülük 
– hosszas veszekedés után – csak 
egy németjuhász került elő, a má-
sik három (fajtatiszta) kutyának 
örökre nyoma veszett! Az állat-
menhely szomszédságában lévő 
sintértelepen nagy testű kutyák 
ültek egy sötét hodály 1×1 méteres 
ketreceiben, állateledelnek nyo-
mát sem láttuk, az állatok etetését 
és tisztántartását a „szomszéd” 
látta el. Már akkor is rebesgették 
– ahogyan most a fórumozók is 
állítják –, hogy az ebrendész (aki 
a jelenlegi főnöke volt) fajtatiszta 
kutyákkal (és szőrmével) keres-
kedik. 

Csak néhány településünk van, 
amelyekben az önkormányzat 
a helyi állatvédők kezelésébe adta 
az ebrendészeti telepet, végleges 
és megnyugtató megoldást nyer-
ve ezzel a kóbor állatok kezelésére, 
s nem mellesleg anyagilag is segít-
ve a menhely fenntartását. 

Egy dunántúli település önkor-
mányzata évi 12 millió forintot 
juttat a helyi állatmenhelynek, 
ahol 200–300 kutyát látnak el. Itt 
a feltételek adottak a gyepmeste-
ri feladatok ellátására is, az ön-
kormányzat azonban külön eb-
rendészt szerződetetett 30 milliót 
forintért. 

Az ebrendészeknek titulált sin-
térekkel az önkormányzatok job-
bára úgy kötnek szerződést, hogy 
nem néznek utána (pedig sok ál-
latvédelmi honlapon és fórumon 
megtehetnék), kivel kötik.

Egyáltalán nem néznek utána, 
hogy megfelel-e az illető a törvé-
nyi előírásoknak, hogy van-e te-
lepe és ha van, az milyen, s hogy 
ellátja-e étellel-vízzel az ebeket. 
Nem ellenőrzik, hogy a velük 
szerződött ebrendész betartja-e 
a tizennégy napos karanténban 
tartás követelményét (amit azért 
kell betartani, hogy az elkóborolt 
kutyát a gazdájának legyen ideje 
megtalálni). És nem ellenőrzik azt 
sem,  hogy humánusan bánik-e 
a gyepmester a befogott állatokkal 
és hogy közülük a senkinek se kel-
lőket milyen módon altatja el. 

Jártam egy dunakanyari tele-
pen, amelynek makulátlanul tisz-
ta öltözetű kezelője az internet ré-
vén (is) gazdát keres a befogott ku-
tyáknak (altatás helyett). Sőt, a te-
lep melletti magánterületét beveti, 
hogy télire szénát tehessen az álla-
tok alá. Fehér holló ő, aki sintér-
nek semmiképpen se nevezhető.

Az állatvédelmi törvény értel-
mében az önkormányzatoknak 
kötelességük lenne segíteni a gaz-
dátlan állatok elhelyezését, továb-
bá az állatokat érintő döntéseiket 
előzetesen meg kellene tárgyal-
niuk a megyei állatvédelmi főfel-
ügyelő állatorvosokkal! Igaz, hogy 
ennek a törvénynek több mint tíz 
éve hiányzik a végrehajtási ren-
delete, de ez nem ok arra, hogy 
az önkormányzatok sintéreket fi-
nanszírozzanak.

Dr. Pallós László országos állat-
védelmi főfelügyelő szerint az ön-
kormányzatok összefoghatnának 
azért, hogy ahol adottak a feltéte-
lek, a gyepmesteri telepeket az ál-
latvédők üzemeltethessék. 

– Nagyon nézzék meg, kivel 
kötnek szerződést, hogy van-e 
a szerződtetendő gyepmesternek 
telephelye, működési engedélye, 
vezeti-e a kötelező, úgynevezett 
telepi naplót. Kérjenek referenci-
át azoktól az önkormányzatoktól, 
amelyek településein már műkö-
dik az illető. 

Ezt tanácsolja az országos állat-
védelmi felügyelő.

Hegedűs Eszter

Horvátkúton, a gyepmesteri telepen ilyen körülmények között „tárolták” a begyűjtött kutyákat. 
(Árkosi József  fotója)
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Négy év alatt immár a negyedik békéscsa-
bai jegyző kényszerült kiköltözni a dolgo-
zószobájából. Január 8-án, csütörtök dél-
után a fegyelmi eljárás alá vont, munkavég-
zés alól még 2008. november 20-án felmen-
tett dr. Benedek Mária adta át a hivatalát dr. 
Szvercsák Szilvia aljegyzőnek. Két nappal 

korábban nyújtotta be a felmondását. A békési megyeszék-
hely önkormányzata ily módon végképp a Guinness Rekor-
dok Könyvébe küzdötte be magát.

A TÖOSZ folyóirata, az ÖNkormányzat 2007. februári 
számában Jegyzőkeringő címmel már ismertette e folyamat 
elejét. Először dr. Simon Mihály címzetes főjegyző vonult 
nyugdíjba 67 éves korában 2005. január elsején, mivel Molnár 
László helyi szocialista országgyűlési képviselő törvénymó-
dosító indítványára a parlament 70 évről 65 évre szállította le 
a köztisztviselők és közalkalma-
zottak nyugdíjkorhatárát. (A cím-
zetes főjegyző már nem volt stá-
tusban, amikor a parlament visz-
szavonta ezt a határozatát.) Nagy 
kedvvel munkához látott utódjá-
ról, dr. Kurucz Ferenc nyugalma-
zott megyei rendőrfőkapitányról, 
dandártábornokról a közigazga-
tási bíróság mondta ki, hogy nem 
rendelkezik a törvényben előírt 
kétéves közigazgatási gyakorlat-
tal. A sorban harmadik jegyzőt, 
dr. Nagy Mátyást alkalmatlanság 
címén fosztotta meg hivatalától 
határozatában az önkormányzat 
képviselő-testülete, s ezt a hatá-
rozatát a Gyulai Munkaügyi Bí-
róság – a Békés Megyei Bíróság 
által másodfokon jogerőre emelt 
– ítéletében helyben hagyta.

A legújabb üggyel kapcsolat-
ban a szocialista képviselőcsoport 
visszaélések kivizsgálását kezde-
ményezett vezetője, Hrabovszki 
György az alábbiakat mondta la-
punknak: a jegyzőnő közbeszer-
zési eljárás, testületi döntés nélkül 
bízta meg a Vagyongazdálkodási 
Zrt.-t a polgármesteri hivatal egy-
ablakos ügyintézése 54 millió fo-
rintos beruházásának a lebonyo-
lításával. Arra hivatkozott, hogy 
a város 100 százalékos tulajdoná-
ban van a cég. Csakhogy nem a 
polgármesteri hivatal, hanem az 
önkormányzat a tulajdonos! 

Vrbovszki Viktor, az ügyrendi és 
ellenőrzési bizottság fideszes elnökének indítványára a Dél-
alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Ki-
rendeltsége törvényességi vizsgálatot indított, s dr. Pataki 
István kirendeltség-vezető megerősítette, hogy az integrált 

ügyfélszolgálati rendszer bevezetésekor szabálytalanságokat 
követettek el. 

A megyei jogú város önkormányzatának fideszes többsé-
gű képviselő-testülete január 7-ei, szerda délutáni rendkívüli, 
zárt ülésén tárgyalta volna az elmúlt évben 18 havi munkabé-
rének megfelelő jutalmat felvett jegyzőnő ellen indított fegyel-
mi ügyet, ám a törvényesség legfőbb helyi őrének egyáltalán 
nem váratlan lépése miatt a közgyűlés megszüntette a fegyel-
mi vizsgálatot. Megvonta a bizalmat a jegyzőnőtől, elfogadta 
a felmondását, egyszersmind méltányosságot is gyakorolt, 
mivel eltekintett a nyelvvizsga-felkészítése 120 ezer forintos 
díjának a visszafizetésétől.

Vantara Gyula fideszes polgármester nem tagadta a csaló-
dottságát, s egyúttal beismerte, hogy a négy éve zajló jegyző-
keringő miatt már-már hírhedett város kezd lenni a kolbá-
száról híres Békéscsaba. 

Megkeresésünkre Tóth Károly 
szocialista országgyűlési és ön-
kormányzati képviselő kifejtette: 
a törvénytelenségeket nem lehet 
lefedni egy felmondással, nem 
lehet úgy tenni, mintha mi sem 
történt volna. Megítélése szerint 
a közbeszerzési és az államház-
tartási törvényt egyaránt meg-
sértett, hivatali hatalommal való 
visszaélés gyanújába keveredett 
jegyzőnő felmondásától függet-
lenül is le kellett volna folytatni a 
fegyelmi eljárást. A közszolgálati 
jogviszony megszűnésének hatá-
lya csak január 8-án lépett élet-
be, ráadásul a tevékenysége súlyos 
károkat okozott az önkormány-
zatnak. A városházán beszerzett 
különös munkaszerződéseket is 
kifogásolta. Mert nem érti, mi-
ért kell a Békés Megyei Önkor-
mányzat Hivatala főtanácsosá-
nak, Krattinger Mártonnak 2006 
októbere óta havi 150 ezer forintos 
megbízási szerződés révén segíte-
nie a békéscsabai képviselő-testü-
leti ülések előkészítését. Domokos 
László, a megyei önkormányzat 
fideszes elnökének volt sajtórefe-
rense, titkára, Fülöp Zoltán pe-
dig 2007 márciusa óta havi 300 
ezer forint fejében ad városmar-
keting-tanácsokat, munkaköré-
ben közvetlenül a polgármester 
alá rendelve.

