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SzempontOK

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
Miközben a TÖOSZ elnöksége egyrészt a hazai önkormányzati rendszer átalakításának lehetőségeiről és leginkább a jövő évi költségvetés veszélyeiről tárgyalt, aközben egyetértett
azzal, hogy a belső bajok ellenére sem szabad
megfeledkeznünk a szomszédsági kapcsolatokban rejlő lehetőségekről.
Magyarország hét országgal határos, ezért
számunkra különösen fontos, hogy megnövekedett a határrégiók, a határmentiség és a határokon átnyúló együttműködések szerepe. Az
önkormányzati szférának az eddigieknél még
nagyobb szerepet kell vállalnia, illetve kapnia,
a kapcsolatok, az együttműködés, a kooperáció, az integráció és a partnerség érdemi, tartalmi megnyitásában. Nemrégiben a békéscsabai szlovák konzullal folytatott eszmecserén is
elhangzott ez a vélemény és pedig összehangzóan, oly módon is, hogy az önkormányzatok,
önkormányzati szövetségek közötti együttműködés erősítése hangsúlyozottan járulhatna hozzá a jó szomszédsági kapcsolatokhoz.
A szlovák–magyar, magyar–szlovák együttműködés a határ menti térségekben – eltekintve most a történelmi előzményekről –
több évtizedes múltra tekint vissza. A közös
munka eredményeként született szlovák–magyar nyelvű dokumentumok, empirikus kutatások, tervező és gyakorlati munkák példaértékű eredményeit nemzetközi figyelem
övezi. Az együttműködés komplex területeinek kialakításában döntőnek bizonyult az
a körülmény, hogy megyényi, illetve járási
(kistérségi) mélységű területre kiterjedően
elkészültek a tervezési alapadatok, adottságok és az együttműködés lehetséges területeinek leltára. A vizsgálatok, elemzések és
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közös problémák feltárása a VÁTI Budapest
és az Urbion Pozsony közös munkája. A határ menti térségek bejárásában és a tartalmi
tárgyalásokban mindvégig aktív szerepet játszottak az önkormányzatok. A hivatalos dokumentumokon túl tudományos értekezések,
tanulmányok, tanácskozások gazdagították
a közös „határ menti tematikát”, amely nem
volt vitáktól mentes. Összességét tekintve a
szókimondás, az eltérő vélemények cseréje
is hasznosnak volt mondható.
A TÖOSZ elnöksége egyetértett a határokon átívelő önkormányzatközi információs
híd létesítésével, az ehhez szükséges szakértői
rendszer javaslatának kidolgozásával, Magyarország határ menti térségének és határokon
átnyúló kérdéseinek leltározásával, megvitatásával, a szövetség közvetítésével, a Kárpátmedence önkormányzataival való kapcsolatrendszer teljes körűvé tételével.
A TÖOSZ elnöksége – az államok között
fennálló feszültségre tekintettel – elsődlegesnek tekinti a szlovák–magyar, magyar–
szlovák együttműködés, partnerség önkormányzatközi kapcsolatainak áttekintését. A
szlovák–magyar önkormányzati szövetségek
érdemi kapcsolatrendszerének erősítésére és
intézményesítésére tett javaslat nagyon rövid
időn belül meghallgatásra talált szlovák oldalról. Olyannyira, hogy a december 18-án
a szlovákiai Želovce (Zsély) községben megrendezendő hagyományos fesztiválon közösen szervez határ menti önkormányzati konferenciát a szlovák önkormányzati szövetség,
a ZMOS és a TÖOSZ. A feszültség oldása határon innen és túl egyaránt feladata az önkormányzatoknak. 
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Konzultációk és tüntetés
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára | Fotó: Kolin Péter

Sajátosan alakult 2009-ben szeptember 30-a, a Helyi Önkormányzatok Napja. Mint
ahogy azt előzetesen beharangoztuk lapunk szeptemberi számában, ezen a napon
a hét országos önkormányzati szövetség elnökségei által alkotott Önkormányzati
Szövetségek Konzultatív Tanácsa munkaüléssel ünnepelt. A Pest megyei Megyeházán mind a hét szövetség képviseltette magát.

Konzultáció – foghíjakkal
Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív
Tanácsa ülésére a hét országos önkormányzati
szövetség elnökségi tagjain túl meghívást kaptak az országgyűlési képviselő polgármesterek
és a közgyűlési elnökök, továbbá a parlamenti
frakcióvezetők útján a különféle önkormányzatokban szerepet vállaló parlamenti képviselők. A
fórum elsődleges célja az volt, hogy az országos
és a helyi politika szereplőinek együttes ülésével
felgyorsuljon a közös gondolkodás és párbeszéd,
annak érdekében, hogy a gazdasági megszorítá-

sok következtében fennálló veszélyek ellenére az
önkormányzatok ne csupán elszenvedői, hanem
tudatos alakítói legyenek sorsuknak a világgazdasági válság körülményei között is.
A kitűzött célt végül is nem sikerült elérni,
ugyanis a kettős funkcióban lévő országgyűlési képviselők közül csupán heten jelentek meg.
Igaz, ezen a napon délelőtt a Parlament Felsőházi termében került sor az Idősbarát Önkormányzat Díjak átadására, jelentős önkormányzati
részvétellel, illetve az Önkormányzati Minisztériumban megrendezett nemzetközi konfe-

Molnár Gyula és Wekler Ferenc
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Az elnökségben foglalt helyet a harmadik
konzultatív fórumot szervező TÖOSZ elnöke, Molnár Gyula – egyben a fórum
levezető elnöke –, a KÖEF társelnöke, a
MÖSZ elnöke Gémesi György, a MÖOSZ
elnöke, Ódor Ferenc, a MFSZ elnöke, Szabó Gellért, a KÖSZ elnöke, Wekler Ferenc.
Az öt szövetségi elnök mellett a KÖOÉSZ-t
Serfőzőné Fábián Erzsébet elnökségi tag,
míg az MJVSZ-t a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke Székyné Sztrémi Melinda
képviselte.
rencián is voltak szép számban önkormányzati vezetők. Mindezekre tekintettel a konzultatív
tanács ülése délután kezdődött, mégis kevesen
voltunk. A fórumra késve érkező Kovács Zoltán pápai polgármester és parlamenti képviselő ugyan érthető magyarázatot adott a látható
érdektelenségre, mint elmondta, a költségvetési törvényjavaslat vitája már zajlik, így a képviselők parlamenti és bizottsági elfoglaltsága akadályozta őket a részvételben.
A résztvevők egyrészt az előzetesen megismert közös nyilatkozattervezetről, másrészt
a 2010-es költségvetési kilátásokról folytat-

Szabó Gellért és Ódor Ferenc
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tak vitát. A hozzászólók mindegyike az önkormányzati értékek megvédése, megőrzése
mellett érvelt.  Ismételten felmerült az önkormányzati törvényt érintő azon módosítások
ügye, amelyekben a szövetségek és a kormányzat is egyetértett. A TÖOSZ elnöke vállalta,
hogy megkísérli a mindenki által támogatott,
elfogadható és kidolgozott módosításoknak
– így a polgármesteri tisztség megerősítése,
az alpolgármesteri jogállás felülvizsgálata, a
tisztségre vonatkozó szabályok módosítása,
a bizottsági rendszer korszerűsítése, az egyes
összeférhetetlenségi szabályok pontosítása, az
önkormányzati gazdálkodás ellenőrzési rendszerének átalakítása, a vagyonkezelői jog kiterjesztése, a fejlesztési-támogatási rendszer
átrendezése, a körjegyző-helyettes jogintézményének megteremtése, a nagyobb településeken több aljegyző kinevezésének lehetősége, az önkormányzati kötelezettségvállalás
korlátozása témakörökben – az Országgyűlés önkormányzati bizottsága elé terjesztését, annak érdekében, hogy legalább azokban
a praktikus ügyekben menjünk kicsit előbbre, amelyekben a politikai konszenzus esetleg megteremthető.

