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A TÖOSZ 20 éves jubileumi küldöttgyűlése 
– az ünnepi torta érkezését követően – han-
gos sípolással és füstriadóval ért véget. Akár 
jelképes is lehet ez a jelenet, amikor is több 
száz polgármester egyszerre észlelte, hogy 
baj van. Márpedig nyilvánvalóan baj van. 

A TÖOSZ alapításakor megálmodott, majd 
1990-ben valósággá vált önkormányzati rend-
szer gyakorlatilag sokat, nagyon sokat vesztett 
az eredeti álmokból és szándékokból. Az ígért, 
majd megcsonkított autonómia ma a települé-
si önkormányzatok sokasága számára csak az 
állami segítség révén tűnik – ha csak átmene-
tileg is – fenntarthatónak.  

Baj van, mert a települési közösségek, mint 
autonómiák a mindenkori kormányoktól vár-
ják az anyagi támogatást és segítséget. Érthe-
tő ez az össznépi törekvés, hiszen a települési 
önkormányzatok többsége nem rendelkezik 
és nem is rendelkezett olyan működtető va-
gyonnal, amely lehetővé tette volna az anya-
gi függetlenséget. Így maradt a kormányzat-
tól való kisebb-nagyobb mértékű függőség. 
Miközben az önkormányzatok számtalan 
formai kérdésben valóban függetlenek, a fel-
adatellátás lényegét, az önkormányzati köz-
szolgáltatásokat tekintve egyre súlyosabban 
kiszolgáltatottak a központi hatalomnak. En-
nek következtében a helyi célok sem érvénye-
sülnek, miközben az állami akarat sem válik 
valósággá. A látszatautonómiák ma már lát-
szólag sem eredményesek.

A világgazdasági válság hazai hatása talán segít 
annak felismerésében, hogy az 1990-ben megkez-
dett folyamatot érdemes újragondolni, és megte-
remteni a valódi autonómiák feltételeit. A poli-
tikai rendszerváltozást követően a kormányok 
elvileg decentralizáltak, miközben a centralizá-
ció egyre erőteljesebbé vált. A globális pénz-
ügyi, gazdasági és bizalmi válsággal szemben 
az egyik lehetséges értelmes válasz a lokalitás 
és a helyi gazdaság megerősítése. A centralizáci-
ót fel kell váltania a tényleges decentralizációnak. 
Decentralizációra van szükség nem csupán a fel-
adatok, hatáskörök és a felelősség, hanem mind-
ezek megvalósításához és viseléséhez szükséges 
pénzügyi források tekintetében is. Nem a kor-
mánytól, a központi hatalomtól kell több forrást 
igényelni, hanem olyan forrásmegosztásra van 
szükség, amely a helyi autonómiák valódi gaz-
dasági függetlenségét a feladatokkal arányosan 
biztosítja. Vagyis ne a mindenkori központi szán-
dékok és újraelosztás függvénye legyen a telepü-
lési önkormányzatok sokasága.

Az elmúlt évtizedek számháborújának véget 
kell(ene) vetni és meg kell kezdeni – beszéd he-
lyett – a tényleges decentralizációt. Az ország jö-
vője függ attól, hogy miközben a pénzügyi válság 
gyors, tűzoltó kezelése óhatatlanul centralizált be-
avatkozást igényel, mennyiben sikerül az országot 
decentralizációs pályára állítani. 

 | Tényleges decentralizáció és érdemi te-
vékenységet végző önkormányzatok nél-
kül nincs kiút a válságból.

Végre véget kell vetni a számháborúnak!
Szerző: Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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ti, a ’90-es önkormányzati törvény szándékai-
hoz képest. Úgy érzékeljük, úgy gondoljuk, 
hogy az elmúlt 19 esztendőben a folyamato-
san növekvő többletfeladatokkal arányosan 
nem rendeltek központi forrásokat az ön-
kormányzatokhoz, s ennek következtében 
szűkült a mozgásterük. Mindehhez hozzá-
járult az elmúlt időszakban a pénzügyi vál-
ság, ami mára már reálgazdasági válsággá 
alakul át. Az elmúlt fél-, háromnegyed év-
ben, szépen lassan az önkormányzati reform 
gondolata – különösen a közgazdászok kö-
zött – a közbeszédben átalakult, az önkor-
mányzati reform ígérete a magyarországi 
gazdasági válság megoldásának egyik fon-

Molnár Gyula: „Vigyázni kell annak, akinek 
csak kalapács van a kezében, mert hajlamos 
minden problémát szögnek nézni.”

Elöljáróban azt szeretném elmondani, 
hogy az elmúlt 19 esztendőben a települések 
autonómiája jelentősen csökkent – kezdte vi-
taindító beszédét a TÖOSZ elnöke.  Mielőtt 
bárki azt mondaná, hogy ez valamilyen ak-
tuálpolitikai mondat, akkor szeretném el-
mondani, hogy nem kormányokhoz kötődő 
módon gyengült a települések autonómiá-
ja az elmúlt 19 esztendőben, hanem az erede-

A TÖOSZ áprilisban ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját, ez a jubileumi ese-

mény alkalmat biztosított a szövetség tagjainak arra, hogy – a hagyományos, évente visz-

szatérő napirendek tárgyalásán túl – kritikusan elemezzék az elmúlt évek történéseit, és 

őszintén beszéljenek az önkormányzatokat érintő kudarcokról.  Az eseményen részt vettek 

a TÖOSZ egykori elnökei és a Bajnai-kormány frissen kinevezett önkormányzati miniszte-

re, Varga Zoltán is, aki miniszterként első alkalommal a TÖOSZ küldöttgyűlésén beszélt a 

polgármesterek előtt. Molnár Gyula, a TÖOSZ-elnöke sikeres vitaindítójában többek kö-

zött arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 19 esztendőben a települések autonómiája 

jelentősen csökkent. Varga Zoltán a szövetség tevékenységét értékelve úgy fogalmazott, 

hogy a TÖOSZ mindig is felelős, kritikus, ugyanakkor konstruktív partner volt. Az ünnepi 

küldöttgyűlésen felidézték a múltat az egykori elnökök, gondjaikról, a szövetség jövőbe-

ni feladatairól beszéltek a polgármesterek. Izgalmas, jó hangulatú, ünnepi küldöttgyűlés 

tanúi voltunk, összeállításunkban ennek a hangulatát igyekszünk visszaadni.

Üvegeskalapács, Zsolnay váza, tűzriadó
„Erősek vagyunk, mert valóságos érdekeket képviselünk!”

Szerkesztő: Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára | Fotó: Csiky Ildikó, Kolin Péter

Molnár Gyula és Varga Zoltán elhangzott előadásá-
nak  rövidített, szerkesztett változatát közöljük.

Molnár Gyula,  
a TÖOSZ elnöke 2007. március 27-től

Előtérben a Zala megyei  küldöttek
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tos elemévé lett. Legelőször a nemzeti csúcson 
– ahol az önkormányzati szövetségek is kép-
viselhették magukat – még ez a megközelítés 
valahol a mondandók végén, zárójeles gondo-
lat volt csupán. Néhány hónap múlva a gazda-
sági csúcson, az akkori gazdasági miniszter, 
Bajnai Gordon prezentációjában már az 5.-
6. pontban szerepelt az önkormányzati re-
form, mint lehetséges megtakarítási terep. 
És ez a megközelítés szépen lassan erősödött. 
Úgy gondolom, hogy eljött a pillanat, amikor 
ezzel kapcsolatban világosan kell fogalmaz-
ni. A nemzeti csúcson zárógondolatként azt 
mondtam, hogy vigyázni kell annak, akinek 
csak kalapács van a kezében, mert hajlamos 
minden problémát szögnek nézni. 

 | Azt gondolom, nagyon komoly hibát 
követhet el, aki önkormányzati reform-
ként, az önkormányzati rendszerhez csak 
kizárólag gazdasági szempontból próbál 
meg hozzányúlni. 

Az önkormányzati rendszer átalakításá-
nak a gazdasági hatásai távoliak, a társadal-
mi hatásai viszont nagyon-nagyon komolyak 
és súlyosak lehetnek. Korábban többen arról 
beszélgettünk, hogy a gazdasági válság kö-
vetkeztében a kormány szükséges döntései-
nek jelentős része a településeken fog lecsa-
pódni, a településeken élő embereket fogja 
érinteni. Ezeket a hatásokat – még a saját szű-
kös forrásaik mellett is – kizárólag csak a te-
lepülési önkormányzatok képesek valami-
lyen formában ellensúlyozni és enyhíteni. 
Nem szabad ezermilliárdokkal dobálóz-
ni az önkormányzati rendszer reformja kap-
csán. Nincs ebben a rendszerben ezermilli-
árdos tartalék. 

| Ki kell mondani, hogy nincs két Magyar-
ország. Nincs központi Magyarország 
és helyi Magyarország. Mi, a Települé-
si Önkormányzatok Országos Szövet-

sége úgy gondoljuk, hogy Magyaror-
szág az önkormányzatok hálózata. 3200 
önkormányzat hálózata adja Magyaror-
szágot, ezt pedig bármilyen módon szét-
verni nem szabad. 

Felelősségünk  
a reformgondolkodás folytatása
Két iránya lehet most a változásnak és a re-
formoknak. Az egyik nagyon fontos do-
log a hosszú távú ügyek, a nagy, átfogó ön-
kormányzati reform. Szeretném azonnal 
leszögezni, hogy ma nem látjuk a politikai 
realitását annak, hogy a jelentős, kétharma-
dos reformértékű ügyekhez hozzányúljunk. 
Viszont felelősségünk és feladatunk – az ön-
kormányzati szövetségeknek, az önkormány-
zatokért aggódó szakértőknek és a felelős 
politikusoknak –, hogy azt a reformgondol-
kodást folytassuk, ami az elmúlt esztendők-
ben elkezdődött. Ennek a reformgondolko-
dásnak három jelentős iránya van. Az egyik, 
hogy újra kell gondolni a hatásköröket. Újra 
kell gondolni az állam és az önkormányzatok 
feladatmegosztását, mert a legnagyobb prob-
léma pont abban van, hogy az elmúlt 19 esz-
tendőben újabb és újabb hatáskörök, újabb 
és újabb feladatok telepítődtek a települési 
önkormányzatokra, és ezek jelentős részé-
hez a források nem voltak és ma sincsenek 
biztosítva. Ezért elsőként ennek a feladat-
nak kell nekivágni. Fel kell kérnünk a szak-
mát, az ezzel foglalkozó szakembereket, 
hogy gondolják végig hogyan, miképpen le-
het egyszerűsíteni a hatásköröket, hogyan, 
miképpen lehet átalakítani az állam és az ön-
kormányzatok szereposztását. 

A második ehhez szorosan és szervesen 
kapcsolódó ügy, a finanszírozás újragondo-
lása. Újra kell gondolni a normatívák rend-
szerét, újra kell gondolni a személyi jövede-

lemadó helyben maradó részének a kérdését, 
és újra kell gondolni a helyi adók rendsze-
rét. Ma a települési önkormányzatok jelentős 
része erején felül próbál meg többletfelada-
tokat vállalni, és a 2009-es esztendőre már 
jellemző lesz az, hogy a kötelező feladatait 
pénzügyi okok miatt nem – vagy nem meg-
felelő szinten – tudja ellátni. 

Azt hiszem, ebben a teremben minden-
ki egyetért azzal, hogy a struktúra kérdése 
csak a harmadik helyen van. Nyilvánvaló-
an a bulvárosabban gondolkodó médiában 
mindig a struktúra a legfontosabb. Az, hogy 
hány önkormányzatra, hány képviselőre 
és milyen szintű önkormányzatokra van 
szükség. 

| Nem igaz, álságos és hazug az, aki 
bármilyen szempontból a kistelepülé-
sek megszüntetésével, a kistelepülése-
ken a főállású polgármesterség felszá-
molásával gondolja az önkormányzati 
reformot megvalósítani. 

Valójában csupán három viszonylatban 
van az önkormányzati reformnak ténylegesen 
helye és megtakarítása. A legnagyobb megta-
karítás az önkormányzati rendszerben a fővá-
ros és a kerületek viszonyában van. A második 

Kaszai János, Vésztő polgármestere  
és dr. Bálint József, a JOSZ elnöke
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legnagyobb megtakarítás a megyék kontra ré-
gió területén és a harmadik a megyei jogú vá-
rosoknál az agglomerációjukkal kapcsolatban 
lehetséges. Ezen a három helyen lehet valósá-
gos hatásköri és finanszírozási átalakítással 
tényleges megtakarítást és tényleges hatékony-
ságnövelést elérni. Minden más, kistelepülé-
seket érintő változás a rendszer lényegét nem 
változtatja meg, viszont a helyben okozott kár 
nagyon-nagyon jelentős tud lenni. 

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége készen áll arra, hogy a megkezdett 
reformmunkát és az egyeztetéseket folytas-
sa. Az elkészülő szakmai anyagot átadja a par-
lamenti pártoknak azzal a céllal, hogy fontol-
ják meg – akár most, akár egy választás után 
– képesek-e arra, hogy a szakmai és az ér-
dekvédelmi szövetségek, vagyis az érintet-
tek javaslatai alapján megtegyék a szüksé-
ges változtatásokat. 

Az önkormányzati szövetségeknek 
van javaslatuk 
Elkészült egy rövid távú csomag, amihez 
kérjük a politika támogatását, hiszen az el-
múlt évben a hét önkormányzati szövetség 
ebben az ügyben nagyon alapos munkát vég-
zett. Nem akarom tételesen mindegyiket fel-
sorolni, de szeretnék néhány momentumot 
kiemelni, és szeretném, ha a küldöttgyűlés 
ezt – amikor szavaz az elmúlt évi beszámoló-
ról – meg is erősítené. Azt szeretnénk, hogy 
ezt a rövid távú önkormányzati reformcso-
magot a politika még ebben az időszakban 
be is nyújtaná a parlament elé. Elfogadjuk, 
és tudomásul vesszük – bármilyen meglepő 
– az önkormányzati képviselők létszámának 
differenciált csökkentését. Nem fogadjuk vi-
szont el a mechanikus 50 százalékos felezé-
sét. Szeretnénk azonnal hozzátenni, hogy 
csak akkor szavazhat a parlament az önkor-
mányzati képviselők létszámának csökken-
téséről, ha már a saját maga dolgát elrendez-
te. Tehát, ne más problémáival foglalkozzon, 
ne az önkormányzati képviselőkkel kezdje, 
hanem kezdje a parlament saját magán a lét-
számcsökkentést. Az önkormányzati szövet-
ségeknek konkrét javaslata van, ami mintegy 
27–30 százalékos átlagos létszámcsökkentést 
eredményezne az önkormányzati képviselők 
körében. Ez azt jelenti, hogy a kicsiknél gya-
korlatilag nem lenne csökkentés, míg a na-
gyobb településeknél és a megyéknél akár 
elérheti a 40 és 50 százalékot. Ez egy arányos 
és a működés szempontjából is lényegesen 
jobb és védhetőbb javaslat. 

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a ’90-
es törvényhez képest, ’94-től teljeskörűen 
közvetlen polgármester-választás van, mi-
közben az erősen a polgármesterhez kötő-
dő jogosítványok azóta sem születtek meg. 
Továbbra is szorgalmazzuk, hogy a polgár-

A jubileumi ünnepi küldöttgyűlésen 
Molnár Gyula elnök a TÖOSZ elismerő 
oklevelét adta át azon érintett 94-ből 
jelen lévő 30 polgármesternek, akik 
1990 óta elsőszámú településvezetők 
és településük 1989 óta TÖOSZ-tag. 
(A távollévő polgármesterek, vala-
mint Sulyok József volt FEB-elnök, az 
Önkormányzatok Szövetségi Taná-
csa volt elnöke, továbbá Aczél Gábor, 
az ÖNkormányzat alapító főszerkesz-
tője számára az elismerő oklevél a ké-
sőbbiekben kerül átadásra.)

Ezt követően az elnökség március 
24-i döntése alapján átadták a TÖOSZ 
2009. évi kitüntetéseit. 
A TÖOSZ Tűzzománc 
Emlékplakettje kitüntetésben  
részesült

Gergó András, Ikrény község pol-
gármestere – a TÖOSZ megalakulásá-
ban végzett alapító tevékenységéért, a 
szövetség Győr-Moson-Sopron megyei 
tagozatvezetőjeként, valamint több év-
tizedes következetes és eredményes 
településvezetői és önkormányzati ér-
dekképviseleti munkájáért.

Pap Tibor, Dévaványa város pol-
gármestere – a TÖOSZ megalakulásá-
ban végzett alapító tevékenységéért, 
a szövetség felügyelő bizottságában 
vállalt szerepéért, valamint több év-

tizedes következetes és eredményes 
településvezetői és önkormányzati 
érdekképviseleti munkájáért.

Schrick István, Rácalmás nagy-
község polgármestere – a TÖOSZ el-
nökségi tagjaként és Fejér megyei 
tagozatvezetőjeként végzett tevé-
kenységéért, valamint több évtizedes 
következetes és eredményes telepü-
lésvezetői és önkormányzati érdek-
képviseleti munkájáért.

Tilhof István, Mátyásdomb köz-
ség polgármestere – több évtizedes 
eredményes és következetes telepü-
lésvezetői tevékenységéért, valamint 
a kistelepülési önkormányzatok érde-
keinek következetes képviseletéért.

Varga József, Szigetújfalu község 
polgármestere – részére több évtize-
des eredményes és következetes tele-
pülésvezetői, közösségteremtő tevé-
kenységéért és következetesen kitartó 
önkormányzati érdekképviseleti mun-
kájáért. (A távollévő Varga József a ki-
tüntetést az elnökség május 19-i ülé-
sén vette át.)
A TÖOSZ  Tűzzománc Emléklap  
kitüntetésben részesült

Településszolgáltatási Egyesület 
– az önkormányzati kommunális köz-
szolgáltatási tevékenység színvonalá-
nak és szakmai minőségének erősítése 

érdekében végzett tartós és követke-
zetes munkájuk elismeréseként. Az el-
ismerést Szarvas Tibor, az egyesület el-
nöke vette át. 

Önkormányzatok Mátrai Szövet-
sége – a tájegységi és térségi önkor-
mányzati összefogás erősítése, vala-
mint az önkormányzatiság érdekében 
végzett tartós és következetes mun-
kájuk elismeréseként. A kitüntetést 
dr. Lénártné Benei Anikó, a szövetség 
elnök asszonya és Szamosvölgyi Pé-
ter alapító elnök vették át.

Jegyzők Országos Szövetsége – 
az önkormányzati igazgatás szakmai 
színvonalának erősítése, valamint az 
önkormányzatiság érdekében végzett 
munkájuk elismeréseként részesült el-
ismerésben. A kitüntetéssel járó tűz-
zománc emléklapot és az oklevelet dr. 
Bálint József elnök vette át a TÖOSZ el-
nökétől.
A TÖOSZ aranygyűrűje  
kitüntetésben részesült

Nagy Gáborné, Dunaföldvár vá-
ros polgármestere, a TÖOSZ társelnö-
ke, a TÖOSZ Tolna megyei tagozatveze-
tője – a szövetség vezetőjeként, megyei 
tagozatvezetőjeként, valamint városve-
zetőként az önkormányzatok érdeké-
ben végzett következetes és eredmé-
nyes munkájáért.El
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mester jogállását – hatáskörét, lehetőségeit, 
akár a helyettesei kinevezésében, akár a vé-
tójoggal, akár egyéb kérdésekben – erősítse 
meg a parlament.

Szólni kell az összeférhetetlenség ügyei-
ről. Lényegesen szigorúbb – a közalkalma-
zottak teljességére kiterjedő – összeférhetet-
lenségi szabályokat szeretnénk. 