Az ismét megüresedett jegyzői 
székre pályázatot ír ki az önkor-

mányzat. A fejlemények ismeretében nem kell különösebb 
jóstehetség annak megállapításához, hogy legalábbis Békés 
megyéből nem tolonganak majd érte.

Dányi László

ISMÉT 
JEGYZÔTLEN 

CSABA

Tóth Károly képviselő szerint nem kellett volna megszüntetni a 
fegyelmi eljárást (a szerző felvétele)
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min
den

nap
ok és szakmai-ágazati közmunka-

programokban foglalkoztatási 
lehetőséghez jutnak. 

– Legutóbb kizárólag kistérségi 
pályázatokat értékeltek, települési 
önkormányzatok önmaguk nem is 
pályázhattak. Miért nem?

– Évek óta nincs települési 
önkormányzatok számára köz-
munkaprogram, és egyre kevés-
bé lesz ez jellemző A kormányzati 
és az önkormányzatok számára ki-
írt és hozzáférhető közfoglalkoz-
tatási programoknál a kistérség 
a legkisebb egység. A közfoglal-
koztatás hatékony megszervezése 
és a felkészült apparátus szüksé-
gessége miatt. Minden esetben a 
munkaügyi központ közvetíti ki 
a munkásokat. Az önkormányza-
tok, illetve a kistérségek által meg-
valósítandó közmunkaprogramok 
széles kört ölelnek fel. Általában 
télen indulnak, éppen azért, mert 
ilyenkor nehéz a megélhetés, be-
szűkülnek az alkalmi munkale-
hetőségek és a családi kiadások 
ilyenkor a legmagasabbak. 

– A tavaly indított téli közmun-
kaprogramban három kategóri-
át határoztak meg. Kiknek jutott 
a legtöbb támogatás?

– A legtöbb támogatás a 47 leg-
hátrányosabb helyzetű kistérség-
ből 44-nek jutott; kettőből nem 
érkezett pályázat, egyet pedig ér-
vénytelenség miatt kellett eluta-
sítani. 

– Ennek az egynek nem tudtak 
volna tanácsot adni?

– A pályázat beadása előtt min-
denkinek, aki kéri, szívesen segí-
tünk, ahogy tettük is, ám a beadás 
után már nincs erre lehetőség. Ha 
valaki egy dokumentumot nem 
küld be, a pótlásra van mód, de 
ha a költségvetéssel, pénzügyekkel 
kapcsolatos a tévedés, már nem 
segíthetünk. 

– Pályázni tehát felelősség…
– Igen, minden résztvevő szá-

mára az, és azoknak is, akik, bár 
rászorultak volna, nem pályáztak. 
A másik kategóriába tartozó 47 
hátrányos kistérségből közül 8-an 
voltak a nem pályázók, egyet pe-
dig a bírálók elutasítottak, s csak 
38 nyert.

– A munkaügyi tárcához az ál-
lamilag támogatott foglalkozta-
tás tartozik. Van önkormányzati, 
valamint kormányzati közfoglal-
koztatás. Mit jelent az egyik, s mit 
a másik?

– Az önkormányzati közfoglal-
koztatás azt jelenti, hogy az ön-
kormányzat területén élő, rend-
szeres szociális segélyezetteknek 
foglalkoztatási lehetőséget célsze-
rű nyújtani, amit központi kere-
tekből finanszírozhatnak az ön-
kormányzatok. Ehhez terveket 
kell készíteniük, hogy milyen 
munkát akarnak elvégeztetni. 
Meggyőződésem, hogy ott tud-
nak hathatósan élni a lehetőség-

gel, ahol kistérségi összefogással 
kívánják a gondokat megoldani. 
Átgondolt koncepció kell, a tele-
pülések összehangolt tevékeny-
sége, hogy ezek a munkák való-
ban a közösséget szolgálják, ér-
tékteremtő módon. Sorban foglal-
koztatási lehetőséghez juthatnak 
így a rászorulók. A másik esély 
a munkanélküliek előtt a kor-
mányzati közfoglalkoztatás. Ez 
értékteremtő és gyakran képzés-
sel kombinált közmunkaprogram, 
amelynek az alanyai minden eset-
ben munkanélküliek, de legalább 
40 százalék közöttük a szociális 
segélyezettek aránya. Ők azok, 
akik különféle önkormányzati 

Idén januárban, a mintegy kilencezer köz-
munkással kötött szerződését március 31-éig 
meghosszabbíthatta a téli közmunkaprogram 
113 kistérségi kedvezményezettje. A folytató-
dó program keretében az 1700-nál több tele-

pülésen foglalkoztatott munkanélküliek folytathatják az ön-
kormányzati feladati körből választott munkáikat, amelyek-
re a pályázóknak összesített munkatervet kellett készíteniük. 
A programra eredetileg szánt kétmilliárd forintos vissza nem 
térítendő támogatást a Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um képzéssel támogatott közmunkaprogram megnevezésű 
előirányzatából elkülönített egymilliárd hatszázmillió millió 
forinttal megfejelik, s ezt az összeget a nyertes pályázók ki-
zárólag munkabérekre és annak járulékaira költhetik. A pá-
lyázat meghosszabbításának célja további, határozott idejű 
munkalehetőséget teremteni a regisztrált álláskeresők, köz-
tük legalább 40 százalékban a szociális segélyezettek számá-
ra úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányza-
ti vagy kistérségi célok érdekében végezzék. Bálint Attilát, 
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunka progra-
mokkal foglalkozó szakmai tanácsadóját munkatársunk, 
Hajós Anna kérdezte.

FOLYTASSA
közmunkás!
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– Ezek szerint az elbírálás során 
figyeltek arra, hogy a leghátrányo-
sabb, illetve a hátrányos kistérségek 
jussanak a pályázati pénzhez?

– A pályázati kiírás eleve úgy 
határozta meg a kereteket a ren-
delkezésre álló összegen belül, 
hogy a támogatás kétharmada 
a leghátrányosabb helyzetű kis-
térségekbe jusson. A támogatás 
hátralévő részéből jelentős tételt 
a hátrányosak, a megmaradóból 
pedig a legkevésbé rászorulók 
kaptak. Az utóbbiaknál ez a ki-
lencvennégy kistérségből pályá-
zók közül harmincegyen.

– Az odaítélésnél számított, 
hogy mennyire fontos és értelmes 
feladatot tűztek az érintettek ma-
guk elé?

– Első látásra egy ilyen pályá-
zat bonyolultnak látszó rendszer. 
A pályázati felhívásban nemcsak 
azokat az összegeket különítet-
tük el, amelyek az egyes telepü-
léscsoportok rendelkezésére áll-
nak, hanem a szabályokat eleve 
úgy határoztuk meg, hogy annál 
több közmunkást foglalkoztathat 
valaki, minél több szociális segé-
lyezett van a kistérségben. A leg-
hátrányosabbak például százan-
ként ötöt és még ötvenet. A nem 
hátrányos településeknek kötelező 
önrészt kellett vállalni, legalább 
tíz százalékot, avagy több pontért 
többet, és nem öt közmunkást, ha-
nem csak hármat alkalmazhat-
tak százanként. De az önrészből 
is újabb közmunkást kell szerződ-
tetni. Tehát ahol sok a munkanél-

pályázókat a program elején. Ha 
hosszú a program, a közepén és a 
végén is, megnézve, hogy valóban 
elvégezték-e a vállalt munkát. Ha 
nem, nincs támogatás.

– Kaphattak-e a pályázat nyer-
tesei előleget?

– A rászoruló önkormányzatok 
az indításhoz minimális előleget 
kaphattak; ez általában egy havi 
munkabér és a dologi kiadások 
összege. Azonban amíg ezzel el 
nem számolnak, további támo-
gatás nem jár. A második hónap-
tól pedig már átfordul a program 
utófinanszírozásba. Tíz–tizenöt 
napos eltérésről van szó, többről 
nem, ezt nyugodt szívvel mondha-
tom. Azt hiszem ritka eset, hogy 
kiírnak egy pályázatot október 
22-én, december elsején elkezdő-
dik a foglalkoztatás és december 
15-én a támogatási előleg megje-
lenik a számlán. Ez most így tör-
tént.

– Úgy hallottuk, nagyon bonyo-
lult volt a pályázat…

– Ha ezt valaki annak tartotta, 
álmodni se merjen uniós pályá-
zatról, vagy más egyébről, netán, 
hogy bankhitelhez hozzájut. Ha 
valaki nem talált valamit egyértel-
műnek vagy bonyolultnak vélte, 
kérdezhetett. Több mint három-
száz e-mail-en beérkezett kérdés-
re tudtunk válaszolni. Aki pályá-
zott, annak nem volt bonyolult, 
aki nem, az fanyalog. Engem an-
nak a 9005 embernek a vélemé-
nye érdekel, aki megkapta az első 
fizetését decemberben. 

küli és az elsődleges munkaerőpi-
acon kevés a munkahely, oda több 
lehetőséget juttatott a pályázati 
rendszer. Ahol a nyílt munkaerő-
piacon is el lehet helyezkedni, ott 
is élnek munkanélküliek, rajtuk 
is segíteni kell, de mások az ará-
nyok. Így dőlt el, hol, hány embert 
lehet alkalmazni. Minden olyan 
feladatra tervezhet közmunka-
programokat az önkormányzat, 
amely az önkormányzati feladat-
körbe tartozik és munkanélkü-
liekkel támogatható. Ilyenek pél-
dául a parkfenntartás, az illegá-
lis szemétlerakók megszüntetése, 
utak karbantartása, intézmények, 
önkormányzati bérlakások felújí-
tása, csapadékvíz-elvezetők meg-
tisztítása, temetők rendberakása. 
Azok az önkormányzatok, ame-
lyek felújításokat egyébként is ter-
veztek, az anyagokat megvették, 
a munkát a közmunkaprogram 
keretéből végeztethetik el. A köz-
munka részbe a foglalkoztatással 
összefüggő kiadásokat lehet be-
számítani. 