Ikvai-Szabó Imre

Elfogadott közös nyilatkozat
Az önkormányzati vezetők visszautasították,
hogy a gazdasági válságnak bármilyen módon
és mértékben előidézői lennének, ezért is tartották fontosnak, hogy az önkormányzati rendszer
átalakítása során a rendszer egészének megerősítésére kerüljön sor. A konzultatív tanács által
a vitában elhangzott módosításokkal elfogadott
közös nyilatkozat szerint a helyi önkormányzatok és országos érdekvédelmi szövetségei kiállnak
az 1990. szeptember 30-án létrejött önkormányzati rendszer alapértékeiért és eredményeiért. A
helyi demokrácia alapját a demokratikusan működő és a lakosság széles körű közszolgáltatását
biztosító önkormányzatok alkotják, függetlenül
az adott település vagy megye nagyságától, lakosságszámától. A helyi önkormányzatok az elmúlt
tizenkilenc esztendőben bizonyították működőképességüket, hatékonyságukat, fejlődőképességüket.
Az 1990-ben létrehozott önkormányzati
rendszer ugyanakkor belső ellentmondásokkal
is terhes. A rendszer átalakításának, továbbfejlesztésének szükségessége már több mint
egy évtizede megfogalmazott igény, viszont a
mindenkori kormányok megfelelő támogatás

Gémesi György

és egyetértés hiánya miatt nem voltak képesek
érdemi változtatást végigvinni. A kudarc oka
egyrészt a politikai pártok közötti megegyezés,
másrészt a központi hatalom és az önkormányzatok közötti partnerség hiánya.
A nyilatkozat rámutatott arra, hogy a kialakult helyzet következtében az önkormányzatok jelentős részének autonómiája sérül, illetve fokozatosan gyengül. Az önkormányzatok
kezdik elveszíteni lényegüket, mely szerint a
helyi lakosság igényének, szándékának megfelelően alakítják a közszolgáltatásokat. Az önkormányzatok kiszolgáltatottá váltak a mindenkori kormánynak.
Az önkormányzatok érdekeltek a jelenleginél stabilabb, kiszámíthatóbb önkormányzati
rendszer kialakításában és a mindenkori kormánnyal való tárgyalásban. Ugyanakkor csak
akkor van értelme folytatni a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumának munkáját, ha érdemben javul az együttműködés és a
párbeszéd a kormányzati és az önkormányzati szereplők között.
Az önkormányzati szövetségek ismételten
kinyilvánították, hogy a rendszer átalakításával kapcsolatban komplexen megfogalmazzák

Csefkó Ferenc
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javaslataikat. Támogatják az önkormányzati
rendszer átalakítását, amennyiben érdemivé
válik a decentralizáció, érvényesül a szubszidiaritás elve, növekszik a helyi demokrácia, javul
az önkormányzati közszolgáltatások színvonala és a működés hatékonysága.

Megszorítások és mozgástérhiány
Ami a költségvetési megszorításokat illeti, egyöntetűen kifogásolták a mozgástér hiányát, és
azt, hogy a kormányzat elmulasztotta az egyes
támogatási csökkentések társadalmi, gazdasági következményeinek elemzését. A résztvevők kifogásolták, hogy a beterjesztett költségvetési törvényjavaslat a központi költségvetési
szerveknél alkalmazott – 5,4 százalékos – elvonást jelentős mértékben meghaladó – mintegy 10 százalékos – csökkentést tartalmaz az
önkormányzati szférában. A kormányzat által
alkalmazott báziskorrekció érdemi egyeztetés
hiányában nem fogadható el. Míg a kormány jogosan vette figyelembe az állami hozzájárulást
mérséklő tényezőként a béreket terhelő járulékok csökkentését, addig figyelmen kívül hagyta
az áfa 5 százalékos növelésének, valamint a jövő
évi tervezett inflációnak a hatását.

Zongor Gábor és Szűcs Lajos
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A központi költségvetés és az önkormányzatokat érintő megszorítás ilyen arányú eltérése semmiképpen nem fogadható el, ugyanis az önkormányzatok fő feladata az állam által alkotmányban
és egyéb törvényekben vállalt közszolgáltatások
biztosítása, így a megszorítások alapvetően közvetlenül a lakosságot fogják érinteni, miközben a
szolgáltatások minőségének csökkenéséért vagy
elhagyásáért a konfliktust az önkormányzatoknak kell kényszerűen elviselnie.
Az évek óta alkalmazott módszer azonban
jövőre még nagyobb veszélyekkel jár, ugyanis
nem „csupán” a központi állami hozzájárulás
mértéke csökken jelentősen, hanem a gazdasági válság következtében az önkormányzatok saját bevétele is.
Többen felvetették, hogy a társulások,
körjegyzőségek támogatásának érzékelhető
csökkentése vissza fogja vetni a már kialakult
együttműködéseket, így rombolja a sok veszekedéssel, vitával és kompromisszummal elért
eredményeket is. A már egyszer létrehozott
társulások szétverése hosszú távon okoz károkat, de nem csupán az érintett kistérségeknek, mikrotérségeknek, hanem az egész önkormányzati rendszernek.

Kaszai János és Nagy Gáborné
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A pusztán pénzügyi egyensúlyi szempontok
szerint elfogadott költségvetés súlyos károkat okozhat elsődlegesen a védtelen kistelepülések, a közszolgáltatást nyújtó intézményekkel, valamint az egyoldalú gazdasággal
rendelkező települések számára. Súlyos gondokat okoz a turizmusból élő településeknek
az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó állami hozzájárulás 50 százalékos csökkentése.
Félő, hogy a jövő évi jelentős forráskivonást
és -csökkentést az önkormányzatok jelentős
része nem fogja kibírni, aminek a következménye óhatatlanul az állam, illetve mindan�nyiunk nyakába szakad. Ugyanis az önkormányzati csődök következményeit az egész
társadalom viseli.
A további konkrét kifogások elsődlegesen
a közétkeztetés-támogatás, a két tannyelvű és
a művészeti képzés normatívájának csökkentésére vonatkoztak.
Értelemszerűen felmerült a konzultatív tanács ülésén a hogyan tovább kérdése is. Egyrészt a kormányzattal való tárgyalások, másrészt az ekkorra már bejelentett október 10-i
fideszes önkormányzati vezetők által szervezett polgármesteri tüntetés ügye. A fórumon

Kovács Zoltán
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senki sem érvelt a tüntetésen való részvétel
mellett, viszont többen ellenvéleményüket
fogalmazták meg ezzel a módszerrel kapcsolatban.
Az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa ülésén részt vevő Forgács Imre
szakállamtitkár (Önkormányzati Minisztérium) a gazdasági válság kényszerű következményeivel magyarázta a jövő évi önkormányzati költségvetési kilátásokat.
A jelenlévők között abban egyetértés volt,
hogy annak ellenére, hogy a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumában a tagságát az önkormányzati oldal felfüggesztette, a
költségvetés kérdésében a szakértői tárgyalásokon a szövetségek képviselői részt vesznek. Ennek megfelelően az október 7-én az
Önkormányzati Minisztériumban megtartott
szakmai egyeztetésen – a MÖSZ kivételével
– a szövetségek képviseltették magukat. Jauernik István önkormányzati államtitkár által
vezetett egyeztetésen sikerült több kérdésben
tisztázni a félreértéseket, a számítási módokat
és tartalmakat, illetve ismételten bejelentették, hogy a kormány visszalép a közétkeztetés ügyében. Néhány önkormányzati javaslatot, felvetést a kormányzati oldal elfogadott,
ugyanakkor a nagytételek ügyében érdemi elmozdulás nem történt.

Tüntetés – egyeztetés nélkül
A bejelentésnek megfelelően október 10én a Kossuth Lajos téren sor került a „települések tüntetésére”, mely elsődlegesen
Kósa Lajos debreceni polgármester, a Fidesz alelnöke nevéhez köthető. Sokan voltak, de a tudósítások alapján nem lehet
megállapítani, hogy hány település „képviseltette” magát, illetve hány polgármester vett részt a megmozduláson. A debreceni polgármester mellett még két első