Szólnunk kell a főállású polgármester-
ségről is. Természetesen nagyon jól hangzó 
dolog, hogy ötszáz vagy ezer fő alatt ne le-
gyenek főállású polgármesterek. Az elmúlt 
időszak vitáiban, a TÖOSZ nevében ezt nem 
fogadtuk el, mivel azt gondoljuk, hogy kell 
annyi bölcsességnek lenni minden egyes 
településen, hogy el tudja dönteni, képes-e 
eltartani a polgármestert avagy sem. A lé-
nyeg, hogy a település döntsön arról, hogy 
miképpen gondolkodik a polgármesteré-
nek a jogállásáról.

Legyen-e polgármester  
parlamenti képviselő?
Úgy tudom, minden polgármester kollé-
gám megkapta annak a hölgynek a levelét, 
aki a képviselői költségtérítés ügyében a hat-
százezer aláírást összegyűjtötte. Most az a kér-
dés, hogy legyen-e, lehet-e polgármester par-
lamenti képviselő? Az elmúlt időszakban, 
mintha egyre többen foglalkoznának azzal, 
hogy a helyben nagyon népszerű és elfoga-
dott polgármesterek megítélését koptassák, 
és azt gondolom, hogy nekünk ezt vissza kell 
utasítani. Ma nem a polgármesterek jelenlé-
te a parlamentben a legnagyobb problémá-
ja a demokráciának. 

| Amíg a parlament dönti el azt, 
hogy az oktatási normatíva hány forint, 
amíg a parlament dönti el azt, hogy a szo-
ciális rendszerben milyen segélyeket és 
mennyit adhatunk, amíg a parlament 

dönti el azt, hogy milyen szabályok alap-
ján lehet az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetbe kerülteket kompenzálni, ad-
dig a döntés előkészítéséhez is oda kell 
engedni a polgármestereket. 

Ha van más ajánlata a politikának, ha két-
kamarás parlament van, ha az érdekegyez-
tetésnek egy új, lényegesen erősebb rend-
szere kialakul Magyarországon, akkor 
ezt a kérdést föl lehet vetni. Egészen ad-
dig azonban, amíg a parlamenti képviselő 
polgármesterek nem a saját településüket 
– hanem az önkormányzatiságot – képvi-
selik a parlamentben tisztességesen és fe-
lelősen, addig ezt a kérdést reálisan nem 
lehet föltenni.

Végezetül újra felvetjük és javasoljuk, 
hogy az önkormányzati világ még inkább el 
tudjon szakadni a nagypolitikától, ezért a par-
lamenti választásokhoz képest felező időben 
kerüljön sor az önkormányzati választásra. 
Javasoljuk, hogy akár már 2010-ben az önkor-
mányzati ciklus ne négy, hanem hat esztendő 
legyen, és ezzel felezőbe tud kerülni a par-
lamenti választásokhoz képest az önkor-
mányzati választás. Nyilván van más köz-
jogi megoldás is. 

Hozzunk létre egy egységes  
önkormányzati szövetséget!
Az elmúlt esztendőben a szövetség nagyon 
sok munkát végzett. Mindenkinek köszö-
net jár, aki segítségemre, segítségünkre volt 
abban, hogy védjük az önkormányzatok ér-
dekeit. Információkat és szolgáltatásokat 
nyújtottunk a tagszervezeteink számára, és 
lehetőségeinkhez képest segítettünk a rászo-
rult önkormányzatoknak is. 

Mindennél fontosabbnak tartom azt, hogy 
ez a szövetség a 20. születésnapján nyilvánít-
sa ki, hogy nem belterjes, nem befelé forduló 

módon kíván a következő esztendőkben mű-
ködni. Újra felajánljuk a lehetőséget a másik 
hat társszövetségnek, hogy hozzunk létre egy 
közös, egységes önkormányzati érdekszövet-
séget. Természetesen önző módon azt mond-
juk, hogy a TÖOSZ bázisán, hiszen mégis 
csak mi vagyunk a legnagyobbak.

A következő években jelentős, az önkor-
mányzati szférát meghatározó döntések elő-
készítése történik majd, ezért újra kinyilvá-
nítjuk itt a 20. küldöttgyűlésünkön – ahogy 
1989-ben az alapító atyák tették –, hogy hoz-
zunk létre egy egységes önkormányzati szö-
vetséget. Aki felelősen gondolkodik az ön-
kormányzatok ügyében és érdekében, annak 
ezt újra kell gondolni, és végig kell tudnia 
gondolni. 

Dietz Ferenc barátom, még két évvel ez-
előtt, amikor mindketten elnökjelöltek vol-
tunk, az elnökjelölti beszédében egy Széche-
nyi-idézetet mondott, mely szerint egynek 
minden nehéz, soknak semmi sem lehetet-
len. Azt gondolom, hogy ez az a gondolat, 
ami alapján kell újra a többi szövetséghez 
fordulnunk. 

Még egyszer szeretném megerősíteni azt, 
hogy a TÖOSZ a legnagyobb érdekvédel-
mi szövetség ma Magyarországon az ön-
kormányzatok területén. Erősek vagyunk 
azért, mert valóságos érdekeket képvise-
lünk. Valóságos érdekeket képviselünk, hi-
szen nálunk tag a legkisebb települési ön-
kormányzat és nálunk tag a legnagyobb 
magyarországi települési önkormányzat 
is. Aki ebben a szövetségben döntést tud 
hozni, az képes a kompromisszumra. Ami-
ben mi meg tudunk állapodni, az azt jelen-
ti, hogy minden típusú önkormányzat ér-
dekét valamilyen szempontból figyelembe 
tudtuk venni. Együtt fogunk működni min-
denkivel a szükséges reformokban. Meg-
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erősítve azt, hogy a rövid távú reformok 
ügyében konkrét lépéseket várunk, a hosz-
szú távú reformokkal kapcsolatos egyez-
tetésekre pedig továbbra is készen állunk, 
kezdeményezzük az önkormányzati érdek-
egyeztetés hatékony, új rendszerének a fel-
állítását. 

Az üvegeskalapácsról 
és az együttműködésről
Varga Zoltán önkormányzati miniszter a szö-
vetség tevékenységét értékelve elmondta: „a 
TÖOSZ mindig is felelős, kritikus, ugyanak-
kor konstruktív partner volt... A TÖOSZ na-
gyon sokat tett azért, hogy az érdekszövet-
ségek közötti együttműködés minél mélyebb 
és minél hatékonyabb legyen”. A miniszter 
igéretet tett arra, hogy azokat a módosító ja-
vaslatokat, amelyekben a Kormány–Önkor-
mányzatok Egyeztető Fórumán (KÖEF) meg-
állapodás született, a parlament elé terjeszti. 

Véleménye szerint a feladat, a hatáskör va-
lamint a finanszírozás kérdésének tisztázá-
sa meghatározó. Ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy az átalakítás valamennyi összefüggésé-
ről egyszerre kell tárgyalni, és az alkalmazott 
megoldásoknál differenciáltan kell használ-
ni az eszközöket. Utalva Molnár Gyula ka-
lapácsos hasonlatára kiemelte, hogy „nem 
feltétlenül kell mindent kalapácsnak nézni, 
és nem feltétlenül minden szöget... nagy sú-
lyú kalapáccsal kell beverni. Lehet kisebb sú-
lyú kalapács is – akár egy üvegeskalapács 
– is az ember kezében.” A differenciált meg-
oldási módok kimunkálásához bizalmat és 
partnerséget kért a jelenlévő polgármeste-
rektől, és egyben bizalmáról biztosította 
őket. A miniszter a jubileumi ünnepségre hi-
vatkozva lényegében nem beszélt a válságke-
zelő kormány várható intézkedéseiről. Kitért 
viszont arra, hogy mielőbb rendezni szeret-
né az önkormányzatok törvényességi ellen-
őrzésének ügyét, tisztázná a panelprogram 
folytatásának feltételeit, és biztosítani szeret-
né az Út a munkához elnevezésű program-
ban megfogalmazott, önkormányzati cége-
ket érintő foglalkoztatási feltételeket. Varga 
Zoltán – a TÖOSZ elnökének átadott Zsol-
nay váza és emléklap kíséretében – minisz-
teri elismerésben részesítette a 20 éves szö-
vetséget.

Párbeszéd
Zoltai László, Fulókércs község polgármeste-
re a választott és kinevezett közszereplők közötti 
különbségtétel fontosságára hívta fel a figyelmet, 
és nehezményezte, hogy a 13. havi fizetés helyé-
re lépő keresetkiegészítés a polgármestereket 
diszkriminatív módon nem illeti meg.  

Zsiros Sándorné, Alsózsolca város pol-
gármestere, a TÖOSZ polgármesternői ta-
gozatának elnöke bátorította a minisztert, 

hogy a KÖEF által kidolgozott javaslatokat 
nyújtsa be az Országgyűlésnek. Emellett 
szólt az Út a munkához program fontos-
ságáról, valamint arról, hogy 2010 a sze-
génység és a társadalmi kirekesztés euró-
pai éve lesz, mellyel kapcsolatban a női 
tagozat szerepet kíván vállalni. Pásztor 
Béla, Veresegyház város polgármeste-
re, a TÖOSZ elnökségének tagja szorgal-
mazta az egységes szövetség létrehozata-
lát, valamint az esetleges fizetésemelésről 
való lemondásra kérte a polgármestere-
ket. Sürgette a reformok egyértelmű meg-
fogalmazását. Tilhof István, Mátyásdomb 
község polgármestere – aki 1990 óta tisz-
teletdíjasként vezeti a települését – a vi-
dék és a kistelepülések problematikájáról 
szólt érzékletesen: ha nem lesz saját bevé-
tele a vidéki településeknek, akkor a köz-
szolgáltatások ellátása válik bizonyta-
lanná, aminek következtében félő, hogy 
kalapács nélkül ugyan, de az elkeseredett 
lakosok ütni fogják a polgármestereket. 

Történt egyszer, egy parasztembernek a szama-
ra beleesett a kútba és próbálkoztak minden-
nel, de sehogy sem tudták a szamarat kihúz-
ni a kútból. Ekkor azt mondta a parasztember: 
Végül is, a kutat már régen be akartam temetni, 
mert nem jó a kút, és a szamár is öreg! Így hát 
meghozták a döntést. Jöttek a szomszédok a la-
pátokkal és elkezdték a szamárra rádobni a föl-
det. A szamár először iszonyatosan bőgött, majd 
egyszer csak azt vették észre, hogy elcsende-
sedett, és ahogy lenéztek a kútba, azt látták, 
hogy minden egyes rádobott földnél a szamár 
egy picit mindig följebb lépett. És egyszer csak 
azt látták, hogy a szamár átlépett a kút kává-
ján és elszaladt. – Azt mondom, hogy dobjanak 
ránk bármennyi földet, mindig eggyel feljebb 
lépünk, és ez ad nekünk erőt – fejezte be a pél-
dabeszédet Molnár Gyula. Pé
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Varga Zoltán 
önkormányzati miniszter
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Oláhné Surányi Ágnes, Velence város pol-
gármestere, a TÖOSZ elnökségének tag-
ja a TÖOSZ és a szövetkezés fontosságát 
hangsúlyozta, illetve jelezte, hogy az el-
nyert uniós pályázatok esetében a terve-
zett áfaemelés milyen veszélyeket rejt. Dr. 
Dietz Ferenc, Szentendre város polgármes-
tere, a TÖOSZ Pest megyei tagozatvezetője 
azt a kérdést tette fel, hogy a válságkezelő 
programban az önkormányzatokat érintő 
100–120 milliárd forint honnan és miből 
kerülhet elvételre? Ugyancsak a válsággal 
összefüggésben szorgalmazta egy válság-
kezelő mentőcsomag és tanácsadó iroda 
létrehozatalát. Végezetül felhívta a figyel-
met annak veszélyére, hogy ismerete sze-
rint az első negyedévben az iparűzési adó 
alapja egyharmaddal csökkent.

Varga Zoltán miniszter egyedül az áfa 
problematikára tért ki válaszában. A kom-
penzációra csak akkor lát esélyt, ha a projekt 
kapcsán az import termékek beszerzésére na-
gyobb mértékben került sor. A miniszter kér-

te, hogy a gyakorlati kérdéseket folyamato-
san juttassa el hozzá a TÖOSZ. A miniszteri 
szereplés és a vita is jelezte, hogy az együtt-
működésre mindkét fél nyitott, a kérdés 
az, hogy a közeljövőben az üvegeskalapács 
vagy a nagykalapács kerül-e elő?

Személyek és változások
A miniszter távozását követően az éves küldött-
gyűléshez kapcsolódó kötelező napirendi pontok 
tárgyalása és a szükséges határozatok elfogadása 
következett. A küldöttgyűlés elfogadta az éves 
beszámolót, a 2008. évi zárszámadást és az idei 

Dr. Ács István 
(1989. március 10–1990. szeptember 30.)

Szirtes Lajos 
(1990. szeptember 30–1991. január 18.)

Ott József 
(1991. január 18–1999. március 10.)

Dióssy László 
(1999. március 10–2006. október 1.)

Szilágyi Menyhért 
(2006. október 1–2007. március 27.)
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évi költségvetést. A Felügyelő Bizottság (FEB) 
összetételében változások történtek, ezekre több 
okból is szükség volt. Czupi Sándorné, Csesztreg 
község polgármester asszonya írásban bejelentet-
te, hogy a továbbiakban nem tudja vállalni a FEB 
tagsággal járó feladatokat, így erről a tisztségéről 
lemondott. Mint ismeretes a 2007-es tisztújító kül-
döttgyűlésen a FEB elnökévé Schmidt Jenőt, Tab 
város polgármesterét választották meg. A FEB el-
nöke időközben elvesztette polgármesteri tisztsé-
gét, így megszűnt a TÖOSZ-ban vállalt tisztsége 
is. A tavalyi küldöttgyűlésen pótolták a bizottsá-
gi tagságot és a FEB elnökévé Pap Tibort, Dévavá-
nya város polgármesterét választották meg.

Miután Schmidt Jenő újra Tab város pol-
gármestere lett, felmerült annak lehetősége, 
hogy újból dolgozzon a Felügyelő Bizottság-
ban. Pap Tibor, a FEB elnöke bejelentette, hogy 
bizottsági tagságát megtartva lemond az el-
nöki tisztségéről, így szükséges volt a kér-
dés rendezése. A küldöttgyűlés a FEB elnö-
kévé ismételten Schmidt Jenőt választotta, 
míg Pap Tibor a továbbiakban a FEB tagja-
ként végzi munkáját. 

A küldöttgyűlés a jelölőbizottság javasla-
ta alapján informatikai tanácsnokká válasz-
totta Borján Pétert, Kőszárhegy polgármes-
terét. Az éves küldöttgyűlési napirendek 
tárgyalását a 20 éves TÖOSZ jubileumi ün-
nepsége követte. 

Ünnep és visszaemlékezések
Elsőként dr. Ács István, Debrecen megyei vá-
ros utolsó tanácselnöke, a TÖOSZ első elnö-
ke, a szövetség tiszteletbeli elnöke szólt a kül-
döttgyűlés résztvevőihez. A tiszteletbeli elnök 
részletesen kitért a szövetség alapításának 
körülményeire, az akkori politikai helyzet-
re, az alapításban szerepet játszó szervezetek-
re és személyekre. Az 1989. március 10-e és 
1990. szeptember 30-a között elnöki tisztséget 

betöltő tiszteletbeli elnök mindenkinek meg-
köszönte a szövetség alakításában, valamint 
fejlesztésében végzett munkáját és kiemelte: 
„Ha valami tanulságot akarnék levonni, ak-
kor azt mondanám, hogy helyes és időszerű 
volt ennek a szövetségnek a megalakulása. Si-
került olyan szakmai hátteret – indulásként 
társadalmi munkában, később már más for-
mában is – teremteni, hogy egyenlő partne-
rek tudtunk lenni a kormányzati szervekkel. 
És sikerült azt is elérni ez alatt a 20 év alatt, 
hogyha nem is jött létre igazi szövetség más 
szervezetekkel, de elismerték a más szerve-
zetek ennek a szövetségnek a létét, a mun-
káját és ilyen vagy amolyan formában – én 
ennek már nem voltam részese, nem bonyo-
lódnék bele –, de valamifajta együttműkö-
dés kialakult.” 

Az 1990. szeptember 30-i önkormányzati 
választást követően az 1991. január 18-i tiszt-
újításig Szirtes Lajos, Zalakaros város polgár-
mestere töltötte be ideiglenesen a TÖOSZ el-
nöki tisztséget, aki hozzászólása elején arra 
emlékeztetett, hogy „még számosan vagyunk, 
akik tanúi, illetve részesei voltunk a szövetség 
létrehozásának, de egyre kevesebben vannak 
azok, vagy vagyunk, akik az önkormányzati 
közegben élünk és dolgozunk.” 

Az ideiglenes elnök az ügyvezető elnök-
ség szerepét abban látta, hogy sikeresen át-
vezette „az önkormányzás hajóját a hullámzó 
és zátonyos szakaszon”, melynek következ-
tében a TÖOSZ megmaradt és megújulva 
folytatta tovább a munkáját.

A TÖOSZ rendszerváltó tisztújító közgyű-
lését követően Ott József, Kistelek város pol-
gármestere töltötte be a TÖOSZ elnöki tiszt-
séget 1991 és 1999 között, két cikluson – és 
eddig a leghosszabb időn – keresztül. Ott Jó-
zsef arra emlékeztetett, hogy „a tíz év előtti 
gondok, problémák nem sokban különböz-

nek egymástól. Ugyanazt hangoztattuk an-
nak idején is, hát most válság van, még in-
kább előjönnek a gondok. 

Emlékszem arra az időszakra, amikor 
minden évben azt mondtuk, hogy na, még 
ezt az egy évet kibírjuk, aztán majd csak lesz 
valahogy, és ez minden évben így ment.” 

Ahogy az előző két elnök, úgy Ott József is 
kitért a TÖOSZ alapító főtitkárának, dr. Köll-
ner Ferencnek a szövetség működésében és 
erősítésében játszott elévülhetetlen szerepére 
és máig ható iránymutatására, amely szerint 
„annyira leszünk kormánypártiak, amennyi-
re a kormány önkormányzat párti”.  

Végezetül emlékeztetett, hogy a TÖOSZ-ra 
mindig jellemző volt „a határozottság, a kemény-
ség, a megkövetelés, de a kompromisszumkész-
ségét mindig kinyilvánította. Minden közgyűlést 
azzal zártunk, hogy keményen megfogalmaz-
tuk az elvárásainkat a kormány felé. Mindig nyi-
tottak voltunk a más érdekszövetségek felé is.”

Dr. Zongor Gábor  
köszönti a polgármestereket



�www.toosz.hu  |  ÖNkormányzat2009.	május

Húszéves a TÖOSZ

Tű
zr

ia
d

ó

A TÖOSZ 10 éves jubileumi küldöttgyű-
lésén került Dióssy László, Veszprém megyei 
jogú város polgármestere az elnöki tisztség-
be, aki ugyancsak két ciklusban – 1999 és 
2006 között – volt a szövetség elnöke és je-
lenleg a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium szakállamtitkára.  Személyes 
hangvételű hozzászólásában arra buzdítot-
ta a polgármestereket, hogy „No negativum, 
pozitívan állj mindenhez. Pozitívan gondol-
kozzál... amikor minden sújt az ég adta vilá-
gon... pénzügyi válság, gazdasági csapások... 
és állandóan depressziósok vagyunk, mert 
nem tudjuk megoldani a problémákat ... ak-
kor lebegjen a szemünk előtt, hogy pozitívan 
álljunk a dolgokhoz... én már ugyan nem pol-
gármesterként, de higgyétek el, hogy állami 
vezetőként ugyanezt a szituációt élem. Szó-
val, itt is végtelen türelemre és megértésre 
van szükség. Hát én azt kívánom önöknek, 
nektek, hogy akkor, amikor a napi munká-
tokat végzitek, legyetek türelmesek, osszá-
tok be jól az időtöket és próbáljatok pozití-
van állni mindenhez, ami fontos és jövőbeni 
elhatározást jelenthet.” 

