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Szerző: Dr. Zongor Gábor, a töosz főtitkára
A június 7-ei európai parlamenti választások eredménye még egyértelműbbé tette, hogy a következő
országgyűlési választásokat követően megalakuló
kormány nem folytathatja a 2002 óta tartó szocialista-liberális politikát. Akár lesznek idén előrehozott választások, akár nem, a megalakuló új
kormánynak a gazdasági folyamatok kezelésén túl
viszonylag rövid időn belül hozzá kell nyúlnia az
önkormányzati és közigazgatási rendszerhez is.
Ezért volt különösen aktuális és jelentős a hét
országos önkormányzati szövetség elnökségének második együttes ülése. Sürgetővé vált,
hogy maga az önkormányzati szféra fogalmazza meg változtatási javaslatait és tárja majd az
új kormány elé. A töosz elnöksége mindezek
figyelembevételével ajánlotta fel, hogy az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa
következő ülését szeptember végére megszervezi, ahol megvitatásra kerülhet az önkormányzatok közös átalakítási javaslata.
Az egymást váltó Medgyessy és Gyurcsány
kormányok - a korábbiaktól eltérően - programjukban hangsúlyosan szerepeltették az önkormányzati reform ügyét, és eltérő intenzitással
kísérletet is tettek a strukturális reformok bevezetésére. Tekintettel arra, hogy ebben az időszakban a kormányok nem tudták megszerezni sem az önkormányzatok többségének, sem
az országgyűlési képviselők kétharmadának
támogatottságát, így a feles törvényekkel hozott döntések egy része nem felelt meg az alkotmányosság követelményének (lásd az ön-

kormányzatok törvényességi ellenőrzésének
megoldatlanságát), másrészt a részleges átalakítás belső zavarokat is okozott (lásd a középszinten – kistérség, megye és régió között
– kialakult kaotikus állapotokat).
Az önkormányzati rendszert érintő, megkezdett átalakítási folyamat elbizonytalanította az önkormányzatok jelentős részét, miközben a mindennapi működés finanszírozása is
egyre több település számára jelent megoldhatatlan feladatot. A gazdasági, társadalmi,
politikai és bizalmi válság meglehetősen legyengült állapotban találta a magyar önkormányzati rendszert, így a túlélés érdekében
egyes önkormányzatok már az önkormányzati alapjogok és értékek feladására is hajlandóknak mutatkoznak.
Az érdemi párbeszéd nélkül, következetlenül folytatott reform az eredeti céljával ellentétes hatást váltott ki. Az erőszakos regionalizáció és kistérségesítés jelentősen hátráltatja
az érdemi együttműködéseket is.
A válságkezelésre vállalkozó Bajnai-kormány érthető módon nem kívánja folytatni
az előző kormányok többfrontos reformpolitikáját és csupán a konszenzusos, alapvetően technikai jellegű változtatások kezelését
szeretné elérni. Ezek, a több éve a Kormány
– Önkormányzatok Egyeztető Fórumán kiérlelt módosítások mielőbbi törvénybe foglalása
némileg segíthetné az önkormányzatok mindennapi működőképességét, ezért is szorgalmazták a szövetségek ezek elfogadását, de értelemszerűen mindezek nem pótolhatják az
érdemi és elkerülhetetlen változásokat.
Egy korszak lezárult, új helyzet előtt állunk.
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Helyzetkép
Az önkormányzati szövetségek tiltakoztak a tervezett 120 milliárdos elvonás miatt

Ne tovább!

Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő

Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsának második találkozójára meghívást kapott valamennyi parlamenti párt képviselője – Mesterházy Attila (mszp), Navracsics Tibor (Fidesz), Hargitay János (kdnp) és Geberle Erzsébet (szdsz) – és az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának elnöke Gy. Német Erzsébet.
Az ülésen a szövetségek elnökei közös nyilatkozatot fogadtak el.

„Kellően makacsok leszünk…”

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke
kezdeményezte az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsának második találkozóját. Gémesi a sajtótájékoztatón ismertette
azt az öt pontból álló nyilatkozatot, amelyet
a zártkörű tanácskozáson megtárgyaltak és
a szövetségi elnökök aláírtak. A nyilatkozatban többek között az szerepel, hogy az önkormányzatok nem tudják elfogadni az előkészítés és egyeztetés nélküli pénzügyminiszteri
bejelentést a jövő évre tervezett 120 milliárd
forintos, önkormányzatokat érintő elvonásról. Ezért az önkormányzati szövetségek kez-

deményezik a Kormány- Önkormányzatok
Egyeztető Fórumának (köef) soron kívüli
összehívását.
A szövetségek elnökei hangsúlyozzák, hogy
szükség van az önkormányzati rendszer reformjára, és elvárják, hogy ennek kidolgozásában egyenrangú partnerként vehessenek
részt. Kifogásolják, hogy a kormány ezekben
a kérdésekben eddig érdemben nem egyeztetett velük.
A nyilatkozatban a szövetségek elnökei felkérik a kormányt, hogy az uniós pályázatoknál az áfa növekedés és az árfolyamváltozás hatásait kompenzálja.

Zongor Gábor, a töosz főtitkára újságírói kérdésre reagálva és a
politikusok észrevételeit kiegészítve optimistábban látta az önkormányzatok és az érdekszövetségek érdekérvényesítő eredményeit.  „Amikor makacs volt a szövetségi oldal, ugyan apró
dolgokban, de eredményeket értünk el” – mondta a töosz főtitkára, és példaként említette a vízközmű ügyet, ugyanis az önkormányzatok nyomására tért el a kormány az eredeti privatizációs szándékától. Zongor hasonló magatartást ígért az iparűzési
adóval kapcsolatban is: „szerintem kellően makacsok leszünk a
tekintetben, hogy ne kerüljön az iparűzési adó az apeh-hez beszedési szempontból. Ezekben az ügyekben először a konszenzust meg kell teremteni az önkormányzati szövetségek
között, és utána megpróbálunk következetesen nyomulni annak érdekében, hogy az önkormányzati érdekek a nehéz,
vérzivataros idők ellenére védhetőek legyenek”.
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A „Hetek” tiltakoznak az iparűzési adó
beszedésére vonatkozó kormányzati elképzelés ellen, miszerint azt az apeh hatáskörébe utalnák, ez pedig ellentétes az önkormányzatiság alapjogával.
Az önkormányzati szövetségek nem értenek
egyet, és határozottan ellenzik a vízközmű társaságok tervezett integrációját, ugyanakkor támogatják az önkormányzati tulajdonba adást.  
Az önkormányzati szövetségek elhamarkodottnak és kidolgozatlannak tartják a vagyonadó ingatlanokra vonatkozó részét, ezért
javasolják visszavonását és széles körű szakmai egyeztetés utáni újratárgyalását.
A sajtótájékoztatón Gy. Németh Erzsébet,
az mszp parlamenti frakciója képviseletében
leszögezte, hogy a húszéves önkormányzati rendszer stabil, véleménye szerint nem indokolt az önkormányzatok számának csökkentése, ugyanakkor nagyobb településeknél
– megyei jogú városoknál, a megyéknél, a fővárosnál illetve a fővárosi kerületeknél nem
tartják kizártnak a képviselők létszámának

Helyzetkép
csökkentését. Gy. Németh Erzsébet halaszthatatlannak nevezte az önkormányzati rendszer átfogó reformját. A szocialista politikus úgy fogalmazott, hogy  a parlamentben
a szakmai kérdésben ugyan volt egyetértés,
ennek ellenére mégsem sikerült megteremteni a reform végrehajtásához szükséges  kétharmados többséget. A Konzultatív Tanács
szerepét katalizátorként értékelte, szerinte
a két nagy párt között jó néhány kérdésben
kicsit távolabbról indítva ugyan, de meg lehet teremteni a konszenzust.
Geberle Erzsébet, az szdsz parlamenti frakciójának képviseletében az önkormányzati feladatok újragondolását hangsúlyozta.
Úgy fogalmazott, hogy a szabad demokraták a szolgáltató, polgárbarát, bürokráciamentes önkormányzatok rendszerét látnák
szívesen. A párt gazdasági szakértői az adóreformon belül a helyi személyi jövedelemadó bevezetésének lehetőségét is vizsgálnák,
de ez még csak elképzelés – tért ki az erre vonatkozó újságírói kérdések elől a szabad demokrata politikus.
Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány az elmúlt években több
százmilliárd forintot vont el az önkormányzatoktól, amelyek többek között érintik az egészségügyet és az oktatást is. A Fidesz frakcióvezetője elkerülhetetlennek tartja az állam,
a közigazgatás és az önkormányzatok szerepének tisztázását és a feladatok pontos körülhatárolását. Navracsis Tibor a szocialista
politikus Gy. Németh Erzsébet megjegyzésére úgy reagált, hogy nemcsak arra van szükség, hogy a két párt között legyen konszenzus
közeli állapot, hanem arra is, hogy a szakmai,
önkormányzati érdekképviseletek között is ez
megvalósuljon. Először a problémákat kell azonosítani, ami Navracsics Tibor szerint elsősorban a szakmai viták során tisztázható. 


A töosz kormányok felé megfogalmazott önkormányzati elvárásai az éves küldöttgyűlési és a rendszeres elnökségi határozatokon, az éves megyei polgármesteri fórumokon,
szakmai megbeszéléseken és konferenciákon elhangzott felvetéseken, az önkormányzati vezetők által megfogalmazott észrevételeken, tudományos kutatásokon, valamint
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (oecd) felmérésein és ajánlásain
alapultak. Az elmúlt két kormányzati ciklus hét évében a töosz által elfogadott változtatási javaslatok és kezdeményezések áttekintése fontos leltárt jelent, amely segítheti az újabb átfogó javaslatcsomag tartalmi összeállítását. Tekintettel arra, hogy sok javaslat és elvárás minden évben újra ismétlésre kerül más hangsúllyal, a gyorsleltárnál
az elvárásokat tartalmi szempontból csoportosítva mutatjuk be.

Elvárás-leltár
Szerző: Dr. Zongor Gábor, a töosz főtitkára
Minden esetben kezdeményeztük az állami
és önkormányzati feladatellátás, a feladathatáskör és finanszírozás egységes áttekintését és újragondolását. A feladat-hatáskör
és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozás ügyében azonban érdemi változást eddig nem sikerült elérnünk.
Az önkormányzatok gazdasági alapjainak
megerősítése elengedhetetlen, az adórendszer
átfogó átalakítása mellett. A központi adókkal szemben a helyi adók részarányának növelése átfogó adóreformot igényel. Minden
esetben felemeltük szavunkat a helyi adórendszerbe történő eseti beavatkozások ellen.
Így szorgalmaztuk a földbérletből származó
jövedelemadó miatt kiesett összegek pótlását az önkormányzatok részére. Eredményesen léptünk fel a helyi iparűzési adó megmaradása érdekében, valamint az iparűzési adó
megosztása kérdésében. Szakmai szempontból tettünk javaslatokat az egyes áfa változások esetén a szükséges módosításokra.
Az állami feladathoz állami forrást elv hangsúlyozása mellett kiszámítható finanszírozás
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megteremtésére törekedtünk. A kialakult helyzet tarthatatlansága miatt többször felvetettük az önkormányzati szférában az egyszeri és
kivételes adósságrendező program kidolgozásának és megvalósításának a szükségességét.
Ugyanakkor a közpénzek korrekt felhasználása érdekében támogattuk az önkormányzatok pénzügyi és törvényességi ellenőrzési
rendszerének hatékonyabbá tételét, az önkormányzati alapjogok sérelme nélkül.
Az önkormányzati finanszírozási rendszer átfogó felülvizsgálatát követően a stabilitás érdekében kezdeményeztük az állam
és az önkormányzati szféra közötti választási ciklus időszakára szóló átfogó megállapodás megkötését.

A pályázati rendszer felülvizsgálata

Az önkormányzati finanszírozással szoros
kapcsolatban áll a fejlesztések és pályázatok
kérdése. Több esetben szorgalmaztuk a pályázati rendszer felülvizsgálatát és teljesíthető feltételek meghatározását, valamint a kötelező
önkormányzati feladatok pályázat nélküli tel-
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Polgármesteri
tisztségek

Helyzetkép
Következetesen kiálltunk annak érdekében, hogy ne a lakosság létszámától, hanem a település igényétől és lehetőségétől függjön, hogy a polgármesteri tisztség főállásban
kerül-e ellátásra. Szorgalmaztuk a polgármesterek döntési
pozíciójának megerősítését. A polgármesterek korengedményes nyugdíjazására vonatkozó szabályozás sikeres és kedvező módosítását követően a szabályok további pontosítása
ügyében eddig nem sikerült lényegi eredményt elérnünk.

jesítésének lehetővé tételét. A jelenlegi túlbürokratizált, hosszadalmas elbírálási határidejű rendszer helyett kiszámítható és tervezhető
finanszírozási és pályázati rendszer kialakítására, a jelenleg futó pályázatok - a gazdasági
válságra tekintettel történő - módosítási lehetőségének biztosítására tettünk javaslatot.
Szükségesnek tartottuk a pályázati rendszer
felülvizsgálatát és teljesíthető feltételek meghatározását, valamint az önrésszel nem rendelkező települések részvételi lehetőségének
biztosítását. Szorgalmaztuk a diszkriminációt
kizáró és áttekinthető, valamint esélyegyenlőséget biztosító pályázati rendszert.
Folyamatosan követeltük a területfejlesztés erőteljesebb decentralizálását, társadalmi
kontrollját, valamint a helyi tervezés állami
támogatási feltételeinek megteremtését.

Jobb minőségű közszolgáltatást

Az önkormányzati rendszer átalakítása kapcsán megfogalmazott javaslataink alapvetően
arra irányultak, hogy miképpen lehetne a jelenleginél jobb minőségű közszolgáltatást biztosítani, minél közelebb az érintett polgárokhoz.
Szorgalmaztuk a települések közötti szervezett közúti közlekedés lehetővé tételét. Felléptünk a vasúti mellékvonalak megmaradása érdekében.
Szorgalmaztuk az egyes ágazati szabályok
átfogó felülvizsgálatát és az önkormányzati
mozgástér bővítését. Az elkészített javasla-
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tok a kormányzat rendelkezésére állnak és
alapvetően a kormányzati szándékokon múlik megvalósításuk.
Még a gazdasági válságot megelőzően
elköteleztük magunkat az ésszerű és hatékony önkormányzati működés személyi feltételrendszerének megteremtése mellett.  Kezdeményeztük az önkormányzati képviselőkre
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
kiterjesztését és szigorítását. Az országgyűlési képviselői létszámmal egyidejűleg az önkormányzati képviselő-testületek létszámának differenciált csökkentésére
tettünk javaslatot, miközben nyilvánvalóvá tettük, hogy az önkormányzati szférában érdemi megtakarítás nem ezen a területen érhető el.
Ismételten felvetettük az önkormányzati
választási ciklus és az országgyűlési választási ciklus felező időben történő megtartásának szükségességét.
Kezdeményeztük a választott tisztségviselők és a köztisztviselők viszonyának újraszabályozását. Megfelelő garanciák hiányában
nem támogattuk a jegyzők tekintetében a kormányzati befolyás lehetővé tételét. Kezdeményeztük viszont a települési önkormányzatok
informatikai eszközökkel és programokkal
történő differenciált ellátását.

A testületi önállóság megtartása

Az önkormányzati rendszer átalakítására
vonatkozó kormányzati kezdeményezések
alapvetően strukturális megközelítésűek voltak.
Miközben nem történt meg a települési önkormányzatok helyének és szerepének érdemi tisztázása a kormányzat minden eszközzel
szorgalmazta a többcélú kistérségi társulások
megalakítását. Határozottan kiálltunk amellett, hogy minden települési önkormányzat
tarthassa meg testületi önállóságát.
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A tapasztalatok ismeretében javasoltuk az és�szerű, és hatékony munkamegosztáson alapuló,
valódi társulások fenntartásának támogatását azzal, hogy a finanszírozás mértéke ne az együttműködés formája, hanem annak tényleges tartalma alapján kerüljön meghatározásra.
2000-től kezdve következetesen javasoltuk, hogy a kistérségekben foglalkoztatott
állami alkalmazottak felett – a bérek állami
finanszírozása mellett – a társulások gyakorolják a munkáltatói jogokat.
Kiálltunk a megyei önkormányzatokat sújtó
diszkriminatív támogatási és tartalmi szabályozásokkal szemben. Szorgalmaztuk, hogy
szakmai alapon mielőbb kerüljön sor az erős
középszintre vonatkozó szabályozás kialakítására.