számú településvezető szólalt fel. A Zala megyei TÖOSZ-tag Kiskutas 2006-ban
megválasztott független polgármestere,
Halász Gábor a kistelepülések ellehetetlenülő helyzetéről beszélt, míg az ugyancsak
TÖOSZ-tag Tetétlen harmadik ciklusos fideszes polgármestere, Bernáth László az
önkormányzatiság megszűnésének veszélyére hívta fel a figyelmet.
A tüntetés résztvevői a Kósa Lajos által
felolvasott 12 pontos kiáltványt közfelkiáltással elfogadták. (Lásd a keretes szöveget.)
Az elmúlt években az önkormányzati szövetségek – köztük a TÖOSZ is –  hol közösen, hol külön-külön is többször és többféle
12 pontot fogadtak el. Ezek az érdekvédelmi követelések minden esetben az önkormányzatiság megerősítését, védelmét helyezték a középpontba, és törekedtek arra,
hogy megfogalmazzák a megoldási módokat is. Lehet, hogy ez a lényegi különbség az
önkormányzati érdekvédelmi megszólalás
és a pártpolitikai összegzés között. A legutóbb nyilvánosan elfogadott követelménysor jellegéből adódóan szűkszavú, így alkalmas arra, hogy mindenki a saját olvasata és
elvárása szerint értelmezze az egyes pontokat. A pontok által érintett kérdések jórészt
azonosak a korábbi követelésekben megfogalmazottakkal, ha megfogalmazásuk módja eltérő is. Az utolsó pont – „Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a
törvényes keretek között, ha az állam a létet, a törvényességet vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.” – viszont mindenképpen értelmezésre szorul.
A befejező pontban írtakon minden polgármesternek és választott önkormányzati
képviselőnek el kell gondolkodnia, ugyanis
azt a látszatot kelti, hogy ha az állam „a törvényességet vagy az alkotmányosságot ve-
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szélyezteti”, akkor az ellenállás kézenfekvő
eszköze a tüntetés. Így az a furcsa helyzet áll
elő, hogy a képviseleti demokrácia helyi letéteményesei alkalmazzák a közvetlen demokrácia egyik végső eszközét, az utcai demonstrációt. Miközben nem szabad elfeledkeznünk
arról, hogy az Alkotmány rendelkezik az önkormányzati jogok védelméről, mely szerint
„Az önkormányzat hatáskörének jogszerű
gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.”, továbbá mind az
alaptörvény, mind az önkormányzati törvény
biztosítja az önkormányzatok számára az érdekképviselet és -érvényesítés lehetőségét. Az
elmúlt húsz évben kialakult az önkormányzati érdekérvényesítés rendszere, melynek hatékonysága nem minden esetben megfelelő.
Egy azonban biztos: az egymástól eltérő típusú önkormányzatokat, illetve politikai reprezentációt megjelenítő országos szövetségek
csak akkor lehetnek eredményesek, ha egységesen lépnek fel az önkormányzati jogok és
értékek védelme érdekében. Ezért van jelentősége a hét szövetség szoros együttműködésének, amely előbb-utóbb el kell, hogy vezessen
a szövetségek részleges vagy teljes integrációjához. Miközben a szövetségek vezetői a
kormánnyal való tárgyalás módjáról tanácskoztak, minden egyeztetés nélkül került sor
az „önkormányzati tüntetés” bejelentésére és
szervezésére, annak ellenére, hogy Kósa Lajos egyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke is.
Mindezek következtében a politikai tüntetés szervezése meggyőződésem szerint nem
szolgálta az önkormányzati érdekképviselet
hatékonyságát, és a képviseleti demokrácia
alapértékeivel ellentétes üzenetet is hordozott. Az önkormányzati ügyek és nehézségek
közvetlen pártpolitikai erőtérbe helyezése
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Helyzetkép
Tizenkét pont az önkormányzatok jogairól
1. Minden önkormányzat alapvető célja polgárai jólétének és
biztonságának megteremtése.
2. Minden önkormányzatnak joga van az élethez, sorsáról csak
lakói dönthetnek.
3. A magyarok legfontosabb városa a főváros, Budapest.
4. Minden falu, város és megye a mi közös örökségünk, értékünk.
5. A legfontosabb városnak, Budapestnek kötelessége kiállni
a legkisebb faluért is.
6. Minden településnek joga van az iskolához.
7. Minden településnek joga van templomához és kultúrájához.
8. Minden településnek joga van legalább egy rendőrhöz, ha ezt
az állam nem biztosítja, joga van megszervezéséhez.
9. A kormány csak úgy adhat kötelező feladatot az önkormányzatok számára, ha azoknak feltételeit biztosítja.
10. Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához.
11. Minden önkormányzatnak joga van a jövedelemhez.
12. Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvényes keretek között, ha az állam a létet, a törvényességet
vagy az alkotmányosságot veszélyezteti.

tovább gyengítette az összefogás lehetőségét.
Így most nem csupán a kormányzat magatartása, hanem a pártpolitika is tovább nehezítette az önkormányzati érdekképviseleti munka eredményességét.
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Újabb konzultáció
Varga Zoltán önkormányzati miniszter a
TÖOSZ elnöksége meghívásának eleget téve az október 20-i soros ülésen tájékoztatást
adott a 2010. évi költségvetés – az önkormányzatokat érintő – fejezeti főszámainak
végszavazás előtti helyzetéről. A költségvetés a miniszter megfogalmazása szerint
erős és feszes lesz, ugyanakkor azt is jelezte, hogy az állami támogatások csökkentése kisebb lesz a tervezett 120 milliárdnál.
A miniszter szerint az önkormányzati érdekszövetségek szakértőivel folytatott korábbi két egyeztetés hasznosnak bizonyult,
a szakértői észrevételek egy részét tartalmazzák a kormány által támogatott módosító indítványok.
A gyermekétkeztetés ügye – álláspontja szerint – nyugvópontra jutott azzal, hogy nem
csökken a fajlagos támogatás összege. A tagintézmények finanszírozásában szintén elmozdulás történt, de az egyeztetések még folyamatban vannak, ugyanakkor azt is jelezte,
hogy a támogatás a korábbi mértéknél kisebb
összegű lesz. A miniszter tájékoztatott arról
is, hogy az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó
támogatást nincs lehetőség a korábbi mérték
szerint visszaállítani, de véleménye szerint ez
csak a 2010-es költségvetési évet érinti.
A miniszter megerősítette, hogy az EU Önerő Alap jövőre megszűnik. Egyértelművé tette, hogy a már megkötött támogatásokra a
forrás jövőre is rendelkezésre áll. A miniszter utalt arra, hogy a központi bérpolitikai intézkedés mértéke az OÉT-beli megállapodás
függvénye. A döntésnek megfelelő forrás a
2010-es költségvetésben szükség esetén rendelkezésre áll.
Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése ügyében a miniszter reményét fejezte
ki, hogy az ellenzék részéről benyújtott és a
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kormány által támogatott törvénymódosítás
elnyeri a végszavazáskor a kétharmados támogatottságot, amellyel végre megoldódhat
a jelenlegi alkotmánysértő állapot.
Az elnökség tagjai közül többen is felhívták a figyelmet arra, hogy adott esetben az összességében csekély megtakarítást jelentő elvonás az érintettek számára
elviselhetetlen hiányt okoz, ilyen például
a kistelepülések alap-normatívájának 400
ezer forintos csökkentése. Minthogy a hazai fejlesztési források megszűnése alapvetően a kistelepüléseket érinti, így két irányból kerülnek nehéz helyzetbe, miközben a
saját forrásszerző lehetőségük nagyon csekély. A TÖOSZ-elnökség tagjai több konkrét módosítást fogalmaztak meg, elsődlegesen a „saláta törvénnyel” kapcsolatban,
amelyeket a miniszter ígérete szerint figyelembe vesznek majd az egyes ágazati törvények módosításánál.
Az elnökség támogatta Molnár Gyula
TÖOSZ-elnök javaslatát, mely szerint kezdeményezi a miniszterelnöknél, hogy hívja
meg az önkormányzati szövetségek elnökeit a költségvetéssel kapcsolatos újabb egyeztetésre. Ez alapvető feltétele annak, hogy a
TÖOSZ visszatérjen a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumára. A szövetség
elnöke bejelentette, hogy az önkormányzati
törvény és a kapcsolódó törvények módosításával kapcsolatban az Egyeztető Fórum által
tárgyalt, elfogadott és a többség által támogatott javaslatokat megpróbálja elfogadtatni valamennyi párt szakpolitikusával, de végső esetben egyedül is hajlandó beterjeszteni
az Országgyűlés elé. Konzultáció, egyeztetés nélkül nincs esély a kiérlelt és az önkormányzatok által támogatott ésszerű javaslatok parlamenti elfogadtatására. Nincs más
lehetőség, mint a tárgyalások folytatása. 

SzempontOK

A monoki gondolat
Vélemények a szociális kártya bevezetéséről
Szerző: Szále László újságíró

Szepesi Zsolt monoki polgármester július végén nyílt levelet írt a miniszterelnöknek és az országgyűlési képviselőknek, melyben – mint fogalmazott – az emberek
életét és a közpénzek hatékony, törvényes, ellenőrizhető felhasználását jelentősen meghatározó, összetett problémára kínál megoldási javaslatot, s kéri, hogy a
parlament még az őszi ülésszakán alkosson törvényt arról, hogy minden juttatáshoz, támogatáshoz, segélyhez a rászorulók kizárólag egy bankkártyához hasonló
szociális kártya segítségével juthassanak hozzá.
Szepesi Zsolt érvelése szerint a különféle
címeken nyújtott támogatásokat az emberek sokszor nem a célnak megfelelően
használják fel, s a pénzből sok esetben a
szülők miatt nem jut el a gyermekekhez
az élelem, a ruha, a cipő, a gyógyszer, a
tanszer stb. Ráadásul az államtól kapott
juttatások jelentős része uzsorával foglalkozó, jól szervezett bűnözői csoportokhoz kerül, vagyis az államot – és az önkormányzatokat – így több szempontból
is kár éri.
A javaslat szerint a kártyával – melyet a
könnyebb ellenőrzés céljából ellátnának a
felhasználó fényképével és saját kezű aláírásával – csak szerződéses elfogadóhelyeken
lehetne fizetni, s csak törvényben meghatározott árukat és szolgáltatásokat lehetne
megvásárolni, illetve igénybe venni (általános élelmiszer, ruházat, tanszer, tisztító- és tisztálkodószer, gyógyszer, tüzelő,
távfűtés, víz, gáz, villany, lakbér, lakáshitel-törlesztés). Az elfogadóhelyek kizárólag olyan boltok lehessenek, amelyeket he-