A 2006. október 1-i önkormányzati vá-
lasztást követően Szilágyi Menyhért, Csorvás 
város polgármestere töltötte be ideiglene-
sen a TÖOSZ elnöki tisztséget, aki az el-
múlt 20 évben egy ciklust kivéve minden 
egyes alkalommal valamilyen módon része-
se volt a TÖOSZ vezetésének. 

Szilágyi kiemelte, hogy a TÖOSZ kezde-
tektől napjainkig az alkotmányos önkor-
mányzati alapjogok biztosításáért áll ki. Visz-
szaemlékezésében kitért a TÖOSZ jelentős 
sikereire (gyógyszertári, illetve gázvagyon 
ügye) és dr. Köllner Ferenc szerepére. Az át-
meneti időszak megbízott elnökeként szer-
zett tapasztalatai alapján megállapította, 
hogy „sok kiváló emberrel tudtam közvet-

len kapcsolatba kerülni, köztük a TÖOSZ 
kiválóan felkészült szakértőivel. Bennük 
én mindig bíztam...” Ugyanakkor kevés-
bé pozitív emlékei maradtak a Kormány–

Önkormányzatok Egyeztető Fórumának 
megalakulásáról. Végezetül arra buzdított, 
hogy az önkormányzati rendszer elkerül-
hetetlen átalakítását meg kell tenni. 

Az ünnepi küldöttgyűlés zárásaként 20 éves a TÖOSZ feliratú torta érkezett a terembe, majd az égő gyer-
tyák és a tűzijáték hatására megszólalt a tűzriadó. Sokakban felötlött a 2002-es bombariadóval véget érő 
küldöttgyűlés, amikor is el kellett hagyni a helyszínt.  A tűzriadó most nagyon jó végszó volt, mert so-
kan gondoljuk úgy, hogy tűz van. Magyarországon ma valóban tüzet kéne oltani és ezt a küldöttgyűlé-
si vita is jelezte, egyben megerősítette, hogy jó úton halad a TÖOSZ, amikor partnerként kíván tárgyal-
ni a kormánnyal és nyitni a társadalom felé, a társönkormányzatok felé. Az elnökség olyan hálózatban 
gondolkodik, amely révén a különféle érdekvédelmi, -képviseleti és szakmai szervezetekkel való együtt-
működés a mindennapi működésünk részévé válik. Tűz van, tüzet kell oltani, de úgy kell oltani a tüzet, 
hogy az értékek ne vesszenek el.

A húsz küzdelmes esztendő tapasztalatai arra hívják fel a figyelmet, hogy egy más, az eddigiektől el-
térő megközelítésű önkormányzati világ fölrajzolására van szükség, és ne csupán a kormányoktól várjuk 
a megoldást, hanem a kormányoknak vigyük a kimunkált megoldási javaslatokat. Mindez együttműkö-
dés és összefogás nélkül nem lehetséges.
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Konferencia és verseny
Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke köszöntötte a 
konferencia és verseny résztvevőit, és elmond-
ta, hogy a nehézségek idején különösen fontos, 
hogy az önkormányzatok vezetői pozitívan 
gondolkodva tegyenek a problémák megoldá-
sáért. Dr. Pallai Katalin, az Európa Tanács szak-
értője kifejtette, hogy a program öt európai or-
szágban működik évek óta, megteremtve az 

Befektetések ösztönzése a helyi 
gazdasági környezet élénkítésére
„Nem az a nehéz, hogy a lovat levezessük a Tiszá-
hoz, hanem az, hogy rávegyük, hogy háton úsz-
szon” – érzékeltette a probléma mibenlétét Forgó 
Henrik. Csanytelek polgármestere az egymillió fo-
rinttal járó kategóriagyőzelmet elérő programról  
elmondta, hogy a LEADER-program keretében 
létrehozták az Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akció-
csoportot, és közös kertészeti termelésbe vonták 
be a környék termelőit. A befektetésösztönzés 
igazi kihívás volt, hiszen a befektetők „még ka-
landvágyból sem” mentek a környékre. Mára 10 
település 80 termelőjét egyesíti a program, akik 
önálló szövetkezetet alapítottak. Az önkormány-
zatoknak sikerült ily módon munkához és meg-
élhetési forráshoz juttatniuk a környék lakossá-
gának jelentős részét. 

egymástól való tanulás kultúráját. Valamennyi 
előadó 15 percet kapott arra, hogy jó gyakorlatát 
prezentációjával bemutassa, amelynek elkészí-
téséhez előzetesen egynapos tréninget biztosí-
tott a TÖOSZ. A jelenlevő Irányító Bizottság az 
előadások, a szakértői értékelések és a helyszí-
ni vizsgálatok eredményei alapján hozta meg 
– nem könnyű – döntését a díjak odaítéléséről 
a nap végén. 

Lezárult a Példát átadó gyakorlatok pályázata – Legjobb Önkormányzati Gya-

korlatok programjának első éve. A TÖOSZ 20. jubileumi küldöttgyűléséhez kap-

csolódó rendezvényen a legjobb 15 beérkezett pályázatot mutatták be. A sikert 

Velence, Háromfa, Csanytelek, valamint Abasár és Hódmezővásárhely könyvel-

hette el elsősorban, hiszen valamennyien díjat nyertek, másodsorban remélhe-

tően valamennyi önkormányzatot segíti a program a sikerhez vezető úton.

Zárás és nyitány
A Példát átadó gyakorlatok 2008-as pályázati  
évének eredményei

Varga Zoltán önkormányzati miniszter gratulál  
Forgó Henriknek, Csanytelek polgármesterének

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára | Fotó: Kolin Péter

A díjátadás résztvevői

2009.	május
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A kapától a GPS-ig
Dr. Lénártné Benei Anikó abasári polgármes-
ter előadásával elnyerte a közönségdíjat. Azt 
mutatta be, hogy egy innovatív önkormány-
zat miként teremt munkahelyeket önerőből. 
Az Abasári Technológiai és Innovációs Ipari 
Park megszületése annak köszönhető, hogy 
Abasár önkormányzata felvásárolta a gaz-
dáktól azokat a fagyzugos telkeket, amelyek 
mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanok 
voltak. A 70 millió forintos beruházással 60 
hektáros közművesített területet alakítottak 
ki, amelyet aztán eladtak azoknak a vállalko-
zóknak, akiket az önkormányzat kutatott fel 
és vett rá a betelepülésre. A park 180 munka-
helyet teremtett.  

Városrehabilitáció mesterfokon
Jordán Péter, a SEMIX. Zrt. vezérigazgató-
ja Középső-Ferencváros rehabilitációja – zöld-
övezet a belvárosban címet adta előadásának. 
Tapasztalataik szerint a legfontosabb tanul-
ságok egy önkormányzati projekt esetén: a 
gondos előkészítés, a következetesség; a 
döntések időben és szakmai alapon történő 
meghozatala; a tervezés folyamatossága; a 
lakosság rendszeres tájékoztatása; valamint 
a (párt)politika-mentesség.  

Székesfehérvár, a befekTETŐpont 
Pályi Katalin városa képviseletében a jó gya-
korlatukat úgy jellemezte, hogy minimális 
önkormányzati saját forrással, EU-s és hazai 
pályázati pénzek felhasználásával szervezték 
meg, hozták lendületbe és tartják fenn azóta is 
a hálózati együttműködést a helyi vállalkozók 
támogatására. A legjobb gyakorlat átvétele el-
sősorban nem pénz, inkább szándék és elhatá-
rozás kérdése – fogalmazták meg, hiszen tevé-
kenységük lényege, hogy a stratégiai tervekkel 
összhangban kedvező környezetet, megfelelő 

infrastruktúrát, szakképzett munkaerőt, infor-
mációs rendszert nyújtsanak a vállalkozóknak, 
felajánlva az önkormányzat partnerségét.

„Jobb gyertyát gyújtani,  
mint szidni a sötétséget” 
Budapest XIII. kerületi önkormányzat jó gya-
korlatának lényege: hogyan integrálja az ön-
kormányzat a napi működésbe a hátrányos 
helyzetű csoportokkal kapcsolatos problé-
mák megoldását. Ehhez a projektszemléletet, 
a partneri kapcsolatok kiépítését a kisebbségi 
önkormányzattal, valamint az ágazatok közöt-
ti együttműködést honosították meg. A Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal való jó együttmű-
ködésről tett tanúbizonyságot, hogy a projekt fe-
lelőse, Karácsonyi Magdolna osztályvezető a CKÖ 
elnökével együtt érkezett a döntőbe.

Egy élet van a kezedben
Háromfa község önkormányzata a roma integ-
ráció témakörében nyerte el az első helyezést, 
megerősítve példájukkal, hogy egy kistelepülés 
is képes hatékony és hatásos integrációs prog-
ram végrehajtására. A jó gyakorlat a gyerekekre 
összpontosít elsősorban, erre utalt a mottójuk is: 
a gyermekek azt tanulják meg, amit mutatnak 
nekik, ezért ez felelősséggel jár. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt támo-
gatása óvodai, iskolai és önkormányzati projek-
tek segítségével valósul meg Háromfán.  

Kéz a kézben
Hódmezővásárhely EU-s források példaszerű 
felhasználásával nyerte el az NFÜ különdíját, 
a brüsszeli utazást. A Kéz a kézben című jó gya-
korlatuk keretében alapjaiban alakították át 
az oktatási rendszerüket, amelynek eredmé-
nyeképpen fenntartható intézményrendszert 
teremtettek a csökkenő gyermeklétszám mel-
lett, bevezették a kompetencia alapú nevelés-

oktatást. Szemléletváltás történt továbbá az 
önkormányzat és intézményeinek körében 
is, hiszen mindenki számára egyformán el-
érhető a minőségi oktatás. Patócs Anikó szak-
mai vezető ismertette a programot.

Közös Kincs
Deszegregációs Program Hajdúböszörmény-
ben a címe a jó gyakorlatnak, amelynek előz-
ményéhez tartozik, hogy az elmúlt években 
több kísérlet történt arra, hogy az önkormány-
zat az oktatási szegregációt felszámolja. Az 
integrált oktatás bevezetését az öt óvodai 
csoportot és a szegregált alsó tagozatot mű-
ködtető Kincskereső Óvoda és Általános Is-
kola többlépcsős funkcióváltásával valósította 
meg az önkormányzat. A programot az ön-
kormányzat képviseletében Erdős Imréné is-
mertette.

Roma tanulók ösztöndíja  
Kaposváron
A jó gyakorlatot az önkormányzat saját forrásból 
valósítja meg immár évek óta, így azon települé-
seknek ajánlja átvételre, amelyek képesek áldozni 

Új kiírás. A Példát átadó gyakorlatok pályázatát 2009-
ben is meghirdetjük. A program végrehajtásában az ed-
digi partnerek és együttműködők mellett részt vesz még 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a 
Budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány (OSI).

A 2009-re vonatkozó pályázati témaköröket az Irányító 
Bizottság a következőkben határozta meg:

1. Közösségi összefogással a helyi  fejlesztésekért 
a LEADER-program keretében;

2. Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére;
3. Megújuló energiaforrások használata és/vagy ener-

giahatékonysági legjobb gyakorlatok.

A pályázók köre továbbra is a települési önkormányzatok 
és társulásaik. A pályázatok benyújtásának határideje: 
2009. október 15. | További részletek, pályázati anyagok 
elérhetőek a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu ).

2009.	május
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Legjobb gyakorlatok

e célra. Eredményként könyvelhették el a támoga-
tottak számának növekedését, a forrás növekedé-
sét, és továbbá, hogy emelkedik az ösztöndíjban 
részesített középiskolai és felsőfokú tanulmányo-
kat folytató hallgatók száma.

Integrált roma program  
a nyíregyházi Huszár lakótelepen
Deme Dóra, az önkormányzatot képviselő 
előadó úgy összegezte a jó gyakorlatuk ta-

pasztalatait, miszerint az multiszektorális 
gondolkodást igénylő feladat, ahol fontos a 
megfelelő partnerség és párbeszéd (lakossá-
gi fórumon, Cigány Kisebbségi Önkormány-
zattal, együttműködés a szolgáltatókkal), 
számolni kell a nehézségekkel (iskolabezá-
rásnál a szülők, a befogadó iskolák ellenállá-
sa), és számítani kell arra, hogy csak hosszú 
távon érhető el a fejlődés.

„A múlt értékeivel a jövőért”
A lakóhelyhez kötődés témakörében Kazár 
emlékezetes bemutatót tartott, ízelítőt kap-
hattak a résztvevők a helyi népi viseletből és 
konyhaművészetből. Molnár Katalin polgár-
mester elmondta, hogy a jó gyakorlatuk lénye-
ge: el tudták hitetni, hogy a faluban rengeteg 
érték, helyi tudás van, amit az ott élőknek kell 
megőrizni és továbbadni. Mindenki hozzájá-
rul valamivel: az idősek gyűjtenek, a fiatalok 
és a civilek megvalósítanak, az elszármazot-
tak segítenek, a vezetők forrást szereznek. A 
kazáriak a 15 éve elkezdett következetes mun-
kával és közösségépítéssel elérték, hogy a ha-
gyományőrzés központjává váljanak, kiépül-
jön a teljes infrastruktúra, és aktív közösségi 
élet színterévé váljon a falu.

Ezer szállal kötődve… 
a szülőfaluhoz! 
A kozárdi mottót a bemutatkozás követte, 
amelyből kiderült, hogy a magyar szellem és 
a vidék művészetének hírvivője Európában. 
Ebben a 180–190 lelkes kis faluban újból gye-
rekek születnek, délutánonként fiatalok sétál-
gatnak. Mindezt az önkormányzat néhány év 
alatt küzdelmes munkával valósította meg. 
Lépésről lépésre haladtak: a közösségi véle-
ménykérést Kozárd építész- és művészbará-
tainak „mobilizálása” követte, eztán készült el 
a Falufejlesztési terv, majd a projekttervek, és 

így indulhatott el a pályázatok és a pénzügyi 
források felkutatása. Mindennek eredménye-
ként a demográfiai folyamatok lassulásával 
megállt az elvándorlás, a faluban új lakók je-
lentek meg, a cégeknél, a gyümölcstermelés-
ben, a turizmusban a helyiek mellett  Kozárd 
munkaerőt vonz a környező falvakból, váro-
sokból, és megszűnt a munkanélküliség.

Kőszárhegy 
A település a lakosság bevonásának intéz-
ményesítésével pályázott, és bemutatták jó 
gyakorlatukat, amelynek szellemiségét jól 
tükrözi jelszavuk: Helyezzük közösségi ala-
pokra az önkormányzást! 

Felelősen a közösségért!  
Felelősen Fehérvárért! 
A program nálunk egyedülálló kezdeménye-
zésként három fő területre összpontosít: kör-
nyezetvédelem, fenntarthatóság; egészség-
megőrzés, prevenció; közbiztonság. Újszerű, 
mert Székesfehérvár önkormányzata első-
ként kezdeményez egy széles társadalmi ösz-
szefogáson alapuló, ugyanakkor a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásának (CSR) el-
vein és eszközrendszerén nyugvó, hosszú tá-
vú projektet a lakóhelyhez kötődés, az egyéni 
felelősségvállalás erősítése érdekében. 

Virágos Velence mozgalom 
Környezetszépítő mozgalmával nyerte el 
az első helyezést az identitástudat erősíté-
séről szóló kategóriában Velence Város Ön-
kormányzata. A város képviselői minden 
résztvevőt egy-egy cserép virággal ajándé-
koztak meg. Oláhné Surányi Ágnes polgár-
mester érzékletes előadásában bemutatta, 
hogyan szervezhető a virágosítás rendszer-
ré, és hogyan válhat egyben közösségszer-
vező erővé is a környezetszépítés. 

Nyertesek	2008-ban
A pályázaton három kategóriában hirdettünk nyertese-
ket, akik kategóriánként egy-egy millió forintos pénzju-
talomban részesültek, amit a pályázat tárgyához és szel-
lemiségéhez kapcsolódó célra használhatnak fel.

A lakóhelyhez kötödés erősítése témában Velence győzött Vi-
rágos Velence című pályázatával.  Oláhné Surányi Ágnes, Velence 
polgármestere Varga Zoltán minisztertől vette át a díjat. 

A befektetők vonzása, a helyi gazdasági környezet fej-
lesztése kategóriában Csanytelek település nyerte el az el-
ső díjat az Együttműködésen alapuló minőségbiztosítási 
rendszerben történő kertészeti termelés című pályázatával. 
Forgó Henrik, Csanytelek polgármestere Mosnier Zsuzsan-
nától, a Dexia Kommunalkredit Hungary Kft. vezérigazga-
tójától, a program főszponzorától vette át a díjat.

A roma integráció, a társadalmi kohézió erősítése kate-
góriában Háromfa lett az első helyezett A roma társadalmi 
integráció és egészségfejlesztés óvodáskortól című pályá-
zatával. Brantmüller Zoltán polgármester Rauh Edittől, a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárától vette 
át a díjat. Ugyancsak ebben a kategóriában Hódmezővásár-
hely képviselője, Kéz a kézben című pályázatával vehette át 
Paszternák Tímea elnökhelyettestől az NFÜ különdíját. A kü-
löndíj egy brüsszeli tanulmányút három fő részére a nyertes 
önkormányzat képviselőinek részvételével.

A TÖOSZ küldöttek különdíját Abasár érdemelte ki. A 
község az első kategóriában pályázott az Abasári Tech-
nológiai és Innovációs Park című projekttel. A különdíj-
jal ötszázezer forint értékű informatikai tanácsadást nyert 
el az abasári önkormányzat a Synergon Nyrt. felajánlásá-
nak köszönhetően. 
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Út a polgármesteri szék felé
Nagyon szép kis város, csodálatos itt len-
ni, fogalmaz Nagy Gáborné Ica. Szabályosan 
sorakozó kockaköveken sétálunk a vár felé. 
Impozáns épület vonja magára a tekintetet.  
Icának, nem csak a szépsége miatt kedves. 
Édesapja újította fel. Kőműves volt. Emiatt 
kezdett ő is a műszaki pálya felé kacsint-
gatni. Műszaki rajzolónak készült. Miután 
akkor éppen ilyen szak nem indult, elment 
Debrecenbe és ott magasépítői szakon előbb 
felsőfokú technikumot végzett, majd mérnö-
ki diplomát szerzett. Pályája a Dunaföldvári 
Költségvetési Üzemnél indult és egy ideig 

párhuzamosan futott Jákli Péterével, Paks 
későbbi tanácselnökével. Az üzem vezető-
jeként ment szülési szabadságra, s amikor 
visszakerült nem akart vezető lenni egyrészt 
látván, hogy jó kezekben van a kormány-
rúd, másrészt, mert ragaszkodik is hozzá, 
aki fogja… 

Tizenhat költségvetési üzemnél eltöltött 
év után igent mondott korábbi munkatár-
sa, Jákli Péter hívószavára, és a Paksi Váro-
si Tanácsnál vállalt munkát, ahol a városfej-
lesztési iroda irányítását bízták rá. Ahogyan 
emlékszik az a négy év is, és a költségvetési 
üzemnél eltöltött évek is termékenyek voltak. 

Az életem Dunaföldvár

Hát nem gyönyörű?! – kérdi Nagy Gábor-

né a várudvaron sétálva, a város valóban 

lenyűgöző panorámáját nézve. A virág-

zó orgonák, az alant hömpölygő Duna, 

a hangulatos utcák látványát nyugtázva 

rögvest a gáz- és szennyvízberuházást és 

a városközpont rehabilitációját említi. 

Lelkesen beszél a laktanya megmenté-

séről, ipartelepítésről, iskolafejlesztés-

ről. Lételeme az építés, a fejlesztés.  Ti-

zenöt éve ül Dunaföldvár polgármesteri 

székében, ahol, az élet más területeihez 

hasonlóan, úgy teszi dolgát, hogy min-

den nap nyugodt lelkiismerettel nézhes-

sen tükörbe.