Az átalakítás szempontjai

Az önkormányzati rendszer átalakításával
kapcsolatos kormányzati kezdeményezések
kudarcának meghatározó oka, hogy a javaslatok nem a tényleges helyzet és működési
problémák megoldására koncentráltak, hanem a meglévők helyére lépő új közigazgatási
szintek és struktúrák kiépítésére törekedtek,
feltételezve, hogy az új szerveződések létrejöttével a problémák is megoldódnak.
Az átalakítási folyamat megkezdését megelőzően nem fogalmazódtak meg az elérendő
célok és védendő értékek. Tanulva az eddigiekből szükséges rögzíteni az átalakítás szempontjait, amelyek vázlatosan a következőkben foglalhatóak össze:
- Az önkormányzati rendszer átalakítása optimális esetben együtt kell járjon az államháztartás egészének, valamint az oktatásés egészségügy átalakításával. A változtatás
igényli az Alkotmány és egyéb alkotmányos
törvények módosítását, ezért széles körű politikai konszenzusra van szükség.  

Helyzetkép
- Az egyes önkormányzati feladatok körzetesítésénél szükséges figyelembe venni a foglalkoztatási helyzetet. (Sok kistelepülésen az önkormányzat az egyedüli helyi
foglalkoztató.)
- Meg kell erősíteni a polgármesterek döntési szerepét és súlyát. Jelenleg a polgármesterek a képviselő-testületek foglyai, ami megnehezíti a társulások működését is.
- Nagyobb védelmet és biztonságot kell
nyújtani a jegyzőknek és a közigazgatási karnak, ám az ügyek száma és típusa figyelembe
vételével a szétaprózódott jegyzőségek koncentrálását el kell végezni. Nem a polgármesterek
és az önkormányzatok száma sok, viszont az önálló polgármesteri hivatalok működésének tartalmi
felülvizsgálatát el kell végezni.
- Az e-közigazgatás rendszerének kiépítésével egyidejűleg meg kell teremteni az e-önkormányzás feltételrendszerét is. Az elektronikus közszolgáltatáshoz való hozzáférés alanyi
jogon kerüljön biztosításra és ne az egyes önkormányzatok teherbíró képességétől, illetve szándékától függjön.
- Az adópolitika tekintetében átfogó fordulatra van szükség a központi és a helyi adók
arányának és mértékének vonatkozásában. Az iparűzési adó esetleges megszűné-

Javaslatok

- Azt akarjuk, hogy valamennyi állampolgár pontosan meghatározott önkormányzati
közszolgáltatásban részesüljön, függetlenül
attól, hogy milyen településen él. Meghatározandó, hogy egyes település típusokon milyen
jellegű közszolgáltatások biztosíthatóak. A differenciált hatáskör telepítést a jelenleg hatályos Ötv. is lehetővé teszi.
- Garantálni kell az adott településen helyben nem nyújtható szolgáltatás elérhetőségét,
vagyis meg kell teremteni a szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeit. A meghatározott önkormányzati
minimum-közszolgáltatás elérhetőségét úgy kell
garantálni, hogy azért ne kelljen pályázni.
- A pályázatok a minimum-szolgáltatási
szint feletti fejlesztések megvalósítására vonatkozzanak. Az éves pályázati kiírások a tárgyévet megelőzően, az új költségvetés készítésével egyidejűleg készüljenek el. A forráshiány
miatt elutasított pályázatok a következő pályázati időszak automatikus résztvevői legyenek.
- Az egyes feladatok és hatáskörök felülvizsgálatát követően oda kerüljenek a hatáskörök
(állam, önkormányzat, civil szféra, gazdaság),
ahol a legnagyobb a többlethozzáadott érték, és
ahol a legszínvonalasabb lehet a közszolgáltatás.
- Strukturális átalakítás helyett a működés
gyakorlatát, színvonalát, hatékonyságát kell előtérbe helyezni. Ne a közigazgatási, hanem a feladat ellátási szint legyen a meghatározó.
- A hatáskör telepítés szintjének meghatározásánál ne a lakosság száma, illetve az önkormányzat státusza (község, város, megyei jogú város, megye), hanem a feladat
jellege és az érintettek körének nagysága legyen a meghatározó.
- Az önkormányzatok anyagi fedezet nélkül
újabb állami feladatot már nem tudnak vállalni. A feszültség decentralizációja helyett a felelős
munkamegosztás elve érvényesüljön.

sét fel kell használni a helyi adók megerősítésére, az önkormányzati feladatok teljesítését
lehetővé tevő helyi bevételek biztosítására.
Valódi helyi bevételi források nélkül nem beszélhetünk valódi önkormányzatokról, csupán sajátos, kormányzattól függő végrehajtó szervezetekről.
- Az átalakítással le kell zárni a különféle közigazgatási és önkormányzati szintek vitáját. Szakmai alapelvként kezelendő,
hogy csak egy komplex középszint működése indokolt.
- Az önkormányzati törvény valamen�nyi településre általánosságban fogalmaz
meg szabályokat, politikailag, gazdaságilag
is egyenlőknek tekinti őket. A települési önkormányzatok túlnyomó többsége az ország
települési struktúrájából adódóan községekből
és zömében kistelepülésekből áll. A jogalkotás ez
idáig erre a specialitásra nem volt megfelelően figyelemmel.  
- A nagyobb községek, köztük a volt társközségi székhelyek, jelentős intézmény fenntartási,
ellátás szervezési, működtetési, fenntartási, fejlesztési gondokkal küszködnek, amelyek túlnyomó
része normatív és célzott támogatásokkal oldható meg. Koncentrálni kellene az optimális
település-együttes kialakítására.


Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa június 16-ai ülésén a parlamenti pártok frakcióinak képviselői által elmondottak is bátorítást adnak ahhoz, hogy – bár ki tudja hányadszor – ismételten fogjunk bele az önkormányzati rendszer átalakításának előkészítésébe. Az elmúlt évek átalakítási
folyamatában elsődlegesen a központi hatalom szempontrendszere érvényesült és az önkormányzati szféra alapvetően a kormányzati kezdeményezésekre reagált. Ezen a megközelítésen is szükséges
változtatni, ezért a társ önkormányzati szövetségekkel közösen szeretnénk megfogalmazni javaslatainkat, amelyről a politikai pártokkal és az új kormányzattal folytatnánk vitát. Ehhez a munkához
elengedhetetlenül szükség van a gyakorló önkormányzati vezetők véleményének, javaslatainak
megismerésére, ezért kérjük, hogy írják meg és mondják el álláspontjukat, hogy minél szélesebb körből szerzett ismeretek alapján alakíthassuk ki az egységes önkormányzati javaslatokat.Legyenek aktív
partnerek az önkormányzati rendszer jövőjét meghatározó átalakítási folyamatban!
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Joghelyzet
A töosz fontolgatja, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul

Polgármesterek és a nyugdíjkorhatár
Szerző: Dr. Steiner Erika, a töosz főtitkárhelyettese

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi lxiv. tv. módosítása 2003ban a töosz jelentős sikerének tekinthető. Ugyanakkor a szabályozás még
mindig nem teljes körű és különleges esetekben, így például az időközi választások során nem nyújt megfelelő megoldást. Az akkori törvénymódosítás célja az volt, hogy a több cikluson keresztül szolgáló és az idősebb
korosztályhoz tartozó polgármesterek számára a választási kudarc esetén
tisztességes visszavonulási lehetőséget biztosítson. Az akkor kitűzött és
az Országgyűlés túlnyomó többsége által támogatott cél ma is változatlan. A kérdés az, hogy a mostani nyugdíjtörvény módosítás miképpen érinti a polgármestereket?
A Magyar Köztársaság Országgyűlése május 11-i ülésén elfogadta a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező 1997. évi
lxxxi. törvény módosításáról szóló 2009.
évi xl. törvényt. E törvény rendelkezései
jelentősen érintik a nyugdíjba vonulás feltételeit.
Öregségi nyugdíjkorhatár 2010. január 1-től
Születési év

Nyugdíjkorhatár

1952

62. életév betöltését követő 183. nap

1953

betöltött 63. életév

1954

63. életév betöltését követő 183. nap

1955

betöltött 64. életév

1956

64. életév betöltését követő 183. nap

1957

betöltött 65. életév
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Változik a nyugdíjkorhatár

Fokozatosan, 62-ről 65 évre emelkedik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. Az 1952.
január 1-je előtt születettek esetében marad a betöltött 62. életév, a változás az ezt
követő időpontban születetteket érinti. Esetükben az öregségi nyugdíjkorhatár 2010.
január 1-től a táblázat adatai szerint módosul.

| A módosítás értelmében változnak a pol-

gármesterek korengedményes öregségi nyugdíjára vonatkozó szabályok is.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének véleménye szerint azzal, hogy a módosítás a polgármesterekre
is kiterjed, alapvetően sérül az alkotmány-
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ban biztosított, a társadalombiztosítási ellátás egyik leglényegesebb alapelve, a szerzett
jogok védelme.

A szerzett jogok védelme

Ez a hosszú távú biztosítási ellátás, ahol
a nyugdíjra jogosító életkor meghatározásának, a jogosultsághoz szükséges szolgálati idő
mértékének és a nyugellátás összege kiszámításának, meghatározásának alapvető jelentősége van, erősen igényli a jogbiztonságot.

| A szerzett jogok védelme a jogállamiság

legfontosabb elemét képező jogbiztonság
alapján áll fenn.
A jogbiztonság – többek között – megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a beteljesedett vagy egyébként véglegesen lezárt
jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban keletkezett, tartós jogviszonyok
megváltoztathatóságának alkotmányos szabályokkal való korlátozását (11/1992. (iii. 05.)
ab határozat).

| A társadalombiztosítási jogalkotást meg-

ítélő alkotmánybírósági gyakorlat visszatérő
megállapítása, hogy a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét. Alkotmányunk
szerint a társadalombiztosításnak a szerzett
jogok garantálását az ellátáshoz való alkotmányos jog megvalósítására figyelemmel
kell biztosítania.

Joghelyzet
Hátrányos helyzetben

Azon polgármesterek, akik abban a meggyőződésben indultak a 2006. évi választásokon,
hogy a választási ciklus befejezésével, az új
polgármester megválasztásával, természetesen
teljesítve a Pttv. 13/A §, valamint 13/B. §-ban
foglalt feltételeket, igénybe vehetik a polgármesterek korengedményes öregségi nyugdíját
– álláspontunk szerint – alapvetően hátrányt
szenvednek. A polgármesteri jogviszony  határozott ideig szóló megbízatás, amelynek befejező időpontja – az időközi választások esetét
kivéve – előre kiszámítható. Így a polgármester 2006-ban olyan feltételekkel vállalkozhatott az „utolsó” választási ciklusára, hogy joggal
számíthatott az akkor hatályos törvényi szabályozás által biztosított korengedményes öregségi nyugdíjra.

| Ennek a feltételnek mostani megváltoz-

tatása indokolatlanul hátrányos helyzetbe
hozza a több ciklusban teljesítő és az idősebb

korosztályba tartozó polgármestereket, mivel
egy, már megszerzett nyugdíjjogosultsághoz
kapcsolódó joguktól esnének el.
A töosz véleménye szerint a Tny. fent
említett módosítása teljes mértékben ellentétes a Pttv. 13/A.§-ának, illetve 13/B.§-ának
2003. évben történt  módosítására vonatkozó azon jogalkotói szándékkal, amely alapvetően azt kívánta biztosítani, hogy hosszabb
szolgálati idő után a polgármesteri megbízatás megszűnése ne okozzon feloldhatatlan egzisztenciális problémát a volt választott vezetők számára.

| Mindezekre figyelemmel a töosz levélben fordult az önkormányzati miniszterhez,
valamint a szociális és munkaügyi miniszterhez és kezdeményezte a nyugdíjszabályok
módosításának a polgármesterekre, mint sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező
tisztségviselőkre vonatkozó kiterjesztésének
hatályon kívül helyezését.

A töosz-kezdeményezés nem érinti a nyugdíjkorhatár emelésére vonatkozó
egyéb szabályozást, és nem jelent általános kivételt a polgármesterek tekintetében
sem, ugyanis a 2010-es választáskor már
értelemszerűen az új nyugdíjkorhatár figyelembevételével indulnak a jelöltek a választásokon.
Kedvezőtlen válasz esetén a töosz megfontolja – a fentebb kifejtett alkotmányossági aggályok miatt – az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét.


Igényes
utcabútorok

:: Utasvárók
:: Információs rendszerek

A jogerő után

Boba segélykiáltása
Boba község polgármestere nehéz helyzetéből más kiutat nem találva kéri Magyarország
összes polgármesterét, hogy 20 000 forint felajánlásával segítsék ki települését egy bírságolási ügyből.
Bobát illegális szennyvíz elhelyezés miatt
40 millió forintra bírságolta meg a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség. A település az összes
jogorvoslati fórummal élt, de a bírság maradt.
Boba éves költségvetése 153 millió forint, így a
település forrásai nem teszik lehetővé az aránytalanul nagy bírság összegének megfizetését.
Az, hogy Boba idáig juthatott – a település sa-

ját hibáján kívül – felveti, hogy gondok vannak
a jogi szabályozás, a pályázati kiírások terén, és
talán a felügyelőségek sem feltétlenül a leg-önkormányzat-barátabb formában járnak el.
A TÖOSZ a közelmúltban több bírságolási
esetben is hathatós segítséget tudott már nyújtani a hozzá forduló önkormányzatoknak. Sajnos, Szabó Ferenc polgármester a TÖOSZ-t már
csak a bírság jogerőssé válását követően kereste
meg, így ez esetben csak annyit tehetünk, hogy
problémájára felhívjuk a figyelmet. Nem célunk
azonban a közeljövőben a bobai felhívások tömkelegét eljuttatni az önkormányzatokhoz, ezért
kérjük, hogy amennyiben települése nehéz helyzetbe kerül, időben keresse meg szervezetünket.
Megkeresésüket környezetvédelmi ügyekben a
keil@toosz.hu email címre juttathatják el.
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Esélyegyenlőség

Probléma van bőven, de...
A polgármesternők Abasáron tanácskoztak
Szerző, fotó: L. Balla Mónika, a töosz koordinációs titkára

A töosz Polgármesternői Tagozata június elején Abasáron tartotta közgyűlését. Az esemény házigazdái – Zsíros Sándorné, a tagozat elnöke, Alsózsolca polgármestere és Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármestere – fogadták az ország
különböző pontjairól érkező polgármester asszonyokat, valamint a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium képviselőit. A programot ugyan a nőtagozat szervezte, de az nemcsak nőknek szólt, így a tanácskozásról nem hiányzott Zongor Gábor, a szövetség főtitkára, Galuska László, Nyékládháza polgármestere, a töosz
társelnöke és Kaszai János, Vésztő polgármestere, a töosz Békés megyei tagozatvezetője sem. Nem csoda, hogy az abasári tanácskozás az elmúlt napokban jelentős sajtóvisszhangot kapott, hiszen az ott felvetett témák: a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem vagy az út a munkához elnevezésű kormányprogramból adódó feladatok a településpolitikusokat nap mint nap „sújtják”. Épp
ezért az előadók közül sem Korózs Lajos államtitkár, sem Kovárik Erzsébet szakállamtitkár nem volt könnyű helyzetben, fogalmazhatunk úgy is, hogy kaptak hideget, meleget, amikor a polgármesterek mondták el véleményüket. Tanulság volt
bőven, érdemes megfontolni.
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A 2010-es Európai Év

Korózs Lajos a 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve
Nemzeti Program ismertetését tartotta fontosnak. Az államtitkár kiemelte, hogy a program célja az, hogy a lisszaboni stratégiában
tett kötelezettségvállalásoknak megfelelően
több és jobb munkahely biztosításával, nagyobb társadalmi kohézió jöjjön létre; lehetőségük legyen a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élőknek a véleményük
kifejezésére és helyzetük javítására, megváltoztatására. Az Európai Unió költségvetéséből összesen 17 millió eurót különítenek el
erre a célra.
Az Európai Év tevékenységeinek összehangolására megalakult a Tanácsadó Bizottság,
amelynek tagjait az egyes tagállamok delegálják, elnöke az eu Bizottság képviselője. Minden tagállamnak ki kell neveznie egy, az uniós
források kezelésére akkreditációval rendelkező Nemzeti Végrehajtó Testületet. A testület
feladatai: a 2010-es Európai Év Nemzeti Programjának elkészítése, végrehajtása, figyelemmel kísérése, értékelése. A magyar Nemzeti
Végrehajtó Testület feladatait az esza Nonprofit Kft. gyakorolja. Már létrejött a Nemzeti
Konzultatív Testület is, amelynek az a feladata,
hogy  a Nemzeti Programot megtárgyalják és
jóváhagyják. Ez már megtörtént, május 12-én
benyújtották az Európai Bizottságnak. A Nemzeti Konzultatív Testület tagjai: az érintett tárcák és a közigazgatási szervezetek képviselői,
civil szereplők, szakemberek valamint a szegénységben élőket reprezentálók. A Konzultatív Testület munkájához kapcsolódó adminisztratív teendőket a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium keretében működő Társadalmi Befogadás Iroda látja el. A magyar Nemzeti Program főbb szempontjai: a befogadó
munkaerőpiac megteremtése és az inaktivi-

Esélyegyenlőség
tás csökkentése, a gyermekszegénység vis�szaszorítása, a területi és lakhatási hátrányok mérséklése, amelyek a 2008–2010-es
időszakra vonatkozó Társadalmi Összetartozásról szóló Nemzeti Cselekvési Tervben
szerepelnek.
Az államtitkár tájékoztatást adott az Európai
Évvel kapcsolatos eseményekről, tájékozódási
és pályázati lehetőségekről is. A program nyitórendezvénye 2010. január 21-én Spanyolországban, a záró esemény 2010 decemberében
Brüsszelben lesz. Az Európai Év honlapja információs központként (www.szegenyseg2010.hu)
működik majd. A Nemzeti Program keretében
kiírt pályázatok, közbeszerzések bonyolítását az esza Nonprofit Kft végzi. A pályázatok, illetve a közbeszerzések egy része már
idén megjelenik.