– Ellenőrizik a pályázatok meg-
valósulását?

– Támogatást csak akkor kap-
hat valaki, ha megfelelő bizony-
latokkal és számlákkal igazolta, 
hogy azt a programra költötte. 
Ilyen a bérjegyzék, a munkaru-
ha, az orvosi vizsgálat számlája. 
Az ellenőrzést a minisztérium-
tól független, közbeszerzési pá-
lyázaton kiválasztott cég végzi. 
A naturális ellenőrzés egy másik 
szervezet feladata; ők felkeresik a 

Püspökmolnáriban
Varga Lajos püspökmolnári polgármestertől meg-
tudtuk, hogy a vasvári kistérség nem adott be pá-
lyázatot a most kiírt közmunkaprojektre, mivel nem 
jött össze a megfelelő létszám. Amúgy a faluban de-
cember 15-én járt le két közmunkás három hóna-
pos foglalkoztatási ideje. Évente alkalmaznak tar-
tós munkanélkülieket közhasznú, közcélú munkára, 
egy-két-három hónapra. A legutóbbi három hónapos 
közmunkaprogramban a kistérség 23 településéről 
40 személy jött össze. Püspökmolnáriban is vannak 
olyan rendszeres szociális segélyben részesülők, akik 
képtelenek visszailleszkedni a munkába. Úgy húszan 
kapnak ilyen segélyt, közülük talán hetet lehet fog-
lalkoztatni. Egyre többen jelennek meg a hivatalban 
olyanok, akik mostanában vesztették el az állásukat, 

de ezeknek nagy része nem is jogosult a segélyre. 
Az egyszer adható átmeneti segély 10 ezer forintja 
pedig csak a semminél több. A közmunkát végzők 
között akadt olyan is már, aki a megszokott közte-
rületi munkákon kívül festési munkálatokat végzett 
a közterületen és az intézményekben. 

Iváncon
Közcélú, közhasznú közmunkát adnak az Őrség ka-
pujában az arra rászorulóknak, a tartós munkanél-
külieknek, tudtuk meg Gyarmati Tiborné ivánci pol-
gármestertől. Mint mondta, december közepén in-
dult a közhasznú foglalkoztatás, amelyet most már-
cius végéig meghosszabbítottak. A rendszeres szo-
ciális segélyen lévőknek – ha időlegesen is – tudnak 
munkát biztosítani. Mivel az önkormányzatnak erre 
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nemigen van pénze, ezért üdvözlendő a közmunka-
támogatási projekt, amelyre az őrségi kistérségen be-
lül pályáztak. Márpedig közterületi munka – terep-
rendezés, fűnyírás, takarítás, gally- és levélösszegyűj-
tés – mindig akad. A községben a munkanélküliek 
száma tíz körül van, de mivel közmunkaprogramot 
hirdet az erdészet és a közútkezelő is, így előfordul, 
hogy az önkormányzatnak már nem jut közhasznú 
munkás. Átlagban 4–5 embert tudnak foglalkoztat-
ni egy adott időszakban. 

Vasegerszegen
Udvardy Zita körjegyző elmondta, hogy a Vaseger-
szeg önkormányzata nem vesz részt a meghirdetett 
téli közmunkaprogramban. Két munkanélküli köz-
célú munkást szoktak foglalkoztatni a munkaügyi 
központon keresztül, állami normatívával. Jelenleg 
azonban nincs ilyen dolgozójuk. A Szombathely kö-
zelében lévő községben elég alacsony a munkanél-
küliség, aki akar, el tud helyezkedni. 

Nagysimonyiban
Most éppen nincs közmunkásuk, mert nem jött ösz-
sze a szükséges létszám a kistérségben, árulta el Ma-
jor Tiborné, Nagysimonyi község jegyzője, aki azt is 
elmondta, hogy előbb-utóbb szeretnének részt ven-
ni ilyen programban. Közcélú és közhasznú mun-
kást is szoktak foglalkoztatni. Problémát jelent, hogy 
a tartós munkanélküliek egy része már nem fogha-
tó munkára. Egy-két embert alkalmaznak közcélú 
munkára, akik köztisztasági, karbantartási munká-
kat végeznek, szükség esetén eltakarítják a havat, ám 
elsősorban a többi évszakban van szükség közcélú, 
közhasznú munkásokra. A lakosság számához viszo-
nyítva amúgy nem nagy a munkanélküliek aránya, 
ez, a gazdasági válság hatására beindult elbocsátási 
hullámmal azonban változhat. 

Répcelakon
Dr. Németh Kálmán, a Répcelak város polgármeste-
re úgy nyilatkozott, hogy nem indulhattak a mosta-
ni közmunkaprogramban, mert a kistérségen belül 
nem akadt elég jelentkező. Pedig Répcelak is adott be 
pályázati igényt. Közcélú munkára egy-két embert 
rendre foglalkoztatnak, ezek karbantartási, közte-
rület-gondozási, köztisztasági feladatokat végeznek. 
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 
elenyésző a 2500 lakosú településen, a munkanél-
küliek aránya 3–4 százalékot tehet ki. A helyieknek 
elég munkalehetőséget tudnának kínálni, de szá-
molni kell a környékbeli településekről bejáró pár-
száz dolgozóval is.  Lendvai Emil 

Rétság térségében
A közmunkapályázatok Nógrád megyei kimenetelé-
ről Rétság kistérségben kérdezősködtünk, ahol a kis-
térségi társulás térségfejlesztési és foglalkoztatási me-
nedzsere, Styevó Gábor volt segítségünkre. 

Rétság kistérség 25 települése mindegyikén van 
olyan személy, akinek a foglalkoztatása megoldást 
kíván. A kistérségi társulás fennállása óta két ízben 
nyújtott be pályázatot közmunkaprogramra: először 
a 2007-es tavaszi, majd pedig a 2007–2008-as téli-
tavaszi fordulóra. A pályázásról a társulás előzetes 
igényfelmérés alapján döntött, s a települések válasza 
az egységes fellépésre egyértelmű igen volt. A pá-
lyázatokat befogadták, nyerni azonban nem nyer-
tek. Ennek oka – Styevó Gábor elmondása szerint 
– elsősorban a régiós helyzet. Nógrád megye Észak-
Magyarország statisztikai régiójához tartozik, ahol 
a közmunkaprogramba bevonhatók Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei aránya matematikailag jelentősen 
csökkenti a másik két megye pályázási lehetőségeit. 
Az első közmunkapályázat beadásakor Rétság még 
hátrányos helyzetű kistérségként szerepelt a beso-
rolásban, mégis Észak-Magyarországon a tizenegy 
borsodi, egy hevesi kistérség mellett Nógrád megyén 
belül Salgótarján és Szécsény kistérség nyerték el 
a program lebonyolítására szánt összeget. A 2007-es 
tavaszi forduló sikertelensége csökkentette a téli-ta-
vaszi fordulós esélyeket. 

Miután Rétság kistérség hivatalosan kikerült 
a hátrányos helyzetű kistérségek köréből, így pá-
lyázási esélyei ismét csökkentek. (Nógrád megyében 
már csak Szécsény, Salgótarján és Bátonyterenye 
kistérség bír e besorolással.) Ráadásul aránytalan 

Első alkalommal szervezett a téli időszakban erdő-
művelési közmunkaprogramot a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium. Országszerte megközelíti 
az ezret azoknak a száma, akiket valamelyik állami 
tulajdonú erdőgazdaságnál foglalkoztatnak. A leg-
nagyobbak egyike a Nyírerdő nevet viselő Nyírsé-
gi Erdészeti Zrt., amely január 15-étől három hó-
napon át 444 állástalannak ad munkát. Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye 66 települé-
séről kerülnek ki a közmunkások, foglalkoztatá-
sukban az erdőgazdaság minden erdészete részt 
vesz. A közmunkások az általános erdőművelési 
munkák elvégzése mellett karbantartják a turista-
utakat, tanösvényeket. Feladatuk továbbá az erdő-
telepítések előkészítése, a szemétgyűjtés, valamint 
a közjóléti eszközök felújítása, karbantartása. Napi 
nyolc órás munkájukért a minimálbérnek megfelelő 
71 500 forintot kapnak havonta. A program teljes 
egészében állami forrásokból valósul meg. A rész-
vénytársaság közmunkaprogramjának teljes költ-
ségvetése meghaladja a 160 millió forintot, ebből 
22 millió forint a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium Közmunka Tanácsának támogatása, 138 mil-
lió forint pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-től származik. A Nyírségi Erdészeti Zrt. tűzifa 
illetményt és étkezési utalványt is ad a közmunká-
soknak, a juttatások együttes értéke megközelíti a 
15 millió forintot.
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– adminisztrálni is kell – 75 ezer forintot vihetnek 
haza havonként.