Szerző: Vida Tünde újságíró | Fotó: Molnár Gyula
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Ez nála egyet jelent a fejlesztéssel, építéssel. 
Hosszan sorolja, hogy milyen épületek ter-
vezésében, felépülésében vállalt szerepet, mi 
épült, készült el egyik városban is, másik vá-
rosban is. Közben folyamatosan tanult, fris-
sítette tudását, hogy az újabb kihívásoknak 
megfeleljen.

A négyéves paksi időszak után otthonról 
érkezett egy újabb hívás az életébe. A frissen 
megválasztott polgármester, Kiss János aján-
lott neki munkát azzal, hogy Dunaföldváron 
szükség lenne egy fejlesztésekkel foglalkozó 
emberre. Ezek az évek azonban mégsem ad-
tak elég lehetőséget, sikerélményt az építés 
mellett elkötelezett szakembernek, ezért fon-
tolóra vette, hogy odébb áll. Vállalkozó lesz. 
Még mielőtt vette volna a kalapját, kiderült, 
hogy Kiss János a következő választáson nem 
indul a polgármesteri székért. Őt viszont né-
hányan agitálták, s ahogyan ez ilyenkor len-
ni szokott maga is azt gondolta, hogy ezt ő 
is meg tudja csinálni, ez nem is olyan nehéz. 
Azt, hogy ez mégsem olyan egyszerű, hamar 
megtapasztalta. 

– Nem könnyű. Csak az tudja, hogy milyen prob-
lémás, nehéz, szerteágazó feladat ez, aki próbálta. Ez 
nem olyan, hogy leteszed a munkát, becsukod az aj-
tót és hazamész. Ez állandóan ott van – jellem-
zi a polgármesteri munkát. Nem volt egyszerű 
megbarátkozni például azzal a ténnyel, hogy 
ettől a perctől fogva az élete olyan lesz, mint-
ha kirakatban élne. Bármit tesz, bármit mond, 
arra figyelnek, és azt számon kérik. 

A bürokrácia útveszőiben
Tizenöt éve annak, hogy Nagy Gáborné elő-
ször beült Dunaföldvár polgármesteri szé-
kébe. Korábban is szorgalmasan dolgozott, 
amire ebben a pozícióban még rátett egy la-
páttal. Miként fogalmaz: nem szánja panasz-
nak, de rengeteget dolgozik. Hétköznapokon 
reggel 8-tól este 8-ig, fél 9-ig a hivatalban, 
közben bizottsági, testületi ülések, lakossá-
gi fórumok, kistérségi egyeztetések, külön-
féle konferenciák, aztán ott vannak a hétvégi 
rendezvények… Sokat kell küszködni azért, 
hogy fejlődjön a város, és még mindig na-
gyon messze vagyunk a tökéletestől, összeg-
zi. A sok munka nem keseríti, az viszont igen, 
hogy nagyon sok energiabefektetés nagyon 
kevés eredményt hoz. A másik szomorúsá-
ga az, hogy ha valamit megcsinálnak, az nem 
marad mindig úgy. Kopik, tönkre megy, vagy 
ami még rosszabb, vandál kezek teszik tönk-
re, mert sajnos erre is van példa.

Nehezíti egy városvezető dolgát a pénzte-
lenség. Csodát tenni nem tud, még akkor sem, 
ha olyan spórolós, mint ő. – Meg kell kérdez-
ni a kollégáimat. A villanyt lekapcsolom, a fűtést 
letekerem, morgok, hogy sok papír fogy, gyorsan 
amortizálódnak a számítástechnikai, irodai eszkö-
zök – teszi hozzá nevetve. A pénzkérdés per-
sze nem tréfadolog, különösen nála nem, aki 
„megszenved” minden költségvetést. Nagyon 
nehéz az egyensúlyt megteremteni és megtarta-

ni, hogy a város működésképes legyen, és senki 
ne érezze úgy, hogy ő ki van semmizve, a má-
siknak meg jól megy, vélekedik.  Arra töreke-
dett mindig, hogy az egész közösség épüljön, 
ne tudják az erős lobbik érvényesíteni érdeke-
iket mások kárára. – Lehet hogy az a jobb taktika, 
ha egy-egy kiemelt terület fejlesztését tűzzük ki cé-
lul, de ezzel azt kockáztatnánk, hogy a másik terület 
stagnál, vagy csúszik lefelé. Ezért lehetőség szerint 
mindig kiegyensúlyozásra törekedtem, így viszont 
lassabban megy minden előre – fogalmaz.

Az önkormányzati munka nehézségeiről 
szólva azt mondja, hogy iszonyatosan bü-
rokratikus pályázati rendszer a magyar. – 
Nem létezik, hogy ott is így működik, ahol 
ezt kitalálták – szögezi le. Meggyőződése, 
hogy a régebben csatlakozott országokban 
lévő települések könnyebb helyzetben van-
nak. A kijelentést alátámasztják a német és 
olasz testvérvárosokban tapasztaltak. Ezek-
ben komoly beruházások folytak uniós tá-
mogatással, s nem olyan őrült bürokráciá-
val, mint itthon. 

Eltökélt városépítő
Ha van eredmény, az nagyon nagy öröm, 
mondja Nagy Gáborné, aki 1994-től próbál-
ja a fejlesztéseket minden igyekezetével előse-
gíteni. Annak ellenére, hogy a várfalánál áll-
va, városára tekintve felsóhajt, és azt mondja: 
– Jaj, hogy mennyi még a teendő. Az eredmé-
nyeket számbavéve nincs oka az elégedet-
lenségre. A környező településekkel közös 
összefogásban megvalósult a gázberuházás 
és a szennyvízhálózat kiépítése, ami óriási 
dolog volt. Még munkálkodása elején kivál-
tották a korábbi kábeltévé-hálózatot egy kor-
szerű, csillagpontos rendszerre, ami nemcsak 
azt tette lehetővé, hogy a lassan közhelynek 
számító „intelligens város” nevet viseljék, ha-
nem számos előnyt is hozott.

Nagy Gáborné munkáját a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége legrangosabb kitüntetésével, TÖOSZ 
Aranygyűrűvel jutalmazta. Dunaföldvár kezdetektől tag-
ja a szövetségnek,  a várost 1994 óta Nagy Gáborné képvi-
seli. Az elnökségnek tizenöt éve tagja, a Tolna megyei ta-
gozatot létrejötte óta vezeti, 2007-ben pedig a szövetség 
társelnökévé választották. „A TÖOSZ a legnagyobb és leg-
ütőképesebb önkormányzati szövetség. Nagyon komoly 
apparátussal, szakértőkkel dolgozik. Tagozatok, bizottsá-
gok segítik az eredményes munkát” – jellemzi Dunaföld-
vár polgármestere. Eredménynek tartja, hogy sikerült lét-
rehozni – nagymértékben a TÖOSZ-nak köszönhetően – a 
Kormányzat–Önkormányzatok Egyeztető Fórumát, amely 
véleményezi a kormány önkormányzatokat érintő elképze-
léseit, terveit. „A TÖOSZ jó példa arra, hogy az önkormány-
zatok tudnak együtt működni, hiszen itt eredményesen 
dolgozik együtt néhány százlelkes település a kétmilliós 
fővárossal” – fogalmaz a társelnök.A
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Miután a föld alatti infrastruktúrával vé-
geztek, lehetett útépítéssel foglalkozni: hu-
szonnyolc utcában elkészült az aszfaltos út, 
közben javították, újították a tönkrement ut-
cákat is. Korszerűsítették a fürdőt, a gyógy-
vízzé minősítés után, bevezették a gyógy-
szolgáltatásokat, új korszerű vízforgatós 
medencék épültek. Bővítették a gimnázi-
umot, megépült a mentőállomás. És akkor 
még nem beszéltünk a hatalmas Phare-be-
ruházásról, amely a várat és az odavezető 
utakat varázsolta – ha nem is egy csapás-
ra – impozánssá.

 – Legszebb álmaimban sem gondoltam hogy 
ez sikerül – árulja el. Nagyon nehéz volt 
ez a pályázat, amelynél végig azt érezték, 
mintha mindenkinek az lett volna az ér-
deke, hogy Magyarország ne tudja lehívni 
ezeket a pénzeket. Dunaföldvárnak még-
is sikerült! És nem ez az egyetlen sikertör-
ténet. Ékes példa a volt szovjet laktanyáé, 
amelyet a polgármester asszony megmu-
tatott évekkel ezelőtt – amikor az önkor-
mányzat visszakapta – a német testvérvá-
ros polgármestere tanácsát kérve, aki azt 
mondta: „Ilona! Tegyél rá lakatot, jól zárd 
be és dobd el a kulcsát!” Ehelyett ma egy 
lakó- és ipari park működik itt, ahol az ön-
kormányzat 240 lakást alakított ki, óvodát, 
szakmunkásképzőt, emelt szintű idősek ott-
honát hozott létre, s cseppet sem mellesleg, 
ezen a telepen 20–25 kisebb-nagyobb vál-
lalkozás is megvetette a lábát. – Mindez – 
mint mondja – kiváló csapatmunka eredmé-
nye. Munkáját mind az önkormányzatnál, 
mind az intézményeknél sok Dunaföldvár 
iránt elkötelezett ember segíti. Nem beszél-
ve a város kiváló adottságairól: itt a Duna, 
és a híd, épül az autópálya és a város az or-
szág közepén, három megye, három régió 
határán fekszik. 

Helyi értékek mentén
Nem vagyok pártpolitikus, hárítja el a felve-
tést. Hozzáteszi: egy kisvárosi önkormány-
zatban szerintem nincs is helye a pártpolitiká-
nak, csak a várospolitikának. Az első három 
ciklusban ezt sikerült megvalósítani, most 
viszont már begyűrűzött a mi testületünk-
be is a politika. Ez elszomorít, mert a jól be-
vált munkamódszert a párt színekben beju-
tott képviselők nem fogadják el. Az eddigi 
gyakorlat szerint bizottságokban, munkaér-
tekezleteken vitattuk meg a város dolgait, 
s a döntéseknél csak a város érdekeit vettük 
figyelembe. Azt, amit mindenki tudott képvi-
selni, tiszta szívvel, nyíltan. Nehéz elfogadni, 
hogy most már itt is frakcióüléseken külön 
egyeztetés folyik, és a helyi érdekek pártér-
dekek szűrőjén keresztül vizsgáltatnak.

Ica – mint mondja – úgy érzi, nincs miért 
szégyenkeznie. Hibákat igen, de nagyobb bak-
lövéseket nem követett el. S, ami a legfonto-
sabb, a lelkiismerete tiszta. Polgármesterként 
olyan, mint emberként: racionális, pragmatikus, 
két lábbal áll a földön. Becsület, korrektség és 
tisztesség. Ezek a legfontosabb alapelvek, szö-
gezi le. Úgy gondolja, hogy a várospolitikában 
is lehet ezek mentén dolgozni. Bár az is igaz, 
hogy lassabban halad az ember, és nem ér el 
olyan eredményeket, mintha ügyeskedne. Ica 
is látja, hogy vannak olyan településvezetők, 

akik sokkal jobban kihasználják kapcsolatai-
kat, élnek az adódó lehetőségekkel, de ő egy-
szerűen nem tud ilyen lenni. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy ne kuncsorgott volna a vá-
ros érdekében vállalkozóknál, ne járkált vol-
na minisztériumokba. Legfeljebb az erősza-
kosság hiányzott belőle. – Én azt mondom, hogy 
ezzel a módszerrel is lehet jó eredményeket elérni, 
és a tetejébe bátran néz az ember bárkinek a sze-
mébe, és persze a tükörbe.

Biztos háttérrel
Apropó: tükör. Ica életében ez nem egy fontos 
darab. Miként a szépítkezés, divat, meg effé-
lék sem. Kozmetikusnál egyszer járt életében 
egy Nők iskolája program keretében. A profi 
sminkre azt mondta, ez igen, ezen túl majd ő 
is… Aztán persze nem, mint ahogy nem tölt 
órákat a reggeli készülődéssel sem. A für-
dőszoba polcán igen rövid a sor, egy darab 
arckrém az összes kozmetikuma. Öltözkö-
désben a praktikusság elvét vallja, kedve-
li a nadrágot, hozzá különféle ingblúzokat, 
blézereket. Ha a munkája ezt nem követelné, 
valószínűleg farmeros, sportos öltözetben jár-
na. A férfiaknak könnyebb, vélekedik, nincs 
min gondolkodni: öltönyt viselnek és kész.

Hátrányos megkülönböztetés, azért mert 
nő, soha nem érte, jelenti ki egy épületes pél-
dával élve: amikor építésvezető volt, s az ács-

Nagy Gáborné (Magyari Ilona, 1949. március 23). Már szülei is Dunaföldváron születtek. Itt végezte 
az általános iskolát és a gimnáziumot. Tanulmányait Debrecenben, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán 
folytatta magasépítő szakon. 1970-ben felsőfokú technikusi, négy évvel később mérnöki diplomát 
szerzett. Tizenhat éven át dolgozott a Dunaföldvári Költségvetési Üzemnél, amelynek volt építés-
vezető-helyettese és vezetője is. Négy évig a Paksi Városi Tanácsnál, majd ugyanennyi ideig a du-
naföldvári önkormányzatnál vezetett városfejlesztési irodát. 1994 óta Dunaföldvár polgármestere, 
2007 óta a TÖOSZ társelnöke, a Tolna megyei tagozat vezetője. Szabadidejében szívesen utazik, jár-
ja a természetet, néha úszik és nagyon szeret olvasni. Házas: férje Nagy Gábor korábban mezőgaz-
dasági vállalkozó volt, de szívműtét miatt leszázalékolták. Két fiúk van, Gábor 1971 decemberében, 
Zoltán 1975 júniusában született. Mindkettőjük családos, két-két gyermekük van.
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csal vitatkozott azon, hogy rosszul szintez-
ték be a koszorú magasságát, az ács dühében, 
mert nem volt igaza, úgy oda vágta a sze-
kercét, hogy a beton födémpallóból kitörött 
egy darab. Ezt majdhogynem szemrebbenés 
nélkül tűrte, ami nem jelenti azt, hogy nem 
szokott elérzékenyülni. Elárulta, hogy legin-
kább a gimnazisták műsorán szokott meg-

hatódni. Olyan jó érzékkel gyűjtik csokor-
ba a verseket és idézeteket, hogy egyszerűen 
hullnak a könnyei. És olyankor, ha a Him-
nuszt vagy a Szótatot énekli. Meg néha… te-
hetetlen dühében.

Szerinte sok tekintetben jobb, ha egy polgár-
mester nő. Egyrészt a férfiak kicsit udvariasab-
ban bánnak vele, nem mennek úgy neki, mint 

férfitársuknak. Nincsenek durva viták, kicsit 
halkabb az ügyintézés. Az asszonyokat jobb 
vezetővé teszi az empátia, a kompromisszum-
kereső képesség, a mindig megegyezésre törek-
vés és az, hogy hajlékonyabbak, mondja.

Ahhoz viszont, hogy helytállhasson, ugyan-
úgy fontos a nyugodt és biztos családi háttér, 
mint a férfiaknál. – Nagyon jó férjem van, iga-
zából soha nem ellenezte a munkámat. Mindig tá-
mogatott, és ezzel megteremtette a biztos, nyugodt 
családi hátteret – árulja el. A polgármester mel-
letti „másodhegedűs” szerepet férje remekül 
alakítja, megtalálta a helyét: mivel szeret főz-
ni, ezért gyakorta forgatja a városi rendezvé-
nyeken a fakanalat, sőt otthon, hétköznapo-
kon is ő főz. Egy dolgot viszont nehezen visel, 
ha feleségét indokolatlanul bántják.

Ez persze Icának sem egyszerű. Hozzá kel-
lett szoknia, hogy az emberek csak akkor szól-
nak, ha elégedetlenek. Köszönet nincs. Na-
gyon ritkán mondják azt, hogy ez szép, ez 
tetszik. Az, ami van, az vagy rossz, vagy ke-
vés. Ha semmit nem mondanak, akkor tudod, 
hogy na ez rendben van, összegzi. 

– Én azt gondolom, hogy letettem az asztal-
ra azt, amit tudtam. Tizenhat év a költségvetési 
üzemnél, négy év Pakson, tizenhat év meglesz itt 
is, ha véget ér a negyedik ciklus – fogalmaz mint, 
aki távozásra készül. – Érzem én azt a hatvan 
évet. Az unokáimmal nem is nagyon tudtam fog-
lalkozni, olyan gyorsan felnőnek – sorolja az oko-
kat. Aztán egy régi álmot említ, egy saját vál-
lalkozást, amit – bizton tudja – sikerre vihetett 
volna annyi munkával, amennyit a városért 
dolgozott. – Én nem tudtam megteremteni a csa-
ládom, a gyerekeim egzisztenciáját.

– Valóban vége?
– Igen – mondja eltökélten. – Most ezt mon-

dom – teszi hozzá. Majd mosollyal a szeme 
sarkában azt, hogy: „állítólag az előző két cik-
lus vége előtt is ezt mondtam”.  

A szerencsés tizenharmadik
A TÖOSZ ajánlásával indult útjára múlt év októberében egy, 
a játszótér-tervezés, -építés, -finanszírozás, -üzemeltetés 
problémáira  újszerű megoldásokat kínáló kezdeménye-
zés. Kidolgozója a magyar játszótér-technikai piac egyik 
jelentős szereplője, a veszprémi Royal-kert Kft. 

Az önkormányzatoknak szánt sajátos programot a TÖOSZ 
támogatásával, ajánlásával és védnökségével létrehozott Ön-
kormányzati Szakmai Kör (ÖSZK) koordinálja. Célja: a széles 
körű szakmai tájékoztatás és együttműködés a játszótértech-
nika témakörébe tartozó újdonságokról, a szabályzó változá-
sokról és az aktuális pályázati lehetőségekről. Fórumot biztosít 
továbbá a témához kapcsolódó általános és egyedi problémák 
felvetéséhez, a tapasztalatok, ötletek átadásához.

Az ÖSZK – amelynek minden elkötelezettség és költség 
nélkül tagja lehet bármely önkormányzat a www.royalkert.
hu honlapon történő egyszerű regisztrációval – létszáma fo-
lyamatosan bővül. Az Önkormányzati Szakmai Kör megala-
kulásakor felajánlott egy játszótéri eszközt a szervezetéhez 
tizenharmadikként csatlakozó önkormányzat számára. A 
szerencsés 13. önkormányzat,  a Zalai dombságban lévő kis-
község, Nemeshetés egy kétüléses mérleghintával gazda-

godott. A polgármester asszony örömmel fogadta a Royal-
kert Kft. ajándékát, hiszen községükben egyáltalán nincsen 
játszótér. Varga Eszter egyben azt is előrevetítette, hogy a 
nyeremény nagyban hozzájárul e hiányosság pótlásához, 
a jövőbeni játszótér kialakításához.

Az ÖSZK nagy örömére szolgált, hogy felajánlásával 
egy település tényleges fejlődéséhez tudott hozzájárul-
ni. Szakmai tevékenységét azonban szeretné minél több 
önkormányzat számára hozzáférhetővé tenni, így a 2009. 
június 30-ig belépő új tagok között egy újabb játszótéri 
eszközt, egy együléses rugós játékot sorsol ki. 