Út a munkához

Dr. Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakállamtitkára az Út a munkához Programról tartott előadását négy pontban összegezte.  
Honnan indultunk? Véleménye szerint a program nem a monoki kezdeményezéssel indult, hiszen évek óta tudjuk, hogy az 500 ezer fő feletti
munkanélküliség, a 200 ezer fő feletti szociális
segélyezettek létszáma súlyos társadalmi probléma. Nagyon magas a 30 éven aluli segélyezettek
létszáma, és a segélyezettek iskolai végzettsége
alacsony, vagy olyan elavult szakmai ismerettel rendelkeznek, ami miatt a nyílt munkaerőpiacon az elhelyezkedésük lehetetlen.
Az átalakítás elvei. Kovárik Erzsébet szerint
minden olyan hír, vélemény, amely szerint a
munka szankció, téves. Aki a nyílt munkaerőpiacon képtelen elhelyezkedni, azok számára lehetőséget nyit a közfoglalkoztatás,
hogy ne távolodjanak el véglegesen a munka világától. A program egyik alapelve, ami

az Európai Unió egyik szociális alapelve is,
hogy „érje meg dolgozni!” Ez ellen hat a foglalkoztatás, munkába állás bizonytalansága,
és az, hogy  a szociális ellátásba hosszú idő
után kerülhetnek csak vissza, azok, akik elvesztik az állásukat. Ezért is sajnálatos, hogy a
beterjesztett törvényjavaslattal szemben nem
sikerült az egy éves együttműködési kötelezettség időpontját rövidíteni.
Hol tartunk? Igen nagy eredménynek tekinthető, hogy az önkormányzatok többsége elvégezte a szociális segélyezettek felülvizsgálatát, elindította a programot, és elkészítette
a közfoglalkoztatási tervét. Az önkormányzatok és a munkaügyi szervezetek között
együttműködő kapcsolat alakult ki. Problémát okoz, hogy a törvényjavaslatban szereplő
önkormányzati rendeletalkotási jogot az Országgyűlés nem szavazta meg, így csak három felmentési ok maradt a törvényben, ez
azt jelenti, hogy közel 160 ezer ember négy és
fél hónapos közcélú foglalkoztatásáról kell az
önkormányzatoknak gondoskodniuk.
Mi az elérendő cél? A program célja, hogy az
eddigi passzív segélyezés helyett, egy fokozott
együttműködési kötelezettséggel lehetővé tegyük, hogy a tartós munkanélküliek számára
ne csak a segély legyen az egyetlen elérhető lehetőség, hanem az önkormányzatok által felkínált közfoglalkoztatással és az ebből eredő
magasabb jövedelemmel, munkatapasztalat
szerzésével, képzéssel legyen kilátásuk helyzetük megváltoztatására. Ebben a feladatban
megnőtt a családsegítők szerepe is.

Praktikus szakmákat kellene oktatni

Takács Pálné, Szorgalmatos polgármestere
igazságtalannak tartotta, hogy 28 500 forintot kapnak a rát-osok, az ápolási díjon lévők
pedig 20–30 ezret. | Kurcz Mária, Vereb polgármestere elmondta, hogy a pénzügyi válság
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miatt a közfoglalkoztatási tervet már módosítani kellett, az elbocsátások miatt jelentősen
nőtt a munkanélküliek száma, ezzel párhuzamosan az önkormányzat költségei is növekedtek. Az egészségügyi alkalmasság megállapításánál, ha az orvos alkalmatlanságot állapít
meg, nincs mit tenni, akkor sem, ha ez nem
fedi a valóságot. | Pergő Margit, Berhida településvezetője úgy vélte, hogy az iskolázottsággal van az alapvető probléma. A felnőtt
embereket nem az adófizetők pénzén kellene
képezni. A megoldás az általános iskolai oktatásban való részvétel, az iskola teljes befejezése lenne. Probléma még, hogy ha a szakmai
képzés alatt kevesebb pénzhez jutnak az emberek (71 ezer helyett 28 ezer), akkor inkább
nem vesznek részt, emiatt viszont lecsúszhatnak hasznosítható, megélhetést biztosító szakma megszerzéséről. Egyébként pedig praktikus szakmákat kellene oktatni. A rokkantak
felülvizsgálatakor, 50 százalékról visszaminő-
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sósorban, fehérít a gazdaságon. A gond azonban az, hogy nincs forrás munkaruhára és eszközökre, nem lehet az embereket kiközvetíteni
vállalkozókhoz és sok önkormányzatnak hitelt
kell felvennie az utófinanszírozás miatt. | Sike Ferencné Ormosbányáról megjegyezte, hogy
egyedüli munkaadó az önkormányzat. Mi lesz
azokkal az emberekkel, akik nem tudják ledolgozni a 90 napot, milyen juttatást kaphatnak? A program jó, rendet teremt, de iskolázottsághoz kellene kötni. Az élőmunka terheit
csökkenteni kellene, talán így több munkahely
jönne létre. | Nagy Gáborné Dunaföldvárról azt
javasolta, hogy a beiskolázást nem nyárra kellene ütemezni, hanem télre, mert akkor amúgy

LEG és LEG

sítik az embereket 25 százalékra, így elveszítik eddigi járandóságukat. Az a kérdés, hogy
velük mi lesz? Gondot jelent a munkairányítás. Tíz emberre kellene egy felügyelő, de aki
alkalmas lenne a feladatra nincs munkanélküli állományban, őket hosszabb ideig kellene foglalkoztatni, állományba venni. Sokaknak októberben jár le a munkanélküli járadéka,
így nincs meg a 90 nap ebben az évben, ez adminisztrációs problémát okoz. Kedvező lenne,
ha a kiírt pályázatokon lehetne eszközökre forrást nyerni. | Galuska László, Nyékládháza polgármestere szerint a program pozitív előnyeihez tartozik többek között, hogy az embereket
visszaszoktatja a munka világába és nem utol-
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ÖNökkel, ÖNökről, Önöknek!

Kedves Olvasóink! A töosz 20 éves születésnapját ünnepelve folyamatosan dolgozunk folyóiratunk tartalmi megújításán, amely reményeink szerint az Önök
érdeklődésével és igényeivel is találkozni fog. Az új tipográfia, a tartalmában is
megújult rovatok és a könnyedebb hangvétel mind azt a célt szolgálja, hogy folyóiratunk a korábbiaknál is bővebb
körhöz jusson el. Azt szeretnénk, ha a
településpolitikusok közül mind többen
éreznék sajátjuknak lapunkat. Szeretnénk, ha az ÖNkormányzat hasábjain
minél több aktuális, hiteles, adott esetben „kis színes” jelenne meg a szövetség
tagjainak munkájáról, szeretnénk beszámolni az általuk képviselt települések
eredményeiről és gondjairól.
Éppen ezért egy korántsem szokványos kéréssel fordulunk Olvasóinkhoz.
Úgy gondoljuk, hogy az eltelt két évtized
alatt számtalan olyan kisebb-nagyobb önkormányzat csatlakozott szövetségünk-

sincs annyi munkalehetőség. Jó volna, ha hos�szú távon lenne biztosítva a forrás a program
folytatására. | Halászi Attiláné Nemesdédről
elmondta, hogy segítségre lenne szükség a lakásmaffiával szemben.
Dr. Kovárik Erzsébet válaszában kifejtette,
hogy felül nyitott a program előirányzata, de
nem tudni, hogy meddig lesz rá forrás. Az önkormányzatok nagyon jól megoldották a programmal kapcsolatos feladatokat, sok a pozitív vis�szajelzés, ezzel együtt legalább 25 év kell a jobb,
kedvezőbb helyzet elérésére. Sikerként értékelte például a „potyautasok” leválasztását, ennek
eredményeképpen kiszűrhető a „nem akarunk
és a nem tudunk dolgozni” hozzáállás.


höz, akik talán már csatlakozásuk pillanatában, vagy csak az azóta eltelt idő
során, de valami olyan egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, melyről azt gondolják, hogy valamely objektív szempont
szerint „legeknek” számítanak hazánk
önkormányzati palettáján,  térképén. Mire is gondolunk? A legkisebbtől a legnagyobbig, a legfiatalabbtól a legrégebbiig,
bármilyen kiemelkedő, netán rendhagyó
tulajdonsággal, jó eséllyel pályázhatnak
a lapunkban való megjelenésre.
Kérjük mindazokat a közösségeket, akik
bármilyen megközelítésben érintettnek vélik magukat, jelentkezzenek írásban vagy
telefonon a szerkesztőségünkben. A jelentkezőket, beérkezett sorrend alapján a közeljövőben egy új sorozat szereplőjeként
bemutatjuk az ÖNkormányzat hasábjain.
Bízunk benne, hogy felhívásunk érdeklődésre talál, és ennek köszönhetően érdekes
információkkal lehetünk majd gazdagabbak, ÖNökkel, ÖNökről,  Önöknek.

A szerkesztő

Lapzárta után

Képzés

Önkormányzati kapacitásépítési program  2009–2010

Norvég módra
Szerző: Dr. Boda Boglárka, a töosz jogi titkára, Sabján Katalin, a töosz nemzetközi titkára

Hosszas előkészületek után 2009 májusától nekikezdhettünk önkormányzati kapacitásépítési projektünk végrehajtásának és a támogatási szerződés előkészítésének partnereinkkel: a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (ks) és a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karával. Amint arról e
hasábokon több ízben számot adtunk, a töosz-tagoktól érkező igények és folyamatos észrevételek nyomán pályázatot nyújtottunk be az egt/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatására az önkormányzati választott képviselők képzési
rendszerének megteremtésére. A pályázati támogatást elnyertük! A hasznos, hatékony, népszerű és hosszú távon is fenntartható képzési rendszer működtetéséhez elkötelezett projekt-partnereket találtunk. Együttműködési készségünket, nyitottságunkat ezúton is jelezzük, és várjuk a projektben közreműködő szakértőket,
a leendő képzőket és a képzendőket.

Már az alapelvek meghatározásakor is
az volt a célunk, hogy a tényleges célcsoport, a polgármesterek igényeinek, elvárásainak maximális figyelembevételével állítsuk
össze a képzési anyagot. Ennek érdekében
egy szakmai műhelybeszélgetés keretében
vitattuk meg és kértük ki polgármestereink
véleményét a Polgármesteri Akadémia tervezett oktatási tematikáját illetően.
A megbeszélés nagyon hatékony és eredményes volt. Reményeink szerint a képzési
rendszer egyedülálló módon segíti azon ismeretek bővítését, amelyek a polgármesterek mindennapi életével függnek össze, és
„tudásátadás” helyett „kompetencia-átadásra”
irányulnak. Az elméletet megalapozó kép-

zést minden oktatási napon kiegészíti a példákkal fűszerezett gyakorlati ismeretátadás. A három szekcióban gyakorló, jelenleg
polgármesteri tisztséget betöltő, illetőleg

Pályázati felhívás!

Akadémia polgármestereknek

Øystein Haugen, a norvég szövetség
nemzetközi projektmenedzsere
már nem aktív, de nagyfokú tapasztalattal
és gyakorlattal rendelkező, volt településvezetők aktív részvételére számítunk, akik
megosztanák tapasztalataikat és közkinccsé
tennék pótolhatatlan tudásukat.
A tíz,  két-két napos oktatási alakalomból öt
alkalommal interaktív módon, tréning formájában történne a képzés, ahol a résztvevőkkel
többek között megismertetnénk a hatékony
kommunikáció, tárgyalástechnika, médiakezelés, konfliktuskezelés, partnerségépítés
technikáit, valamint bevezetnénk őket a hivatali etikett és  protokoll rejtelmeibe.
A Polgármesteri Akadémia élén tízfős Irányító Bizottság áll, melynek tagjait a konzorciumi
partnerek delegálják. A bizottság határozza meg
és hozza meg a végső döntést a metodika, tematika, a jegyzetek és a szakértők kérdésében.

Az Önkormányzati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján 2009–2010 című norvég pályázat keretében megvalósuló, 2009 októberében induló Polgármester Akadémia oktatókat, trénereket keres az akadémia képzési tematikájában részletezett tantárgyak oktatására, tréning tartására és a tananyag kidolgozásában való részvételre.
Az akadémia képzési tematikája, részletes pályázati feltételrendszer és adatlap letölthető a
TÖOSZ honlapjáról, a www.toosz.hu oldalról. A pályázatot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kell benyújtani elektronikusan a boda@toosz.hu email címre, valamint
levélcímünkre: 1368 Budapest 62. Pf. 908. A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, szakmai képzettségét igazoló okmányok másolatát. A pályázat benyújtási határideje:
2009. július 10. A pályázat elfogadásáról a Polgármester Akadémia Irányító Bizottsága 2009. július
15-én dönt, amelyről írásos értesítést küld.

2009. június
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Képzés
A töosz négy fővel, míg a másik két konzorciumi partner (Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kara, valamint a norvég szövetség (ks) ) három-három fővel képviselteti magát a bizottságban. Szövetségünk
részéről a bizottsági munkában részt vesz dr.
Zongor Gábor főtitkár, aki ellátja egyúttal a bizottság elnöki feladatait is, tagok továbbá Nagy
Gáborné, a töosz társelnöke, Dunaföldvár polgármestere, Dicső László, a töosz elnökségének
tagja, Alsómocsolád polgármestere,  valamint
dr. Boda Boglárka, a töosz jogi titkára, az akadémia szakmai koordinátora.
Az Irányító Bizottság első, júniusi ülésén a résztvevő partnerek személyesen is
találkoztak, és megismerkedhettek a norvég szövetség képviselőjével. A bizottság
elfogadta a Polgármesteri Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzatát, éves mun-

katervét, véglegesítette a képzési tematikát,
valamint a szerzők, oktatók kiválasztására
irányuló pályázati kiírásokat, és kidolgozta a képzésre jelentkezők kiválasztására irányuló szempontrendszert.

Költséghatékony, új és innovatív megoldásokat
keresünk, szakembereket és elkötelezett helyi
politikusokat, akik szívesen részt vesznek ebben a közös munkában. Kapcsolat: dr. Steiner
Erika főtitkárhelyettes steiner@toosz.hu.

Az egymától való tanulás módszere

Képviselő-testületek tréningje

Az önkormányzati közszolgáltatások négy
fő területén: oktatás, egészségügy, szociális
ellátás és környezetvédelem-energetika, önkormányzati vezetők és köztisztviselők segítségével szeretnénk meghonosítani a norvég
önkormányzati szövetség által már sikerrel
alkalmazott új módszert. Összesen 16 work
shopot rendezünk ezekben a témakörökben,
amelyekben a cél, hogy személyes kapcsolatokon keresztül, bevált jó gyakorlatokat bemutatva lehetőséget adjunk az önkormányzati szolgáltatások fejlesztésének ösztönzésére.

A Norvég Önkormányzati Szövetség és
számos más európai szövetség által már sikerrel alkalmazott képzések kidolgozását
2010 tavaszán kezdjük, hogy a 2010-es választásokat követően felkészült szakemberek utazhassanak a településekre az interaktív tréninggel segítve az önök munkáját.
Kapcsolat: Sabján Katalin nemzetközi titkár
sabjan@toosz.hu.
Keressen minket, ha részt venne programunkban, de várjuk észrevételeiket, konstruktív javaslataikat is!