lyi kis- és középvállalkozók üzemeltetnek,
így az összegek az adott településeken maradnának. A monoki polgármester úgy véli, a kártya országos bevezetésének jelentős
gazdaságélénkítő és társadalmi igazságérzetet növelő hatása lenne, alkalmazásával
– átláthatóság és szigorú ellenőrzés mellett – elkerülhetőek lennének a jövőben a
visszaélések. A plasztiklap a tervek szerint öt évig lenne érvényes, a kijelölt üzletekben ugyanúgy terminálokon húzzák le
majd, mint a bankkártyát, de PIN-kódot
nem kell beütnie a tulajdonosnak. Monokon
öt helyen fogadják majd el a szociális kártyát, köztük a patikában. A monoki önkormányzat július végén szavazta meg először
a szociális kártya bevezetését, most október közepén újra elfogadták – az azóta lezajlott társadalmi, szakmai viták hatására
– módosított formában. A kártyarendszert
üzemeltető Cafeteria-Card Kft. ügyvezető
igazgatója szerint eddig már körülbelül 300
önkormányzattal kezdték meg a tárgyalást
a szociális kártya bevezetéséről.

2009. október

Ferge Zsuzsa
Széchenyi-díjas
szociológus,
egyetemi tanár,
az MTA tagja
Piacgazdaságban elemi szabadságjog, hogy az
ember pénzben kapja a jövedelmét, és szabadon elköltheti. Nincs ok, amiért ennek az elvnek a segélyekre nem kell vonatkoznia. Hiszen
a segélyt azért kapja valaki, mert nincs jövedelme, vagy az kevés a megélhetéshez. Ha egy hivatal, egy önkormányzat meg akarja mondani,
hogy nem vehetsz magadnak cigarettát vagy
csokit a gyerekednek, akkor ez az a paternalizmus, ami ellen oly régóta küzdünk. Hiszen
a cél az, hogy az emberek minél önállóbbak legyenek, tudjanak felelős döntéseket hozni, és
gondoskodni magukról. Ha pedig megmondják
azt is, hogy amit vehetsz, csak kijelölt boltokban veheted meg, az versenyellenes, és korlátozza a kispénzű embereket abban, hogy a lehető legolcsóbban vásárolhassanak.
A szociális kártya tehát jogtipró, szabadságkorlátozó, piacellenes, újabb bélyeget rak az emberekre, s belegázol a méltóságukba. Kérdés, hogy
segít-e valamiben. A válaszom: nem segít. Vizsgáljuk az Út a munkához program hatásait. Azt
tapasztaljuk, hogy sok esetben rosszabb, mint a
segély. Az önkormányzatok olyan mesterséges
– piacidegen – körülményeket teremtenek, ami
csak még jobban elszoktat a munkától. Megóv-e
a kártya az uzsorától, az alkoholizmustól, a dohányzástól, a játékszenvedélytől? Először is: csak
a segélyezettek „használnak” uzsorát? Nyilvánvalóan nem. Akkor miért csak őket akarják büntetni? Megvédi a kártya őket az uzsorásoktól?
Biztosan nem, azok meg fogják találni a módját, hogyan érvényesítsék érdekeiket. Megvéd a
kártya a szenvedélybetegségektől? Ezt, gondolom, még a kitalálóik sem hiszik.
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SzempontOK
A problémák – amelyeket a kártya orvosolni akar – természetesen léteznek, az
uzsora is, az alkoholizmus is – és persze a
szegénység is, amely korántsem csak a segélyeket kapók osztályrésze. Ezek a problémák
mind-mind megoldásra várnak, de a szociális kártya közülük egyet sem lenne képes
megoldani. Ezért bevezetése nemcsak fölösleges, hanem káros is.

Kolláth György
alkotmányjogász,
ügyvéd

Monokon olyan szociális feszültségek gyülemlettek fel, hogy a település önkormányzata
és rendkívül aktív polgármestere joggal érzi
úgy, muszáj valamit lépnie. S bár innen, a fővárosból nehéz megítélni az ott történteket,
úgy vélem, a diagnózis többé-kevésbé helyes.
A megoldást, a terápiát azonban – jogi szempontból (is) – hibásnak tartom.
Az önkormányzat két körben hozhat rendeletet: azaz helyi jogszabályt. Az egyik azoknak a problémáknak a köre, amelyeket törvény szabályoz, s a végrehajtásra, és abban
a helyi sajátosságok figyelembevételére fölhatalmazza az önkormányzatot. A másik a
törvények által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok köre. Bármelyik körben is
rendelkeznék az önkormányzat, a helyi jog
sosem lehet ellentétes magasabb szintű jogi normával. Márpedig ellentétes volna, ha
például a rendelet „korrigálná”,  kiegészítené
vagy módosítaná akármelyik törvényt. Esetünk ezt modellezi: mivel a monoki rendelet
a szociális kártyáról eltér a szociális törvény
megszabott jogi rendjétől. Helyi „kártya-rendre” egyfelől nem ad felhatalmazást semmilyen
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törvény, másfelől, amit a kártya rendezni és
rendszeresíteni akar, az nem helyi szociális
probléma, noha természetesen ott, helyben
is megjelenik. Hogy egy példát mondjak: a
jégen tartózkodást ott szabályozzák, ahol jég
van, ez tehát helyi probléma. A szegénység,
az uzsora, a gyereküket elhanyagoló szülők
– általános jelenségek. Ezekről szól a szociális törvény, kínálva rájuk egységes, normatív
megoldást. E törvény felülvizsgálata időrőlidőre esedékes lehet, de addig azt megelőlegezni, kipótolni, megfejelni a helyi hatalom nem jogosult.
Természetesen fölvethető, hogy a törvények adjanak több fölhatalmazást és nagyobb
mozgásteret a helyi önkormányzatnak, hiszen nem egyforma a 3200 helyhatóság helyzete, de ez a jövő törvényhozási kérdése.
Egyébként vannak a szociális jogban felhatalmazások, például gyermekveszélyeztetés esetén a gyámhatósági közreműködésre,
természetbeli juttatásokra stb., de a szociális kártya bevezetésére a törvény nem ad
jogot senkinek.
Felvethetők még itt versenyjogi aggályok
is, hiszen a kártya-előírás – mivel kijelöl
termékeket és üzleteket – korlátozza nemcsak az egyén önrendelkezését, hanem a piac szabad működését is, indokolhatatlan
versenyhátrányba hozva a nem kijelölt versenytársakat.
Összefoglalva: a probléma, amire a monoki polgármester kezdeményezése megoldást
keres, létezik, a polgármester azonban türelmetlen volt, így a szociális kártyáról hozott
döntés alkotmánysértő. A jó cél sem szentesíti az eszközt, vagy, ahogy Sólyom László fogalmazott: nincs társadalmilag hasznos vagy
célszerű törvénysértés.
Hogy törvényhozásunk hogyan fog reagálni a monoki javaslatra, nem tudom, de
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az biztos, hogy utólag sem fogja legitimálni az inkriminált elhatározást. Az önkormányzatoknak azonban van felterjesztési
joguk, s a polgármester nyílt levele felfogható ilyennek. Az alulról jövő javaslatokat
a parlament, illetve a szakkormányzat nem
köteles megszívlelni, de reagálnia kell rá
minden esetben.
A megoldáshoz az vinne közelebb, ha szorosabb együttműködés jönne létre a központi
és a helyi hatalom között. Ezt a célt szolgálják
elsősorban az önkormányzati szövetségek. Van
belőlük elég – ők vajon miért hallgatnak?

Tamás Pál
szociológus,
az MTA Szociológiai
Intézetének
igazgatója
Társadalomkutatók körében általános megfigyelés, hogy ha készpénzt kap az ember,
jobban tud gazdálkodni vele, mint ha azt
„fölpántlikázzák”. Ha megszabják, mire költheted a pénzt és hol, az egy merev struktúrát hoz létre, amelyben a segélyezett nehezebben mozog, s nem tudja úgy használni
a pénzt, ahogy az számára a legkedvezőbb.
Vagyis rendszerint elkótyavetyéli, miközben az igényeit nem változtatja meg. Emiatt
nem fog kevesebbet kocsmába járni, játékgépezni, s az uzsorás sem fog tőle kevesebbet követelni. Mondok egy távoli, de ide illő
példát: ha egy kutatóintézet EU-kutatásra
pályázik, megszabják neki, hogy a pénzből
csak olyan technikát vásárolhat, amit az Európai Unóban gyártanak. Ha mégis egy jó japán márkára van szüksége, akkor azt veszi
meg, s a számlát egy európai márka nevére
kéri. Csakhogy ezért felárat kell a kereskedőnek fizetnie.