 K. Sz.
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Azonban a szakértőkkel egyeztetett javaslat-
csomagunkat hiába juttattuk el az illetékesek-
hez, a korábbi gyakorlatoknak megfelelően 
megint az történt, amihez sajnos, már kez-
dünk hozzászokni, munkánk ismét „felesle-
ges” volt: ugyanis a véleményezésre küldött 
tervezetet csak azután kaptuk meg, miután 
azt már a kormánynak benyújtották! Így arra 
már nem volt lehetőség, hogy a tárca érdem-
ben figyelembe vegye az önkormányzatok vé-
leményét, és változtasson a jogszabályon.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előter-
jesztésében a programot az Országgyűlés 2008. 
december 15-én elfogadta. Ezek után szövetsé-
günknek a szaktárcával kötött együttműködési 
magállapodás alapján arra volt lehetősége, hogy 
a már  hagyománnyá vált, minden évben meg-
tartott megyei TÖOSZ rendezvényeken az Út a 
munkához című program  előnyeinek ismerteté-
sén túl,  beszéljük az az önkormányzatokat érintő 
hátrányokról is. Ennek értelmében a tavaszi kül-
döttgyűlést előkészítő megyei rendezvények egyik  
legfontosabb napirendje az Út a munkához prog-
ramból adódó, önkormányzatokra háruló felada-

tokról szóló előadás volt, amelyet a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által biztosított mun-
katársaktól hallgathattak meg a jelenlévők.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a fó-
rumokat a megyék túlnyomó többségében 
nem a megyeszékhelyen, a megyeházán, ha-
nem a tagozatvezető által javasolt helyszíne-
ken (Hatvan, Bábolna, Alsómocsolád, Csor-
vás, Kecskemét, Lukácsháza, Zalakaros, Beled, 
Szentendre, Szügy, Miskolc, Tab, Nyirád, Ma-
kó, Cserkeszőlő, Dunaföldvár, Rácalmás, Pol-
gár és Nyírtelek) szervezték.

A Pest megyei rendezvényen Szűcs Erika mi-
niszter, míg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
fórumon dr. Mészáros Miklós szakállamtitkár 
mutatta be a programot és vett részt a vitán. 
Az alábbiakban ismertetett példák jól mutatják, 
hogy az Út a munkához program még gyerek-
cipőben jár, a problémák kezelése gyakran fej-
törést okoz az önkormányzatoknak. Hogy ez 
másként legyen, csokorba szedtük a település-
politikusok által elmondott legjellemzőbb esete-
ket, abban bízva, hogy az érintettek a program 
alakítása során figyelembe veszik ezeket.

Kérdések és javaslatok
A rendezvényeken a polgármesterek részé-
ről számos kérdés és vélemény merült fel a 
program gyakorlati alkalmazása során, me-
lyeket az alábbiakban a teljesség igénye nél-
kül próbáltuk összegyűjteni:

|  Az önkormányzatoknak a már egyéb-
ként is nagyon szoros nadrágszíjon most 
még jobban szorítaniuk kell, hiszen – bár a 
közfoglalkoztatottak munkabérét + járulé-
kait 95 százalékban  a Magyar Államkincs-
tár rendelkezésükre bocsátja – a dologi ki-
adások az önkormányzatok költségvetését 
terhelik. Ezen felül a munkavédelmi tör-
vényben szereplő előírásokat is csak rész-
ben tudják teljesíteni, tekintve, hogy ennyi 
embernek pihenőhelyiséget, mosdót, külön 
férfi-női illemhelyet, védőitalt, munkaruhát, 
saját öltözőszekrényt stb. kellene biztosíta-
ni. Sok település esetében aprónak tűnő tár-
gyi feltételek biztosítása is igen megterhelő. 
Az önkormányzatoknak nincs anyagi forrá-
sa a munkaerő képzésére, illetve nagyértékű 
tárgyi eszközök, munkaruha, védőruha be-
szerzésére. Anyagra, eszközre, gépre történő 
pályázati lehetőséget mindenképpen biztosí-
tani kellene az önkormányzatoknak.

|  A munkaügyi központoknál még min-
dig hosszadalmas az ügyintézés, leterheltek 
azon szabály miatt, hogy a közfoglalkozta-
tást megelőzően minden ügyfelet fogadni-
uk kell, és például a munkaalkalmassági 
vizsgálatot nekik kell elvégeztetniük. 

Idén januárban módosult az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények 

szabályozása, a változás  az Út a munkához programra vonatkozó jogszabályok 

módosításait tartalmazza. A jogszabály életbelépése előtt a szociális tárca társa-

dalmi vitára bocsátotta a törvénytervezetet. A lehetőséget kihasználva a TÖOSZ 

szociális munkabizottsága érdemben véleményezte a tervezetet, és módosításra 

vonatkozó javaslatokat tett annak érdekében, hogy egyszerűbb, áttekinthetőbb, 

gyakorlatban jobban alkalmazható szabályozás szülessen.

Gyerekcipőben         
Mit mutat az Út a munkához program a gyakorlatban
Szerző: Dr. Boda Boglárka, a TÖOSZ jogi titkára
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Az integrált program a munkaügyi közpon-
toknál sem működik megfelelően, az ügyfelek 
visszajelzései szerint, sokszor rendszerhiba mi-
att több napba telik az ügyintézés. A program 
az önkormányzatoknál még mindig nem mű-
ködik, holott ezzel gördülékenyebbé válhatna a 
munkaügyi központokkal való kapcsolattartás. 
Sok esetben csak azt kell a munkaügyi központ-
tal egyeztetni, hány nap ledolgozott munkavi-
szonya van az ügyfelünknek, amit az integrált 
programból az önkormányzat is láthatna.

|  Nehézkesen indul a közfoglalkoztatást 
szervezők foglalkoztatása is. Annak ellenére, 
hogy az önkormányzat időben megtett min-
den intézkedést, ami a pályázat benyújtását, 
illetve az azt megelőző követelmények teljesí-
tését illeti, mégis legkorábban május elsejétől 
foglalkoztatható egy fő. A közfoglalkoztatás 
azonban már rég megkezdődött – tekintettel 
a végezhető munkák jellegére, pl. virágültetés 
–, a munkafelvétel jelentősen leterheli a más 
ügyekkel is foglalkozó kollégát.

|  Továbbra is lehetőséget kellene adni 
a közhasznú foglalkoztatásra, hogy olyanok 
is munkához jussanak, akik eddig dolgozhat-
tak, azonban az aktív korúak ellátására a család 
jövedelmi viszonyai miatt nem jogosultak.

Gondot jelent  
a túlzott adminisztráció
A kisvárosi önkormányzatok (5-6 ezer fő) 
esetében is az ügyintézőkhöz több terület és 
feladat tartozik, ezért az aktív korúak ügy-
intézésével, foglalkoztatásával kapcsolatos 
többletfeladatok és a folyamatos jogszabály-
változás igen komoly problémákat okoz a 
naprakész feladatellátásban.

Az önkormányzatok nincsenek felkészülve a 
tömeges foglalkoztatás adminisztrációs felada-
tainak elvégzésére. Koordináló személyre pá-
lyázni csak a nagy önkormányzatok tudtak.

|  Foglalkoztatás területén ugyancsak problé-
mát okoz a megnövekedett számú közcélú mun-
kások irányítása, a munkák ellenőrzése. 

|   Sok település esetében problémát okoz 
a magasabb iskolai végzettségűek foglal-
koztatása, valamint az alacsony iskolai vég-
zettségűek képzésének biztosítása. 

|  Komoly nehézséget jelent az utófinanszí-
rozás, a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben 
az önkormányzatok jelentős részének gondot 
okoz a munkabérek megelőlegezése.

|  Azon települések esetében, ahol az 
önkormányzat az egyedüli foglalkoztató 
szinte lehetetlen feladat annyi munkát biz-
tosítani, amennyire szükség lenne. 

Indul a „feketemunka” szezon
Problémaként mutatkozott az is, hogy az 
érintett személyek jelentős része évek óta se-
gélyezett, távol kerültek a munka világától, 
hivatalos okirataik hiányosak, sokan közü-
lük szemmel láthatóan alkoholproblémákkal 
küzdenek. Mások vonakodnak a program-
ban való részvételtől, mert itt a jó idő, indul-
nak a mezőgazdasági, építőipari segédmun-
kák, indul a „feketemunka” szezon. 

|  A program nem ad lehetőséget olyan 
munkanélküliek alkalmazására, akik jö-
vedelmük miatt rendelkezésreállási tá-
mogatásra (RÁT) nem jogosultak. Mun-
kahely hiányában a munkanélküliek egy 
része nem tud máshol elhelyezkedni. Ed-
dig is közcélúként voltak foglalkoztatva, 
elősegítve a nyugdíjjogosultságukhoz való 
évek megszerzését. Amennyiben ők nem 
vonhatók be a rendszerbe, nem szereznek 
éveket, nem lesznek nyugdíjra jogosultak, 
ami tovább növeli az ellátatlanok arányát. 
Pedig ezek a személyek dolgozni szeretné-
nek és semmi baj nincs tenniakarásukkal, 
munkához való hozzáállásukkal.

|  Akik a 2008. évtől közcélú foglalkoz-
tatásban vesznek részt, azoknak az egy 
év foglalkoztatási időtartam az elkövet-
kezendő hónapokban jár le. A szociális 
törvény megfogalmazása alapján részük-
re aktív korúak ellátására való jogosult-
ság csak a következő hónap elsejétől ál-
lapítható meg újból. Ennek okán ezek a 
közcélú munkán foglalkoztatott szemé-
lyek hátrányos helyzetbe kerülnek, mi-
vel a hónap egy bizonyos részére ellátat-
lanok maradnak.

Például valakinek lejár az egy év időtar-
tamú közcélú foglalkoztatása 2009. április 
2-án, részére csak 2009. május 1-től lehet új-
ból ellátást megállapítani. Közel egy hóna-
pig így a nevezett személy ellátatlan. Ez mél-
tánytalan azon személyekkel szemben, akik 
dolgoztak.

|  Joghézag van abban az esetben is, ami-
kor valaki részére megállapításra kerül az 
aktív korúak ellátására való jogosultság, 
mivel a kiutalás elindítása már minden hó-
nap 26–30-a között megtörténik. Ha valaki 
hónap közben elhelyezkedik, munkát vál-
lal, közcélú munkát végez és a bejelenté-
si kötelezettségének (15 napon belül) ele-
get tesz a 15-i napon, részére egész havi 
összeg kiutalása történik meg, pedig csak 
törthavi összegre jogosult. Nincs jogalap 
arra, hogy a következő havi ellátásból a 
már jogosulatlanul felvett összeget levo-
násba helyezze az önkormányzat. Visz-
szakövetelni sem lehet, mert csak a jogo-
sulatlanul és rosszhiszeműen (ez a kettő 
együtt) felvett összeget van mód visszakö-
vetelni. Így az államot és az önkormány-
zatot is anyagi hátrány éri.

Jogi szabályozást igényel a jogosulatlanul 
felvett összeg levonásának vagy visszaköve-
telésének lehetősége.
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Foglalkoztatás

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz
szállítunk kandelábereket, padokat, asztalokat,
táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,
elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.
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|  Gyakorlati problémaként és kérdés-
ként merül fel, hogyha valakinek lejár az 
előző évben megkezdett egyéves közcé-
lú foglalkoztatása, miért nem lehet újból 
közcélú foglalkoztatott, miért kell előt-
te letöltenie a munkaügyi központnál az 
álláskeresési státusát. Több munkáltató 
is szeretné továbbfoglalkoztatni közcélú 
munkásként a már kipróbált és megelé-
gedéssel dolgozó munkást.

|  Kikerült a törvény szövegéből a szü-
neteltetés esete, így azonban nagyon nehéz 
követni a közfoglalkoztatásban résztvevő 
személyeket, mivel a munkaviszonyuk meg-
szűnése után sok esetben a leszámoltatásból 
eredő adminisztrációs munka csúszik.

|  A törvény változása hátrányosan érin-
ti azokat, akik december hónapban dol-
goztak, mivel ők 28 500 forintra jogosul-
tak a felülvizsgálat után, a nem dolgozók 
pedig a nagyobb összeget kapják automa-
tikusan, ha decemberben az ellátásuk ma-
gasabb volt.

|  Célszerű lenne a nyilvántartásokra, 
a munkatervre, valamint a napi munkavég-
zésre vonatkozó adatokat szabályozni.

|  Jelenleg 1000 forintot lehet elszámolni 
személyenként egészségügyi vizsgálatra, hol-
ott ez ténylegesen 5000 forintba kerül.

|  A munkanélküliek közül nagyon so-
kan szeretnének dolgozni, és nem csak 
90 napig. A programmal a sajtó sokat fog-
lalkozott, ezért az érdeklődők száma is fo-
lyamatosan igen magas. Sokan a kérelmü-
ket már be sem nyújtják, mert a tájékoztató 
alapján nem jogosultak RÁT-ra.

A RÁT megállapítása iránti kérelmezők 
mintegy 30 százalékát elutasítják, általában a 
család jövedelmi viszonyai miatt. (Legtöbb-
ször csak néhány 100 Ft-tal haladja meg a fi-
gyelembe vehető összeghatárt.)

|  A RÁT megállapítását követően, a fog-
lalkoztatás megkezdése előtt orvosi alkal-
massági vizsgálat elvégzése szükséges, 
mely alapján közel 40 százalékuk alkal-
matlannak bizonyul. (Ők nem egészség-
károsodottak.) 

|  A munkaügyi központtal való közös 
program még a valóságban nem tud működ-
ni, bár április 1-től kötelező lenne. 

|  Önkormányzatunknál a szociális ellá-
tások megállapításánál a KIMÉRA-progra-
mot használjuk, mely jelenleg nem alkalmas 
a fenti adatbázis kezelésére, így kétszeres 
munkát jelent az ügyintézőknek e faladat 
teljesítése. 

|  A RÁT folyósításáról, illetve jogosultsá-
got nem érintő megszüntetéséről nem kell 
határozatot hozni. Így rendelkezik a hatá-
lyos kormányrendelet. Pénzügyileg azon-
ban a RÁT folyósítása, szüneteltetése, meg-
szüntetés stb. egy sima levéllel nem oldható 
meg. Egy jogerős határozatot felülbírálni egy 
levéllel, az a közigazgatási eljárási törvény-
nyel (KET) is ellentétes, valamint az ügyfél 
számára sem elfogadható. 

|  A közfoglalkoztatók nem értesítik az 
önkormányzatot, hogy kit, mikortól, milyen 
formában foglalkoztatnak.

Hogyan tovább?
A fenti javaslatokat továbbítottuk az érintett 
minisztériumnak, remélve, hogy a felmerülő 
kérdésekre választ kapunk, illetve a gyakorla-
ti alkalmazáskor előkerülő problémákat jog-
szabályi módosítással orvosolják.

2009. június 3-án, Abasáron a TÖOSZ polgár-
mesternői tagozata szintén foglalkozik a prog-
rammal, majd megfogalmazza javaslatait. 

A TÖOSZ polgármesternői tagozatát a ne-
mek közötti esélyegyenlőség megteremtésé-
nek segítésére hozták létre. A tagozat a szö-

vetségen belül nem önálló jogi személyként 
működő országos érdekképviseleti szerv, tag-
jainak száma a 2009-ben 123 fő.

Annak érdekében, hogy minél hatékonyab-
ban, átfogóbban és eredményesebben tudjuk 
tagjaink érdekeit képviselni, kérjük olvasóin-
kat, hogy segítsék munkánkat, és amennyiben 
véleményük, javaslatuk van, szíveskedjenek 
eljuttatni az ÖNkormányzat szerkesztőségé-
be. Az Önök segítő közreműködése révén ki-
bővítenénk a javaslatcsomagot és eljuttatnánk 
az illetékes tárcához.  

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

Sajnos a polgármestereket nem segítette, sőt 
inkább összezavarta a sajtóban megjelent – 
sok esetben ellentétes következtetésre jutó 
– jogi vélemények nagy száma. Az egyik 
álláspont szerint (a cikkekből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy az ügyészség is ezt az ál-
láspontot képviseli) elkövethető bűncselek-
mény az által, hogy a képviselők többsége 
megszavaz egy olyan döntést, mely utólag 
kifogásolható, és ez önmagában elegendő 
alapot szolgáltat arra, hogy a képviselő gaz-
dasági bűncselekmény alapos gyanújával 
eljárás alá vonható legyen. A másik állás-
pont – melyet Kolláth György alkotmány-
jogász is képvisel – egy bármilyen rossz 
testületi döntés önmagában nem alapozza 
meg a büntetőjogi felelősséget. 

Mint évek óta önkormányzati joggal fog-
lalkozó jogász más szempontból közelíte-
nék a kérdéshez, és ez a szempont nem más, 

felügyeli, aki a törvényesség jogi garanci-
ája az önkormányzatnál. Az Ötv. kimond-
ja: „A jegyző köteles jelezni a képviselő-testü-
letnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha 
döntésüknél jogszabálysértést észlel.” Ez a kitétel 
természetesen nemcsak magára a döntés pil-
lanatára vonatkozik, hanem a döntés előké-
szítésének egész folyamatára is. Az előterjesz-
tést készítő köztisztviselő jogi aggály esetén 
köteles konzultálni a jegyzővel, ha a legkisebb 
gyanú merül fel a törvényességet illetően. 

Fontos szerepe van a képviselő-testüle-
ti döntést megelőzően a bizottságoknak is, 
hisz ezek a bizottságok szakmai szempont-
ból specifikáltak, és olyan önkormányzati 
képviselőkből, illetve külső tagokból állnak, 
akik az adott kérdéskörben jártasabbak kép-
viselőtársaiknál. Értelemszerűen – amennyi-
ben a bizottságnak aggálya van – nem enged-
heti testület elé az előterjesztést. Ezen jogkörét 
maga az Ötv. is tartalmazza. (Ötv. 27.§)

Kiemelt szerepe van az önkormányzat gaz-
dálkodásának ellenőrzését érintő ügyben a pénz-
ügyi bizottságnak. Az Ötv. ezt pontosan leírja: 
„A pénzügyi bizottság – egyebek között – az ön-
kormányzatnál és intézményeinél … figyelemmel 
kíséri a költségvetési bevételek alakulását, külö-
nös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonválto-
zás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, ér-
tékeli az azt előidéző okokat.” Tehát a konkrét 
példánál maradva (belvárosi ingatlanértéke-
sítés) a pénzügyi bizottságnak a törvénynél 
fogva ezt vizsgálnia kellett volna. Sőt! Az Ötv. 

mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (Ötv.), és az erre épülő ön-
kormányzati rendelet a szervezeti és műkö-
dési szabályzatról. 

Az önkormányzati döntés  
mechanizmusa
Az önkormányzati döntéshozatalnak – mely-
nek két formája van a rendelet és a határozat 
– és az azt megelőző előterjesztési folyamat-
nak pontosan jogszabályban meghatározott 
szabályai és felelősségi rendszere van. Min-
den képviselő-testületi döntés előterjesztés-
sel indul, amelynek van egy szakmai felelőse 
(az adott ügyosztály, osztály vezetője) és van 
egy politikai felelőse, az előterjesztő. Az előter-
jesztés előkészítésének szakmai részét köz-
tisztviselők végzik, akik kötelesek a hatályos 
jogszabályok szerint eljárni. Az előterjesz-
tés folyamatát az Ötv. értelmében a jegyző 

Az Ötv. egy ideális modellt követett...

Az önkormányzati döntés és a büntetőjogi felelősség
Szerző: Dr. Hőrich Ferenc ügyvéd  |  Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda 

Felkavarta az elmúlt hónapok közéletét a budapesti VI. és VII. kerületi ingatlanér-

tékesítések kapcsán a sajtóban megjelent információk tömege, melyről részletesen  

beszámolt a HVG 2009. február 21-i száma. (HVG 8. szám Tejüvegzseb című cikk.)  

Ezt megelőzően Verók István, a VI. kerület polgármestere az Info Rádióban  

az igazságszolgáltatást is kritikával illette. Folyamatosan nyilatkoztak – pro és 

kontra – alkotmányjoggal és önkormányzati joggal foglalkozó jogászok az ügyben.  

Ugyanakkor érezhető volt a feszültség polgármesteri szinten is. Ezt az aggályt tük-

rözte, hogy dr. Gedei József, Jászberény polgármestere 2009. március 4. napján  

dr. Gyenesei István önkormányzati miniszternek, majd ezt követően dr. Kovács Ta-

más legfőbb ügyésznek interpellációt nyújtott be. 
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kimondja: „A pénzügyi bizottság vizsgálati meg-
állapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul 
közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megálla-
pításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőköny-
vet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami 
Számvevőszéknek.” Tehát nem megküldheti, 
hanem köteles megküldeni. 