Konferencia

Szerkeszetette: Pozsgai Péter a TÖOSZ nemzetközi titikára

A Német Városok és Települések Szövetsége lobbijának köszönhetően lehetőséget kapott az Európai Kisvárosok Hálózata, hogy a Budapesten megtartott „Küzdelem a vidéki szegénység és társadalmi kirekesztődés ellen” című konferencián Galuska László, Nyékládháza polgármestere, a töosz társelnöke előadást
tarthasson. A programot az Európai Bizottság szervezte.
Az eu Kohéziós politikája – eszköz a vidéki szegénység kezelésére. A szegénység és a szociális kohézió komoly problémája a kisvárosoknak. Fontos
hogy az eu jelen legyen ezekben a hátrányos régiókban. Ma probléma, hogy – sok helyen – az emberek
nem érzékelik az eu jelentőségét,  ami viszont az eu demokratikus alapjait ingathatja meg. A kohéziós politika
ezen a szinten nagyon fontos szerepet játszik. Hosszabb
távon az európai alapokhoz való nehézkes hozzáférés
kiábrándultsághoz vezethet, erősítve így a lakosságtól
és a térségektől egyre inkább távolodó Európa képzetét – mondta Nyékládháza polgármestere, aki szerint az európai segélyek a kisvárosok számára nehezen elérhetők. Erre kellenek megoldások.
A kisvárosok attól tartanak, hogy kiszorulnak az európai támogatások köréből, mivel gyakran nem ren-
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delkeznek megfelelő szakértelemmel, kisléptékű projekteket dolgoznak ki, így egyre nehezebben jutnak
hozzá az európai alapokhoz. Következésképpen a kisvárosok a szükségleteiknek jobban megfelelő pénzügyi eszközökre tartanak igényt, hogy projektjeik így
könnyebben részesülhessenek az európai alapok támogatásából. Ezeknek az alapoknak az elosztása nem 
korlátozható csupán a nagyvárosi központokra; erőteljesebben kellene koncentrálódniuk a legjobban
rászoruló területekre.
A kisvárosok hangsúlyozzák, hogy egy régión belül
is vannak eltérések. Javasolják az európai alapok elosztásának megreformálását, célirányosabbá tételét.
Vannak ugyanis olyan területek, amelyek nem jutnak
nuts ii szintű uniós támogatáshoz, a nuts iii szintjén viszont lehetőségük lenne rá.

2009. június

Kiemelt igény a kisvárosok részéről, hogy a demografikus faktor része legyen az európai segélyeket meghatározó kritériumoknak. Felhívják a fegyelmet arra,
hogy az eu egyes régióiban nyugtalanító demográfiai
tendenciák tapasztalhatók: számos kisváros aggódva
szemléli, amint lakosságuk az évek során megfogyatkozik. Ezért fontos, hogy ez a szempont megjelenjen az uniós alapok elosztása során figyelembe veendő kritériumok között. A demográfiai változások eltorzíthatnak
más mutatókat (például a foglalkoztatási arányt) is, illetve újabb elemekre, például egy terület dinamizmusának hiányára mutatnak rá. A munkanélküliségi ráta,
például amiatt is alacsony lehet, hogy egy adott régióban nincs aktív népesség, vagy hogy egy terület – munkahelyek hiányában – kihalófélben van – hívta fel a figyelmet előadásában Galuska László.


Arcok

Margó térségpolitizál
Szerző: Szabados Gábor újságíró | Fotó: Mocsári László fotóriporter

Érezhető a válság? Mi a helyzet az alsózsolcai ipari parkban? – kérdezem
a város polgármesterét, Zsiros Sándorné Margót, ak i így fogalmaz:
„Az ipari parkban mintegy ezerötszázan dolgoznak, jelentős leépítés
eddig nem volt. Remélem, ezután
se lesz. Folyamatosak a tárgyalások
a potenciális befektetőkkel, illetve
az itt levők közül többekkel a fejlesztési elképzeléseikről, melyeket
– természetesen – minden törvényes
eszközzel támogatunk.”
– Alsózsolca Miskolctól 12 kilométerre fekszik, és
nem nehéz kitalálni, ha van Alsó-, akkor van Felsőzsolca is. Milyen a kapcsolatuk a szomszédos településekkel? Felsőzsolcának is van ipari parkja, hamarabb volt mindkét településnek, mint
Miskolcnak. Most már azért  folyik a harc,
hogy betelepülőt „fogjanak”!
– Nem folyik a harc – igazít ki Margó.
Vagy ha igen, akkor az nem közöttünk, hanem a mi régiónk és más régiók között. Például a  mi térségünk és Szlovákia között.
Abszolút jó az együttműködés mind Felsőzsolcával, mind Miskolccal. (Miskolc polgármestere szocialista színekben nyerte el a posztját,
Felsőzsolcáé a Fideszében, Margó függetlenként – szerk.)

2009. június

– A politika nem áll önök közé?
–  Nem áll, nem is állhat, mint ahogy
hozzánk a testületi ülésekre se jön be. Ha
olykor valaki mégis politizálni kezd, az pillanatokon belül jobb belátásra tér. Régen
tudjuk, hogy nekünk nem pártpolitizálni kell, hanem településpolitizálni. Még
inkább „térségpolitizálni”. Így mutathatunk fel erőt.
Hadd tegyem hozzá: amikor kezdő polgármester voltam, sok-sok jó tanácsot kaptam
Felsőzsolca polgármesterétől, Fehér Attilától. Nem keveset segített abban, hogy minél
hamarabb el tudjak igazodni a teendők között, hogy a bevált módszereket, eszközöket
alkalmazzam.
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Pályáztak, nyertek, kezdhetik

Arcok
17,5 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert Alsózsolca a polgármesteri hivatal szervezeti
korszerűsítésére. A beruházás teljes összege 18,6 millió forint, amelyből az ügyviteli feladatok korszerűsítését, informatikai eszközök beszerzését és a dolgozók képzését kell megoldani. A polgármester asszony elmondta: várhatóan augusztusban elkezdődik a fejlesztés. A polgármesteri hivatal mellett egy új parkoló kiépítését kezdték
meg, a beruházás várható összege 7 millió forint. A parkoló térköves burkolattal, térvilágítással, parkosítással épül.
Nem csak autóknak lesz hely, kerékpártárolót is kialakítanak.
50 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a település gyermekjóléti alapellátásának infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás teljes összege 58 millió forint, melyből az Idősek Napközi Otthonának udvarán lévő gyermekjóléti szolgálat épületét bővítik és fejlesztik. Az összegből foglalkoztató, szociális helyiségek, ügyfélszolgálati irodák épülnek, valamint egy konferenciaterem, és új eszközök beszerzésére
nyílik lehetőség. A támogatási szerződést nemrég kötötték meg, így az előkészítési és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után várhatóan augusztusban elkezdődik a beruházás.
„Önkormányzatunk korábban két ízben pályázott a Fekete István Óvoda bővítésére és felújítására. Miután mindkét pályázat sikertelen volt, a képviselő-testület döntése alapján az idén önkormányzati forrásból
– több mint 50 millió forint összegben – megcsináljuk a beruházást. Emellett még egy utolsó reményünk
van, hogy támogatáshoz jussunk, mert az önkormányzati miniszter rendeletében kiírt pályázatot benyújtottuk, ahol 20 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatunk, ha a pályázatunk kedvező elbírálásra talál. A közbeszerzési eljárás befejeződése után várhatóan júliusban elkezdődnek a munkálatok...” –
mondta el Zsiros Sándorné. Ez volt a helyzet a pályázat eredményhirdetése előtt. Azóta viszont reményeik
(részben) valóra váltak: ha nem is 20, de 10 millió forintot nyertek óvodafelújításra.

„Saját” metodista lelkész

– Akkor tehát minden szép és jó, még a válság is
elkerüli Alsózsolcát, vágjunk bele a végeérhetetlen eredmények felsorolásába?
– Szó sincs erről, gond van bőven. A településen 6200-an laknak, közöttük sokan
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családban. És e családokban sok-sok
olyan gyerekkel, aki hol jár iskolába, hol nem,
és a körülményei egészen más irányt mutatnak neki, mint ami kivezetné a szegénységből és a lumpenlétből.
– Van-e számukra remény?
– Van! Úgy hívják: Erdei Nagy László.
„Saját” metodista lelkészük, vagyis alsózsolcai és cigány. Az önkormányzat telket
adott a metodista egyháznak, amely imatermet működtet és adományokból templomot
fog építeni. Az egyház, a lelkész rengeteget
tesz a szegényekért, közöttük a gyerekekért,
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akik ezt méltányolják. Talán ez lehet felemelkedésük egyik mozgatója. Mielőtt túl sötétre
festenénk a képet: az erőszakos cselekmények
egyáltalán nem jellemzőek, apróbbak viszont
vannak. Reméljük, hogy csökken a számuk,
ebben szerepet kell játszania, hogy az alsózsolcai önkormányzat tavaly saját beruházásban létrehozta a rendőrségi Körzeti Megbízotti
Irodát, most áprilisban a Felsőzsolcai Rendőrőrs egyik önálló körzeti megbízotti csoportja
kezdte meg  a  működését Alsózsolcán.

Az emberek nehezen nyílnak meg

Alsózsolcán 250 körül van a vállalkozások
száma: egyénitől a nagy cégekig. 1997-től van
ipari parkjuk, ahol a legnagyobbak a ch Rt. -  
ők az ipari park tulajdonosai is -, a Sanminasci Kft. és a Baumit. Az ipari parkon kívül is
vannak jelentős vállalkozások, mint az sw-Umwelttwchnik Kft. vagy az Alsózsolcai Kavicsbánya. Beindult a volt Ongai Csavargyár területének fejlesztése, jelenleg négy cég van ott.
Az önkormányzatnak számos intézménye van,
közöttük három iskola, két óvoda, orvosi rendelők, de vannak fogorvosok, van labor, fizikoterpáiás részleg és van közösségi ház is. A közösségi ház kapcsán az alsózsolcaiságról, vagy inkább
annak hiányáról beszél Margó. Kevés a lokálpatrióta. Akik vannak, többnyire idősek, ők nehezen mozdulnak ki otthonról. Sokszor hiába
vannak jó programok a közösségi házban, csekély az érdeklődés ezek iránt. Azt mondja a polgármester asszony, hogy „az emberek nehezen
nyílnak meg. A többség passzív. Ennek oka az is,
hogy sokaknak még nincs kötődésük a településhez. Pedig van – és működik – táncklub, kórus, nyugdíjasklub, női klub.” Margó szerint túl
nagy a település ahhoz, hogy az alsózsolcaiak eljárjanak a rendezvényekre. A kábeltévé viszont
összehozza az embereket. A visszajelzésekből
tudni: sokan nézik.

Arcok

Hét éves volt Bán Margit Rebeka (Zsiros
Sándorné), amikor alsózsolcai lett. 1998-tól
(független) képviselő, 2001-től polgármester. Időközi választáson nyert, toronymagasan a másik indulóval szemben. 2002-ben
hárman indultak, akkor is elnyerte a többség
bizalmát, mint ahogy 2006-ban, ugyancsak
három induló közül, szintén utcahosszal a többiek előtt. Alsózsolcáért, a kistérségért, más
szervezetekben országos ügyekért dolgozik.
(Újabb megbízatás: 2010 az EU-ban a szegénység és társadalmi kirekesztettség éve,
Margó is delegáltja a magyar konzultatív
testületnek.)
Otthon a házimunka az övé, de az ügyintézésben – mármint a háztartással kapcsolatos ügyintézésben – maximálisan számíthat a férjére. Sajnálja, hogy a településnek
alig vannak fennmaradt történelmi emlékei, az viszont fontos célja, hogy Alsózsolca
felkerüljön a vízitúrázók, táborozók térképé-

Névjegy

Horgászok örömére

Zsiros Sándorné (Bán Margit Rebeka) 1957. január 11-én született Csobajon. Házas, egy fiuk van. Iskolái:
Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc, 1975) szakosított matematika tagozat, Bánki Donát Gépipari Műszaki
Főiskola, Budapest (1980), Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, gazdálkodási szak (2001). Szakképzettsége: okleveles rendszerszervező üzemmérnök, szakokleveles mérnök-közgazdász.
Tisztségek: Zsiros Sándorné az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) Politikai Bizottságának tagja, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) Polgármesternői Tagozatának
vezetője, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottságának elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Önkormányzati Szekciójának alelnöke, a GW-Borsodvíz
Kft. felügyelő bizottságának elnöke, Alsózsolca Idősügyi Tanácsának elnöke, a Bükk-Mak Leader térségfejelesztő nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke.

re. Ott a Sajó, „csak” ki kell alakítani a kellemes szabadidős programok feltételeit. Hasonlóan, mint ahogy azt az SW Umwelttechnik
Kft., annak osztrák tulajdonosa teszi: környezettudatos szemléletének köszönhetően az elmúlt években tiszta, rendezett környezetet
alakított ki a Házgyári-tó területén. A korábbi években felgyülemlett szemét és törmelék
eltakarításával, tereprendezéssel, parkosítással jelentős mértékben hozzájárult Alsózsolca

2009. június

tisztaságának javításához. A helyi horgászok
örülnek a bekövetkezett változásnak.
A polgármester is szereti a természetet, és
kedvenc hobbija a horgászat, erre azonban
mostanában egyre kevesebb ideje jut. Persze,
azért nem  nagyon fogja bánni, ha a következő önkormányzati ciklusban  se jut majd
ideje pecázni, ha úgy alakul, tovább dolgozik másokért, a településért  – polgármesterként. 
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Gazdálkodás
Az önkormányzatok elemi érdeke az adóbevételek megállapítása és beszedése

Ki szedi be az adót?
Szerző:  Szmetana György, a töosz helyi adók szakértője, dr. Zongor Gábor töosz főtitkár

16

A Bajnai-kormány válságkezelő programjának részeként az Országgyűlés elé beterjesztett
adótörvény módosítási javaslatok érintik a helyi adóztatás kérdését is. Miközben a közfigyelem elsődlegesen az ingatlan adóból vagyonadóvá átalakult új adónemre koncentrál,
nem szabad megfeledkeznünk a helyi adók meghatározó adónemére, a helyi iparűzési
adóra vonatkozó változtatási kezdeményezésről sem.

zésre áll, a tervezet szerint a befizetés lényegesen
hosszabb úton jutna el az önkormányzatokhoz. A minimum 35 napos utalási idő likviditási,
finanszírozási kérdéseket vet fel, illetve az átállás első évében – egyes szakvélemények szerint
- tényleges bevételkiesést is okoz.

Miről is van szó? A kormány által beterjesztett törvényjavaslat szerint 2010-től a helyi
iparűzési adót és járulékait az állami adóhatóság számláira kellene befizetni. Látszólag
egyszerű technikai változtatásról van szó,
amelyet a kormány szerint az adózók adminisztrációs terheinek csökkentése, az adóalanyokról az apeh szervezeténél rendelkezésre álló információk egységes kezelése,
valamint az önkormányzati adóhatóságok
tehermentesítése indokol.
Az iparűzési adó apeh általi beszedését az önkormányzati szövetségek – a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos
Önkormányzati Szövetsége (kösz) kivételével – elutasították, nem értettek egyet ezzel az államosítási kezdeményezéssel. A Kormány – Önkormányzatok Egyeztető Fórumát
(köef) megelőző önkormányzati oldalülésen
dr. Wekler Ferenc, a kösz elnöke jelezte, hogy
tekintettel a községi polgármesteri hivatali
munkatársak kis létszámára, az ott működő
adóhatóságok nem képesek megfelelő szinten
ellátni adóbeszedési, végrehajtási feladataikat,
főleg a megfelelő menedzsmenttel rendelkező
gazdasági társaságok esetén. A kösz elnöke

Az államosítás csak fél megoldás
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ezen álláspontját a május 22-ei köef ülésén
is megerősítette. A további egyeztetési folyamat eredményeként az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsának június 16-ai
ülésén már egységesen utasították el a szövetségek – köztük a kösz elnöke is – az iparűzési adó apeh általi beszedését.
Az önkormányzati szövetségi elutasítások
elsődleges indoka a kormányzattal szembeni
bizalmatlanság volt. Az önkormányzati vezetők félnek, hogy az egyes önkormányzatokat megillető iparűzési adó nem kerül teljes
mértékben az önkormányzatok számlájára. A törvényjavaslat szerint az apeh a hozzá befizetett helyi iparűzési adót és járulékait
külön számlán kezeli és a bevételre jogosult
települési önkormányzatonként megbontva tartja nyilván. Az így befolyt bevételeket az esedékességet – késedelmes befizetés
esetén a befizetést – követő 30 napon belül
osztja fel az önkormányzatok között, és a felosztást követő 5 napon belül utalja át az önkormányzatok részére.
Míg a jelenleg hatályos szabályozás szerint az adózó befizetése az önkormányzat számlájára történik, így gyakorlatilag azonnal rendelke-
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Márpedig az önkormányzatok elemi gazdasági érdeke, hogy az őket megillető adóbevételeket megállapítsák és beszedjék. A hitelezési szabályok szerint az önkormányzat
által felvehető hitel a saját bevétel nagyságától függ, tehát, ha az iparűzési adóbevétel
csökken, akkor az önkormányzati feladatok
ellátásához felvehető hitel összege is kevesebb lesz. Ugyanakkor az önkormányzati
adóhatóság közvetlenül ismeri a helyi viszonyokat, amelynek alapján a méltányossági
eljárásokban az adózók érdekei is megfelelően érvényesülhetnek. A törvényjavaslat
következtében az őt megillető bevétel tekintetében (pl. méltányossági, ellenőrzési,
végrehajtási ügyekben) a döntési jogosultság kikerül az önkormányzat hatásköréből
és az önálló önkormányzati adópolitika érvényre juttatására, valamint az adóbevételek
nagyságának és ütemezésének befolyásolására meglévő lehetőségei megszűnnek.
A mai magyar közigazgatási viszonyok ismeretében joggal állítható, hogy a helyi adóhatóságok nincsenek teljes körűen felkészülve feladataik ellátására, főként a jelentősebb

Gazdálkodás
gazdasági társaságokkal kapcsolatos eljárásaikban. Ugyanakkor a nagyobb városok,
így különösen a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek adóhatóságainak a felkészültsége elvitathatatlan. A megoldás tehát
nem az adózási feladatok egy részének államosítása, hanem az önkormányzati adóztatási feladatok színvonalának, biztonságának és
hatékonyságának növelése. A kistelepülések
tekintetében megfontolandó a kistérségi adóhatóság (adóigazgatási társulás) létrehozatala, melynek következtében az integrált szervezetben a személyi, technikai és szervezési
feltételek biztosíthatóvá válnának. Jó példaként említhető a Kapuvár központtal működő adóigazgatási társulás, amely a városon
kívül ellátja Babót, Hövej, Osli, Veszkény és
Vitnyéd község vonatkozásában a teljes adóigazgatási feladatokat. A kormányzati javaslat azért is féloldalas, mert a helyi iparűzési
adón kívül a többi helyi adó vonatkozásában
is szükséges lenne a végrehajtási apparátus
tevékenységének minőségét javítani. Egyébként a feladat államosítása az önkormányzati adóhatóságok létszámának érdemi csökkentésével sem járna együtt, mivel az egyéb
helyi adókkal kapcsolatos feladatok maradnak az önkormányzati hivatalokban.