SzempontOK
Így lesz a szociális kártya esetén is: megveszi, amit akar, s számlát kér arról, amit vehetne, és az uzsorás is ki fogja találni, hogy a kártyával „védett” pénz hogyan kerüljön mégis
hozzá. Ehhez semmi kétség nem fér. Szlovákiában az éhséglázadások idején az emberek
túlnyomórészt azért fosztották ki a boltokat,
hogy fizetni tudjanak az uzsorásnak.
A szociális kártya tehát a rászorulókat
olyan helyzetekbe kergeti bele, hogy illegálisan mégiscsak megszerezzék a pénzt.
Magának a segélynek is az a fő hátulütője,
hogy leszokat a legális munkáról. Jól értse:
nem a munkáról szoktat le, hanem a legális munkáról. A munkáról nem lehet teljesen leszokni: aki éhes, az dolgozik. A megoldás nem az, hogy a segélyadó megmondja,
mire lehet költeni a segélyt, a fő kérdés az,
hogyan lehet az embereket visszaterelni a
legális munka világába. A kártya, mint rámutattam, nem be- hanem kivezet a legalitásból. Hogy lehetséges-e egyáltalán visszavezetni az embereket a legalitásba?  Igen. A
bizonytalan illegalitásnál a legtöbb ember
számára jobb a biztos legalitás. Ha módjuk
van rá, akkor a bizonytalanság helyett a biztonságot fogják választani, ha pénzben ros�szabbul járnak is.
Összefoglalva: kártyával embereket nevelni nem lehet, szociális támogatást irányítani nem szabad.
Én a megoldást inkább ott keresném, hogy
például nem leépíteni kell az iskolai étkeztetést, hanem fölépíteni, kiterjeszteni. Ha az
önkormányzatnak kevés a pénze az emelésre,
bővítésre – s tudjuk, egyre kevesebb –, akkor
segítse a rászorulókat természetben, s ez történjék az iskolában. Legyen napi háromszori
étkezés, s ami megmarad, azt a gyerekek vihessék haza a testvéreiknek. Amerikában régi
gyakorlat, hogy a szociális munkás elmegy a

turkálóba, olcsón megvásárolja a cipőt, a ruhát, s odaadja a rászoruló családoknak. Hangsúlyozom: nem a segély helyett!
A legfontosabbak: a meleg étel, a ruha, a
cipő, s ezek megfelelő formában mind biztonsággal eljuttathatók a gyerekeknek – természetben –, anélkül, hogy a szüleiket akarnánk rákényszeríteni valamire, amire úgysem
fog sikerülni.
Miként nem fog sikerülni ezt a javaslatot a
parlament elé vinni sem, nemcsak azért, mert
rossz, azért sem, mert a pártok nem tudnak
együttműködni. Az önkormányzatok körében viszont meglehetősen erős a romaellenesség, s népszerűségre tarthat számot az
a gondolat, hogy a romákat meg kell nevelni, meg kell regulázni. Ezért kell minden fórumon hangoztatni, hogy az ilyen módszer
nem jó, így csak egy még rosszabb függőségbe kergethetjük őket.

Tanács István
Táncsics-díjas
újságíró,
a Népszabadság
főmunkatársa
A Dél-Alföldön, ahol én dolgozom, nincsenek
jelen olyan súllyal azok a problémák, amelyekre hivatkozva a monoki polgármester a szociális kártyát javasolja. Ahol nagyon elterjedt
az uzsora, ott én is indokoltnak tartom olyan
megoldás bevezetését, amely nem készpénzben, hanem természetben, meghatározott helyen és formában teszi elérhetővé a segélyt.
Máskülönben a támogatást nem a címzettek használják fel, és ha tízszeresére emelnék
az összeget, az a pénz is legnagyobb részben
uzsorások zsebébe vándorolna, a szegénység
okozta társadalmi problémák pedig nem csökkennének. Semmilyen más megoldás, még
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a rendőrség fokozott figyelme sem képes az
uzsorát visszaszorítani. Nehéz bizonyítani ezt
a bűncselekményfajtát: nem beszél róla senki,
az a legkevésbé, aki kiszolgáltatott az uzsorásnak. Az ilyen emberek ugyanis félnek, mert a
fenyegetők nem a levegőbe beszélnek.
Szlovákiában hasonló volt a helyzet, amikor a
Dzurinda-kormány 2005-ben a neoliberális gazdasági reformokkal egy időben csaknem a felére
csökkentette a szociális segélyek összegét. Ami
maradt, annak nagyobbik részét is természetbeni juttatásként kaphatták meg a rászorulók.
A pénzbeni segélyek drasztikus csökkentése éhséglázadáshoz vezetett a kelet-szlovákiai romák
körében. Megtámadták és kifosztották az üzleteket. A lázadás közvetlen kiváltó oka az volt, hogy
az uzsorások nem kapták vissza a kikölcsönzött
pénzüket, ezért rákényszerítették az embereket,
hogy menjenek el a bevásárlóközpontokba, és
erőszakkal szerezzék meg az árut.
A segélyek és a segélyezettek manipulálása
egyébként nemcsak a roma etnikumhoz kötődik. Bács-Kiskun megyében is van olyan
leépülőfélben lévő falu, ahol a helyi elit kezében van minden, a néhány vállalkozás, az
önkormányzat és a kocsma is. S ha kampány
idején elterjesztik, hogy aki rájuk szavaz, kap
– mondjuk – 5000 forint segélyt, azt a megnyert választás másnapján ki is osztják. A segélyezett delikvens pedig elviszi abba a kocsmába, amit a kampányoló sógora üzemeltet,
elissza és elgépezi.
A probléma tehát sokkal bonyolultabb, mintsem hogy központi döntéssel, például a szociális kártya országos bevezetésével kezelhető lenne.
Úgy gondolom, valóban meg kellene teremteni
az uzsorásokat kizáró, készpénzt csak kis mértékben és ellenőrzötten használó segélyezés jogi kereteit – de azt, hogy hol vezetik be, a helyi
önkormányzatokra kellene bízni. A Szeged környéki agglomerációban például biztosan fölösle-
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ges lenne bevezetni, viszont Mezőkovácsházán
már fontolgatták, mert ott sok a munkanélküli,
és jelen van az uzsora is. Ennek a megoldásnak is
– hogy minden önkormányzat maga dönt a szociális kártya bevezetéséről – vannak hátulütői, és
nem is az emberi jogi aggályok a legsúlyosabbak.
A hazai viszonyok ismeretében könnyen előfordulhat, hogy ha egy faluban két bolt van, és az
egyiknek kedvezni akarnak, akkor úgy döntenek, hogy csak vele kötnek szerződést, a másik
hátrányba kerül, esetleg tönkremegy.

Kovács Gyula,
Magyarhertelend
polgármestere
(Baranya megye)
Azt az elgondolást, hogy a segély minél inkább
segítsen a rászorulókon, s minél kevésbé lehessen rendeltetésével ellentétes célokra fölhasználni, alapvetően jónak tartom. Még jobb
lenne, ha a megfelelő üzletek hálózatszerűen
települnének rá a kártyarendszerre, s így, a keresletük növekedésével olcsóbban adhatnák
termékeiket. Ez nekik biztos piacot, a rászorulóknak olcsó árakat jelentene, vagyis mindenki
jól járna: eladó, vevő, s maga a közpénz is.
Nálunk nem olyan súlyos a helyzet, mint vélhetőleg Monokon, nálunk nincsenek uzsoraszerű kölcsönök, de azt tapasztaljuk, hogy a családfő a segéllyel olykor az élelmiszerbolt melletti
intézményt keresi fel, magyarul, a kocsmát.
Mi is gondolkodtunk már azon, mit lehetne
tenni ez ügyben. Úgy véljük, megfelelő módosításokkal, pontosításokkal a monoki példa fölhasználható, de mindenképpen szélesíteni kellene a kedvezmények körét, leginkább talán azzal,
ha rezsit is lehetne fizetni vele, mert akkor a családok egyik legfontosabb gondján tudnánk enyhíteni – hatékonyan, megbízhatóan.
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Kékes I. Tóbiás,
Magyarlukafa
(Baranya megye)

Nálunk az a probléma, amivel Monokon és
másutt küszködnek, nem jelentkezik komoly
formában, ezért a szociális kártyával mi nem
foglalkozunk. Kis falu a miénk, mindössze 110
lelkes, s eleve úgy alakítottuk ki a segélyezési
rendszerünket, hogy elsősorban a gyerekes
családokra koncentrálunk. Célzottan adunk,
méghozzá a legfontosabbakra: az iskolába járóknak útiköltséget, 100 százalékos étkezési
hozzájárulást, valamint beiskolázási támogatást is kapnak a diákok, nemcsak az általános
iskolások, hanem a középiskolások is. Ezen
kívül a falu összes gyermekét támogatja az
önkormányzat hároméves korig.