Munka van bőven. A pályázatban rögzítették, 
hogy mit is dolgoznak majd a résztvevő közmun-
kások. Gondozzák a Keleti főcsatorna partjának 
növényzetét, kitakarítják a csapadékvíz-elvezető ár-
kokat, rendbe teszik a kadarcsi erdőt, a városi köz-
tereket, a temető környékén s a térségben lévő ke-
rékpárutat.

Püspökladányban
A városban negyven segélyezett jutott hozzá a köz-
munkához, amelyet a kistérséggel együtt pályázaton 
nyertek el a helyiek. Valójában Püspökladányban 
mintegy 120 ember számára kellett volna közmun-
ka, annyinak, amennyinek a kistérség egészében ju-
tott. A szerencsésen munkához jutók egy része szo-
ciális gondozást lát el, főként a hölgyek, míg a má-
sik része kifejezetten közmunkákat végez. Parkokat 
tesznek rendbe, havat takarítanak. Legtöbbjük 71–
73 ezer forintot kap ezért a munkáért, de akik kva-
lifikáltabb munkákat végeznek, azok bére felmegy 
120 ezer forintig is. Arnóth Sándor polgármester el-
mondta, hogy ugyanekkora létszámmal pályáznak 
a téli közmunkákra a február 15–március 21. közöt-
ti időtartamra is.

A kistérség településeiről létszámarányosan vesz-
nek részt a most már meghosszabbított közmunka-
programban. 

Nyíracsádon
A nagy pályázati rutinnal bíró települési önkormány-
zat a hajdúhadházi kistérség keretében vett részt a té-
li közmunkapályázaton. A közmunkásokról Cza-
pár Gábor tájékoztatott. Tíz közmunkása közül az öt 
hölgy szociális munkát végez, míg öt férfi a község 
csinosításán dolgozik. Az előbbiek nagyon fontos 
feladatot látnak el, mert a településen sok az idős, 
egyedül élő, ellátásra szoruló ember. A férfiak – amíg 
a talaj engedte – már a tavaszi vizek levezetésre ké-
szítették elő az árkokat. Amikor egyre inkább meg-
fagyott a talaj, akkor meg a hó adott munkát nekik. 
Az acsádiak a Hajdúhadházi kistérség keretein belül 
pályáztak. A kistérségben nagy számban élnek cigá-
nyok, akik számára nagyon fontos, hogy visszatér-
hessenek a munka világába. 

Polgár térségében
Polgár község önkormányzata a környező kistér-
ség falvaival együtt pályázott a téli közmunkákra. 
A kistérség pályázati ügyeit is intéző Zelei Ágnes ar-
ról számolt be, hogy összesen 33 közmunkást fog-
lalkoztathatnak abból a kerekítve 6,8 millió forint-
ból, amelyet a kistérség nyert el. Polgáron dolgoz-
nak legtöbben, összesen tizenegyen. Őket Görbeháza 
követi hat, Újszentmargita és Tiszagyulaháza öt-öt 
dolgozóval. A többiek más településeken végeznek 
közmunkát.

a szociálisan rászorultak kistérségen belüli elosz-
lása is. Hiába nem hátrányos helyzetű a kistérség, 
ha területén találhatók olyan települések, ahol több 
a rászoruló, mint aki nem az. Vannak települések 
– Szátok, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Alsópetény, 
Horpács –, amelyek a közmunkapályázatok megje-
lenésekor rögvest jelzik a kistérségi társulásnak rész-
vételi szándékukat, azonban ezek együttesen nem 
adják ki a minimálisan meghatározott települési lét-
számot, mert a többszöri próbálkozás ellenére sem 
támogatott közmunkaprogram következményeként 
az önkormányzatok egy része a közcélú-közhasznú 
keret terhére foglalkoztatja rászorultjait. A pályázás 
menetét tekintve a települések számára egyértelmű 
a kistérségi társulás vezető szerepe, más település 
általában nem jelentkezik a pályázat gesztoraként. 
Az ún. „slágertevékenységek” közé tartozik Rétság 
kistérségben a ravatalozó, a temető és környéké-
nek rendbetétele, karbantartása, az ároktisztítás, 
valamint az illegális szemétlerakók felszámolása. 
Ez utóbbi esetben azonban felmerül a kérdés: hova 
vigyék az ott összegyűlt szemetet? A patakmedrek, 
erdők szemétmentesítése, tisztán tartása már kike-
rül az önkormányzatok-kistérségek kompetencia-
köréből, ezekre az illetékes szervek – esetünkben 
az Ipoly Erdő Zrt., a Bükki, illetve a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park igazgatóságai, valamint a Közép-Du-
na-menti Vízügyi Igazgatóság – kapnak meghívá-
sos közmunkapályázatot, amelyek a hatókörükben 
található önkormányzatokkal együttműködésben 
töltik fel a pályázatban meghirdetett foglalkoztatotti 
létszámot. Van egyébként, aki szereti és várja a köz-
munkát, mert nem kenyere az otthoni tétlenkedés. 
Vannak azonban, akik a törvény adta lehetőségeket 
kihasználva, a például 6 hónapos közmunkaidő-
szakot alig 4-re csökkentik – hivatkozással a köte-
lező szabadságolásra, a szülői szabadságra, plusz, 
ha a program képzéssel is jár, máris „csak” 4 hónap 
telik tényleges munkával, míg az állam 6 hónapnyi 
juttatást finanszíroz. Megválogatni azonban a köz-
munkára jogosultak körét nem lehet, így ezt a lutrit 
a települések kénytelenek bevállalni. Holp Judit

Balmazújváros térségében
A Balmazújváros és kistérsége számára a Balmazúj-
városi Városgazda Kht. adta be pályázatát a téli köz-
munkaprogramra. Sikeres pályázatukra 26,4 millió 
forintot kaptak, mivel hátrányos helyzetű kistérség-
nek számítanak, nem kellett fizetniük önrészt, csak 
az elnyert összeg áfáját. Ennek eredményeképpen 
a kistérségben összesen 105 közmunkás foglalkoz-
tatása válik lehetővé. Sajnos, ennél lényegesebben 
több a rászoruló, sokukat el kellett utasítani. A több 
mint százas létszám úgy oszlik meg, hogy ötven-
egyen balmazújvárosiak, huszonöten egyekiek, hu-
szonhárman tiszacsegeiek és hatan Hortobágyra va-
lók. Közülük a segédmunkások 73, a szakmunkások 
88, a brigádvezetők 90, az ügyviteli alkalmazottak 
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A polgári közmunkások először a terek téliesítésén 
és karbantartásán dolgoztak, majd miután megjött 
a térségbe a havazás, a téli csapadék eltakarításán 
serénykedtek. A kistérségbe tömörült ökormányza-
tok pályáznak a február 15-étől március 31-éig ter-
jedő időszakra is.

Hajdúszoboszló térségében
Hadúszoboszló város és a kistérség közösen pályázott 
a közmunkaprogramjukhoz szükséges forrásokra. 
A pályázaton 8,5 millió forintot nyertek, amelyhez 
10 százalék önrészt s áfát kellett fizetniük, mivel ma 
már nem számítanak hátrányos helyzetű település-
nek. Ebből az összegből negyvenkét ember juthat 
közmunkához. A kistérségen belül ez úgy oszlik meg, 
hogy Hajdúszoboszlón huszonöt, Hajdúszováton tíz, 
Ebesen négy, Nagyhegyesen három közmunkást fog-
lalkoztathatnak.

A pályázathoz először is felvették a kapcsolatot 
az illetékes munkaügyi központtal, hogy az egyes 
munkakereső kategóriákban hányan juthatnának 
közmunkához. Mintegy hetven embert küldtek el 
az ehhez szükséges orvosi vizsgálatokra, s közülük 
került ki a negyvenkét szerencsés, akik december 
15-én álltak munkába.

A fürdővárosban és a kistérségben is nagyon hasz-
nos munkát végezhetnek, hiszen nem mindegy, hogy 
az oda télen-nyáron egyaránt érkező fürdővendége-
ket gondozott városkép vagy szemetes közterület fo-
gadja. A közmunkások így közvetve hozzájárulnak 
ahhoz, hogy minél több vendégnek támadjon kedve 
máskor is eljönni. A több vendég több bevételt, végső 
soron több adót jelent, amelyből például a közmun-
kapályázat önrészét is fizetheti az önkormányzat. 

Gőz József

Bodrogon
Folyamatosan kihasználják a közmunkaprogram 
kínálta lehetőségeket Bodrogon. A kis somogyi te-
lepülésen – ahol az ásatások során egy rovásírásos 
fúvókadarab került elő a földből – jelenleg is három 
személyt foglalkoztatnak. A fagyos időben is gon-
dozzák a parkokat, metszik a fákat, és fel vannak 
készülve a hóeltakarításra is. Heizer Kornél polgár-
mestertől megtudtuk: egy embert még szívesen fo-
gadnának, de így is elboldogulnak. Mint mondta: 
három különböző szakmai anyagot kellett készíte-
niük, s egy kicsit másként, mint korábban, de nem 
jelentett különösebb gondot a pályázat. Nyáron akár 
tíz személy is dolgozhat majd a közmunkaprogram-
ban, hiszen akkor több a teendő a 480 lelkes község-
ben, ahol a 180 aktív lakos közül harminc az állás-
talan. Az állástalanok fele szakma nélküli, míg má-
sik felében közép- és felsőfokú végzettségűek van-
nak, és az önkormányzat tehetetlen velük szemben. 
A polgármester azonban bizakodó, mert pályáztak 
az Integrált Közösségi Színtér cím odaítélésére, s ha 
erről megkapják az értesítést, akkor vethetik majd 

papírra hosszú távú terveiket. A meglévő iskolaépü-
let, illetve szolgálati lakás felújítása, átalakítása 40 
millió forintra rúg, míg a berendezés, illetve a me-
nedzsment 10 millió forintot visz el az összköltségek-
ből. A kedvező döntés után, óvatos becslések szerint, 
legalább két év szükséges ahhoz, hogy elkészüljenek 
a rekonstrukcióval. Igaz, akkor viszont legalább egy 
felsőfokú végzettségű, állástalan bodrogi fiatal mun-
kába állhat. 