Az önkormányzati képviselővé váláshoz a jog-
szabályok semmilyen szakmai követelményt 
nem írnak elő, tehát az önkormányzati képvi-
selő ilyen tekintetben laikus. Ugyanakkor joggal 
bízhat az önkormányzati törvényben lefektetett 
jogi garanciákban. Amennyiben ezek a szemé-
lyek, illetve szervek nem jeleztek jogi kifogást, 
úgy az önkormányzati képviselő a saját meg-
győződése szerint bátran gombot nyomhat. 
Amennyiben büntetőjogi szempontból vizs-
gálnak egy testületi döntést, a képviselői fe-
lelősség vizsgálatát megelőzően vizsgálat alá 
kell vonni azokat a személyeket, akiknek tör-
vényi kötelezettségük a jogszabálysértés jelzé-
se (köztisztviselő, jegyző,  pénzügyi bizottság 
és egyéb bizottságok).

A testületi ülések jegyzőkönyveit az Ötv. 
szerint 15 napon belül meg kell küldeni a köz-
igazgatási hivatalnak, melynek szakapparátu-
sa kifejezetten azzal foglalkozik, hogy meg-
vizsgálja ezen döntéseket, és jogszabálysértés 
esetén megtegye a szükséges intézkedéseket. 
Ne felejtsük el, hogy a vizsgált esetekben még 
működtek a közigazgatási hivatalok.

Joggal merül fel a kérdés, ha ilyen garanciák 
vannak az önkormányzati törvényben, hogyan 
fordulhat az elő, hogy egy képviselő-testület kollek-
tív döntéséért felmerül a büntetőjogi felelősség, mi-
közben az önkormányzati törvény jogi garan-
ciákat tartalmaz a törvényesség tekintetében? 
Megjegyezném, hogy az országgyűlési képvise-
lők esetében ez a probléma rendezettebbnek tű-
nik az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 
törvényben foglaltak alapján, miszerint „a kép-

viselő bíróság vagy más hatóság előtt – megbízatásá-
nak ideje alatt és azt követően – nem vonható felelős-
ségre leadott szavazata …miatt.” Jogi szempontból 
rendezetlennek tartom, hogy egy hasonló jog-
állású, a választópolgárok által választott tiszt-
ségű személy az egyik esetben törvényi védel-
met kap, a másik esetben ez hiányzik. 

Összefoglalva: a fentiekre figyelemmel kizárt-
nak tartom, hogy büntetőjogi felelősségre von-
janak képviselőket csupán a döntésükért úgy, 
hogy a jegyzőt, az előterjesztésért felelősöket 
és a szakbizottságok tagjait nem vonják felelős-
ségre. Nem beszélve arról a tényről, hogy a kép-
viselő a döntését sok esetben a frakciófegyelem 
alapján hozza meg. Ez természetesen nem jelen-
ti azt, hogy az önkormányzati képviselő – vagy 
akár egy egész frakció – ellen nem indítható 
büntetőeljárás, de ebben az esetben a képvise-
lőkkel szemben a megalapozott gyanúnak kü-
lön-külön kell fennállnia egy adott bűncselek-
mény vonatkozásában, akár társtettesként is. De 
ennek az alapja nem az önkormányzati döntés, 
hanem egy Btk.-ban szereplő bűncselekmény 
törvényi tényállásának megvalósítása (pl.: csa-
lás, vesztegetés, sikkasztás stb.).

A politika és a képviselő-testület  
indokolatlan térnyerése
Az önkormányzati törvényben leírt jogviszo-
nyoktól és eljárásoktól alapjaiban eltér az ön-
kormányzatok jelenlegi működési rendje.

Az 1990-ben hatályba lépett Ötv. egy el-
méleti, ideális modellt követett. A gyakorlat 
azonban fokozatosan eltért az Ötv. alapelvei-
től. Már 1993-ban a politológusok használták 
azt a kifejezést, hogy az önkormányzatok „el-
testületiesedtek”. (Elnézést a nyakatekert kife-
jezésért, de szó szerint ez hangzott el.) Ez azt 
jelentette, hogy a képviselő-testület, illetve 
tagjai olyan területekbe szóltak bele, és olyan 
hatásköröket próbáltak vindikálni maguk-

nak, amelyre nem volt jogosultságuk. Ennek 
jellemző példája a túlzott alpolgármesteri hata-
lom igénye, illetve engedése. Az Ötv. egyetlen-
egy bekezdésben érinti az alpolgármestereket, 
amikor kimondja, hogy „A képviselő-testület – 
saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, tit-
kos szavazással – a polgármester helyettesítésére, 
munkájának a segítésére, alpolgármestert választ, 
alpolgármestereket választhat.” A főállású alpol-
gármester tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. Tehát az al-
polgármester nem más, mint a polgármester 
beosztottja, munkájának segítője. Az alpolgár-
mester a polgármester irányítása alatt látja el 
feladatát. A jog ezzel befejezte funkcióját, és 
mintegy bedobta a gyeplőt a szereplők közé. 

Nézzük mi a helyzet ma. A választásokat 
követő nagyon kemény politikai tárgyalások 
után koalíciós megállapodások születnek, 
amelyben az önkormányzat gazdálkodását, 
személyi kérdéseket és egyéb fontos területe-
ket beszélnek meg és osztanak fel maguk kö-
zött. Ezek a legtöbb esetben keményen érin-
tik a polgármester, a polgármesteri hivatal, 
és az azt vezető jegyző jogkörét. Láttam olyan 
SZMSZ-t, amelyben a jogi ügyek az egyik al-
polgármesterhez, a polgármesteri hivatal te-
kintetében a személyi ügyek pedig egy má-
sik alpolgármesterhez tartoztak.  

Általában a polgármester óvatos a hatás-
körök átruházásával kapcsolatosan, sok eset-
ben az alpolgármester felhatalmazás nélkül 
„gyakorolja jogait”, és amennyiben hivatalo-
san nem kap átruházott jogköröket, megpró-
bál „szerezni magának”. Több általunk vizs-
gált önkormányzatnál felhatalmazás nélkül 
kezdi gyakorolni a polgármester bizonyos 
jogait. A másik változat az, amikor a jegy-
ző által vezetett köztisztviselői szféra felé 
történik nyomulás és befolyásszerzés az al-
polgármester részéről. Ez akár addig mehet, 



�� ÖNkormányzat  |  www.toosz.hu 2009.	május

Joghelyzet

hogy rámenős politikai vezetők a közszfé-
ra személyzeti ügyeibe is beleszólhatnak, és 
képesek nyomást gyakorolni a munkáltatói 
jogkör gyakorlójára, a jegyzőre. Ez a hely-
zet kényelmes lehet a polgármester számá-
ra, hisz nem az ő hatáskörének csorbulásával 
történik a hatáskörszerzés. Az önkormányzati 
vezetők közötti konfliktus nagy része a polgármes-
teri, alpolgármesteri és jegyzői hatáskörök össze-
ütközéséből adódik. 

Ehhez kapcsolódik egyes más bizottságok, 
tanácsnokok, frakcióvezetők hasonló törek-
vése, és az a tény, hogy a gyakorlatban sok-
kal nagyobb jogosítványokkal bírnak, mint 
ahogy ez az Ötv.-ből levezethető lenne.

A jegyző befolyásának  
és a törvényességi  
garanciáknak a csökkenése
Az előzőekben kifejtett hatásköri eltolódás ér-
telemszerűen hatáskörcsökkenést eredmé-
nyez a jegyző szemszögéből. A közelmúltban 
hatványozottan csökkent a jegyző szerepe. A ku-
tatásokból megállapítható, hogy a jegyzővel szem-
beni elvárás az elmúlt időszakban megváltozott, 
és a szakmai felkészültség helyett a többségi hatalmat 
gyakorló politika iránti maximális lojalitás vált a dön-
tő kiválasztási szemponttá. Az elmúlt évek so-
rán a jegyzők szakmai tapasztalata és tudása 
általában romlott, a jegyző sok esetben egy bólo-
gató végrehajtóvá vált. A jegyzői kar nem képes 
ezen a helyzeten változtatni, hisz a munkálta-
tói jogkör gyakorlói – képviselő-testület, illet-
ve a polgármester – bármikor távozásra bírhat-
ják, amennyiben a törvényességre hivatkozással 
szembehelyezkedik a politikai irányítással. 

Első megközelítésben ez a hatalmi eltolódás 
előnyös lehet a képviselő-testület és a polgár-
mester számára, de ne felejtsük el, hogy a jo-
gi kontroll képes mederben tartani a szabály-
szerű és jogszerű gazdálkodást is. 

Kiemelném a könyvvizsgáló szerepét is, mely 
csupán elnevezésében független (talán arra utal 
ez a kifejezés, hogy nem áll közszolgálati vagy 
munkajogviszonyban az önkormányzattal), 
ugyanakkor megkérdőjelezem a könyvvizs-
gáló független szerepét abból a szempontból, 
hogy megbízását és megbízási díját a képvi-
selő-testület döntése alapján kapja. Kíváncsi 
lennék annak a könyvvizsgálónak a tartós 
megbízására, aki folyamatosan problémákat 
jelez a képviselő-testületnek, illetve a polgár-
mesternek. Valószínű, hogy az ilyen személy-
től rövid úton megválnak, és más könyvvizs-
gáló mellett döntenek. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy 2009. janu-
ár 1-től megszűntek a közigazgatási hivatalok, 
és a helyettük létrehozott államigazgatási 
hivatalok a törvényességi ellenőrzési a jog-
kört nem gyakorolhatják. Ezzel ez a kontroll 
is megszűnt.

Összefoglalva: az elmúlt időszakok nyilvá-
nosságra került esetei tehát nemcsak az Ötv. 
gyakorlatának fent hivatkozott torzulásai-
ból eredeztethetőek, de ez a folyamat a tör-
vényességi kontroll folyamatos csökkenésé-
re is visszavezethető. 

Van-e megoldás a problémára?
Megítélésem szerint nem az Ötv. normái-
val, hanem annak gyakorlatban történő al-
kalmazásával és torzulásaival van probléma. 
Mind a jogalkotóknak, mind a jogalkalma-
zóknak nyomást kell gyakorolniuk arra, 
hogy az Ötv. előírásait a közhatalmi szerep-
lők szigorúan tartsák be. Ennek elengedhe-
tetlen feltétele a törvényesség garanciáinak 
következetes védelme és bővítése. 

Célszerűnek tűnik a polgármester és a jegyző 
függetlenségének és hatáskörének megerősítése, 
és a független könyvvizsgálói intézmény valóban 
függetlenné tétele. Mindhárom jogintézmény 

esetében csökkenteni kell a képviselő-testület-
tel szemben fennálló szoros függőségi viszonyt. 
Ne felejtsük el, hogy a polgármestert az adott 
település egészének választópolgárai közvet-
lenül választják, a társadalmi legitimációja 
erősebb, mint egy településrész által válasz-
tott képviselő jogállása, nem beszélve a lis-
tás képviselőkről. Fontosnak tartom mindhárom 
jogintézmény erősítését, hiszen ha csak a polgár-
mester jogkörét erősítenénk, az a jelenlegi helyze-
tet konzerválná, illetve súlyosbítaná.

Tudom, hogy az általam leírt probléma, 
illetve annak megközelítése nem jelölhető 
meg az egyre sűrűsödő büntetőeljárások ma-
gyarázatának okaként, de igyekeztem rávilá-
gítani a folyamatokra. Szükségesnek tartom, 
hogy mind a politika, mind a szakma kiemelt 
fontosságúnak ítélje ezen hibás és sok esetben 
jogellenes gyakorlat megállítását.

Fontos társadalmi érdek, hogy az önkor-
mányzatok jogszerűen és a választópolgárok 
érdekében működjenek. 

az első önkormányzati köz-
életi hírportál célja, hogy az 

olvasók „percről-percre” értesüljenek a települési és a 
megyei önkormányzatok munkájáról, a helyi közössége-
ket érintő problémákról és mindazokról a fejlesztések-
ről, amelyek országos, illetve helyi szinten befolyásolják 
mindennapjainkat. 

A szerkesztők szándéka, hogy a nyilvánosság előtt a köz-
igazgatás mellett kapjon szerepet az „Önigazgatás” is. Ezért 
kérjük, küldjenek híreket az ÖNkorNET hírportálra, amelyet 
szerkesztőink rövid időn belül közzétesznek.  Ezt a lehető-
séget elsősorban a települési és a megyei önkormányzatok 
sajtómunkatársainak, településpolitikusainak, regionális, kis-
térségi tanácsok szakembereinek, önkormányzati érdekszö-
vetségeknek, civil szervezetek képviselőinek ajánljuk.  

www.onkornet.hu Az ÖNkorNET hírportálhoz eljutta-
tott információkat küldhetik a hirszolgaltato@onkornet.hu 
e-mail címre, vagy a (06-1) 320-7600 faxszámra. 

Egyéb együttműködésre tett javaslatokat szintén e-mailen várjuk. 
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Szolgáltatás

Elsők között az önkormányzatokat értesí-
tette a Magyar Posta postapartneri prog-
ramjáról. A társaság vezetése ugyanis 
átérezte a kellő, gyors tájékoztatás jelen-
tőségét. Így emlékezett vissza a Települé-
si Önkormányzatok Országos Szövetségé-
nek Bács-Kiskun megyei tagozatvezetője. 
András István szerint ennek óriási jelentő-
sége volt, és van most is. Ma a hazai kis 
települések több mint felében ezernél ke-
vesebb ember él. Lassan megszűnik az óvo-
da, az iskola, nincs pap, az önkormányza-
tok is mindössze egy-két fővel működnek. 
Nem véletlen, hogy kezdetben, a prog-
ram indulásakor a települési vezetők kis-
sé aggódtak a falvak elsorvadása miatt. 
Később kiderült – a társaság ígéretéhez 
híven –, egy dolog sehol nem változik, és 
ez a biztos pont maga a posta! A posta, 
ahol be lehet fizetni a sárga csekket, felad-
ni a levelet, a csomagot! A postás, aki ki-
viszi a nyugdíjat. A postás sokak számá-
ra a hírvivő, a kapcsolat a külvilággal. Lehet 
ugyan, hogy most nem ugyanoda kell vin-
ni a csekket, de a befizetés mellett megvá-
sárolható a kenyér, a tej is.   

Együttműködő partnerként 
jelent meg a Magyar Posta
András István, aki 15 esztendeje Harta polgár-
mestere, jól ismeri a hazai falvak, önkormány-
zatok gondjait. Véleménye szerint a magyar-
országi önkormányzati rendszer az elmúlt 
húsz esztendőben alapvetően elavult. Túlhalad-
ta az idő. Mint hozzátette: húsz év után egy há-
zat is fel kell újítani, nemhogy az önkormányzati 
rendszert. A Magyar Posta azonban felismerte, 
hogy az a hálózati rendszer, amivel dolgozik, 
már nem felel meg a XXI. századi elvárások-
nak, és új, gazdaságos módszert tervezett úgy, 
hogy a falvak lakói semmiben sem érezzenek hi-
ányt, éppen ellenkezőleg! Szemléletváltásra volt 
szükség, és európai mintára megkezdte a vállal-
kozásba adást. Pontosan, gondosan előkészített 
terv mentén hajtotta és hajtja végre programját. 
Mindezt úgy, hogy mindig, minden érintett idő-
ben értesült arról, hogy milyen változást hozhat 
egy községi lakó, egy önkormányzat, egy vállal-
kozó életében a postai szolgáltatás vállalkozás-
ba adása. Egy-egy településen együttműködő 
partnerként jelent meg a Magyar Posta, és kü-
lön-külön minden helyen a lakosság számára is 
legjobbnak látszó partnert választotta, számára 

is fontos, hogy a lehető legmegfelelőbb embe-
rek lássák el a szolgáltatást. A társaság a prog-
ram végrehajtásával országosan több milliárdos 
megtakarításra, míg a kistelepüléseken színvo-
nalasabb szolgáltatásra számít – András István 
szerint jó eséllyel.  

Érdemes előre gondolkodni
Harta nagyközség is érintett a Postapartner 
Programban. Bács-Kiskun megye ugyanis ré-
szese a vállalkozásba adás harmadik ütemé-
nek. Harta 2 kisposta különleges helyzetben 
van. Nem a településen, hanem hét kilométer-
rel arrébb, a hartai közigazgatási határhoz tar-
tozó Állampusztán, az Országos Büntetés-vég-
rehajtási Intézetnél található. Húsz évvel ezelőtt 
400–500-an laktak a környéken, ma alig 100-an. 
Mégis, lehet jó megoldást találni – mondja And-
rás István, hiszen a postának ott talán még na-
gyobb szerepe lehet, mint bárhol máshol az or-
szágban. A polgármester szerint valószínűleg 
annak kellene vállalni a feladatot, aki azt eddig 
is ellátta. Arra még nem gondolt, hogy esetleg 
éppen az önkormányzat lehetne a szolgáltató, 
de ha nem lesz jelentkező, megvitatják ezt a le-
hetőséget is. Amennyiben egy-két embernek így 
tudnának munkát adni, már nyertek az üzlettel. 
András István, aki alapszakmáját tekintve maga 
is adószakértő, azt tanácsolta a vállalkozóknak, 
hogy próbáljanak öt évre előre gondolkodni. Na-
gyon jó támogatási csomag tartozik a Postapart-
ner Programhoz, először azonban mindenki ma-
gában keresse a sikeresség alapját.

A TÖOSZ Bács-Kiskun megyei tagozatveze-
tője végezetül elmondta: ha egy településről ké-
szül egy képeslap, azon biztosan szerepel a posta, 
mint kiemelten fontos szolgáltatási hely. Ez így 
volt régen, és ezután is így lesz – legyen az ma-
ga a Magyar Posta vagy a helyi vállalkozó. Mert 
egy településen mindenki büszke a postájára – 
zárta szavait András István.      

A biztos pont
Szerző: László Márta

Már több mint 140 új postapartner dolgozik szerte az országban. A Magyar Posta vállalko-

zásba adási programja egyre sikeresebb. 2007-ben hirdette meg a társaság első kispostáit. A 

kezdeti óvatos lépések után egyre erőteljesebben érződik az érdeklődés, a vállalkozói kedv. 

Ma már olyan jelentkező is van, aki egyszerre 5, 15 vagy még több postát is szívesen üzemel-

tetne, mert lát benne fantáziát, több lábon állást, biztos, fizetőképes partnert. 
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Barangoló

A századik magyar város
– Zalaszentgrót régi álma volt, hogy legyen 
szabadidőközpontja és termálfürdője – kezd-
te beszélgetésünket Császár József,  a telepü-
lés polgármestere. – 1997–98-ban engedélyt 
kaptunk arra, hogy melegvizes kutat fúrat-
hassunk. Megvettünk egy harminc hektáros 
területet, és 2001-ben átadtuk a nyitott für-
dőt öt, majd 2003-ban a fedett fürdőt további 
négy medencével.  Kevés példa van arra az 
országban, hogy a nyitott fürdő mellé fedettet 
is tudjon építeni egy város. Ez közel egymil-
liárd forintos beruházás volt, amely jelenleg 
is az önkormányzat tulajdona. Pályázati pén-
zekkel, európai uniós támogatással, a Széche-
nyi-terv, valamint megyei, régiós segítséggel 
és az önkormányzat önrészével valósítottuk 
meg. Sajnos az üzemeltetést 2004-ben átadtuk 
egy cégnek, amelyik vállalta, hogy amit meg-

Hévíz és Keszthely előszobája
Valljuk, hogy Zalaszentgrót kitörési pontja 
lehet az idegenforgalom. Nagyon jó a föld-
rajzi fekvésünk, az osztrák határtól 80 kilo-
méterre; azt szoktam mondani, hogy Hévíz 
és Keszthely előszobája vagyunk, az átme-
nő idegenforgalomban tudunk szerepet vál-
lalni. 

Persze szükség van idegenforgalmi „ko-
sárra”, hiszen fürdeni már bárhol lehet az 
országban. Lovas turizmussal, vadászat-
tal, horgászattal tudjuk a vendégeket ide-
csalogatni. 