Schmidt Jenő,
Tab polgármestere
(Somogy megye)

Nem gondolkodunk a szociális kártya bevezetésén, de természetesen odafigyelünk
rá, mire terjed ki, milyen feltételrendszert
alakítanak ki hozzá, és nézzük az aktuális
törvényi szabályozásokat is. Ha majd jogszabály kötelez rá, akkor bevezetjük, addig
a saját kialakított módszereinket alkalmazzuk. Nálunk a családsegítő támogatásokban
a legfontosabb a tanulás segítése, valamint
az élelmiszer- és a tűzifavásárlás támogatása.
Amit az államtól kapunk, azt pénzben fizetjük ki, amiről saját hatáskörömben dönthetek, azt igyekszem természetben odaadni a
rászorulóknak. Rendkívüli élethelyzetekben
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fontos a pénzbeli segítés, de aki rendszeresen
jön segélyért, az már nem rendkívüli helyzet, ott nyilvánvalóan életvezetési problémák
húzódnak meg a háttérben. Ezért aztán a mi
gondozónőink veszik meg a ruhát – a gyerek méretének megfelelően –, az élelmet, a
tűzifát, s számlát hoznak róluk. Ezeket közvetlenül juttatjuk el a rászoruló családoknak,
a cél ugyanis az, hogy a gyerekek ne éhezzenek, ne fázzanak, hisz’ ők nem tehetnek
arról, hogy szüleiknek nincs munkája, vagy
éppen kellő felelősségérzete.

Galuska László,
Nyékládháza
polgármestere
(Borsod-AbaújZemplén megye)
Egyetértek azzal a mondással, hogy akinek
fáj a foga, az tartsa rajta a nyelvét, azzal is tehát, hogy ahol a segélyek fölhasználása diszfunkcionális, ott ne menjenek el szó nélkül
mellette.
Nálunk kicsi a segélyezettek száma, és akik
kapnak, azok arra használják, amire kapták.
Sok pénz kimegy így is, évi 50 millió forintot
költünk segélyezésre. Családsegítésre, lakástámogatásra, étkezési hozzájárulásra, rendkívüli segélyekre stb. A gyermekétkeztetésben – a
rászorultság mértékében – a költségek százvagy ötven százalékát térítjük meg. Ezért nagyon örülünk, hogy a kormány mégsem vonja
el a pénzt, mint tervezte, hanem visszaemelte a költségvetésbe az eredeti összeget. Így
is hozzá kell tennie még az önkormányzatnak jócskán.
Mindent összevetve: nem tervezzük a szociális kártya bevezetését, hiszen, bennünket egyelőre semmi sem kényszerít erre a
lépésre.
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Aki nem dolgozik, ne is igyék!
Nagyon szubjektív reakció a monoki szociális kártyára
Szerző: Kovárik Erzsébet szakállamtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Nagy igény van erre a társadalomban (persze, aki dolgozik, az
nyugodtan ihat, hiszen rendes,
a társadalom megbecsülésére
érdemes alkoholista), ezt mutatja a monoki kártya hírének
futótűzként való elterjedése.
Végre, megtalálták Monokon a szegénység elleni biztos megoldást, ami
mellesleg a legolcsóbb kampányt is lehetővé
teszi, az új párt új elnökének.

Mi a baj a szociális kártyával?
A szociális kártya lehetősége most is benne van
a szociális törvényben. Hiszen több pénzbeli ellátást nyújthatnak ma is természetben az önkormányzatok, egy felhatalmazó rendelkezéssel, hogy mit és hogyan kívánnak természetben
nyújtani, erről rendeletet kell alkotniuk.
Az persze már más kérdés, hogy a kártya  mire
jó például az átmeneti segély esetén, amit sokszor
– ahogy ez a nevéből is adódik – olyan krízishelyzetek megoldására adhat az önkormányzat, mint
a hirtelen betegség, vagy ha munkát keres valaki,
és sokat kell utaznia a távol lévő kirendeltséghez,
vagy kár érte a családot (pl. a gyerek elvesztette
a bérletét), be kell fizetni a kirándulás költségeit.
Ebben az esetben a kártyára utalt összeg biztosan
nem ad megoldást erre a krízishelyzetre, bérlet helyett az olaj és a liszt vásárlása nem megoldás. A
lakásfenntartási támogatás is adható természetben, vagyis az önkormányzat kifizetheti a közműtartozást. Sokan csinálják így az országban.

Ha ez az összeg is kártyára kerül, hogyan fizetik
ki a villanyszámlát? Beutaznak a DÉMÁSZ kirendeltségre, és ha ott van kártya leolvasó, akkor
fizetnek? Ez miért jobb, mint közvetlenül átutalni ennek a szolgáltatónak a díjat?
Ez az önkormányzat szabadsága és felelőssége.

Mi a baj a monoki szociális kártyával?
Sok baj van vele! Alkotmánysértő (mert a rendelkezésre állási támogatás összegét is erre akarják
utalni) – ez ellentétes a szociális törvénnyel. Ellentétes a józan ésszel: vannak olyan kiadások is,
amiket csak készpénzben lehet fizetni,  liszttel,
olajjal, cukorral nem. Másodlagos piacot jelent
– a kártyán vásárolt áru is pénzzé tehető, semmit nem akadályoznak meg vele, a tényleges kedvezményezett így nem a segélyezett lesz, hanem
aki féláron vásárol tőle. Ellentétes a verseny szabadságával, de legalább néhány helyi üzletnek
biztos bevételt jelent, aki pedig ott vásárol, annak egy kicsit magasabb árat, hiszen a kártyát
gyártó cég költségeit, a tranzakció díját valakinek
meg kell fizetnie. Megbélyegző, mert azt sugallja, hogy aki szegény, és segélyből él, az felelőtlen.
Hazug, mert azt a látszatot kelti, hogy ma szociális transzferekből egyébként el lehetne tartani
egy családot, csak hát sajnos „ezek”  isznak, dohányoznak. Félrevezető, mert azt a látszatot kelti,
hogy ez a megoldás egy súlyos társadalmi problémára, a munkaerőpiacról való kirekesztődés és
az ebből  (is) adódó szegénység, a szegénységgel
együtt járó deprivációk kezelésére.
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Mégis mi a megoldás?
Szögezzük le: a szegénység nem jellembeli hiányosság, nem rossz tulajdonság!
A segélyezés feltételei nagyon szigorúak, és lehetőség van a segély megvonására is. Ezek azonban normatívak, egyértelműek, és a rászorultságot
mérik, nem a magatartásbeli vagy jellembeli sajátosságokat, mert ez utóbbiak vizsgálata önkényes
jogalkalmazásra teremt lehetőséget, diszkriminál
és kiszorít. (Sok-sok ilyen AB-döntés született, legutóbb márciusban Gadács önkormányzat rendeletét semmisítette meg az Alkotmánybíróság.)
A segélyek megvonása, csökkentése, vagy a
felhasználás indokolatlan korlátozása azt jelenti, hogy ezeket az embereket végletesen eltávolítjuk a munkaerőpiactól (megjelenésük, tájékozottságuk, alkalmasságuk romlik). A segélyezés
nem jó erkölcs, ízlés vagy igazságosság kérdése,
hanem gazdasági kényszer.  (Ha nem lennének
szociális transzferek, akkor háromszor ennyi
szegény ember élne az országban, versenyképes
gazdaság az ország felére nem épülhet!)
Amennyiben nemcsak a dühök lecsillapítására
törekszünk, hanem a társadalmi probléma megoldására, akkor ez sajnos hosszú időt vesz igénybe.
Azok a programok, amelyekkel nem lehet választást nyerni, és az újság címlapjára kerülni (pl.
szociális földprogram, Kaláka-program, Út a munkához, Biztos Kezdet Gyerekház, befogadó falu,
az oktatás minőségének javítása, tanoda, ösztöndíjak stb.) eredményesebb formái a szegénység elleni küzdelemnek, mint az egyébként egy cégnek
jó jövedelmet biztosító „szociális” kártya.
A célzottabb felhasználást segíti, hogy évről-évre
bővül a természetbeni juttatás köre, de nem azért,
mert valaki szegény, és segélyből él, hanem azért
mert veszélyezteti a gyermeke testi, lelki, szellemi
fejlődését. De ehhez a gyerekjóléti szolgálat, családsegítők munkája is hozzátartozik. Az állam a gyermeket védi, nem a szegény szülőket bünteti.
Ennyi a különbség!
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Zalakaros szolgálatában
Szerző: Antal Anita újságíró | Fotó: Strobl Gábor

Huszonötödik éve áll Zalakaros élén, ahogyan ő fogalmaz: Zalakaros szolgálatában Szirtes Lajos. 1984 januárjától a közös tanács elnökeként, majd – a rendszerváltás utáni időszaktól – a település polgármestereként irányította Zalakarost,
a falut, Zalakarost, a nagyközséget és irányítja ez időben is Zalakarost, a várost.
Végigkövette a település rangbéli emelkedését, koordinálta annak fejlesztéseit,
és minden megméretésből – tisztességes, korrekt kampány következtében – a lakosság jelentős támogatását élvezve kerülhetett ki.