Balatonszárszón
A siófoki közmunkaprogram keretében tizenkét 
közmunkás dolgozik Balatonszárszón. A 2170 la-
kosú nagyközség polgármestere, dr. Méhész László 
elégedett ezzel a létszámmal, ám nyárra újabb köz-
munkásokra számít a megszaporodott teendők mi-
att. Mint megjegyezte, szerencsére minimális a mun-
kanélküliség náluk. Általában harminc személy alat-
ti, s nyáron valamivel kevesebb az idegenforgalmi 
szezon miatt.

– A munkaerő minősége hagy kívánnivalót maga 
után – fogalmazott finoman a polgármester, hiszen 
tisztában van azzal, hogy nem egyedi esetről van szó. 
– Vannak, akik szívesen vállalják a munkát, ám so-
kaknak nyűg, és nem is akarnak dolgozni. Némelyek 
italoznak, így mindig figyelni kell rájuk. Nyaranta 
elégedettebb vagyok a közmunkásokkal, sokkal fe-
gyelmezettebbek.

Ez érzékelhető is a Balaton-parton, hiszen egy 
5,5 kilométere partszakasz tartozik a településhez. 
Három strandon tüsténtkednek, nyírják mindenütt 
a füvet, gondozzák a virágokat szerte a nagyközség-
ben. Egy 120 millió forintos beruházásnak köszön-
hetően április végére teljesen megszépül a település 
főutcája. Új útburkolat készül, viacolorból járda, s 
parkoló is épül, és természetesen a jelentős kertészeti 
munkák is hozzájárulnak ahhoz, hogy megváltozzon 
a településkép. Itt is lesz majd teendőjük a közmun-
kaprogramban résztvevő szárszóiaknak. 

A meghosszabbított téli közmunkaprogram foglal-
koztatottjai munkabérének 2009-ben segédmunká-
sok esetében legalább havi 71 ezer 500 forintnak, 
szakmunkás besorolású és szakmunkát végző mun-
kavállalók esetében legalább havi 87 ezer forintnak 
kell lennie. A többi bértétel a pályázati dokumen-
tumok szerinti és változatlan marad. A harmadik 
kategóriában a kötelező önrész mértéke megegyezik 
az alap-pályázatban vállalttal. Az önrész a támo-
gatási összeget növeli, tehát a támogatás 100 száza-
lékán felül, annak meghatározott arányában szá-
mítandó. Csak bérek és járulékok finanszírozásá-
ra tervezhető. Kötelezően előírt önrész a második 
és az első kategóriában nincs, de például a szak-
képzési hozzájárulás, az újabb szükséges anyagok, 
vagy a program áfa-költségeit a pályázóknak kell 
finanszírozniuk.ka
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Böhönyén
Tizenkét százalék körüli a munkanélküliség Böhö-
nyén. A 2400 lelkes nagyközség rendre kihasználta, 
s kihasználja a közcélú foglalkoztatást. Most öten 
keresik így a kenyerüket, de az aktív korúak között 
további kilencvenöt állástalan van. Egy részük nem 
akar dolgozni, mert ha vállalna például közmunkát, 
akkor megváltozna a család egy főre eső jövedelme, 
s majdnem rosszabbul járna, mintha otthon marad-
na. Ezért aztán ragaszkodnak a munkanélküliséghez. 
Másik részük szakképzetlen, de akad a munkanélkü-
liek között olyan is, akire nem szívesen bíznák a fű-
nyírót vagy a kaszát, mert garantált a munkahelyi 
baleset. Bár dr. Szijártó Henrik polgármester szerint 
nagyon kevés olyan ember van, aki semmire sem al-
kalmas. Ha mégsem foglalkoztatható, akkor viszont 
egészségügyi esettel állunk szemben.

A nagyközség első embere elmondta: mindig van 
mit tenniük a közmunkásoknak. Tavaly például 
az összes árkot kitisztították, és az utak menti bozó-
tosokat is rendbe tették, mint ahogy a szőlőskertekbe 
vezető utakat is karban tartották. Korábban a telepü-
lési cigány kisebbségi önkormányzat is alkalmazott 
négy közmunkást, s így még inkább érzékelhető lett 
a rendezett falukép. 

A polgármester egyébként folyamatosan ellenőr-
zi a kommunális csoport és a közfoglalkoztatottak 
munkáját, és közösen döntenek arról, hogy mely te-
rületen, s milyen aktuális feladatokat lássanak el. 

Az állástalanoknak marad a segélyezési rendszer, 
illetve a konkrét segítségnyújtás. Maga a polgár-
mester is már több böhönyeit juttatott munkahely-
hez, sőt, néhány esetben még pályakorrekcióban is 
közreműködött. 

Dr. Szijártó Henrik szerint reális munkanélküli 
képzést kellene bevezetni, hiszen előfordult már az is 
– éppen a kamuképzésnek „köszönhetően” –, hogy 
négy szakmát is szerzett az illető, de a derékszöget a 
mai napig nem ismeri. Ezért volna jó, ha olyan szak-
mára képeznének, s már az iskolákban, amellyel el-
helyezkedhet a fiatal a munkaerőpiacon. 

Lőrincz Sándor

Tuzséron
Tuzsér jegyzője, dr. Bilcsák Csaba szerint a rendsze-
resen segélyezettek köréből mintegy 270-en kiesnek. 
Nekik munkát kell adni. De a képviselő-testület meg-
győződése, hogy a foglalkoztatás megoldásával nem 
az önkormányzatokat kellene terhelni. Ebben az igen 
súlyos kérdésben nem könnyű okosnak lenni, de a 
gond megoldásának menedzselésére talán embere-
ket kellett volna képezni. Generációk nőttek fel úgy, 
hogy nem látták a szüleiket dolgozni, munkába járni. 
Várnak a segélyekre és a sült galambra.

– Ukrajnában, a határ közelében nem várható va-
lamilyen, Tuzsérra is ható gazdasági fellendülés?

– Inkább azt várjuk, hogy Ukrajnából befekte-
tők érkezzenek a térségbe. A körzetben megvaló-

sulóban van egy nagy projekt, amelyre csaknem 
33 milliárd forintot fordítanak. Annak nyomán fő-
ként a vasúti és egyéb közlekedési infrastruktúrát 
fejlesztik. A beruházások megkezdődtek, a pénzek 
nagyjából el vannak osztva. Már az idén látványos 
eredmények születnek. A fejlesztések, köztük a lo-
gisztikaiak, valamiképpen Tuzsér életére is pezsdí-
tőleg fognak hatni. Például a közelben, Fényeslitke 
és Komoró térségében ukrán beruházásban várható 
egy meleghengermű létrehozása. Ez kétezer ember-
nek adna munkát. Tárgyalások folynak egy, több 
ezer ember foglalkoztató kínai csomagolóüzem ki-
alakításáról is. 

Szabolcsveresmarton
Szabolcsveresmart polgármestere, Nagy Béla úgy 
véli, hogy a törvénynek pozitív hatásai lesznek. Ta-
lán kiszűrhetők azok, akiknek nem jár segély. Hogy 
a gyakorlatban ez miként fog történni, még kérdé-
ses. Az anyagiak a pályázat benyújtására ösztönzik 
a községet. Ha nem tudnának megfelelő munkát kí-
nálni, akkor 15–20 százalékkal többe kerülne a se-
gélyek kifizetése. Viszont, ha képesek a segélyen élő-
ket foglalkoztatni, akkor 95 százalékos a támogatás 
mértéke. Szabolcsveresmarton egy évig bizonyosan 
lesz munka a rászorulók hasznos foglalkoztatására, 
de hogy utána mi történik, még nem tudni. 

Cselényi György 

Veszprém térségében
Nem jött össze a téli közmunkaprogram megpályá-
zásához szükséges 30 foglalkozatni szánt személy 
a veszprémi kistérségben, az önkormányzatok közül 
egyedül a herendi jelentett be négyfős igényt. Köbli 
Miklós, az önkormányzati társulás elnöke, Hajmás-
kér polgármestere ezt elsősorban annak tulajdonít-
ja, hogy a polgármesterek előbb szeretnének tisztán 
látni a szociális segélyezéssel kapcsolatos bonyolult 
változásokban, a foglalkoztatással való összefüggé-
sekben. Hajmáskéren évek óta foglalkoztatnak köz-
célú munkásokat, eddig negyvennek kínáltak ilyen 
lehetőséget, akik a jelentkezés után akár egy nap alatt 
munkába állhatnak, nem kell hosszú adminisztráci-
ós procedúrán átesniük. Ők elsősorban a közterüle-
tek gondozását, árkok tisztítását végzik, ez a munka 
a téli időszakban szünetel.