Alkotmányossági aggályok is
felmerülnek

A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben
való gyakorlása mellett – a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi
közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi
szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel
együtt a helyi adópolitika kialakítására. Az Alkotmány rendelkezik arról, hogy az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre
jogosult, továbbá e feladatokkal arányban álló
állami támogatásban részesül, valamint a törvény keretei között megállapítja a helyi adók
fajtáit és mértékét.
Az Alkotmány rendelkezéseit egészíti ki a helyi önkormányzatokról szóló törvény a helyi adók vonatkozásában. Ez alapján megállapítható: helyi adóztatás csak akkor
lehetséges, ha az a törvény keretei között saját bevételnek minősül, azaz a helyi testület
dönt az adó bevezetéséről, annak mértékéről, az adóalanyi körről, a kedvezményekről és mentességekről, valamint a bevételek
beszedését, annak alakulását megfelelően ellenőrizni tudja.
A helyi adókról szóló törvény rendelkezései mindezt egyértelművé teszik, a helyi
önkormányzatok számára az adóztatás, közelebbről a helyi adóztatás feletti teljes döntési jogkört biztosítani kívánják, ez pedig
magában foglalja a helyi adóhatóság tevékenysége feletti kontrollt is. Ezt a „hatásköri
törvény” rendezi, amely szerint a képviselőtestület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.
Azáltal, hogy az iparűzési adó ellenőrzése
és végrehajtása kikerülne a helyi adóhatóság
hatásköréből, a helyi képviselő-testületnek egy
meghatározó alkotmányos jogosítványa sérülne, a helyi adóztatáshoz való jog. Amen�nyiben a képviselő-testület számára nincsen
lehetőség az adóztatás ellenőrzésére – még ha
ez „csak” az iparűzési adóra vonatkozik is –
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elveszti a legfontosabb eszközét, mely a helyi bevételek érvényesítése szempontjából
nélkülözhetetlen.
A képviselő-testület számára az adózás
rendjéről szóló törvény is biztosít eszközöket,
éspedig az adóalanyok irányába. A testület
ellenőrzést, adóellenőrzést rendelhet el.
Abban az esetben, ha az iparűzési adó ellenőrzése és behajtása a kormányzat elképzelései szerint alakul, a helyi testület egy
másik, igen fontos alkotmányos jogától esik
el, nem lesz lehetősége a törvénysértő adókikerülés ellen fellépni. Egy helyi testület
ugyanis nem érvényesítheti a törvényben
biztosított jogait az állami adóhatóság irányába, az apeh-et nem kötelezheti ellenőrzés lefolytatására, tekintve, hogy nincsenek
függelmi viszonyban.
Mindezek alapján kérdéses, hogy alkotmányos-e az önkormányzati alapjogok egyik
elemének részleges korlátozása. A kérdés eldöntése nem csupán azoknak az önkormányzatoknak fontos, amelyek rendelkeznek iparűzési adóval, hanem valamennyi önkormányzat
számára, tekintettel az alapjogok védelmére.
(Amikor a kedves olvasó ezeket a felvetéseket
olvassa, akkorra eldől, hogy az Országgyűlés
miképpen döntött.)


OLVASSA! www.onkornet.hu
önkormányzati hírportál

A szerkesztők szándéka, hogy a nyilvánosság előtt
a közigazgatás mellett kapjon szerepet az „Önigazgatás” is. Ezért kérjük, küldjenek híreket településükről az ÖNkorNET hírportálra, amelyet szerkesztőink
rövid időn belül közzétesznek.
E-mail: info@onkornet.hu
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Felélesztett remény a léthez
Találkozás Filebics Magdolnával, a Somogy megyei Esélyek Háza vezetőjével
Szerző:  Lőrincz Sándor újságíró | Fotó: Gyakovácz Róbert

Szemén szódásüveg vastagságú szemüveg. A jogász végzettségű, ám betanított munkásként dolgozó, látássérült férfi azért jött be az Esélyek Házába, hogy kinyomtattassa a cd-n
lévő levelet, és megkérje az irodavezető asszonyt: ugyan címezné már meg a borítékot,
hogy feladhassa a postán. Már diktálja is a ráírandót Filebics Magdolnának. A férfi megköszöni a gyors segítséget, kézbe veszi falhoz támasztott fehér botját és elindul…
elismert hazai szaktekintélyei sorra megjelennek
–, a sokszínű tevékenységi körről s fél évtized sikereiről kérdeztük.

Mindennapos az ilyen és ehhez hasonló segítségkérés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
két földszinti irodájában működő Esélyek Házában, amely öt éve nyitotta ki kapuját, és nemcsak helyben, hanem az ország más tájain is felfigyeltek működésére. A szakmabeliek is gyakran
emlegetik példaként az itt folyó emberközeli és
rendkívül magas színvonalon végzett munkát.
Filebics Magdolna szociológust, a kaposvári Esélyek Háza vezetőjét működésük körülményeiről, programjaikról – amelyeken az adott téma
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– Mi hívta életre öt évvel ezelőtt az esélyegyenlőségi irodahálózatot?
– Az Európai Unióba készülődés időszakában, 2004 előtt Magyarországon is előtérbe
került a társadalmi esélyegyenlőség kérdése. Az akkori kormány több ez irányú intézkedéseinek egyike, hogy elkezdte kiépíteni az Országos Esélyegyenlőségi Hálózatot, ami végül
négy évig tartott. Ekkor született meg az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény is. Ez fontos alapérték,
irányelv a közös Európában, ugyanakkor a magyarországi gazdasági-társadalmi helyzet is indokolta az akkori Esélyegyenlőségi Kormányhivatal vezetője, Lévai Katalin által koordinált
és felügyelt hálózat elindítását.
– Miért vágyott egy szociológus az iroda vezetői székébe?
– A megyei főjegyző, dr. Vörös Tamás bízott
meg e feladattal, aminek én nagyon örültem.
Képzettségemnél fogva az általánosnál talán
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jobban ismerem a társadalmat, amiben élünk.
Szembesülök a problémákkal és keresem a társadalmi folyamatok, jelenségek mögött meglévő okokat, összefüggéseket, természetesen
számolva a következményekkel is. Mindez
elég racionálisan hangozhat, de emellett van
egy mentális, szellemi és érzelmi elköteleződésem is az emberi problémák kezelése iránt,
hiszen a munkám során befolyásolhatok folyamatokat, tevékenységi formákat. Az irodavezetői állás elvállalása szakmai meggyőződésemből és emberi értékrendemből fakadt.
– Mit cserélt fel erre a beosztásra?
– Az előző egy évben kisebbségi referensként
dolgoztam a Megyeházán, előtte néhány évig
szellemi szabadfoglalkozásúként, és szociológiai kutatásokban, vizsgálatokban vettem részt,
főként romaügyekben. Emellett óraadó voltam a keszthelyi egyetemen, ám korábban
hosszú időn át általános iskolában tanítottam, a gimnáziumban pedig drámát.
– A Megyeházán működik az iroda; nyilván ez
azt is jelenti, hogy a megye fontosnak tartja tevékenységét.
– A kezdetektől támogatja az önkormányzat az iroda tevékenységét, amely jelenleg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
és az önkormányzat között létrejött támogatási szerződés alapján működik. Köztisztviselőként dolgozom; szervezetileg a hivatal önkormányzati és jogi főosztályához
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tartozunk, ugyanakkor az iroda működési költségeit a minisztérium fedezi. Emellett a megyei közgyűlés költségvetésében
minden évben szerepel esélyegyenlőségi
programjainkra néhány százezer forint. Azt
tapasztalom, hogy a megye vezetői ismerik
és értékelik a munkánkat, és ezt személyes
jelenlétükkel is kifejezik egy-egy rendezvényünkön. A kezdetektől fogva hárman dolgozunk az Esélyházban, szerződéses munkaviszonyban egy jogász segíti a munkánkat
és ingyenes jogsegélyszolgálatot tart a rászorulóknak.

Minden egér szereti a sajtot

– Az elmúlt időszakban több, önök által szervezett helyi és országos eseményen is részt vettem. Olyanokon, amelyen fogyatékossággal élő,
hátrányos helyzetű, de érző lelkű „kis ember”
és politikus, minisztériumi szakállamtitkár,
főosztályvezető, érdekképviseleti szervezet elnöke együtt volt jelen. Mindegyik oldalról azt
érzékeltem, hogy elismerik az Esélyek Háza
erőfeszítéseit és örömmel fogadják elképzeléseiket, rendezvényeiket. Mi a siker titka, s vane rá recept?
– Munkánk természetéből, lényegéből fakad
az, hogy hátrányos helyzetű emberekkel és
különböző társadalmi csoportokkal, esélyeik

javításával, integrációjukkal foglalkozunk. Ők
pedig minden őszinte odafordulást, figyelmet
és segítséget nagyra értékelnek. Legyen szó fogyatékossággal élőkről, romákról, idősekről,
diszkriminációt szenvedőkről, vak zenészek
közreműködésével rendezett jótékonysági
hangversenyről, irodalmi pályázat meghirdetéséről, színházi előadásokról, cigánytelepek
bejárásáról, szakmai tréningekről, konferenciákról vagy az esélyórákról, amit a kezdetektől szervezünk Kaposvár középiskoláiban. Egy-egy rendhagyó osztályfőnöki órán
fogyatékossággal élő (mozgáskorlátozott, látássérült) külső munkatársaink beszélnek
életükről, munkájukról, a segítségnyújtás
módjáról, az esélyegyenlőségről. Ezen a toleranciaerősítő, társadalmi problémák iránt érzékenyítő programunkon eddig közel négyezer középiskolás diák vett részt. Feladatunk
továbbá a pályázatfigyelés és -küldés is; önkormányzatoknak, munkáltatóknak, iskoláknak
intézményeknek, civil szervezeteknek.
A munka sikerét mindig meghatározza egy
jó csapat. Tevékenységünk során számtalan
civil szervezettel és intézménnyel dolgozunk
együtt a partnerség jegyében.
Fontosnak tartom, hogy az ember szakmailag felkészült legyen, folyamatosan tanuljon,
ismerje azt a közeget, amelyben dolgoznia
kell és ahol meg kell oldania a problémákat.
Soktényezős folyamatok ezek, amelyek sikerét az érzékenység és az elkötelezettség szavatolja, s talán ez lehet a recept is, ha egyáltalán van ilyen. Emberileg elfogadhatatlan és
méltatlan körülmények között lévők helyzetén igyekszünk változtatni, ami azért is nehéz, mert a legtöbbször nem egy adott ember
helyzetén kell(ene) segíteni, hanem a társadalomban meglévő előítéleteken, negatív attitűdökön, amelyek gátolják sokak társadalmi integrációját.
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– A most tapasztalható mély gazdasági, társadalmi
és erkölcsi válság pedig tovább „termeli” az önökhöz (is) forduló potenciális jelölteket…
– A kétségbeesés nap mint nap érzékelhető.
Érthetetlennek és elfogadhatatlanak tartom,
hogy a rendszerváltás óta egyik kormány
sem volt képes kezelni a széles társadalmi rétegek elszegényedését, a romák mélyszegénységét, amelynek következményeit láthatjuk. Nem volt meg a konszenzus
sem, ami a ciklusokon átívelő problémahalmaz felszámolásának előfeltétele volna. A félreértelmezett liberalizmus csak
akadályozta a közös nevező megteremtését.  A „tanult tehetetlenség” mellett, miszerint „mások” és főként az állam oldja
meg a nehéz élethelyzeteket – hangsúlyozni kell az egyén felelősségét is. A felnövek-
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vő nemzedékek a családban tanulnak meg
együtt élni a kilátástalansággal, vagy adott
esetben az igénytelenséggel, és ezen az iskola sem változtat egykönnyen.
– Ahogy figyelem eseménynaptárukat, egyik program hozza a másikat.
– Legutóbb hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő gyermekeknek szerveztünk színházi
előadásokat a barcsi és a csurgói kistérségben. A Minden egér szereti a sajtot című, a Karaván Művészeti Stúdió által bemutatott produkción 1100 gyermek tapsolt. Május végén
pedig a közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés, az egyetemes tervezés témaköréről szerveztünk konferenciát és fórumot építészeknek, beruházóknak, önkormányzati képviselőknek.
– Munkája többnyire nem az élet napos oldaláról
szól, hiszen különös sorsokkal, megrázó helyzetekkel szembesül nap mint nap. Nem nyomasztja ez?
Egyáltalán: hogyan sikerül feltöltődnie?
– Szerencsére már megtanultam kezelni, elcsendesíteni a felkavaró élményeket, amelyeket mások helyzete révén élek át. Tudatosult bennem, hogy ép lélekkel csak úgy lehet
folyamatosan dolgozni, ha újjáépítem magamban és megőrzöm az egyensúlyt, a harmóniát. Folyamatosan és sokat olvasok, ami
segít átlépni egy másik dimenzióba. Sokat
jelentenek a családi és baráti beszélgetések, a zenehallgatás, ha tehetem, kerékpározom. A természet mindig felold és megnyugtat, újra és újra csodaként élem meg
szépségeit. Várom a nyarat. Ilyenkor egy
hónapot töltök Tihanyban, a csend (fél)szigetén, ami számomra a legjobb hely az elmélyülésre, a töltekezésre, ahol az ember
könnyebben megtalálhatja önmagában a létrát ég és föld között.
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Az önkormányzat, mint utolsó szalmaszál

A mozgássérültek gondjai
egyre szaporodnak
Szerző:  Simon Cs. József újságíró

A mozgássérült, fogyatékos emberek problémái az önkormányzatokat is hátrányosan érintik, mert amikor egy sérült személy szociálisan hátrányos helyzetbe kerül
a kormányzati intézkedések miatt, jobb híján csak az önkormányzathoz fordulhat
segítségért – fogalmaz dr. Urbán-Szabó Béla, a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének elnöke. Majd így folytatja: ahogy a gondok sokasodnak
a központi elvonások miatt, ezeknek az embereknek az utolsó szalmaszál az önkormányzat. Általános tapasztalat, hogy az önkormányzatok többsége igyekszik
megfelelni az elvárásoknak, s noha nincsenek jó helyzetben – mivel ők már nem
tudnak hová hárítani –, nekik kell helytállni, aminek próbálnak is megfelelni általában. Sajnos elfogyott a muníció az önkormányzatoknál is, a tűzoltásra vannak
berendezkedve. Volt egy időszak, amikor a helyi csoportjainkat kisebb-nagyobb
összegekkel támogatták. Ma már ez egyre ritkábban fordul elő.
– Hogyan értékeli az esélyegyenlőség biztosítása érdekében végzett érdekképviseleti tevékenységet?
– Sajnos, amit országosan a mozgássérült
emberek mozgalma ki tudott harcolni, ezeket a vívmányokat az elmúlt években részben vagy egészben kezdtük elveszíteni. Például a lakás akadálymentesítési támogatás
(lát) megmaradását illetően is nagyon „rezeg a léc”, mivel a kormány megszüntetni készül az otthonteremtési támogatást, ismertebb nevén a szocpolt, és a lát-ra vonatkozó
szabályok is ugyanebben a jogszabályi körben vannak. Az elmúlt másfél hónapban
senkitől sem kaptunk rá egyértelmű választ,
megmarad-e ez a támogatási forma. A másik problémánk a megváltozott munkaké-
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pességű emberek foglalkoztatásához kapcsolódik. Elindult a komplex rehabilitációs
program, a korábban megállapított rokkantsági mértéket visszaminősítették, az érintettek vagy teljes egészében vagy részben
elveszítették a korábbi társadalombiztosítási ellátást. Ugyanakkor az elhelyezkedési lehetőségeket nagyon bekorlátozza,
hogy a rehabilitációs alapot idén befagyasztották. Munkahelyteremtésre, munkahelymegtartó támogatásra nem lehet pályázni.
Mindeközben a megváltozott munkaképességű embert nem foglalkoztató gazdálkodó
szervezetekre kiszabott rehabilitációs járulék fizetési kötelezettségének mértékét megemelték. Ki érti ezt? Ördögi kör ez. Folyamatosan tiltakozunk ez ügyben, de sajnos nem
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Az egyesület