Zalaszentlászlón ötpatkós minősítésű lo-
vastanya várja a vendégeket, a városnak a 
tulajdonában négy horgásztó áll, kiváló fo-
gási lehetőségekkel, három vadásztársaság 
működik, főképpen nagyvadakra, dámvad-

álmodtunk közösen: a szállodát és az üdülőfa-
lut felépítteti a fürdő mellé. Ezt azonban nem 
tudta megvalósítani, csak ígérgetett. Vissza-
vettük, és ezzel nehéz helyzetbe kerültünk, 
mert a működtetés és a szükséges marketing 
nagy terhet ró a városra, és hiányzik az a szol-
gáltatás és szálláshely, amely rentábilissá ten-
né a fürdőt. Szeretnénk olyan magántőkét be-
vonni erre a területre, amely ebben  fantáziát 
látva, megépítené a szállodát és az üdülőfa-
lut. Ugyan van szálloda, és működnek kisebb 
panziók is a városban, de mindez nem elegen-
dő. A termálvíz gyógyvízzé minősítése folya-
matban van. Tisztaságát és minőségét jelzi, 
hogy a Natur Aqua néven ismert ásványvízet 
az országban 13 ezer helyen árusítják. 

Századikként lettünk magyar város; 
idén ünnepeljük a várossá válás 25. év-
fordulóját. 

Zalaszentgrót: Csak olyan álmokat „kergetünk”, amelyeket meg tudunk valósítani

Kitörési pont az idegenforgalom lehet
Szerző: Dr. Hajós Anna újságíró

Kemény világban élünk, amelyben nem egyszerű a 

talpon maradás, hát még a fejlődés, az előrelépés és 

az értékeink megőrzése. Vonatkozik ez az emberre és 

a különböző szervezetekre egyaránt, így természete-

sen az önkormányzatokra is. Ezért szeretnénk havonta 

egy-egy jó vagy éppen kevésbé sikeres települést be-

mutatni, azzal a szándékkal, hogy tanulni tudjunk a jó 

lépésekből és a kevésbé sikeresekből okulva, igyekez-

zünk elkerülni a buktatókat. A tapasztalat azt mutatja, 

hogy mindenütt mindkettőből találunk.
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Barangoló

ra, őzre és vaddisznóra lehet vadászni, több 
külföldi turista évek óta visszatérően vendé-
günk. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy ke-
vés a szálláslehetőség.

– Hol próbálnak befektetőt keresni?
– A világhálótól kezdve mindenütt. Min-

den érdeklődővel tárgyaltunk, sok volt 
belőlük, de olyan, aki tőkeerős és bemu-
tatta volna a szükséges befektetés anyagi 
hátterét – egy sem. A jelenlegi pénzügyi 
helyzet megnehezíti a dolgainkat, ezelőtt 
négy–öt évvel nem így ment.

– Kempingjük sincs?
– Erre a célra 2001-ben eladtunk egy te-

rületet egy szentendrei befektetőnek, de 
egyelőre nem tudta megvalósítani. Tehát 
van lehetőség kemping, szálloda és üdü-
lőfalu létesítésére, a szálloda kéthektáros 
területe, amely a mi tulajdonunkban van, 
körülöleli a fürdőkomplexumot.  

– Milyen tanulságot lehet ebből levonni?
– Sokkal bizalmatlanabbnak kellett vol-

na lennünk az igen szépeket ígérő befekte-
tővel szemben, különösen, hogy hosszabb 
ideig semmit sem tett a megvalósításért.

– Most tehát „tiszta lappal” kezdenek…

– Igen. A befektető tervei, szakmai háttere 
szerinti megvalósítást támogatnánk, hiszen ő 
tudja, milyen vendégkört kíván a szállodájába 
invitálni. Az egész térségnek a kisugárzása, 
természeti értékei nagyon vonzóak.

Megvalósítható álmok
– Milyen önkormányzati fejlesztéseket terveznek?
– Sok álmunk van. Szeretnénk a fürdőhöz 

a kerékpárutat kiépíteni, a belvárosban lévő 
Batthyány-kastély és a fürdő közötti mint-
egy három kilométert pedig látványos libe-
gővel lehetne összekötni. Jó lenne a védett 
műemlékben a jelenlegi diákotthon helyett 
vadászkastélyt, múzeumot vagy éppen szál-
lodát üzemeltetni. De a libegőhöz és a kas-
tély idegenforgalmi hasznosításához ugyan-
csak magánbefektető kellene.

– Mi hozza a bevételt Zalaszentgrótnak?
– Nagyon keményen gazdálkodunk; 19 éve 

vagyok polgármester, büszkén mondhatom, 
hogy a város hitel nélkül működteti az alap-
ellátását. Csak olyan álmokat „kergetünk”, 
amelyeket meg tudunk valósítani. Az állam-
tól kapott összegen túl a legnagyobb befize-
tőnk az ásványvíz-palackozó, működik a he-

lyi konfekciógyár, a tüskeszentpéteri malom, 
Közép-Európa legnagyobb, francia tulajdonú 
csiga-feldolgozója, egy kazángyártással fog-
lalkozó cég, illetve kiváló asztalosmestereink 
foglalkoznak fafeldolgozással. Például Simon 
László asztalosmester készítette a sevillai vi-
lágkiállításra a magyar pavilon nyílászáróit, a 
Gellért és a Thermál Hotel Margitsziget egyes 
belső berendezéseit. Sikeresek a helyi borásza-
tok is. Jellemzőek a fehérboraink, amelyeket 
neves pincészetekben lehet kóstolni. 
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– Mi kerülhet még a turisztikai vonzerőket 
tartalmazó „kínálati kosárba”?

– A 250 éves, műemlék templom előtti tér 
ehhez illeszkedő felújítására 300 millió forin-
tot nyertünk régiós pályázaton; tíz százalék 
önrésszel megújul ez a terület, amely egyút-
tal csütörtökönként a térségi piac látványos, 
érdekes helyszíne is. Ugyanekkora pályázati 
összegre számíthatunk a térségi egészségügyi 
központ fejlesztésére, az épület- és a szakel-
látások bővítésére. A terveink között szere-
pel a térségi központi iskola fejlesztése, erre 
is pályázni kívánunk. Támogatni akarjuk a 
gyerekek úszásoktatását, a lakosságnak pe-
dig esetenként kedvezményes hétvégi belé-

pést biztosítunk a termálfürdőbe. Büszkék 
vagyunk a Batthyány-kastélyra, a hortobágyi-
hoz hasonlító négylyukú kőhidunkra is. Né-
pi táncegyüttesünk bejárta fél Európát, fúvós 
zenekar, kamarakórus színesíti az életünket. 
Egész évben folyamatosan események, ren-
dezvények helyszíne a város. Például május 
elején rendeztük a kisvárosok kórustalálko-
zóját, amelyre tíz kar érkezett, lesz pünkös-
di fúvószenekari találkozó és öt éve vissza-
térő esemény a most júliusban sorra kerülő 
nemzetközi karate tábor, amelyre feketeöve-
sektől felfelé érkeznek sportolók, hogy ame-
rikai, japán és német nagymesterek segítsé-
gével továbbképzésen vegyenek részt.

– A munkanélküliség mennyire érinti Za-
laszentgrótot?

– Küzdünk vele. Volt már 14, azután 7, 
most 8–10 százalékos; sajnos romló tenden-
ciát mutat. Van egy zöldmezős, hathektá-
ros ipari park beruházási lehetőségünk, 
ahová szintén várjuk a befektetőket. Mint 
elmaradott térség, a beruházások várha-
tóan pozitív elbírálást kaphatnak. 

*
Sólyom László köztársasági elnök má-

jus 11-én a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
meglátogatása után Zalaszentgrótra érke-
zett, hogy civilekkel és önkormányzati ve-
zetőkkel találkozzon.  

A címlap hőse
Kedves Olvasó!
Folyóiratunk májustól tartalmában és formájában 
is megújult. Terveink közt – egyebek mellett – az 
is szerepel, hogy minden hónapban egy polgár-
mester életútját bemutassuk, és a vele készített 
interjú mellett, a címlapon az ő portréját közöl-
jük. Amint látja, a májusi címlapon Dunaföldvár 
polgármestere szerepel, ő volt a címlapunk hőse, 
mert ő kapta a TÖOSZ Aranygyűrű Díját. 

Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szer-
kesztésében részt venni, kérjük, szavazzon a jú-
niusi címlapunk leendő hősére! Írja meg: június-
ban ki legyen az ÖNkormányzat címlapjának a 
hőse, melyik település polgármesterének az élet-
útját mutassuk be? 

Kérjük, szavazatát június 11-én 12 óráig küldje e-
mailen: a toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu 
e-mailre. Faxon a 06-1-320-7600-os számon lehet 
szavazni.  Segítségét köszönjük.  
 Csiky Ildikó
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Hírek

Szentendrén ülésezett a TÖOSZ elnöksége

Aktív közreműködés  
a helyi adórendszer átalakításában 
A TÖOSZ régóta elkötelezett a helyi adók rend-
szerének átfogó átalakításában, a hatékony, az 
átlátható és igazságos adóztatás feltételrend-
szerének megteremtésében. Ezért a jövőben 
is aktív közreműködőként kíván részt venni a 
helyi adórendszer komplex átalakításban, fő-
ként a stabil, kiszámítható értékalapú ingat-
lanadó rendszer bevezetési feltételeinek vizs-
gálatában. 

 | A szövetség alkotmánysértőnek és az önkor-
mányzati alapjogok korlátozásának tekinti a 
kormányzat helyi adórendszer államosítási tö-
rekvéseit. Ennek értelmében tiltakozik, a helyi 
adók beszedésének az APEH szervezetéhez te-
lepítése, valamint a helyi adóbevételek részle-
ges államosítása ellen. 

A TÖOSZ fellép a helyi adórendszer tervezett 
átalakításával szemben, egyeztetést kezdeményez, 
azon TÖOSZ-tag polgármesterekkel, akik egyben 
parlamenti képviselők is. Az ily módon kialakí-
tott egységes álláspont alapján közösen javasol-
ják az Országgyűlésben a rendszer ésszerű és ön-
kormányzatbarát átalakítását.

Vízközművek  
önkormányzati tulajdonban
A TÖOSZ felkéri a kormányt, hogy döntései 
meghozatalkor vegye figyelembe azt, hogy 
az érdekszövetség támogatja a települési ön-
kormányzatok ellátási területén található víz-

művek önkormányzati tulajdonba adását, 
lakosságszám-arányosan és térítés nélküli va-
gyonátadással.

MO-ás körgyűrű 
Az érdekszövetség a megnövekedett forgalom-
terhelés optimalizálása érdekében fontosnak tart-
ja az MO-ás körgyűrű minél hamarabb történő 
befejezését, az új 10-es számú főút megépítését, a 
szentendrei tehermentesítő út, valamint a buda-
kalászi és a pomázi elkerülő út megvalósítását. 
Ezen álláspontjáról készült határozatát az illeté-
kes miniszternek is eljuttatja.

Nőbarát önkormányzati  
programok 
A TÖOSZ javasolja az önkormányzati miniszter-
nek és a szociális és munkaügyi miniszternek, 
hogy a fel nem használt pályázati forrásokból cso-
portosítsanak át az esélyegyenlőségi programok 
megvalósítására. Az így keletkező pénzügyi for-
rást a települési önkormányzatok az esélyegyen-
lőségi és a nőbarát fejlesztéseik megvalósítására 
fordíthatnák. A témakörben az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter, illetve az önkormányzati miniszter 
is megkapta a TÖOSZ-határozatot. A javaslat sze-
rint a tárcák vezetői a hatáskörükbe tartozó szakmai 
rendeletek soron következő módosításakor vegyék 
figyelembe és emeljék be a vonatkozó rendeletbe a 
nőbarát parkoló kategóriát. A szövetség véleménye 
alapján ez nagyban segíti a családok, a gyermekes 
szülők biztonságosabb parkolásának minél széle-
sebb körben történő elterjedését.

Mint ahogy arról az ÖNkormányzat áprilisi 
számában már írtunk, a TÖOSZ elnöksége 
megköszönte és elismerését fejezte ki Aczél 
Gábornak, a TÖOSZ lapja alapító főszerkesz-
tőjének csaknem húszéves tevékenységéért. 

A TÖOSZ havi lapja, az ÖNkormányzat 
folyóirat főszerkesztői teendőivel az elnök-
ség május 1-től Kleinné Csiky Ildikót bízta meg, 
aki a főszerkesztői teendők mellett ellátja a 
TÖOSZ integrált kommunikációs tevékeny-
ségét is.  

Csiky Ildikó, az új főszerkesztő nem is-
meretlen az ÖNkormányzat olvasói számá-
ra, mivel a lapot 2001-től az általa jegyzett 
ÖNkorPRess Kiadói Kft. adja ki. Alapító fő-
szerkesztője a tizenkilencedik éve megjelenő 
ÖN-KOR-KÉP önkormányzati módszertani 
folyóiratnak. Ugyancsak a nevéhez fűződik az 
ÖNkorNET (www.onkornet.hu), az első ön-
kormányzati közéleti hírportál alapítása. 

Az elmúlt időszakban esetenként segítet-
te a TÖOSZ kommunikációs tevékenységét, 
így ő látta el sikeresen a legjobb önkormány-
zati gyakorlatok versenyének, a Példát átadó 
gyakorlatok pályázatnak kommunikációs fel-
adatát is. Csiky Ildikó, az ÖN-KOR-KÉP fő-
szerkesztője 2007-ben az elnökség döntése 
alapján megkapta a TÖOSZ Sajtó Díját. 

Az új főszerkesztő elképzelése és a TÖOSZ 
elnökség elvárása megegyezik az ÖNkor-
mányzat tartalmi és formai megújítása te-
kintetében. Szeretnénk erősíteni a lap ön-
kormányzati szövetségi jellegét, élővé tenni 
az olvasók és a szerkesztőség kapcsolatát. Új 
arcokkal és arculattal megjelenő folyóirattal 
kívánjuk megfelelő információkkal ellátni 
olvasóinkat, ezzel is segítve az önkormány-
zatok munkáját. 

Várjuk olvasóink véleményét, észrevéte-
leit és javaslatait. Fogadják szeretettel az új 
ÖNkormányzatot! Zongor Gábor

Új	arc	és	új	arculat

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – lapzárta után –, május 19-én,  Szentend-
rén tartotta kibővített elnökségi ülését, ahol többek között megtárgyalták a kormány tervezett 
ingatlanadó szabályozásáról szóló javaslatot, és állásfoglalást fogadott el. Az ülésen határozat 
született a vízközművek önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatosan, valamint az M0-ás 
ügyében. A TÖOSZ elnöksége javaslatot tett az önkormányzati, valamint a szociális és munka-
ügyi miniszternek a fel nem használt pályázati források átcsoportosítására. Az elnökség döntött 
az ÖNkormányzat új főszerkesztőjének személyéről és elfogadta a folyóirat új arculatát.
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Lapzárta után

A szokásoknak megfelelően az Önkormány-
zati Minisztériumban tartotta soros ülését 
a 2006. december 14-én létrehozott KÖEF. A 
helyszín ugyan változatlan volt, viszont az el-
telt két és fél év alatt immár a negyedik mi-
niszter tölti be az elnöki posztot. Dr. Lam-
perth Mónika, Bajnai Gordon és dr. Gyenesei 
István után most Varga Zoltán vezette az ülést. 
Az Önkormányzati Minisztériumot már ko-
rábban is képviselő Jauernik István államtitkár 
és dr. Bekényi József főosztályvezető, a KÖEF 
titkára mellett új arc volt az ülésen dr. Forgács 
Imre szakállamtitkár, aki dr. Bujdosó Sándor 
helyére került. Az országos önkormányzati 
szövetségeket – az MJVSZ-t kivéve, amelyet 
ügyvezető elnök képviselt - elnök képviselte.  
Különlegessége volt ennek a KÖEF ülésnek, 
hogy gyakorlatilag egyetlen – bár meglehe-
tősen rövid – írásos előterjesztésen kívül csak 
szóbeli előterjesztésekre került sor.  

Az önkormányzati szövetségek kérésének 
megfelelően az ülés első napirendi pontjaként 
dr. Hiller István oktatási és kulturális minisz-
ter ismertette az egyes iskolák állami fenntar-
tásba vételére irányuló kormányzati elkép-
zelést. A miniszter nemzetközi felmérések 
tapasztalataival érvelt, amelyek szerint a ma-
gyar alapfokú oktatási rendszer ma újrater-
meli és erősíti az esélyegyenlőtlenséget. Emi-
att szükség van állami fenntartású iskolákra, 
amelyek nem rendeletileg, hanem önkéntes 
alapon, az önkormányzatokkal megegyezve 
cserélnének fenntartót. Az önkormányzati ol-

dal valamennyi képviselője – eltérő indokok-
kal ugyan, de – egyértelműen elutasította az 
iskolák „államosítási” törekvéseit. Hiller Ist-
ván kifejtette: érti az önkormányzatok elkö-
telezettségét, de ma a gyerekek esélyegyen-
lősége csak egy rendszer-jellegű átalakítással 
biztosítható. Miután a miniszter egyértelmű-
vé tette, hogy a kérdésben hajthatatlan, ezért 
kérdéses, hogy van-e értelme a kérdésről szak-
értői tárgyalások folytatni.

Dr. Katona Tamás pénzügyminisztériumi ál-
lamtitkár ismertette a közteherviselés rendsze-
rének átalakítására, az adóstruktúra változtatá-
sára, a mentességek, kedvezmények szűkítésére 
irányuló kormányzati terveket. Az önkormány-
zati szövetségek többsége határozottan kifogá-
solta, hogy a tervek szerint a helyi iparűzési adót 
a jövő év elejétől már nem a helyi adóhatóságok 
szedik be, hanem az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzé-
si Hivatal. A kormány szándéka szerint a terve-
zett átalakítással egyszerűbbé válik az adó kive-
tése és csökkennek a beszedéssel járó költségek. 
A szövetségek szakmai érvei mellett a kifogáso-
lók hangsúlyozták a a kormányzattal szembeni 
bizalom hiányát, amely elengedhetetlen feltétele 
lenne, egy ilyen jelentős átalakításnak. 

A vízközmű vagyon esetleges privatizá-
ciójával kapcsolatban a pénzügyminiszté-
riumi államtitkár bejelentette, hogy a Va-
gyongazdálkodási Tanácsnál minden ezzel 
kapcsolatos eljárást leállíttatott. Ehhez a kér-
déshez kapcsolódóan Kóthay László, a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakál-

lamtitkára bejelentette, hogy a minisztérium 
természetes szövetségese az önkormányzatok-
nak, és a készülő vízgazdálkodási törvény-
ben egyértelműen rögzíteni kívánják, hogy 
vízközmű csak állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban lehet, azaz nincsen helye pri-
vatizációnak, amellyel a szövetségek képvi-
selői egyetértettek.

A KÖEF-en egyetértés volt abban, hogy az 
Önkormányzatok Napján, szeptember 30-án 
nemzetközi tudományos konferenciát szer-
veznek, az Európa Tanács jó helyi kormány-
zással kapcsolatos stratégiájáról. 

Új összetételben 
ülésezett a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF)

Fővárosi Bíróság – 22.P.20.800/2008/3
A Magyar Köztársaság nevében!

A Fővárosi Bíróság a dr. Manger Marcell 
ügyvéd által képviselt Manger Henrik fel-
peresnek, a dr. Ilcsik Sándor ügyvéd álltal 
képviselt ÖNkorPRess Kiadói Kft. alperes 
ellen személyiség jog iránt indított perében 
meghozta a következő ítéletet.

Megállapítja a bíróság, hogy az alperes a 
felperes jóhírnevét megsértette a kiadásában 
megjelenő Önkormányzat c. folyóirat 2008. 
januári számában a Hírszóró rovatban an-
nak valótlan állításával, hogy Manger Hen-
rik felperesre a legutóbbi polgármester vá-
lasztáson senki sem szavazott. A valóság 
ezzel szemben az, hogy a felperes a legutób-
bi polgármester a választásokon nem indult, 
ezért nem szerzett szavazatokat.