Ajka térségében
Az ajkai kistérségben a 31 településen 100 felett van 
a közmunkában folyamatosan foglalkoztatottak szá-
ma. Szabó Balázstól, az Új Atlantisz Többcélú Kistér-
ségi Társulás munkaszervezetének vezetőjétől tud-
juk, hogy a tavaszi közmunka programra 21 telepü-
lésről 42 fővel pályáztak. Őket három hónapig tudják 
foglalkoztatni, részben a közterületek fenntartásában 
vagy ebédkihordásnál. Néhány évvel ezelőtt az ajkai 
önkormányzat sajátos kezdeményezésére több tele-
pülés részvételével alapítványt hoztak létre, amely 
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új munkahelyek létesítésében támogatja a vállalko-
zásokat. Amelyik cég vállalja a feltételeket, többek 
között azt, hogy legalább egy évig foglalkoztatja az 
új munkavállalókat, 250 ezer forint támogatást kap-
hat személyenként. 

Dudaron
A Zirci kistérség települései többek között a létszám-
kikötések miatt nem tudtak pályázni a téli közmun-
kaprogramra. A helyi önkormányzatok azonban – 
élve a 90 százalékos támogatással – szinte kivétel 
nélkül foglalkoztatnak közcélú munkásokat. Polt 
Ferencné, Dudar polgármestere szerint a település 
26 kilométeres úthálózata akár egész évre kínál el-
foglaltságot az ezt a munkát vállalóknak. Ezen felül 
a csapadékvíz-elvezető árkok tisztításánál, a par-
lagfű irtásnál kínálnak három hónapos munkát a 
munkanélkülieknek. Évtizedekkel ezelőtt többek 
között a bánya, a veszprémi székhelyű Bakony Mű-
vek nyújtott megélhetési lehetőséget az itt élőknek, 
az utóbbi időben más településekre kellett eljárniuk 
a dudariaknak, vagy kényszervállalkozásba kezd-
tek. A polgármester úgy tudja, hogy például Móron 
egyre több szakképzett dudari munkahelye szűnik 
meg, az ő gondjaik megoldásában nem elsősorban 
az önkormányzatnak kellene lépnie. 

Felsôörsön
Eredménytelen volt az almádi kistérség pályázata 
a közmunka programra, ami viszont nem jelenti azt, 
hogy az egyes önkormányzatok valamilyen módon 
nem segítik a településen élő munkanélkülieket. Ke-
nézné Berei Gyöngyi, Felsőörs polgármestere tudó-
sítónknak elmondta, átlagosan 3–4 lakos közcélú 
foglalkoztatását oldják meg, nyáron ez 6–7 is lehet. 
Főként a falutakarításnál, az óvodában és az iskolá-
ban adnak részükre munkát. 

Csopakon
Bár a nyári idegenforgalmi szezonon kívül a Bala-
tonfüredi kistérségben is megnő a munkanélküliek 
száma, nem pályáztak az aktuális programra. Az 
önkormányzatok viszont ezeken a településeken is 
foglalkoztatnak közcélú munkásokat. Akár úgy is, 
hogy több település összehangolja a feladatokat, és 
„vándoroltatja” az embereket. Csopakon ennél fonto-
sabbnak tartják a munkahelyek megőrzését. Ambrus 
Tibor polgármester tájékoztatása szerint a képvise-
lő-testület decemberi döntése értelmében 2009-re 2 
százalékról 1,5 százalékra csökkentették az iparűzé-
si adó mértékét. Azok a vállalkozások pedig, ame-
lyeknek az adóalapja nem éri el a félmillió forintot, 
további kedvezményeket kapnak. Ez a rendelkezés a 
településen mintegy 120 vállalkozást érint. A telepü-
lésen külső befektetők két, egész évben működő szál-
loda- és vitorláskikötő építését tervezik, ezek a beru-
házások jelentős számú új munkahelyet hoznak majd 
létre. A polgármester úgy véli, minden potenciális, 

csopaki vagy más területről érkező munkavállalónak 
alkalmasnak kell lennie a különböző szolgáltatások 
szakszerű, fegyelmezett ellátására. 

Berhidán
A várpalotai kistérségben Várpalota és Berhida egy-
aránt 17-17, Ősi és Őskü pedg 1-1 személy foglalkoz-
tatására nyújtott be igényt a legújabb közmunka pá-
lyázaton. Pergő Margit, Berhida város polgármestere 
szerint ez része az önkormányzat munkanélkülie-
ket segítő programjának. Egyébként itt most fejező-
dött be 15 személy három hónapos foglalkoztatása. 

Nem  
hátrányos  
kistérség

A téli közmunkaprogram  
harmadik kategóriás 
támogatott pályázói

Ajkai Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás
Aszódi Aszódi Kistérségi Önkormányzatainak  

Többcélú Társulása
Békéscsabai Békéscsaba és Térsége Többcélú  

Önkormányzati Kistérségi Társulás
Bonyhádi Bonyhád Város Önkormányzata
Ceglédi Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Csornai Csornai Többcélú Kistérségi Társulás
Debreceni DEHUSZ Kht.
Győri Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Gyulai Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi  

Társulás
Hajdúszoboszlói Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás
Kapuvári Beledi-Kapuvár-Beledi Kistérségi Többcélú 

Társulása
Kecskeméti Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
Keszthelyi Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú  

Társulás
Komáromi Komárom–Bábolna Többcélú Kistérségi  

Társulás
Körmendi Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi 

Társulás
Kőszegi Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú  

Kistérségi Társulása
Miskolci Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Nagykanizsai Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
Nagykátai Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Nyíregyházi Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
Paksi Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
Pápai Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Pécsi Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás
Siófoki Siófok Város Önkormányzata
Szegedi Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szekszárdi Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi  

Társulás
Szentendrei Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok  

Többcélú Kistérségi Társulása
Téti Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Többcélú Társasága
Váci Dunakanyar Többcélú Önkormányzati  

Kistérségi Társulás
Várpalotai Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
Zalaegerszegi Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi  

Társulás
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Ebben az évben az önkormányzatnál összeállított 
150 személyes „listából” 40–50 embert vonnak be a 
különböző munkákba, s számítanak arra, hogy tá-
mogatást kapnak majd a meghirdetett központi, Út 
a munkához programhoz is. Az utóbbi időben meg-
szaporodott azoknak a valamilyen szakképzettséggel 
rendelkezőknek a száma, akik a térség üzemeiben, 
vállalkozásainál dolgoztak, és várhatóan csak átme-
netileg váltak munkanélkülivé. Őket is segíteni sze-
retnék, de nem a képzetlenek rovására, hanem velük 
együtt. Ezért széles skálán mozog az önkormányzat 
által biztosított közcélú, közhasznú foglalkoztatási 
választék. Van, aki a helyi könyvtárban a selejtezés-
nél, más az irattárrendezésnél dolgozik, előnyt élvez-
nek, akik valamit értenek a számítógép használatá-
hoz. A polgármester azt szeretné, ha a programok 
nem csak egy-egy rövid időszakra szólnának, azok, 
akik folyamatosan dolgozhatnak, fegyelmezettebbek, 
megbecsülik a szerényebb lehetőségeket is.

Juhász Ferenc

Tiszafüreden
– A kormány közmunkaprogramjával kapcsolatos pá-
lyázata, mint ötlet, alkalmatlan az eredeti cél elérésére 
– mondta lapunknak Pintér Erika, Tiszafüred polgár-
mestere. – Azt kellene előbb tisztázni, hogy mi a va-
lós célja a közmunkaprogramoknak: az önkormány-
zatok feladatellátásához olcsó munkaerő biztosítása, 
vagy a foglalkoztatási statisztika javítása? Ha az előb-
bi, akkor köszönjük, mert valóban szükség lenne az 
önkormányzatoknak több dolgozóra és ezzel együtt 
finanszírozásra. Ennek ellenére tény, hogy a munka 
hatékonysága erősen megkérdőjelezhető, mivel a fel-
vehető, illetve közvetített létszám egy része nem akar 
dolgozni, nem motivált, nem képzett vagy mentálisan 
alkalmatlan a munkavégzésre. Az ilyen a munkavég-
zés „intenzitása” joggal háborítja fel az ugyanolyan 
bérért a versenyszférában dolgozókat. A program fe-
szültséget okoz a városüzemeltetési feladatot ellátó 
állandó foglalkoztatottak körében is, hiszen ők sem 
keresnek a minimálbér fölött, de már legalább tapasz-
talatuk van, és megszokták a fegyelmezett munkát. A 
statisztikára kétségtelenül kedvező hatással vannak a 
nagyobb létszámot megmozgató programok, ám ez 
a hátrányos helyzetű önkormányzatok esetében és a 
foglalkoztatottnak magának is csak látszatmegoldást 
jelentenek. Pályázni már tudunk egyébként, apróbb 
pótlásokkal. Mindez jórészt személyes véleményem, 
de nem sokban különbözik a kistérség többi polgár-
mesterének álláspontjától. 

Tiszainokán
– Jók a közmunkaprogramok, a legutóbbit azért 
nem vettük igénybe, mert a lehetséges személyek 
abban az időben más programokban vettek részt, és 
nem volt annyi munkalehetőség a faluban – mond-
ta Szendreiné Kiss Erzsébet, Tiszainoka község pol-
gármestere. 

Kuncsorbán 
– Örömmel fogadtuk a téli közmunka programot, 
amelyet ki is használtunk, összefogva a kistérségi 
társulással – mondta Rédai János, Kuncsorba pol-
gármestere. 