– Mi a helyzet a többi vívmánnyal?
– Nem sok jót tudok elmondani a gépkocsi
vásárlási támogatások terén sem. Az előző
években szokásossá vált keretösszeget drasztikusan lecsökkentették, a korábbi keret egyharmadáról lehet beszélni, vagyis míg az előző években 500, most csak alig több mint
100 ilyen támogatást lehet évente szétosztani a rászorulók között. Korábban ilyenkor már tudtuk mikor lesz a keret kiosztva,
idén még ezt nem lehet tudni. Súlyosan érint
bennünket egyes gyógyászati segédeszközök támogatottságának a megnyirbálása is,
amikor az áfaemelés egyébként is árfelhajtó
hatású. Nyílik az olló. Egyre nagyobb önrészt
kell vállalni a rászorulóknak az eszközök beszerzésénél. De nagyon jelentős visszalépés
történt a közgyógyellátás terén is. Ma már
szinte csak jelképes értékű sok esetben a segítés mértéke, a korábbi ingyenes jogosultsághoz képest. A parkoló igazolványok jelenleg tervezett szabályozása álláspontunk
szerint elfogadhatatlan. A napi 2–3 óra ingyenes parkolási lehetőség a valóban rászorulók
számára nem biztos, hogy elegendő. Az igazolványhoz való hozzájutás lehetőségét kellene szigorúbban szabályozni.
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 1981-ben alakult. Több mint  15 ezer tagja van.
42 településen működik helyi csoportja. Több csoport
működése a szomszédos településekre is kiterjed, így
az egyesület lefedi az egész megyét. Az egyesület fórumai a küldöttközgyűlés, a vezetőség és az ellenőrző
bizottság. Az egyesület működtet egy támogató szolgálatot, illetve a lakás akadálymentesítési támogatás-

Névjegy

igazán partnerek a döntéshozók az egyeztetéseken, amelyek formálisan, nem partneri
alapon zajlanak le. Ma érdekvédelmet gyakorolni nagyon nehéz.

Dr. Urbán-Szabó Béla 1958-ban született Tiszaföldváron. Jelenleg Martfűn él. Jogi doktori diplomát az elte Állam és
Jogtudományi karán 1984-ben, jogtanácsosi szakvizsgát 1992-ben szerzett. Jogi előadói munkakörben, majd jogtanácsosként dolgozott a martfűi Tisza Cipő Rt.-ben, illetve jogelődjénél a Tisza Cipőgyárban. 1997-től egyéni ügyvéd.
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület vezetőségének 1991 óta tagja, 2000-től az egyesület elnökhelyettese, 2002-től az egyesület elnöke. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége – meosz
– Ellenőrző Bizottságának 1996-tól tagja. Szakterületei: munkajogi és polgárjogi, ezen belül is a gazdálkodó szervezetekkel összefüggő kérdések, a társadalmi esélyegyenlőséggel és a rehabilitációval összefüggő jogi szabályozások, valamint a társadalombiztosítási szabályozás. Közíró és egyben szépíró, a meosz-kiadványok szerkesztője, szociológiai
kutatások résztvevője. Egyik kezdeményezője volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rehabilitációs Központ phare-pályázat keretében történő megalapításának. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács Civil Műhelyének munkatársa.

– Nyugdíj vagy munka? Ez a szabályozás hogyan
érinti önöket?
– Egyeseknél már idén is alkalmazni kell
ezt az új jogszabályt, de 2010. január elsejétől
választani kell: vagy a társadalombiztosítási
ellátást igényli tovább, aki ilyen juttatást kap,
és nem dolgozik, vagy dolgozik és nem kap ellátást. Az a tapasztalatunk, aki tagjaink közül
nyugellátást kap, annál alacsony ez az összeg,
általában 35–55 ezer forint között van. Ehhez
ugyanilyen mértékű munkajövedelmet tud
hozzá tenni. Egy kis túlzással: a kettő tesz ki
olyan jövedelmet, ami a mai nettó átlagkeresetet megközelíti. Ezeknek az embereknek járulékos költségeik vannak a sérülésük miatt.
Ha elesnek az egyik jövedelemtől, komoly egzisztenciális, szociális problémák elé nézhetnek.
A jogszabály nem a foglalkoztatást ösztönzi,
mert az érintettek inkább a biztosat, a társadalombiztosítási ellátást választják majd, mint a bizonytalan ideig tartó munkavállalást.

– Nincs precedens a mindennapjaikat, életkörülményeiket érintő pozitív példára?
– Egy-kettő azért akad. Szolnokon olyan alacsony
padlójú kisbuszokat fejlesztettek ki, ami a tolókocsival közlekedők számára is akadálymentesen
használható. Magam is leteszteltem a járművet
különböző magasságú járdaszegélyeknél, és működik. Nyáron már több ilyen járat indítását tervezi a város, addig azonban egy komoly logisztikai feladványt is meg kell fejteni a közlekedési
társaságnak. Ugyanis ha egy tolókocsis ember
valahová elmegy, akkor ugyanott visszafelé is
szeretne jönni. Ennek megfelelően kell majd a járatokat összehangolni. 


sal (lát) összefüggő előkészítő adminisztrációt végzi.
Működését a tagdíj, a pályázati pénzek, az átvállalt állami feladatok után kapott normatíva és a támogató
szolgálatra kapott állami szubvenció biztosítja. A források évről évre apadnak, a pályázatok közül a Nemzeti Civil Alapprogram maradt meg, mint lehetőség.
Az éves tagdíj 1200 forint, sokak számára a szociális körülményeik miatt ez is nehezen megfizethető.
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HO-jelentés

sok, vagy kevés?

A települési-önkormányzati rendszer egyenlőtlenségei
Szerző:  Gazsó István és Kovács Róbert | Helyi Obszervatórium (HO)

Lapunk e havi számától kezdődően új rovatot indít. Ennek célja, hogy napi aktualitású, vagy
valamely szempontból fontos adatokat mutasson be közérthető formában. Első témánk az
önkormányzatok összetétele, melyet három szempontból vizsgálunk: számuk, lakosságuk,
valamint kiadásaik megoszlása szerint.

Különbségek a települési önkormányzatok
mérete szerint
A hazai települési önkormányzati szerkezet atomizált: a települési hierarchiában a legnagyobb települések (50 ezer
lakosnál nagyobbak) elenyésző kisebbséget képviselnek

Különbségek a lakosság száma szerint
A népesség összességében mégsem a kistelepüléseken,
hanem sokkal inkább nagyobbakban, és ezen belül a városokban, a nagyvárosokban koncentrálódik. A települések számának 55%-át kitevő ezer lakosnál kisebb településeken a lakosság nem egészen egytizede (8%-a) lakik,
és ezen belül is a 34%-ot kitevő, 500 lakosnál kisebb települések a hazai lakosság mindössze 2%-ának adnak

Különbségek az önkormányzatok kiadásai szerint.
A költségvetési erőforrások (jelen esetben a GFS kiadások)
még a lakosságnál is jobban koncentrálódnak a nagyobb településben, vagyis a kistelepülések fajlagosan kevesebb pénz
tudnak elkölteni. Ez részben egyfajta egyenlőtlenség, amit sokan a nagyobb települések kiterjedtebb, saját határaikon túlnyúló feladataival magyaráznak. Az eltérés ugyanakkor nem
jelentős. Két települési méretcsoportban a legnagyobb
(100 ezer lakosnál nagyobb) és a 10-50 ezres települések
esetében figyelhető meg, hogy népességbeli arányukhoz viszonyítottan 5-6% ponttal nagyobb részt hasítanak
ki maguknak a települési önkormányzatok összesített kiadásaiból. A költségvetési eloszlás legnagyobb vesztesei
a 2-10 ezer lakosú települések, amelyek 24%-os népességbeli arányukhoz képest a költségvetési kiadások mindös�sze 18%-a felett rendelkeznek. A többi települési csoport
esetében az eltérés +/-1 százalékpont. Megyjegyzés: Budapest a fenti számokban kerületenként szerepel.


Települések száma csoportonként
(százalékban)

Népesség száma csoportonként, fő,
2007. december 31. (százalékban)

GFS kiadások, e. Ft, 2007
(százalékban)

A település hierarchia két végének jellemzői
Az 500 lakosnál kisebb települések a települési önkormányzatok 34%-t teszik ki, ugyanakkor az ország
lakosságának mindössze 3%-a él itt, és a települési
önkormányzatok összes költségvetésének 2%-ból gazdálkodnak. Ezzel szemben a 12 legnagyobb (100 ezer
lakosnál nagyobb) település a település-állomány százalékos formában ki nem fejezhetően kicsi hányadát
jelenti, de ezekben a nagyvárosokban lakik a lakosság
16%-a, akik együttesen a települési önkormányzatok
költségvetésének 20%-ból gazdálkodnak.

Jelmagyarázat
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otthont. A települési hierarchia csúcsán álló 12 település, amely százalékosan ki nem fejezhető kis arányt képvisel a települések között, a népesség 16%-ának ad otthon. A települések mindössze 5%-át kitevő, 10 ezer lakosnál
nagyobb településeken a lakosság 59%-a él. Még a közepes méretű települések esetében is a relatíve nagyobb
önkormányzatok nagyobb részt hasítanak ki a lakosságból: az 1-2 ezer lakosú és a 2-10 lakosú települések számukat tekintve 20-20%-os arányt képviselnek. A lakosság arányát nézve ugyanakkor már 9 : 24%-ra módosul az arány,
úgy, hogy a nagyobb (2-10 ezer lakosú) településeken lakik a népesség mintegy ötöde, míg az 1-2 ezer lakosú településeken mindössze a tizede.
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(kb. 1%), és még a 10-50 ezer lakosú városok is mindös�sze 4%-át teszik ki a települési önkormányzatoknak. Ezzel szemben a települési önkormányzatok több mint fele
(55%) kifejezetten kisméretű, és ezen belül is 2/5-ödnek
(az összes település 34%-a) a lakosságszáma nem éri
el az 500 főt. A települések további 20%-a 1-2 ezer lakosú, így összességében az összes település háromnegyedében (75%-a) 2 ezer főnél kevesebben élnek.
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Arcok

Személyre
szabottan
Szerkesztette:  Dr. Steiner Erika
Fotó: Pető Zsuzsa

A töosz immár húsz éve
a települési önkormányzatok
érdekérvényesítését tartja
alapvető feladatának.
Szövetségünk azonban
az országos szintű
érdekképviseleten túl,
minden tagjának
„személyre szabottan”
egyéni, egy-egy települést érintő
probléma megoldásához is
igyekszik szakmai segítséget
nyújtani. Ahhoz, hogy
ez a jövőben még jobban
működjön, bemutatjuk
a töosz titkárságának munkatársait.
Ugyanis fontos, hogy tudják:
mikor, kihez, milyen kérdéssel
fordulhatnak. Kérjük, ismerjék
meg munkatársainkat
és problémáikkal keressék
az érintett szakterület referenseit.

Molnár Gyula
elnök

A töosz irányítása és általános képviselete, az önkormányzati érdekek
megjelenítése | a
töosz küldöttgyűlés és az elnökség tájékoztatása a
fontosabb önkormányzati ügyekről, tájékoztatók és
beszámolók a testületek elé terjesztése | a töosz
küldöttgyűlés és az elnökség rá vonatkozó határozatainak végrehajtása | előadások tartása szakmai
tanácskozásokon, rendezvényeken | megállapodások megkötése más társadalmi és gazdasági szervezetekkel | a töosz képviselete a Kormány - Önkormányzatok Egyeztető Fórumán és
az azt megelőző önkormányzati oldal üléseken.

Dr. Zongor Gábor főtitkár
A titkárság vezetése | a töosz küldöttgyűlés és az elnökség rá, illetve a titkárságra vonatkozó határozatainak végrehajtása | a küldöttgyűlés és az elnökségi ülések

2009. június

előkészítése | az ÖNkormányzat című folyóirat kiadói jogainak gyakorlása | gondoskodás a töosz éves költségvetésének megvalósításáról | az elnökség, illetve az elnök
felhatalmazása alapján megállapodások megkötése más társadalmi szervezetekkel, gazdasági
szervezetekkel | részvétel a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórum ülésein és az azt
megelőző önkormányzati oldal ülésein.

Dr. Steiner Erika főtitkárhelyettes

A főtitkár helyettesítése annak akadályoztatása esetén | jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése | jogi
tanácsadás a munkajogi, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal,  az önkormányzati
működést érintő egyéb jogszabályok értelmezésével,  valamint a polgármesterek korengedményes öregségi nyugdíjával kapcsolatos
kérdésekben | oktatási, kulturális, valamint
önkormányzati gazdálkodási szakterületekkel
kapcsolatos ügyek koordinálása a tanácsnokokkal és a szakértőkkel együttműködve | részvétel a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórum ülésein és az azt megelőző önkormányzati
oldal ülésein, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti érdekegyeztető fórumokon.
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Arcok
Dr. Boda Boglárka jogi titkár

ció | e-mail lista kezelése | a töosz-rendezvények és a küldöttgyűlés szervezése,
előkészítése | a töosz-könyvtár állományának nyilvántartása | a sporttal kapcsolatos ügyek intézése a tanácsnokkal együttműködve | a honlap frissítése, tájékoztató
anyagok, meghívók feltöltése.

Pozsgai Péter nemzetközi titkár

Jogi tanácsadás a tagönkormányzatok részére
munkajogi, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal, valamint az önkormányzati működést
érintő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban | önkormányzati vagyonügyek | jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése | a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatok | a szociális szakterülettel kapcsolatos
ügyek koordinálása a tanácsnokkal és szakértővel
együttműködve | polgármesterek, önkormányzati tisztségviselők és köztisztviselők képzésével
kapcsolatos feladatok | a parlament jogalkotási
folyamatának figyelemmel kísérése.

Orosz Szilvia területi referens

szükséges adatállományok karbantartása,
igény szerinti listák, kimutatások készítése | pályázatok elszámolásához kapcsolódó feladatok.

Keil Szilvia környezetvédelmi titkár

A már meglévő nemzetközi kapcsolatok ápolása, újak felvétele | konferenciák szervezése, koordinálása Magyarországon | a töosz képviselete külföldi
konferenciákon, magyar résztvevők delegálása, koordinációja külföldi konferenciákra,
szemináriumokra | nemzetközi projektek
koordinálása | a töosz-hoz kapcsolódó
informatikai témájú ügyek koordinálása (ego konferencia, informatikai cégekkel való
kapcsolattartás).

Kökényesiné Veres Erzsébet
pénzügyi titkár

A beérkező és a kiküldött iratok iktatása,
kezelése | kérdőívek szerkesztése, feldolgozása, statisztikák készítése, adminisztrá
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A pénzügyi adminisztráció (kimenő
számlák készítése, analitikus kezelése,
bejövő számlák utalványoztatása, kezelése, banki átutalások lebonyolítása,
könyveléshez előkészítő munkák) végzése | a tagdíjfizetés teljesítésének nyomon követése | a töosz működéséhez

2009. június

Segítségnyújtás az önkormányzatoknak
a felmerülő környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, valamint turisztikai problémáikban (hulladékgazdálkodási tervek, szelektív hulladékgyűjtés,
illegális hulladéklerakók felszámolása,  megújuló energiaforrások, pályázati lehetőségek igénybevétele) | a környezetvédelmi jogszabályok, stratégiai
anyagok véleményezése | a nemzetközi
kapcsolatok kialakítása a környezetvédelem területén az önkormányzatokkal, illet-

Arcok
ve az önkormányzati szövetségekkel | kapcsolattartás a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériummal, valamint a környezet védelmét segítő szervezetekkel | a környezetvédelemmel, valamint a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátása a tanácsnok,
valamint szakértők közreműködésével.

Borbély László elnöki tanácsadó

Lüttmerdingné Balla Mónika
koordinációs titkár
vények lebonyolítása | a küldöttgyűlés előkészítése, szervezése | a lakás- és építésügyi,  
valamint az egészségügyi szakterületekkel
kapcsolatos feladatok koordinálása, a tanácsnokokkal és szakértőkkel együttműködve.