– Bizonyára nem véletlen, hogy éppen ön vehette át az elsők között az Önkormányzati Minisztérium Helyi Önkormányzatokért Díját is
a közelmúltban. Meglepte a kitüntetés?

– Igen, váratlanul ért. Természetesen megtisztelő számomra ez a díj, úgy vélem, több
évtizedes munkámat ismerték el vele.
– Hogyan kezdődött ez a munka?

– Még az 1984 előtti időszakban Garaboncon, Zalakaros szomszédos településén
dolgoztam a tanácsnál. Itt is laktunk feleségemmel és két gyermekemmel. Azután a nagykanizsai járási hivatalba kerültem, s 1984-től
a zalakarosi közös tanács elnöke lettem. Zalakaros Galambokkal és Zalaszentjakabbal
alkotott közös tanácsot.
– Zalakaros ma országos, sőt európai hírű
gyógyfürdőhely. Milyen volt 25 évvel ezelőtt?

– Ez a település akkor is ismert volt, hiszen
már 1964-ben rátaláltak arra a gyógyvízre, mely
hírét, rangját megalapozta. Amikor átvettem a
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település irányítását, már működött a gyógyfürdő első épülete és strandja, s a fürdő körüli infrastruktúra is szépen kialakult. Nem így a települési. Az akkor alig ezer főt számláló Zalakaros
infrastruktúrája elmaradott volt, így az első feladatomnak ennek kiépítését tekintettem. 1986ban létrehoztuk az óvodánkat, 1990-ben az iskolánkat. Óriási kihívás volt ez számunkra, de jó
érzés volt, hogy a lakosság, ugyancsak szívügyének tekintve az építést, rengeteget segített.
– A rendszerváltást hogyan élte meg Zalakaros és a hozzá tartozó két település?

– Nyilván mindenki önállósulni szeretett
volna, így az első feladat a közös tanács vagyonának megosztása volt. Úgy vélem, ez valamennyi
település megelégedésére történt meg.
– Mondhatjuk, hogy 1990 után nagy lendületet vett a fejlődés?

– Azt gondolom, igen. Ekkor az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyaink önkormányzati tulajdonba kerülését tekintettük fontos feladatunknak. Kissé kacskaringós
úton ugyan, de a fürdő önkormányzati tulajdonba került. A Gránit Gyógyfürdő részvényei ma már  97 százalékban az önkormányzaté, 3 százalékban a fürdő dolgozói
alapítványának tulajdonában vannak.  Vis�szavásároltuk a megyétől a kertmozit, önkormányzati tulajdonba került a Sportcentrum,
megszereztük a vízművagyont. Elindult a település csatornázása, bevezettük a gázt, folyamatosan építettük az utakat, nyitottuk az
utcákat. Merthogy Zalakaros hatalmas lendülettel fejlődött. Sorra épültek ki a magánszálláshelyek, a szállodák. Ma már tíznél több
szállodánk van – köztük három négycsillagos – és 700 magánszálláshelyünk. A vendégéjszakák száma az elmúlt években meghaladta az 530 ezret.

Arcok
Igen jelentős állomás volt a település életében 1997, amikor városi rangot kapott Zalakaros. Az addigi nagyívű fejlődés folytatódhatott, különösen igaz ez a gyógyfürdő
fejlesztésekre; de ettől az időszaktól datá-

lódik a mentőállomás és a tűzoltóállomás
építése, a lakossággal közös erőfeszítések
eredményeként az Isteni Irgalmasság templomának felépítése és a befelyezés előtt álló
bölcsődeépítés.  A várost leginkább szimbolizáló Gránit Gyógyfürdő ma már gyógy, élmény- és wellness fürdővé nőtte ki magát,
minden korosztály számára képes színvonalas szolgáltatást nyújtani.
– A gazdasági válság dacára is töretlen a fejlődés?

Városnapok

– Úgy vélem, igazán a jövő évben fogjuk
érezni ennek, illetve a kormány megszorító
intézkedéseinek hatásait, különösen az üdülési csekk megadóztatása és az idegenforgalmi
adó támogatásának csökkentése révén. Elsősorban a fejlesztések és a működési kiadások sínylik meg a válságot, de bizonytalan az
is, hogy a pályázatokra milyen hatással lesz a
Dísz tér

recesszió. E téren eddig nincs okunk panaszra, kilenc komoly pályázatunk valósult meg –
köztük a fürdőfejlesztés, a felszíni vízelvezetés, az oktatás feltételeinek javítása.
– Nyílt titok, hogy nem indul a következő
önkormányzati választáson. El tudja képzelni, hogy onnantól ne foglalkozzék Zalakaros sorsával?

– Eldöntöttem, hogy a ciklus végén nyugállományba vonulok. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy Zalakaroson szolgálhattam az elmúlt
időszakban. Sok mindenre szívesen emlékszem majd vissza, de az időmet a jövőben a
családomnak szentelem. Egy biztos: elszakadni végleg nem lehet, hiszen minden mozzanat, ami érinti Zalakarost, valahol érint majd
engem is. Ha a véleményemet, segítségemet
kérik, rendelkezésre fogok állni a továbbiakban is.


Új templom
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Képzés

Október végén
startol a

A résztvevő polgármesterek egynegyede időközi választáson nyert, így konkrét első számú
önkormányzati vezetői tapasztalattal kevésbé
rendelkezik. Némileg magasabb (30%) arányt
képviselnek a legutóbbi általános választáson
nyertes polgármesterek. Az ezt megelőző időszak négy ciklusát figyelembe véve a 2002-es a
meghatározó (20%), de jelentős arányban vannak jelen (11,67%) a rendszerváltó polgármesterek is. (Lásd 3. grafikon)
Ebből a szempontból a résztvevők aránya optimális a kísérleti évfolyamon, hiszen több mint
a fele „kezdőnek”, míg a másik fele „gyakorlónak”, illetve „gyakorlottnak” tekinthető.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az akadémia működésének minden szakaszában
a polgármesterek igényei, elvárásai állnak
a középpontban. Így volt ez már az alapok
lefektetésekor, a kísérleti évfolyam képzési
tematikájának kialakításakor is. A résztvevők tehát nem csupán képzendőként vesznek
részt az oktatatásban, hanem gyakorlati tapasztalataik megosztásával alakító is lesznek
a képzési anyagnak, és a kísérleti évfolyam

Szerző: Boda Boglárka, a TÖOSZ jogi titkára, a Polgármester Akadémia szakmai koordinátora
Hatvan polgármester kezdi meg tanulmányait, kísérleti évfolyamként a Polgármester Akadémián 2009. október 30–31-én.
Jelentkezési felhívásunkat augusztusban
tettük közzé, és a beérkező pályázatok közül az Irányító Bizottság szempontrendszerének megfelelően választottuk ki a résztvevő polgármestereket. A projekt által is
megkívánt legfontosabb szempontok érvényesültek: az esélyegyenlőség, a polgármesteri gyakorlati idő és végül a területi
elv. Az alábbi diagrammok jól szemléltetik
a jelentkezők nem szerinti és terület szerinti megoszlását.
A jelentkezők egyharmada nő, ami nagyon
jó aránynak minősül, ahhoz viszonyítva, hogy

jelenleg Magyarországon a polgármesterek
között arányuk mindössze 16 százalék. (Lásd
1. grafikon)
Területi megoszlást tekintve legtöbben
Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyékből azonos arányban (13,33%) jelentkeztek, az átlagot meghaladó volt a részvételi
arány Pest, Baranya, Komárom-Esztergom
és Zala megyékből is. Átlag alatti a részvétel
Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, GyőrMoson-Sopron, Heves, Nógrád és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékből, míg csupán egy
polgármester vesz részt a képzésen Budapestről, valamint Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Vas megyékből.
(Lásd 2. grafikon)

1. grafikon
A Polgármester Akadémián résztvevők
nemek szerinti százalékos megoszlása

2. grafikon
A Polgármester Akadémiára jelentkezők megyénkénti százalékos megoszlása
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végén az ő segítségükkel igyekszünk tökéletesíteni az akadémia programját. Reményeink szerint a mostani képzendők közül
nagy számban fognak kikerülni a következő évfolyamok képzői, így biztosíthatjuk a
projekt fenntarthatóságát, és annak a célnak a megvalósítását, hogy igazán hasznos
és eredményes, a polgármesterek megelégedését kivívó képzési rendszert valósítunk meg.