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérsé-
gi Társulás 65 személy foglalkoztatására irányuló 
pályázatán öt település önkormányzata vesz részt, 
s a közmunkások közül kettő kuncsorbai. A pályá-
zat sikeres volt, és ennek köszönhetően az ilyenkor 
szükséges téli munkákat – közterületek téliesítése, 
cserjézés, hóeltakarítás – a 732 lelket számláló kis-
településen el tudják végeztetni. A polgármester 
szerint a pályázat elkészítése nem volt túl bonyolult, 
inkább az elszámolása okoz nehézséget. Kuncsorbán 
jelenleg kilenc százalékos a munkanélküliség.

Kunhegyesen 
– Kunhegyes város minden olyan programnak, pá-
lyázatnak örül, és részt vesz benne, amely munka-
lehetőséggel jár – mondta Szabó József, a Kunhegyes 
Városért Közalapítvány csoportvezetője. – A pá-
lyázatokban való részvételre több lépcsőt vehetünk 
igénybe, kínál ilyet a polgármesteri hivatal, a kis-
térség, így van esélyünk a sokszor túl szigorúan ki-
írt feltételeknek megfelelni. Ugyanakkor több köz-
munkapályázatra volna szükség, amelyeket időben 
és létszámban előre lehetne ütemezni. Sajnos a jelen-
legi összes pályázati lehetőség sem oldja meg a város 
munkanélküliséggel kapcsolatos problémáit. A köz-
alapítvány épületeket nyújt és műhelyeket készít elő 
egyéb munkahelyek létrehozása céljából, ehhez fo-
lyamatosan várja válla1atok, válla1kozók jelentke-
zését.  Simon Cs. József

Barcs térségében 
Huszonegy település száztíz állástalan lakójának 
nyújt munkát december közepétől most már már-
cius végéig a Barcsi kistérség téli közmunkaprog-
ramja. A Barcsi Többcélú Kistérségi Tanács eredeti-
leg 27 millió forintot nyert a Szociális és Munkaügyi 
Minisztériumtól, amelyhez a kisértékű tárgyi eszkö-
zök és felszerelések áfa-értékét, mindössze egymillió 
forintot kellett hozzátennie. A program meghosszab-
bításához kapható pénzhez valamivel többet. 

(aczél)

Békésen
Igen nehéz helyzetben próbál megfelelni a közcélú és 
közhasznú foglalkoztatás területén az Út a munkába 
program megvalósításához szükséges feltételeknek a 
város önkormányzata, szögezte le elöljáróban Izsó Gá-
bor békési polgármester. Az eddigi gyakorlattal szem-
ben, amikor egy időben 80–90 személyt kellett köz-
munkásként foglalkoztatni, a közeljövőben 700–800 
részére kell egy időben munkát adni a városban.

A megváltozott helyzetben a város önkormány-
zata létrehozta a Közmunka Tanácsot, amelyben 



Ö N k o r m á n y z a t��
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

a polgármesteri hivatal szakértői, a helyi munka-
ügyi kirendeltség vezetője, valamint a polgármester 
és az alpolgármester kapott helyett. Első lépésként 
felmérést végeznek a hivatalban azzal kapcsolatban, 
hogy a jelenleg érintett több száz segélyezett közül ki 
felel meg az új törvényi feltételeknek, azaz mekkora 
létszám alapján lehet tervezni. További megoldan-
dó kérdés, hogy a 3–4 hónap kötelező foglalkoztatás 
időszakára ennyi, különböző képesítésű és szaktudá-
sú embernek milyen munkát lehet kínálni. A tanács 
jelenleg áttekinti a helyi, városüzemeltetéssel foglal-
kozó önkormányzati kft. működését is.

– Az már most látszik, hogy a szükséges munka-
eszközök előteremtése 30–40 millió forint kiadással 
terheli meg az önkormányzat költségvetését – je-
gyezte meg a polgármester. – S akkor még nem esett 
szó a személyi feltételekről, vagyis arról, hogy ki 
fogja az adminisztrációt elvégezni, milyen csoport-
vezetők és irányítók mozgathatják szakszerűen ezt 
az embertömeget. Az állami pénzügyi hozzájárulást 
ugyanis csak bérjellegű kifizetésekre lehet felhasz-
nálni, tárgyi, illetve dologi kiadásokra nem.

Erdős Norbert alpolgármester, országgyűlési kép-
viselő szerint is jelentős változásokra lehet számíta-
ni a közcélú és közhasznú foglalkoztatás területén. 
Az Út a munkába program számos, egyelőre meg-
oldhatatlannak látszó probléma elé állítja az ön-
kormányzatokat. A közhasznú és közcélú munkák 
ez idáig kialakult rendszerét egy, még nem kellőkép-
pen tisztázott, többféleképpen értelmezhető közcélú 
program válthatja fel, amelynek megvalósítása szo-
ciális válsággal fenyeget.

– Újabb elemként az eddigi támogatás összegének 
95 százalékát fizeti ki az állam bérköltség formájá-
ban – tette hozzá a fiatal politikus. – Az sem látható 
pontosan, hogy a legminimálisabb munkavégzéshez 
szükséges eszközöket (lapát, csákány, seprű stb.) 
hogyan tudja majd előteremteni az önkormányzat 
a közfoglalkoztatottak számára.

Eleken
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
jelenleg futó közmunkaprogramja hátrányos hely-
zetű munkanélküliek, tartós álláskereső személyek 
számára teremt átmenetileg munkaalkalmat. A téli 
közmunkaprogramban résztvevők száma települé-
senként: Elek tizennyolc, Gyula tizenöt, Kétegyháza 
tíz, Lökösháza öt személy. Így a program, és annak 
meghosszabítása négy településen negyvennyolc szo-
ciálisan rászoruló, segélyezett lakos számára nyitott 
lehetőséget arra, hogy a rendszeres szociális segély 
összegének többszörösét kereshessék meg tisztessé-
ges munkával.

– A tartós munkanélküliek bevonása a program-
ba kitörést jelent a jelenleg kilátástalan helyzetben 
élők számára – hangsúlyozta Pluhár László eleki 
polgármester. – A közmunkaprogram egyik fontos 
célja, hogy a hosszú ideje, nagyobb részt egy–négy 

éve munka nélkül lévő és egzisztenciálisan mind lej-
jebb csúszó, marginalizálódott réteget kimozdítsuk 
a letargikus állapotából. A foglalkoztatás csökkenti 
a munkanélküliek számát, javítva ezzel a munkaerő-
piacon a kereslet-kínálat arányát, erősítve a kínálati 
oldal pozícióit. Ezzel is erősítjük a munkaerő-pia-
ci helyzetüket, segítjük a munkaerőpiacra történő 
visszakerülésüket, bennmaradásukat. 

Hátrányos  
helyzetű 
kistérség

A téli közmunkaprogram  
második kategóriás 
támogatott pályázói

Dombóvári Dombóvár és környéke Többcélú Kistérségi 
Társulás

Enyingi Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás
Füzesabonyi Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása
Hajdúböszörményi Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
Hódmezővásárhelyi Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi  

Társulás
Jászberényi Jászsági Többcélú Társulás
Kalocsai Kalocsa Kistérség Többcélú Társulása
Kaposvári Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás
Kazincbarcikai Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú  

Önkormányzati Kistérségi Társulás
Kiskőrösi Kiskörösi Többcélú Kistérségi Társulás
Kiskunhalasi Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
Kiskunmajsai Szank Községi Önkormányzat
Kisvárdai Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi  

Társulás
Komlói Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás
Letenyei Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás
Makói Makói Kistérség Többcélú Társulása
Marcali Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Mezőkövesdi Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás
Mezőtúri Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Mohácsi Mohács Város Önkormányzata
Nagyatádi Rinyamenti Kistérség Többcélú Társulása
Nagykállói Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  

Kistérségi Társulás
Őriszentpéteri Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás
Pacsai Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Pásztói Pásztó Kistérség Többcélú Társulása
Pécsváradi Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás
Polgári Polgári Kistérség Többcélú Társulása
Sárbogárdi Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
Sátoraljaújhelyi Hollóháza Önkormányzat
Siklósi Siklósi Töbcélú Kistérségi Társulás
Sümegi Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Szarvasi Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szentesi Szentes Város Önkormányzata
Szentlőrinci Szentlőrinci Kistérség Többcélú  

Önkomrányzati Társulás
Törökszentmiklósi Törökszentmiklós Térsége Többcélú  

Kistérségi Társulás
Záhonyi Záhony Város Önkormányzat
Zalakarosi Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
Zalaszentgróti Foglalkoztató Zala-KAR Nonprofit  

KözhasznúKft.
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Az átmeneti foglalkoztatáson túl a közmunka-
program célja az adott települési önkormányzatok 
vízkár-elhárítási, környezetvédelmi, település- és 
épület-fenntartási, illetve szociális feladatainak el-
látása. 

Ennek keretében valósul meg a kistérségben a há-
zi segítségnyújtás, a belterületi utak fenntartása, 
környezetük karbantartása, az önkormányzati in-
tézmény-felújítási belső munkálatok stb. A foglal-
koztatottak településüzemeltetési és tisztasági ön-
kormányzati feladatokat látnak el, parkosítást, park-
fenntartást végeznek, belterületi, önkormányzati 
tulajdonú csapadékvíz- és belvízelvezető csatorna-
hálózatot alakítanak ki, állítanak helyre, tartanak 
karban, temetkezési és kegyeleti helyeket, valamint 
környezetüket szépítik. 