Sabján Katalin nemzetközi titkár

A küldöttgyűlés előkészítése, szervezése | kérdőívek feldolgozása, statisztikák készítése | a pályázatok elszámolásához kapcsolódó feladatok | a projektmenedzsmenttel
kapcsolatos asszisztensi feladatok | az Idősbarát önkormányzati hálózat működtetésével kapcsolatos feladatok | a Polgármesternői Tagozat működtetésével kapcsolatos
feladatok | a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok koordinálása a tanácsnokkal,
valamint a szakértőkkel  együttműködve.

Az Európa Tanács titkári feladatainak ellátása a magyar önkormányzati delegáció mellett | pályázatírás, pályázatfigyelés az önkormányzatok és a nonprofit
szféra számára | projektmenedzsment | önkormányzati képzési programok szervezése,
azokban való részvétel | töosz kommunikációjával kapcsolatos feladatok | nemzetközi
együttműködési programokban, projektekben
való részvétel | az esélyegyenlőséggel kapcsolatos önkormányzati ügyek koordinációja.

Az elnök elé kerülő szakmai anyagok előzetes véleményezése | az elnök által kért kutatások, feljegyzések, szakmai anyagok előkészítése és elkészítése | kapcsolattartás és
együttműködés a főtitkárral és a titkársággal, a hatékony kommunikáció és a gyors információcsere elősegítése az elnök és a  titkárság
munkatársai között | a töosz kommunikácójának szakmai támogatása.

Csiky Ildikó főszerkesztő

Az ÖNkormányzat című folyóirat szerkesztése | a töosz kommunikációjának szakmai
irányítása, az integrált kommunikáció szervezése | a töosz tevékenységének széles
körű megismertetése | a töosz és az ÖNkormányzat megbízás alapján történő képviselete a sajtókapcsolatokban | a töosz
testületeinek és tisztségviselőinek tájékoztatása a kommunikációs lehetőségekről.


Tóth Karolina testületi titkár

Az elnökségi ülések előkészítése, megszervezése, az ülés jegyzőkönyvének elkészítése, illetve a hozott határozatok és döntések végrehajtásának előkészítése | az elnök
és a főtitkár szakmai munkájának segítése,
programok szervezése | a töosz-rendez-
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Barangoló
Célunk a palóc hagyományok megőrzése és bemutatása

Ezért szól a kozárdi harang!
Szerző:  Hajós Anna újságíró

Nincs vesztett helyzet, nincs csüggedés, nincs belenyugvás a sikertelenségbe – és már ez segít, hogy elindulhassunk a kilábalás
felé. Ez jutott eszembe Dr. Hajasné Banos Márta polgármesterrel
folytatott beszélgetésem során, amelynek érintett helyszíne egy
igazán kicsi nógrádi település, Kozárd. A kis falu megújulása szerepel a legjobb önkormányzati gyakorlatok között.
– 180 lakosunk van. Az elmúlt 15 évben
előbb a határ változott meg, a parlagok helyén létrejött a több százezer gyümölcsfás
Almavölgy, a horgásztó-víztározó és a mangalicafarm. Pár éve pedig a falu szépül-épül,
csodálatos üvegkupolás új fakápolnáját, faluházát, megújult harangtornyát, szép vendégházait és a Vadvirág éttermet nagyon
sok turista keresi fel télen-nyáron. Lassan
ismertté válnak a rendezvényeink is, az áprilisi Almavirág fesztivál, a júliusi Kozárdi Művészeti Napok és Alkotótábor, a Muzsikál az erdő
koncert és a Barackünnep, valamint szeptemberben a Magyar ízek – Magyar színek Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál.
– Mióta polgármester és milyen programmal indult?
– 2002-ben választottak meg először, ez a második ciklusom. Akkor arról beszéltünk,
hogy a kozárdiak küzdelmes éveik után
megérdemelnék, hogy eltűnjön a sár, a por,
ne a patakba szökjön a szennyvíz és megóvjuk a házakat a Bézma árvizétől. A képviselőtestület tagjaival összefogva falufejlesztési és
rendezési tervet készítettünk, építőművésze-
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ket, rendezvényszervezőket, pályázatírókat
kerestünk meg, mozgósítottuk családtagjainkat, rokonokat, barátokat, kozárdi fiatalokat
és időseket. Első eredményként már 2002-ben
helyi döntést hoztunk a fiatalok ösztöndíjas
segítéséről, a születési és házassági segélyekről, valamint a közgyógyellátási támogatásokról. 2003-ban pályázatot nyertünk a falusi
szemét begyűjtésére és az utcatáblákra, ezzel
egy időben megindult a szelektív hulladékgyűjtés is. Elkezdhettük a patak évtizedes
üledékének kitakarítását, amit 2005-ben fejeztünk be, szerencsénkre, mert a következő
év áradása e nélkül sokkal nagyobb károkat
okozott volna.  Közben módosítottuk a falu
rendezési tervét, és alapos megfontolás után
belevágtunk a szennyvízhálózat és a tisztítómű építésébe. Ehhez nyertünk támogatást az eu sapard forrásából, a bm eu
Önerő Alapból és az észak-magyarországi regionális trfc-keretből. Lassan három
éve, hogy a munkálatok befejeződtek, dolgozik a szennyvíztisztító és csatornázottak az utcák.
– A falu jellegzetes, útikönyvekben is ismertetett
műemléke a Harangláb. Mellette egy új, többfunkciós létesítmény áll. Mit „tud” ez a ház és
miért épült?
– A településnek nem volt temploma, az idősebbek számára gondot jelentett a másik faluba jutni misére. Nem volt
faluház sem, most azonban mindkettő egyszerre létesült. A megvalósításhoz pályázaton nyertünk az avop-forrásból, a bm eu
Önerő Alapból, illetve az oltárfestményekre
és a muzsikáló angyalszoborra a Kulturális
és Örökségvédelmi Minisztériumtól. Az alig
félév alatt elkészült beruházás valóban
különlegesség a maga nemében: a kápolna a ház emeletén került kialakításra, felet-

Barangoló
te üvegpiramis adja az oltárképek és a faborítás természetes megvilágítását. A piramis
pedig lépcsősoron megközelíthető és körben kilátóként szolgál az itt kialakított terasz. Megtörtént közben a mellette álló harangtorony felújítása is, a harang újbóli
megszólalása a település újjáéledését szimbolizálja.
– Mi nem sikerült?
– A helyi pincesor felújítása, turisztikai látványossággá tétele. Nem volt ilyen célú forrás, a pincetulajdonosok pedig eddig nem
igazán látták a dolog lényegét. De a projektet nem töröltük, talán az új leader-ciklusban és a Palóc Út Egyesület interreg keretében megvalósul. 2005 óta a Dél-Cserhát 15
települését egybefogó leader-csoportnak
és a Palóc Út Turisztikai Egyesületnek alapító tagjai vagyunk. Célunk a palóc hagyományok megőrzése és bemutatása.
– Óvoda-, iskolagondok?
- Ezek az intézmények a Kozárdtól két kilométerre levő Ecsegen vannak, falubusz szállítja oda a gyerekeket. A normatív támogatás
nem elegendő a fenntartásához, és egyébként
is minimális költségvetésből kell sok kompromisszum árán gazdálkodni.
– Hogy érzi, mennyire elégedettek a választói?
– Örülnek az eredményeknek, büszkék rá,
de öntevékenységük sajnos elmarad attól,
amit várunk, és ami sok nyugat-európai országban már gyakorlat.
– Mi lehet a kitörési pont egy ilyen kis település számára?
– Olyan agrár-, vidék- és tájgazdálkodási egység, rendszer megvalósítása, amely megóvja a természeti értékeket, felhasználja a helyi

termékeket, például gyümölcsöket, mangalicát, és ezeket érték-turizmusban a vendégek
elé tárja. Csak komplex formában lesz fenntartható a falu. Az itt élő fiataloknak még
mindig nincs elég sportolási és szabadidő lehetőségük. Gyenge az iskolákban a vidék értékeinek, a természeti kincseknek és hagyományoknak értékként való megismertetése.
Ilyen oktatási program kidolgozását külföldi
példák alapján kívánjuk elindítani.
– Az ünnepek, mint például az Almavirág ünnep,
segítenek összekovácsolni a közösséget?
– Nagyobb az eredmény, a környező falvak
lakosait is bevonja, sőt megyei vonatkozása is
van. Összefogja a környék kézműveseit, gazdáit, termelőit. Ebben a település komolyan
tud támaszkodni a leader-akciócsoportra
és több helyi civil szervezetre is. A kozárdi
fesztiválok már elengedhetetlen részei a nógrádi, palócvidéki eseményeknek. Egyúttal
példaként szolgáltak más települések rendezvényeinek.
– Milyen további nagy fejlesztéseket szeretne elérni?
– Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címet
már elnyertük. A konkrét beruházás most indul, a megvalósítás után a szomszéd településeket is kiszolgálja majd. A másik: a Palóc
Út Egyesülettel közösen elértük, hogy a magyar–szlovák határon átnyúló Palóc Galériák projektben Kozárdon is lesz, várhatóan
jövőre, egy Palóc Galéria. Kialakításával nívós hagyományőrző kulturális szolgáltatást
hozunk létre. Bár most már szívesen jönnek
hozzánk betelepülők, fiatal értelmiségiek,
akik bekapcsolódnak a közösség, a falu életébe, de várunk kézműveseket, akiknek a Palóc Galéria nagyszerű bemutatkozási lehetőség lehet.
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„Az uniós kistelepüléseket
képviselem”
Szerző:  Hajós Anna újságíró
A Régiók Bizottsága az
eu konzultatív testülete,
amely biztosítja a községek, városok és régiók beleszólását az eu ügyeibe,
hiszen annak hozott jogszabályai háromnegyed
részt rájuk vonatkoznak.
Miután a bizottság tagjává csak olyan személy nevezhető ki, aki hazájában valamely helyi, vagy regionális önkormányzatban közvetlen választáson elnyert
mandátummal rendelkezik, vagy akit valamely önkormányzati testület olyan tisztségbe választott meg,
amelynek alapján e testületnek politikai felelősséggel
tartozik, munkájuk révén lehetővé válik a kapcsolattartás az adott területen élő polgárokkal.
A 344 tagú és ugyanennyi póttagú Régiók
Bizottságának feladata, hogy tanácsadó, véleményező szervként segítse az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Bizottság munkáját. Hat
szakbizottságban végzik a tagok a munkát, ezek
közül a Külkapcsolatok Szakbizottságát SértőRadics István, Uszka polgármestere elnökli, aki
egyúttal a Régiók Bizottságának alelnöke és a 24
tagú magyar delegáció vezetője is.
– Érdemes egy tévhitet eloszlatni, én például nem csak Uszkát, polgármesterségem
helyszínét képviselem, hanem önkormányzati szövetséget és emellett minden uniós kistelepülést is. Az unió munkájának az önkormányzati vetületét segítem, véleményezem.
Most a keleti partnerség témakörével foglalkozunk, ami a két- és többoldalú együttműködésre vonatkozik Belorusszia, Ukrajna, Grú-
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zia, Moldávia, Örményország, Azerbajdzsán
és az unió önkormányzatai között.  Az eb
felkérte a Régiók Bizottságát, hogy alakítsa
meg a hat partnerország és az unió önkormányzatainak egy állandó konzultatív testületét,
hogy segítsenek a kapacitásbővítésben, az eönkormányzat alkalmazásában, a szakemberek
továbbképzésében, a település-fenntartásban.
A cél, hogy az említett országok önkormányzati munkájának standardjai összhangba kerüljenek az unióéval. Erre a pénzt a bizottság
biztosítja majd a következő hét évben.
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59. Osztrák Városkongresszus

Ott lenni, erősnek lenni,
városnak lenni...
Szerkesztette:  Sabján Katalin, a töosz nemzetközi titkára

A fenti mondat volt az 59. Osztrák Városkongresszus mottója, amelyet május 27. és
29. között rendeztek meg – az idén rendhagyó módon – három helyszínen. Bruck
an der Mur, Kapfenberg és Leoben kisvárosok példás együttműködéssel szervezték meg az Osztrák Városszövetség koordinációja mellett a mintegy 800 fős önkormányzati csúcsrendezvényt, amelyen dr. Steiner Erika főtitkárhelyettes és Sabján
Katalin nemzetközi titkár vettek részt Magyarországról.

– Kik segítik a munkáját?
– Kinn, Brüsszelben négytagú titkárság,
itthon pedig az Önkormányzati Minisztérium, a különböző érintett minisztériumok
szakértői, mint például a Külügyminisztériumban dolgozók, a diplomaták. Az önkormányzatok szövetségeinek a tapasztalataira
is számíthatok, de a helyi apparátusokból is
tudunk erőt meríteni.

A válság hatására az Osztrák Városszövetség határozatot hozott, amelyben a központi kormányzathoz fordul azon intézkedések
sürgetésére, amelyek az önkormányzatok
szempontjából fontosak a közszolgáltatások
zavartalan ellátásához.

– Éppen a repülőtérre tart, hogy Brüsszelbe utazzon. Milyen feladatok várják?
– Először az említett keleti partnerség témájáról
lesz egy fórum, amelyen szorgalmazni fogom,
hogy a testületet minél hamarabb állítsuk fel.
A bizottságunk készen áll arra, hogy az érintett hat országban az önkormányzatok humán-erőforrás és infrastruktúra fejlesztését
segítsük. Azután elnökségi ülés következik,
majd a Duna menti régiók együttműködésével
kapcsolatos közös megbeszélés lesz, végül plenáris ülés a keleti partnerség ügyében. A héten
még a külügyi szakbizottság ülésezik, majd
néhány nap múlva a Crans  Montana Forum
tanácskozásán képviselem a Régiók Bizottságát, ahol a keleti partnerség és az unió külpolitikájának önkormányzati vetülete áll az előadásom középpontjában.


Szociális összefogás
Az osztrák városok és települések szociális kiadásai folyamatosan növekednek a demográfiai fejlődés, a gazdasági
változások, különösen a gazdasági válság
és az ezzel összefüggő munkaerő-piaci változások miatt. A mostani osztrák szociális
rendszer – szociális segélyek, gyermekjóléti ellátások, hátrányos helyzetűek segítése – erősen széttagolt hatáskörökkel és
tartományonként eltérő struktúrákkal jellemezhető. A szociális rendszerben ez azt
eredményezte, hogy senki sem érzi magát
felelősnek bizonyos területekért, ami súlyos
hatékonysági és hatásossági problémákhoz
vezet. A szociális segélyek rendszere óriási
kihívásokkal szembesül a nagyon közeli jövőben – állítja a szakértői tanulmány, ame-
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lyet az Osztrák Városszövetség megbízásából készítettek: a költségek robbanásszerű
emelkedése várható. Intézményi és strukturális reformokat igényelnek az osztrák
települések a hatáskörök pontosítása végett, és a magyar önkormányzati szövetségek követeléseihez hasonlóan ők is azt
várják a kormányzattól, hogy határozzák
meg a közszolgáltatások minőségének színvonalát a költségek mellérendelésével, és
helyezzenek nagyobb hangsúlyt a szakemberek képzésére.
Az integrációs politika tisztázását is kérik a központi kormányzattól az osztrák önkormányzatok képviselői, hiszen ez tenné
lehetővé, hogy települési szinten hatékonyabban oldják meg a bevándorlókkal kapcsolatos problémákat.
A gazdaság erejének növelése –
önkormányzati New Deal
Vitathatatlan tény, hogy a tartományokban a települések egy jelentős része a gazdaság hajtóerejét képezik. A válság idején
különösen fontos, hogy a települések gaz-

Kitekintő

Mennyire elégedett Ön a polgármesterével?

dasági erejének minél jobb kihasználása érdekében az eredetileg középtávra tervezett
infrastrukturális beruházások minél előbb,
rövid határidővel induljanak, például az iskolák, idősellátási intézmények, utak, kerékpárutak, játszóterek építésére, felújítására.
Ehhez a városoknak gyors és kedvező pénzügyi lehetőségek kellenek. A településeknek
kell a közcélú beruházások magjának lennie az új osztrák konjunktúra-csomagban.
Ehhez az Osztrák Városszövetség egy önkormányzati New Deal megalkotását követeli, az önkormányzatok kapacitásának és kompetenciáinak minél jobb kihasználására. Az új
infrastrukturális beruházási csomag követelményrendszerében megtaláljuk többek között, hogy az állam biztosítson kedvező finanszírozási lehetőségeket az önkormányzatok
számára, a kamatterhek növekedését vegye át
50 százalékban a szövetségi állam, 25 százaHogyan értékelné Ön a polgármestere teljesítményét? – teszi fel a kérdést a www.citymayors.com 
(Városi Polgármesterek) honlap, amely saját leírása
szerint nem kötődik egyetlen városhoz és egyetlen céghez sem, a városok világméretű összehasonlítását tűzte ki célul az önkormányzati vezetés
teljesítményének értékelésén keresztül.
Az internetes eszköz (MM – Mayors Monitor –
Polgármesterek Értékelése) egy egyszerű kérdőív,
amelyben 1–10-ig terjedő skálán értékelheti bárki
a polgármestere teljesítményét, leírhatja a legjobb
és a legrosszabb döntését, eredményét.
A manipuláció elkerülésére, az oldalra való belépés
folyamatát manuálisan követik a honlap üzemeltetői.
A Városi Polgármesterek remélik, hogy a Mayors
Monitor eszköze megbízható forrása lehet a polgármesterek népszerűségének mérésére, azzal, hogy
szem előtt tartja azok sikereit és hibáit is.
A Mayors Monitor elérhető az alábbi címen:
http://www.citymayors.com/sections/
mayor_monitor_content.html

lékban a tartomány és 25 százalékban az önkormányzatok vállalják azokat. Az önkormányzati beruházások keretszabályozásában
tegyék lehetővé, hogy egyszerűbb és gyorsabb lehessen a folyamat.
Állam-, közigazgatási
és finanszírozási reform
Az osztrák közigazgatási reform keretében az önkormányzatok a társulások szabályozásának újragondolását, az e-önkormányzatiság erősítését és a feladatokkal arányos
finanszírozás megteremtését kérik. A munkából származó bevételeket terhelő adók csökkentése kiemelt célja a településeknek.