A bíróság az alperest kötelezi arra, hogy az 
Önkormányzat c. folyóirat következő számá-
ban az ítélet rendelkező részét tegye közzé. 
Ezt meghaladóan a bíróság a felperes ke-
resetét elutasítja. Kötelezi felperest, hogy 15 
napon belül fizessen meg alperesnek 10.000,- 
(tízezer) Ft + áfa, összesen 12.000,- (tizenkét-
ezer) Ft ügyvédi munkadíjat. Kötelezi to-
vábbá, hogy fizessen meg az államnak, 
külön felhívásra, 90.000,- (kilencvenezer) 
Ft le nem rótt illetéket.

Szerző: Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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A mandátumok vizsgálatánál ugyanis a né-
met Günther Krug és a svéd Anders Knape ra-
portőrök jelentésükben felhívták a kongresz-
szus figyelmét, hogy két orosz és egy olasz 
delegált nem rendelkezik olyan közvetlenül 
választott helyi vagy regionális szintű funk-
cióval, amely megfelelne a kongresszus sza-
bályainak a tagság tekintetében. Valameny-
nyi, a plenáris ülést előkészítő bizottsági és 
elnökségi ülésen éles viták folytak elsősorban 
az orosz delegáció vezetője és a többi kong-
resszusi küldött között, hogy mit tegyen eb-
ben az esetben a kongresszus. 

A végső döntésre a plenáris ülésen került 
sor, újabb és újabb szavazásokat és ismételt 
szavazatszámlálásokat követően, miszerint 
a kongresszus nem fogadta el a vitatott kép-
viselők jelölését. 

Borbély István, a magyar delegáció vezető-
je hangot adott meglepetésének a demokrá-
cia szabályainak megsértése miatt az erőfi-
togtatásnak tűnő, szabályokat nem tisztelő 
delegáltak viselkedése miatt.

Az Európai Helyi Demokrácia Hete 
„2008 nagyon sikeres év volt az Európai He-

lyi Demokrácia Hete végrehajtásában, hiszen 
több mint ezer rendezvény volt  a 33 tagál-
lam számos önkormányzatánál” – tájékozta-
tott Keith Whitemore, az Intézményi Bizottság 
elnöke. Az állampolgári részvétel erősítésé-
nek gyakorlati eszköze a mozgalom, amely-
ben a fővárosok közül Madrid, Várna, Odesz-
sza és Brüsszel voltak a kísérleti helyszínek. 
A bizottsági elnök szerint fontos volna, hogy 
a kongresszus széles körű támogatást bizto-
sítson ehhez a pán-európai mozgalomhoz. 
Arra kérte továbbá  valamennyi kongresszu-
si képviselőtársát, hogy hazatérve a saját ön-
kormányzatuknál is támogassák a program 
végrehajtását ebben az évben is.

A jó kormányzás létfontosságú a regionális 
gazdasági vonzerő növeléséhez

Vladimir Kissov Bulgáriából az EU Régiók 
Bizottságát képviselve elmondta, nagyon fon-
tos, hogy az egyéb szereplők mellett a helyi 
és a regionális önkormányzatok képviselőit is 
kezdetektől fogva bevonják a területi kohézi-
óval kapcsolatos nemzeti szintű politikák ala-
kításába. A kongresszus által elfogadott hatá-
rozat hangsúlyozza a szubszidiaritás elvének 
megfelelő alkalmazását és a politikai részvé-
tel új formáit, amelyet a kongresszus által elő-
készített Európai Karta a Regionális Demokráci-
áról című dokumentum tartalmaz. 

Maria Tena: „Az önkormányzatok a gazda-
ság helyreállításának kulcsszereplői” 

Maria Tena, a Spanyol Közigazgatási Mi-
nisztérium főigazgatója az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottságának képviseletében szólt 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok  
Kongresszusának 16. plenáris ülése

Érdemi döntések parázs viták kíséretében

Sajátos hangulatban telt a kongresszus 

tavaszi plenáris ülése Strasbourgban, 

ahol a 47 tagállam nemzeti delegáci-

ói számos fontos önkormányzati ügy-

ben hoztak döntéseket és állásfoglalást, 

azonban a legnagyobb figyelem azt a 

parázs vitát kísérte, amely a delegáltak 

kinevezéséről szólt. 

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Maria Tena, a Spanyol Közigazgatási  
Minisztérium főigazgatója az  
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának tagja

Maria Tena, a Spanyol Közigazgatási  
Minisztérium főigazgatója az  
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának tagja

Borbély István, az Európa Tanács  
Kongresszusában a magyar delegáció 
vezetője, a kongresszus alelnöke  
(Polgárdi polgármestere)

	 	



�0 ÖNkormányzat  |  www.toosz.hu 2009.	május

Kitekintő

a kongresszus képviselőihez a gazdasági és 
pénzügyi válság hatásairól. A spanyol kor-
mány nemrég Állami Alapot hozott létre 8 
millió eurónyi összeggel a gazdasági válság 
helyi szintű problémáinak kezelésére. Mind-
össze egy hónap leforgása alatt 8107 önkor-
mányzat kérte az alap támogatását, összesen 
30 907 projekt finanszírozására.

A válság az európai területi önkormányza-
tokra gyakorolt hatásairól szóló vitában Ma-
urice Vincent, a franciaországi Saint Etienne 
polgármestere felhívta a kongresszus tagjai-
nak figyelmét, hogy kíséreljék meg felbecsüli 
a pénzügyi válság hatásait, ha szükséges, tár-
gyalják újra a banki kölcsönöket, és már most 
felkészülve a jövőre, a krízis végére a fenn-
tartható fejlődésre és az innovációkra helyez-
zék a hangsúlyt a befektetéseknél. 

Sandra Barnes:  „Nekünk, helyi és regioná-
lis képviselőknek kell élen járnunk a csalá-
don belüli erőszak elleni küzdelemben”

A téma rapportőre, az Egyesült Királyság 
delegációjának tagja, Sandra Barnes felhívta 
a figyelmet, hogy a családon belüli erőszak 
valamennyi társadalmi réteget és csopor-
tot érinti és számos formában előfordulhat. 
„A családon belüli erőszak mindannyiun-
kat érinti. Ez igenis köz- és nem magán-
ügy”– tette hozzá. A kongresszus ajánlást 
és határozatot fogadott el a jogszabályi ke-
retek, az átfogó politikák, a figyelemfelkel-
tő információs kampányok és az áldozatok 
védelmét biztosító intézményi háttér meg-
alkotására. 

Napirenden: éghajlatváltozás, energiavál-
ság és levegőminőség 

A Fenntartható Fejlődés Bizottsága elfo-
gadta a jelentéseket az épületen belüli le-
vegő minőségéről és az éghajlatváltozás-
ról. Ez utóbbi a Kiotót követő eszközök 
tárgyalásával azt a kívánalmat fogalmazza 
meg, miszerint elismerve az önkormány-
zatok szerepét az éghajlatváltozás elle-
ni küzdelemben, fontos az önkormány-
zatok tevékenysége az éghajlatról szóló 
új egyezség nemzeti céljainak elérésében. 
A levegőminőséggel kapcsolatosan szor-
galmazták a szabályozás kiterjesztését az 
épületen belüli levegőre is, és a helyi po-
litikák megalkotásának szükségességét az 
egészségüggyel és a környezetvédelemmel 
kapcsolatosan. 

A bizottság megvitatta az energiaválság té-
máját is, és újfent kijelentette, hogy a helyi és 
regionális önkormányzatoknak muszáj hatá-
rozott lépéseket tenniük az energiahatékony-
ság felé ahhoz, hogy csökkentsék a kiszolgál-
tatottságukat.  

A sokadjára ismételt szavazás

Felhívás a helyi önkormányzatokhoz:  
nevezzenek be az európai  
e-kormányzási díjra
A Régiók Bizottsága uniószerte arra biztatja a 
helyi és regionális önkormányzatokat, hogy ne-
vezzenek be az idei európai e-kormányzási díjra, 
amelyet az Európai Bizottság ítél oda. A díjra az 
EU, az EFTA és a tagjelölt országok valamennyi 
állami szervezete benevezhet. Cél az információs 
és kommunikációs technológiák (IKT) közszol-
gálatban alkalmazott legjobb gyakorlatainak el-
ismerése. Határidő: június 11-én (közép-európai 
idő szerint) 16 óra.

A kreativitás jelentőségéről  
a régiókban és városokban 
A Régiók Bizottsága áprilisban, a plenáris 
ülésekkel párhuzamosan megrendezte az 
Innováció és Kreativitás európai évének 
ünnepét. Az eseményre a 24 európai or-
szágból 100 tehetséges fiatal érkezett, szá-
mukra tudományközi munkacsoportokat 
hoztak létre, hogy ösztönözzék őket a ku-
tatási témájukban. A Régiók Bizottsága 267 
jelentkezőből választotta ki a száz  18 és 30 
év közötti fiatalt. Vezető egyetemi tanárok, 
üzletemberek, intézményi felelősök beszél-
gettek velük művészetről, kultúráról, tudo-
mányról, kutatásról, fejlesztésről, médiáról, 
kommunikációról, IT-ról, a városi fejlődés-
ben és társadalmi fejlesztésekben fellellhe-
tő kreativitásról. Magyarországot négy ma-
gyar fiatal képviselte. A tudomány, kutatás 
és fejlesztés területén Kisida Kata (Pécs), Kiss 
Gergely (Gyöngyös), a média és informá-
ciós - kommunikációs technológiák terü-
letén Kovács Ildikó (Kaposvár), társadalmi 
fejlsztések területén Janzsó Ádám (Veszp-
rém) jeleskedett.
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Esélyegyenlőség

Fotókiállítás 
a Chachipe Youth nemzetközi  
pályázat anyagából

A Roma Évtized Program jegyében a Nyílt 
Társadalom Intézet (OSI) és az OSA Archi-
vum  2008 novemberében nemzetközi digi-
tális fotópályázatot hirdetett Chachipe Youth 
címmel. A Chachipe szó igazságot, valóságot 
jelent roma nyelven. Több jelentése és fül-
bemászó hangzása miatt esett erre a szóra 
a választás. A pályázat a 2007-es Chachipe 
online fotópályázat folytatásának tekinthe-
tő, de 2008-ban a 12 és 25 év közötti korosz-
tályok vehettek részt a versenyben.

A korábbi pályázathoz képest a témák ugyan-
csak változtak: a szervezők továbbra is olyan 
képeket vártak  a fotópályázatra, amelyek se-
gítik a romákkal kapcsolatos vizuális sztere-
otípiák elleni fellépést, de bíztak abban, hogy 
a fiatalok friss szemlélettel, a jelenkor egyéb 
problémáit  is bemutatva reflektálnak  a ro-
mák társadalmi helyzetére. A kiirás három 
fő  kategóriát  jelölt meg:  Az utcám, a váro-
som, ahol élek,  Az én színes világom,  Mi a 
baj? címmel, ezeken belül további három kor-

csoportban hirdettek győzteseket. Összesen 
1439 kép érkezett be, melyeknek alkotói a vi-
lág 19 országából kerültek ki. A szervezők 88 
képet válogattak  össze az utazó kiállításhoz, 
amely  2009 őszétől kerülhetne a magyar tele-
pülésekre a TÖOSZ szervezésében. A kiállítás 
szállításának költségeit és a képek a nyomta-
tását, a feliratok gyártását a szervező intézmé-
nyek vállalják magukra, a helyi installálást, a 
meghívók  előállítását és az esetleges egyéb 
rendezvények  finanszírozását pedig a helyi 
bonyolítók fedezik. A kiállítások menetrend-
jének koordinálásáért a TÖOSZ  felelős,  ezért 
a  kiállítás fogadására  vonatkozó jelentkezé-
seket  2009. június 30-ig a TÖOSZ munkatár-
sánál, Tóth Karolánál kell leadni.

A Chachipe Youth felhívás célja az volt, 
hogy a fotópályázat hozzájáruljon a roma 
közösségek integrálódásához és társadal-
mi helyzetének megváltoztatásához. A fotók 
összességükben a szokásosnál árnyaltabb, 
színesebb, összetettebb roma portrét adnak, 
hiszen tizenkét, a Roma Integráció Évtize-
de programban érintett ország nyelvileg és 
kulturálisan is erőteljesen tagolt közössége-
it mutatják be.  A  szervezők által  készített 
válogatás egyben tartásához ragaszkodnak 
a  szervezők, ezen nem kívánnak változtatni 
az utazó kiállítások rendezésénél sem. 

www.romadecade.org 
photo.romadecade.org          
www.osaarchivum.org               
www.soros.org

További tájékoztatás a következő honla-
pon olvasható: www.epractice.eu/awards. 

Luc Van den Brande, a Régiók Bizottságá-
nak elnöke a helyi és regionális önkormány-
zatokat  biztatja a részvételre: „A helyi és 
regionális önkormányzatok az e-kormány-
zást illetően széles körű tapasztalattal büsz-
kélkedhetnek. Az információs technológia 
nem csupán egyszerűsíti a közszolgálatok-
hoz való hozzáférést: alkalmazása gyakran 
hatásosabbá és költséghatékonyabbá is teszi 
ezeket a szolgáltatásokat. A díjak odaítélése 
kitűnő eszköz annak bemutatására, hogy mi-
lyen eredményekre vezetett számos állami – 
köztük helyi és regionális szintű – hatóság új 
technológiákkal kapcsolatos úttörő munká-
ja. Remélem, hogy a sikeres helyi és regioná-
lis szintű e-kormányzás példáit is a nyerte-
sek között ünnepelhetjük majd.”

A díjak odaítélésének az a célja, hogy 
az Európai Bizottság az IKT segítségével 
javítsa az európai polgárok életszínvona-
lát, növelje a kormányzatokba és az állami 
szervezetekbe vetett bizalmat, és fokozza a 
gazdasági társaságok és vállalkozások ver-
senyképességét. 

A díjakat három kategóriában ítélik oda: 
  az egységes piacot támogató  

e-kormányzás, 
  a polgárok és vállalkozások lehetőségeit 

növelő e-kormányzás, 
  a hatékony és eredményes  

adminisztrációt lehetővé tévő  
e-kormányzás.

A díjkiosztó ünnepségre az EU svéd el-
nökségének támogatásával a svédországi 
Malmöben november 19–20-án megren-
dezendő, Fogjunk össze az e-Unióért című 
konferencia keretében kerül sor.
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Környezetvédelem

A Tiszán 40 kilométeren magasítanak…
Az Új Magyarország Környezet és Energia Ope-
ratív Programjának (KEOP) támogatásával a kö-
zeljövőben megvalósuló munkálatok során 40 
kilométer hosszon erősítik meg a balparti tölté-
seket. A munkálatok első fázisára, a tervezésre 
és az előkészítésre a tiKöVizig a pályázat első for-
dulójában 100 millió forintot nyert. 

A rekonstruálandó töltések jó részét magasíta-
ni és szélesíteni kell, mert a mai árvízszinteknek 
és árvízvédelmi követelményeknek az eddigi 
méretek nem felelnek meg. Az új töltéskoronán 
futó utat aszfaltburkolattal látják el, hogy a jö-
vőbeni árvizek elleni védekezéshez szükséges 
anyagokat könnyebben szállíthassák a hely-
színre. Ahol korábban is aszfaltozott út ha-
ladt, azt pedig felújítják. Ez a fejlesztés hozzá-
járul a Tisza-part jobb megközelítéséhez, nagy 
lehetőséget kínál a falusi és a kerékpáros turiz-
mus fejlesztésére. Felújítanak öt zsilipet (ezek 
azt a célt szolgálják, hogy árvízkor a mentett ol-
dalon keletkezett vizeket visszavezessék a fo-

lyómederbe), tizenegy gátőrházat és két védel-
mi központot is. Rendeznek 18 hektárnyi parti 
védőerdőt is, amely az árvizek felfogásával se-
gíti a védekezésr. Rekonstruálnak egy 20 kilo-
méteres csatornát is, amely a hullámtérbe került 
vizeket vezeti vissza a folyómederbe. A csator-
na és az erdők is a Tiszanagyfalutól Tiszagyu-
laházáig húzódnak a folyó mentén.

A terveket Bara Sándor, a tiKöVizig megbí-
zott igazgatója ismertette egy tiszalöki sajtó-
tájékoztatón. Elmondta azt is, hogy az előké-
szítés a tervek szerint jövő áprilisig tart, ezt 
követően nyújtják be a pályázatot a második 
fordulóra. A KEOP támogatásával megvaló-
suló fejlesztés tervezett összköltsége 1,66 mil-
liárd forint. A kivitelezés 2011 első félévében 
kezdődhet meg, és 2013-ban fejeződhet be.

A Berettyón mederkotrás is lesz
Amikor az igazgatóságon érdeklődtünk a 
részletek iránt, kiderült, hogy másik árvíz-
veszélyes folyónkon, a Berettyón is olyan vo-

lumenű munka indulhat el hamarosan, amek-
korát legutóbb a századfordulón végeztek. 
A tiKöVizig megnyerte az Új Magyarország 
KEOP Berettyóra kiírt pályázatának első for-
dulóját is, amelynek során az engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítésére 142 millió forintot 
kapnak. A fejlesztés részeként 2013-ig Szeg-
halomnál 12 kilométer hosszon mederkot-
rást végeznek. (A hordalékkal feltöltött meder 
a hullámtérbe kényszeríti a vizet, ami télen 
megfagy és felidézi a jeges árvíz veszélyét is.) 
42 kilométer hosszon erősítik és magasítják 
meg a töltést s újítanak fel 25 zsilipet. Ezen fe-
lül 13 gátőrház felújítására, valamint a csök-
mői és a kismarjai gátőrház teljes újjáépítésére 
lehetőséget ad a pályázat. Felújítják a szeghal-
mi és pocsaji árvízvédelmi központot is.

A töltésmagasítás miatt a töltés „lábát” 
szélesíteni kell, amely magátulajdonban lé-
vő ingatlanokat is érint. Ezekről az igazga-
tóságok tájékoztatják Berettyóújfalu, Bakon-
szeg, Zsáka, Darvas, Csökmő és Szeghalom 
érintett lakóit. A fejlesztések során az ár-
vízvédekezés könnyítése céljából 77,5 kilo-
méter árvízvédelmi út és kerékpárút épül a 
folyó bal partján teljes hosszban, jobb olda-
lán Berettyóújfalu és Bakonszeg között. Az 
előbbit magánautósok is használhatják sze-
mélygépkocsikkal. 

Az előkészítés után a megvalósításhoz a 
második fordulóban 3,35 milliárd forintra 
pályázik az igazgatóság. Ezt a fejlesztést is 
2013-ban fejezi be a tiKöVizig.  

Új Magyarország-projektekkel az árvíz ellen

Huszonhárom település kap nagyobb biztonságot
Szerző: Gőz József újságíró

Rakamaz, Tiszagyulaháza, Tiszafüred. Csökmő, Darvas, Berettyóújfalu. Mindenki emlékszik 
még e településnevekre, a legutóbbi árvizek kapcsán. Veszélybe kerültek tizenhét társuk-
kal együtt, mert a Tisza, a Berettyó (árvizei egyre magasabbak lettek) vízállása egyre maga-
sabb lett. A televíziók híradóiban az egész ország láthatta, hogy 2000-ben Tiszagyulaházán 
megrepedt a töltés. Az árvízben védekezők hősies erőfeszítéssel akadályozták meg a legna-
gyobb bajt, de azóta is fóliázni kell a gátat, ha jön a víz. Ez a tevékenység alkalmanként öt-
millió forintba kerül a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak  (TIKÖVIZIG). 
Mindezek a problémák európai uniós projekt révén oldódnak meg, s a Tisza mentén 60 ezer, 
a Berettyó partjainál 40 ezer lakos lesz nagyobb biztonságban a fejlesztés nyomán. 
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