– Mindez jelentős élőmunkát igényel, amely 
a nem szakképzett munkaerőnek is értelmes, hasz-
nos és rendszeres elfoglaltságot jelent – folytatta 
gondolatmenetét a román határ menti kisváros első 
embere. – Munkájuk eredménye jól látható, általa 
büszkeséget, társadalmi hasznosságot érezhetnek. 
A téli hónapokban kifejezetten pozitív hatást gya-
korol a munkát kereső munkanélküliekre a prog-
ram, hiszen a zord időjárás beálltával akár idősza-
kos munkát is nehéz találniuk. Ezáltal remélhető, 
hogy a több éve munkanélküliek egy részét sikerül 
oly módon visszavezetni a munka világába, hogy 
a program végeztével aktívan keressék a munkale-
hetőséget, hasznos tagjává válva ez által a helyi tár-
sadalomnak. Az a tény, hogy a programban munkát 
vállalók megismerkedhetnek a zöldfelület-rendezés, 
a településtisztaság terén jelentkező problémákkal, 
azok megoldásának szükségességével és módjával, 
elősegíti, hogy a későbbiekben ezek az emberek tu-
datosan és felelősségteljesen tekintsenek lakóhelyük 
környezetére. A program gazdasági és társadalmi 
hasznosságát az adja, hogy az érintett 48 személy 
a tervezett időtartam alatt – családi helyzetétől füg-
gően – személyi jövedelemadót fizet be az állami 
költségvetésbe. A különféle járulékok révén maga is 
finanszírozójává válik az állami jóléti rendszer fenn-
tartásának (nyugdíjalapok, munkaerőpiaci-alap), 
holott korábban még ő volt a segélyezett szerepében. 
Emberi önbecsülésük növekszik és a kibontakozó 
jövőképük anyagi szempontból is erősödik. A rend-
szeres szociális segélyben részesülők száma, ha át-
menetileg is, de csökken, amely kevesebb kiadást 
eredményez az önkormányzat költségvetésében.

Medgyesegyházán
Sokat mondó tény, hogy Békés megye áll az utolsó 
helyen a Heti Világgazdaság gazdasági és politikai 
hírmagazin legújabb, a legnagyobb hazai vállalatok 
2007-es eredményei és mutatói alapján összeállított 
TOP 500-as listáján. Erre a listára csupán három Bé-
kés megyei cég került fel, amelyek összesített árbevé-
tele országosan az utolsó. S ha ehhez hozzávesszük, 

hogy az ország egyik legelmaradottabb kistérsége 
a mezőkovácsházi, akkor elképzelhetjük a dél-bé-
kési munkanélküliségből adódó gondok súlyos vol-
tát. A kistérséghez tartozó Medgyesegyháza önkor-
mányzata mindent elkövetett és elkövet annak érde-
kében, hogy a foglalkozatást bővítse, a munkanélkü-
liséget enyhítse. A lehetséges eszközrendszer egyik 
elemének a közmunkát tartja.

Dr. Nagy Béla a rendszerváltozás óta egyhuzam-
ban a település polgármestere. Elmondta, hogy 
a nagyközség önkormányzata folyamatosan, önál-
lóan, a környező településekkel és a Mezőkovácsházi 
kistérséggel együtt is pályázik közmunkások fog-
lalkoztatására. Mivel a kormányzat preferálja a kis-
térségi pályázatokat, jelenleg is részt vesz a település 
kistérségi közmunka megvalósításában. 

– A közterületeinket, intézményeink parkosított és 
egyéb területeit rendszeresen közmunkások gondoz-
zák, tartják karban. Az út- és járdaépítéseken, a nagy 
nyári karbantartásokon szintén sokat és rendszere-
sen dolgoznak közmunkások. Irányításukat, felügye-
letüket, folyamatos munkával, munkaeszközökkel 
történő ellátásukat az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő Településüzemeltető Kht. végzi. 
Kiváló az együttműködésünk a békéscsabai szék-
helyű Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 
és annak mezőkovácsházi kirendeltségével.

Nem egyszerű felelni arra, hogy mi lesz a munka-
nélküliekkel, mivel azt is nehéz eldönteni, hogy kit 
tekinthetünk munkanélkülinek. Nagy szükség len-
ne állandó foglalkoztatást garantáló munkahelyekre, 
amelyek létesítését a Dél-alföldi Régió, Békés megye 
és benne az elmaradott kistérség több szempontból 
rossz adottsága, a gazdaság általános állapota, az ál-
talános tőkehiány, a szakképzett, a munkaerőpiac 
igényeinek megfelelő munkavállalók hiánya teszi ne-
hézzé. A mezőgazdaság számára aktív időszakokban 
(a dinnye- és primőrszezonban) ugyanakkor munka-
erőhiány van Medgyesegyházán. Ilyenkor Battonyá-
ról, a környező más településekről még Romániából 
is járnak át ide dolgozni idénymunkások.

Mit tesz, tehet ebben a helyzetben az önkormány-
zat a foglalkoztatás bővítése, illetve a munkanél-
küliség mérséklése érdekében? Tudatos fejleszté-
sek révén fogadja a szomszédos községek tanulóit, 
s maga is jelentős számú új munkahelyet hoz létre. 
Kiválóan működik a családsegítő és gondozási köz-
pont, az idősek bentlakásos otthona és a szociális 
jelzőrendszer. Pályázati úton valósítja meg a mun-
kanélküliek átképzését, képzését; a képzésen részt 
vevők egy részét az önkormányzat foglalkoztatja 
(például szociális területen). Az infrastrukturális 
fejlesztések (belterületi szilárd burkolatú úthálózat, 
szennyvíztisztítás és csatornahálózat, szélessávú in-
ternet, kábeltelevízió stb.) révén mindent megtesz az 
ipartelepítés, a lehetséges befektetők fogadásának 
erősítése érdekében. Minden munkahely-teremtési 
szándékot támogat.
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– Az évszázad medgyesegyházi munkahelyterem-
tő elképzeléseként támogattuk a biomassza-erőmű 
létesítését is, amelyet azonban a helyi népszavazás 
elutasított – említette végül a polgármester. – Még 
az ünnepeinket (például a Medgyesegyházi Dinnye-
fesztivált, ahol rend szerint a dinnyekirály polgár-
mester vágja szét a legtökösebb, legnagyobb diny-
nyét, képünk a szerző felvétele) is arra használjuk 
fel, hogy marketingeszközt teremtsünk a medgyesi 
dinnyének, az innen származó kiváló minőségű ter-
mékeknek. Dányi László

Ópályiban

Erdélyi Miklós polgármester tájékoztatása szerint 
évek óta kihasználják a közcélú és közmunka pá-
lyázati lehetőségeket Ópályiban. Sok millió forint-
tal gazdagították a 3200 lelkes szatmári falut a kü-
lönböző fejlesztéseknek köszönhetően. Falusi mú-
zeummá alakítottak át egy üresen álló iskolaépüle-
tet. Kívül lekőporozták a gyermekorvosi és védőnői 
szolgálat épületét és térköves járdát építettek. Most 
annak ellenére, hogy adósságrendezési eljárás alatt 
van az önkormányzat, a Szatmári Többcélú Kistérsé-
gi Társulás által nyert összegből finanszírozott köz-
munkások segítenek a polgármesteri hivatal belső 
átalakításában. Új aljzatbetont kap a tanácsterem, 
újrafestik az irodákat és kialakítanak egy ügyfél-
szolgálati irodát. A. G.

Halmozottan  
hátrányos  
kistérség

A téli közmunkaprogram  
első kategóriás  

támogatott pályázói
Abaúj Hegyközi-Vizsoly Község Önkormányzata
Bácsalmási Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás
Baktalórántházai Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú  

Kistérségi Társulás
Balmazújvárosi Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kht.
Barcsi Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás
Bátonyterenyei Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása
Berettyóújfalui Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása
Bodrogközi Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
Csengeri Csenger Többcélú Kistérségi Társulás
Csurgói Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás
Derecske Létavértesi-Derecske–Létavértesi Kistérség  

Többcélú Kistérségi Társulás
Edelényi Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Encsi Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Fehérgyarmati Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Hajdúhadházi Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás
Hevesi Hevesi Kistérség Többcélú Társulása
Ibrány Nagyhalászi-Közép-Szabolcsi Többcélú  

Kistérségi Társulás
Jánoshalmi Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás
Kadarkúti Kadarkúti–Nagybajomi Többcélú Kistérségi 

Társulás
Kunszentmártoni Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása
Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
Mátészalkai Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás
Mezőcsáti Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása
Mezőkovácsházai Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
Mórahalomi Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Nyírbátori Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú  

Kistérségi Társulás
Ózdi Ózdszolg Vagyongazdálkodási,  

Városüzemeltetési és Szolgáltató Kht.
Püspökladányi Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás
Salgótarjáni Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása
Sarkadi Okany Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala
Sárospataki Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás
Sásdi Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
Sellyei Sellyei Többcélú Kistérségi Társulás
Szécsényi Szécsény Kistérség Önkormányzatainak  

Többcélú Társulása
Szeghalomi Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
Szerencsi Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
Szigetvári Szigetvár–Dél-Zselic Többcélú Kistérségi  

Társulás
Szikszói Szikszói Kisérségi Többcélú Társulás
Tabi Koppány-völgyi Többcélú Kistérségi Társulás
Tamási Tamási Innovációs Központ Kht.
Tiszafüredi Közép-Tiszavidékért Közhasznú Nonprofit Kft.
Tiszavasvári Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Tokaji Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás
Vásárosnaményi Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás
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