Európa – az erős és egységes
Európa alapegységei a szabad települések
Európa története az európai városok és falvak
története is. Egy felülről lefelé építkező, centralizált Európa sosem fogja élvezni a lakóinak a támogatását. Ezekben a nehéz időkben különösen fontos, hogy erős legyen a demokratikus
részvétel és a társadalmi támogatás a népesség
és a települések részéről. Az Osztrák Városszövetség üdvözli, hogy a lisszaboni szerződésbe az európai szerződések sorában először
került be a demokratikus és önálló települések
szerepének elismerése, és kéri az európai intézményeket az önkormányzati szektor támogatására és partnerként való kezelésére.


Közszolgáltatások
Az állampolgárok gazdasági, kulturális és
szociális infrastruktúrával való ellátását nevezik így Ausztriában, amely felöleli a vízgazdálkodástól kezdve az oktatást és valamennyi olyan szolgáltatást, amely a helyi
lakosok közérdekét szolgálja. Annak érdekében, hogy az eddigi magas színvonalon
nyújthassák ezeket a szolgáltatásokat az önkormányzatok valódi tárgyalások megkezdését kérik a kormányzattól a pénzügyi stabilitás megőrzésére.
Oktatás, mobilitás és éghajlatváltozás
Az oktatási reformok terén is a hatáskörök tisztázása az osztrák települések célja:
szüntessék meg a párhuzamos rendszereket a tartományi és a szövetségi szint között,
helyezzenek hangsúlyt a hatékonyságra, a finanszírozás átláthatóbbá tételére.
A konjunktúra-programba kerüljön be a klímavédelem is: ösztönözzék a környezetbarát
közlekedést lehetővé tevő infrastrukturális beruházásokat és az alternatív energiák hasznosítását a közintézményekben.
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Brigitte Schwarz, Kapfenberg polgármestere | Dr. Heinz Fischer,
tartományi elnök | Bernd Rosenberger, Bruck an der Mur polgármestere, a Stájer Önkormányzati Szövetség elnöke | Dr. Matthias
Konrad, Leoben polgármestere
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Kultúra

A Szókimondó mindent kimond
Kitűnően működik a hajdúszoboszlói kulturális folyóirat
Szerző: Gőz József újságíró

Ritka eset, hogy egy kisváros – és Hajdúszoboszló is az, noha világszerte ismert fürdőhely
– olyan sikeres kulturális folyóiratot működtessen, mint a majd másfél évtizede megjelenő
Szókimondó. A hajdúszoboszlói önkormányzat Kovács Mátéról elnevezett művelődési háza és könyvtára által 1996 februárjában elindított periodika havonta megjelenő 500 példánya igen gazdag szépirodalmi, helytörténeti, képzőművészeti anyaggal áll a szoboszlóiak és a több ezres fürdőlátogató közönség rendelkezésére. Köztudott, hogy a városból
elszármazott lokálpatrióták is magukénak érzik a szóban forgó lapot.

Névjegy

Vida Lajos

Vida Lajos tanáros pedantériával szerkeszti a Szókimondót,
igaz, korábban tanárként is működött. Tevékenyen részt vesz
Hajdúszoboszló művészeti életében, szervezi a lap köré csoportosuló irodalmárok munkáját. A város szülöttéről, a júniusi
számban megünnepelt Szép Ernőről monográfiát is írt.
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Nem igaz, hogy manapság – vagyis a mi emberöltőnkben – nincsenek legendák, legendás alakok. Igenis vannak, legföljebb nem
vesszük észre őket azonnal. Sajnos, néha
egy-egy ember halála után jövünk rá: legenda volt. Hajdúszoboszló közművelődésének ilyen alakja volt a tragikusan korán,
49 évesen elhunyt Kovács Gábor. Az önkormányzati fenntartású művelődési ház igazgatójaként számtalan kezdeményezéssel írta
be magát Hajdúszoboszló kulturális történetébe. Ezek egyike volt 1996-ban a kulturális
folyóirat megalapítása. Maga az elnevezés
is az alapító főszerkesztő ötlete volt. Ugyan
magáért beszél a Szókimondó elnevezés is, de
ezt betűszónak is tekintette. Ahogyan az első számban írta: „Lapunk szándékát jelzi címe is, hisz írni szeretnénk SZoboszlÓról, annak
Kulturális életéről, közlünk Irodalmi műveket,
novellákat, verseket, a MOzi kedvelőinek részletes filmajánlókat, olvashatnak gazdag Népművészetünkről, hagyományainkról, azok folytatóiról
és természetesen a zenéről, melynek egyik alaphangja a DÓ.”
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A lapalapító főszerkesztő – neve még most
is gyászkeretben áll az impresszumban –
azért válhatott Hajdúszoboszló legendás személyiségévé, mert figyelme nemcsak a szűken vett kultúrára terjedt ki, hanem átfogta
szinte az élet egész területét. Még a gasztronómiai kultúrára is, hiszen egy főzőversenyt
is útjára indított. Korai halála 2005-ben mély
megdöbbenést váltott ki városszerte, a folyóirat következő száma fekete szalaggal jelent
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Magyar olajsejkek ingujjban

meg. Noha az érdem az alapítóé, a szükséges
önkormányzati hátszél is rendelkezésre állt,
mégpedig a testület évi mintegy 5–6 millió forintnyi támogatása és a polgármester, Sóvágó
László kulturális elkötelezettsége révén. A város első embere híve annak, hogy az ide jövő
látogatók a fürdővíz mellett mást is kapjanak:
ez a gazdag kulturális élet, amelynek szerves
része a kulturális folyóirat. A polgármester
gyakran nyit meg tárlatokat és más művészeti
rendezvényeket. Még Debrecenben is tiszteletét tette, amikor a hajdúszoboszlói Bocskai
István Múzeum kincseit a Déri Múzeumban
mutatta be a debrecenieknek.
A Szókimondónak még az alapító életében
megjelent a 100. száma, amelyben a régióban, s a külföldön élő irodalmárok is megtisztelték írásaikkal a lapot. Aztán sajnos már
gyászolni kellett Kovács Gábort, e fájdalmas
búcsúról szól a 2005 októberi szám. Őt 2006-ban
váltotta a jelenlegi főszerkesztő, Vida Lajos, aki
nem kevesebbet tett le az asztalra ebben az idő-

Purker Walter Pornóapáti polgármestere szerint
sikeresek azok a polgármesterek, akik jó példát
mutatva, valamilyen megújuló energiaforrás
hasznosításával megvalósítják településük gazdasági függetlenségét. Ámon Ada, az Energia
Klub igazgatója szerint az is példaértékű, ha
egy vezető a nyári melegben a légkondicionáló
bekapcsolása helyett leveszi a zakóját.
Purker Walter 2006-ban Balatonfüreden
– a töosz interreg iii/c pályázatának környezetvédelmi konferenciáján – annak a reményének adott hangot, hogy a közeljövőben hazánkban
megvalósul a települések önellátó energiagazdálkodása. „Legyen minden magyar polgármester
olajsejk!” – ezzel a jó kívánsággal érzékeltette,
hogy mit jelent egy település gazdasági függetlensége. Azóta három év telt el, de olajsejkkel még

ben: a város szülöttéről, Szép Ernőről írt monográfiát, a kötet a Csokonai Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Főszerkesztői ténykedése
során sikerült megőriznie, sőt kibővítenie a lap
profilját és tematikáját. A lap sikereinek „titkáról” ezt nyilatkozta: „Olvasóink érdeklődését szerintem egyrészt azzal sikerült megtartanunk és növelnünk, hogy megtaláltuk a helyes arányokat a lap
témakörei között. Ezek most feltehetőleg egybevágnak az olvasók igényeivel. Másrész alapításunk óta
társak is születtek a környező városokban, a velük
felvett kapcsolat új szerzők bekapcsolódását és új
írások megszületését eredményezte.”
A folyóirat legjellemzőbb vonása a hagyományápolás. Idei júniusi számuknak például
több mint a fele Szép Ernőről, Szoboszló szülöttéről szól. Helyi és környékbeli szerzők tanulmányai mutatják be az írót, akinek műveiből is találhatók itt szemelvények.
Hasonló – ha nem is ilyen bő terjedelmű –
megemlékezések olvashatók a városból elszármazott festőkről, szobrászokról, irodalmárok-

nem túl sokkal találkoztunk. Az ország energiafelhasználásának racionalizálásában jelentős változás nem történt, pedig az uniós előírásoknak
megfelelően 2020-ig az energiatermelés 13 százalékát megújuló energiaforrásokból kell előállítani. Hogy a településeken miért nem valósult
meg az önellátó energiagazdálkodás? Az érintett
szakemberek azzal érvelnek, hogy a Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) első akciótervének (2007-2009) energetikai témájú pályázatai bonyolultságukkal és alacsony támogatási
intenzitásukkal nem ösztönözték kellően az önkormányzatokat.
Ez volt az előzménye annak, hogy a töosz
és az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület májusban Az önellátó energiagazdálkodás
feladat vagy lehetőség? címmel önkormányzati
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ról. Talán a fürdőváros napsütéses, mediterrán
jellege teszi, de nagyon sok kiváló képzőművészt adott a hazának és a világnak Hajdúszoboszló Joseph Kadartól, D. Kovács Éván
át Oborzil Editig.  Persze, van is honnan merítenie a Szókimondó szerkesztőjének, hisz a lap
kiadója a művelődési központ, amely a város
kulturális életét szervezi. Igazgatónője, Berényiné Szilaj Ilona igazi elkötelezettje a város kulturális életének, s magának az újságnak.
A legnehezebb feladatom volt – mondja –, hogy Kovács Gábor halálakor kellett tollat fognom. A cikk a gyászoló búcsúszámban jelent meg.
A folyóirat egyik legnépszerűbb rovata a helytörténet. Nem csoda, hiszen a város lakói ezen keresztül élhetik át a kapcsolatot a történelemmel. 1999 óta jelenik
meg a Száz éve írták sorozat, amely a Szoboszló és Vidéke című lap évszázados számaiból
tallóz, s amely néha olyan aktuális, mintha
napjainkban írták volna. Még inkább aktuálisak mai cikkeik! 


energetikai konferenciát szervezett. A teltházas
konferencián kiderült, hogy mára már a keop
energetikai pályázatainak feltételei is „barátságosabbak”. A résztvevők hallhattak példamutató együttműködésekről nemzetközi és megyei szinten, megismerhették a töosz Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok 2009-es energetikai tárgyú pályázati felhívását, illetve az Energia Klub éghajlatvédelmi stratégia készítésének segédeszközét, a Klímakalauzt.  
Szó volt önkormányzati forrásbevonásról és finanszírozásról, közbeszerzési lehetőségekről és kötelezettségekről. Ismertették a gáz- és energiapiaci liberalizáció
önkormányzatokat érintő fejezeteit.
A konferencia előadásai megtalálhatók
a töosz weboldalán. 
(K. I.)
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Az energiaellátás új útjai
Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere
Szerkesztő: Keil Szilvia, a töosz környezetvédelmi titkára

Az uniós jogi háttér lehetőséget ad a megújuló energiaforrások (mozaikszóval: res) és a decentralizált energiatermelés (dg) szélesebb körű alkalmazására, hisz Spanyolországban
(például a core-projekt) és Dániában (a puddel-program) erre kitűnő példák vannak, amit
követni lehet. Vagy a norvég utsira és a kanadai pei elnevezésű kísérletek, ahol az energiatárolást hidrogénnel, az újrahasznosítást pedig üzemanyagcellával oldották meg.
A kis energiatermelőkből álló, szigetszerű mikrohálózati szerkezet kiépítése több évtizedes
koncepció, amelyben egy izolált kis hálózat
saját maga oldja meg az energiaellátásának
minden problémáját, továbbá esetenként rá
tud kapcsolódni a nagy hálózatra. A decentralizált rendszerek fejlesztésének egyik fő iránya a smart grid, amely alapvetően a meglévő
villamoshálózatot használja fel, de saját irányítástechnikai megoldásaival virtuálisan önálló
mikrohálózatként üzemel. A hazai, decentralizált energiatermelési, elosztási és fejlesztési modell a Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere – mavirka-klaszter

Pályázat

Még több nap, hogy nyerni tudjanak a Nappal!
A meghosszabbított nevezési határidőnek köszönhetően az
önkormányzatok nyár végéig jelezhetik a Napkorona bajnokságban – a megújuló erőforrások hasznosításának hazai versengésében –  való részvételi szándékukat. Eddig öt önkormányzat gondolta úgy, hogy olyan teljesítményű napelemmel
rendelkezik, amellyel érdemes részt vennie a versenyben. Pályázni lehet a közintézményeken, illetve a település lakóházainak tetején elhelyezett napkollektorokkal is. A nevezés egyszerű – a tét: a Napkorona Díj elnyerése!

Részletek:www.napkoronabajnoksag.hu
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nevet kapta. A fejlesztési projektbe tömörülő
kistermelőket kifelé mérlegköri elszámolással,
menetrendadással, míg befelé terhelés/termelés-befolyással (dms), és részben független belső, dinamikus tarifarendszerrel fogjuk össze.
A klaszteralakítási felhívásra csatlakozási szándékát fejezte ki eddig: Bükk–Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Közösség (bükk-mak leader,
44 település), Dél-nyírségi Kistérségi Társulás (9
település), Hevesi Kistérségi Társulás (17 település), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány
Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata,
mint a bükk-mak alapító tagja, vezető szerepet akar vállalni az energiatermelő cigányközösségek megszervezésében. Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület – ete – Települési
Energiagazdálkodási Szakosztálya együttműködési szándékát fejezte ki, és további szakmai
szervezetekkel, intézményekkel, támogatókkal
folyamatos a kapcsolatkiépítés.
A mavirka előnyei többek között,
hogy a közép- és nagyfeszültségű hálózat nem
feltétlen izolálható hálózatrészét használja; saját
koordinációs, felügyelő központtal rendelkezik; a saját termelés és fogyasztás nagyságrendje egybeesik; a mavir felé mérlegköri elszá-
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molással, menetrend-adással és a mavirka-n
belüli terhelés-termelésbefolyással (dms ) működik és részben független, dinamikus tarifarendszerrel üzemeltethető.
Először a bükkaranyosi székhelyű külterületi
energiatermelő gazdaság valósul meg, amelyben jelenleg egy nem tervezhetően termelő 10
kW-os szélgenerátor, illetve egy 2 kW-os BP
Solar napelem dolgozik. Ehhez kapcsolódik
egy tervezhetően termelő 12 kW-os, növényolajjal működő blokkerőmű, amely lehetőséget ad a mavirka irányítórendszer tesztelésére és alaperőműként funkciónál.
A második fejlesztési szint a bükkaranyosi hidrogénfalu energiatermelő és fogyasztó
33 kisbirtokának, valamint közösségi intézményeinek a rendszerbe kapcsolása és önálló mérleg körönkénti üzemeltetése. Itt kapcsolódik
be a rendszerbe a 225 kW csúcsteljesítményre
képes vestas V27-es szélerőmű, valamint a tervezett 300 kW-os növényolajos blokkerőmű.
A harmadik fázis a bükk-mak leader 44
településére vonatkozik, amely 44 település
(94 363 lakos) 2007 szeptemberében elfogadta a mavirka-projektet, mint az elkövetkezendő öt év legfontosabb vidékfejlesztési elemét („1 falu – 1 MW” program).
A negyedik lépés az lesz, hogy kiterjesztjük az egész országra a mavirka ütőképes,
jól működő hálózatát.
Forrás: Dr. Nagy József, a bükk-mak leader Nonprofit Kft. ügyvezetője, a mavirka-klaszter
elnöke.