Igényfelmérés – rugalmas tematika
Minden egyes képzési alkalmat megelőzően, még a felkészülés időszakában – havonta – kiküldünk a résztvevőknek egy
kérdőívet, amelynek kitöltésével lehetőség nyílik az előadók orientálására és a
tematika lehető legrugalmasabb alakítására. Célunk az, hogy a hallottak minél
jobban segítsenek a résztvevőknek a napi
munkával kapcsolatos problémák megoldásában, és hogy a képzés minél inkább
a polgármestereket ténylegesen érdeklő
kérdésekről szóljon.

3. grafikon
A Polgármester Akadémia oktatására jelentkezők
választási ciklus szerinti százalékos megoszlása

n  1990    n  1994    n  1998    n  2002    n  2006    n  időközi

Az október 30–31-i első kétnapos képzési alkalom átfogó témája az Önkormányzati működés alapjai összefoglaló nevet kapta,
ezen belül a résztémák a következők: önkormányzati ismeretek és praktikák, közigazgatási hatósági eljárás ismeretek, e-közigazgatási alapismeretek, valamint kistérségek,
regionalizáció, társulások.
Első körben ezeket a témákat boncolgató kérdőívet küldtünk a jelentkezőknek, ugyanakkor
lehetőséget adtunk a felmerülő személyes vélemények és igények kinyilvánítására is. A beérkezett kérdőíveket feldolgoztuk, és október 14-én
az első képzési alkalommal közreműködő valamennyi egyetemi oktató és gyakorlati szakember részvételével szakmai egyeztetést tartottunk,
hogy a beérkező igényeknek megfelelően a lehető
legrugalmasabban alakítsuk a tematikát.
A feldolgozást követően derült ki többek
között, hogy a válaszadók csaknem háromnegyede a Polgármesteri felelősségi rendszer és az
Önkormányzati praktikák témaköreit tartotta kiemelt fontosságúnak, és majdnem kétharmad része szeretne az előadáson a Polgármesteri feladat- és hatáskörök és a Polgármesteri
szerepkör gyakorlati megvalósulása témákról
bővebben hallani. Közszolgálat témakörben a
válaszadók közel kétharmada helyezte a hangsúlyt a Köztisztviselők fegyelmi felelőssége és a
Teljesítményértékelés témaköreire.
Ugyanezt a módszert fogjuk követni az akadémia 10 hónapos időtartama során, minden
egyes képzési alkalom előtt kérdőívek feldolgozását követően egyeztetünk valamennyi oktatóval. Ez a módszer segítséget jelent számukra
is, így világosabban láthatják a majdani hallgatóságuk várható preferenciáját.
A kísérleti évfolyam tehát megkezdte munkáját, s bízunk benne, hogy sikerül olyan új
képzési rendszert meghonosítanunk, amely
hatékonyan segíti az önkormányzati vezetők
munkáját.
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Csökkenő elégedettség

Forrás: Helyi Obszervatórium

A tavalyihoz képest, ha minimális mértékben is, de csökkent a Szemere Index
Önkormányzati Bizalmi Barométer értéke, vagyis a polgármesterek jottányival sem néznek nagyobb bizalommal az
őket körülvevő feltételekre. Elkészültek
a 2009. őszi barométer előzetes eredményei, amelyek egyelőre 67 település
súlyozatlan véleményét tartalmazzák.
Az index előzetes értéke a 10 fokú skálán 5,62 pont.

A Szemere Index Önkormányzati
Bizalmi Barométerének
rövid bemutatása
A polgármesteri bizalom témakörét felölelő
Önkormányzati Bizalmi Barométer újszerű megközelítése az önkormányzatok vizsgálatának. Az Önkormányzati Bizalmi Barométer, a versenyképességi vizsgálatokhoz
viszonyítva több tekintetben is fordított tükröt jelent. Elsődlegesen természetesen azért,
mert az önkormányzat vezetése mond véleményt a vele kapcsolatban álló intézményekről, hatóságokról, valamint arról a környezetről, amelyben létezik; másodlagosan viszont
azért is, mert a vizsgált intézmények nem
egyszerűen segítik, de sok esetben minősítik, szabályozzák az önkormányzatok munkáját. Az index az országos és a helyi gazdasági
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kilátásokra, a törvényhozásra, a kormányzati
és a nem kormányzati szervekre, az Európai
Unióhoz kapcsolódó tájékoztatási rendszerre,
pályázati és intézményrendszerre, a lakossági
ellenőrzésre és médiára, valamint az önkormányzati szövetségek szerepére vonatkozó
kérdésekre épül. Az Önkormányzati Bizalmi
Barométer a gazdaságkutató intézetek által
rendszeresen publikált lakossági, vállalkozói,
illetve fogyasztói bizalmi indexekhez hasonlatosan egy általános bizalmi hangulatot mutató indexértéket, valamint ennek fontosabb
mutatóit teszi közzé évi rendszerességgel.
Az index szakmai minőségét garantálja a
Helyi Obszervatórium Tudományos Stratégiai Tanácsadó Testülete, ahol akadémikus és
vezető kutatók mellett gyakorlati szakemberek is találhatók, valamint munkánkat segíti
az önkormányzatok szakmai szövetségeivel
folytatott párbeszédünk, együttműködésünk.
Csaknem egy évvel a próbakérdezés után, idén
szeptemberben az Önkormányzatok Napjához
kapcsolódóan készült egy gyorsfelmérés, amely
már a módosított, digitalizált kérdőívet alkalmazta, és nyolcvannál is több polgármester válaszolta
meg. A változtatások fogadtatása – tapasztalataink szerint – eddig pozitív, talán jelezve, hogy sikerült az elmúlt évek során egyre inkább együtt
gondolkodni a települési vezetőkkel.

A Bizalmi Barométer állása
2009 szeptemberében
A 2008. őszi kísérleti vizsgálatban mért 5,95
pontos indexértékhez képest idén valamivel
alacsonyabb, 5,62 pontos összesített országos
mutatót kaptunk a polgármesterek környezetükbe vetett bizalmának vizsgálatakor. A
skálán ugyanakkor még mindkét érték, tehát
az idei is a semleges hangulat sávjába esik.
Az elmúlt egy év világgazdasági folyamatai,
valamint a belpolitikai események, úgy tű-
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nik, jelenleg is rányomják
bélyegüket a települési pol(--)
gármesterek általános biKiemelkedően
zalmára, hangulatára. Az
rossz
országos mutató részeként
2,80
ugyan némileg javul a köz(-)
vetlen
környezeti mutató,
Inkább
rossz
ám több területen is csök4,60
kent a polgármesterek bizalma a különböző intéz(+/-)
mények iránt.
Semleges
Az Önkormányzati Bi6,40
zalmi Barométer a Szeme(+)
re Index önkormányzati biInkább jó
zalmi modulja. Célja, hogy
8,20
megmutassa a polgármesterek, önkormányzatok véle(++)
ményét azon intézményekKiemelkedően
jó
ről, amelyekkel munkájuk
10,0
során folyamatosan kapcsolatba kerülnek. Miközben 2008-ban mintegy 50 választ tudtunk feldolgozni, a mostani előzetes jelentés 67 válaszon alapszik, és
eddig megközelítőleg 90 kitöltött kérdőívet
kaptunk vissza.
Az Önkormányzati Bizalmi Barométer hét
olyan témakört vizsgált, amelyek érdemben
befolyásolják az önkormányzatok munkáját. Az index folyamatos fejlesztés alatt áll,
így a tényleges feltételek, eredmények mellett
kisebb mértékben módszertani okai is lehetnek egyes változásoknak.
A bizalom skálája

1,00

Változó környezet – stabil index
A gazdasági környezet javuló bizalmi mutatója mögött egyértelműen látszik a pozitívabb jövőkép, a kilábalás reménye. Míg
a tavalyi felmérés a világméretű gazdasági
válság mélypontjának idejére esett, addig
mostanra elmúlt a sokkszerű trauma. Az
eltelt egy évben a polgármesterek elkezd-
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ték visszanyerni bizalmukat a környezeti
feltételek javulása iránt, a környezeti hatások immáron kevésbé aggasztják őket.  
(Lásd 1. ábra)
A környezeti hatásokra vonatkozó optimistább hangulat érdekessége, hogy az országostól a települési szint felé haladva a
bizalmi várakozások fokozatosan felerősödnek. Vagyis a polgármesterek a közvetlen környezetük kilábalásában bíznak a leginkább. Ez jórészt azért van, mert a távoli
történések nem elsődleges tapasztalatok,
hanem elvont, külsőleges információként
léteznek. Így az a mai túlpolitizált, szenzációéhes közegen keresztül jut el mindannyiunkhoz. Ezzel szemben a helyi kilátások, a
helyi gazdaság állapota, valamint az ott élő
emberek életminősége mindennapi tapasztalat a polgármesterek számára.

Az intézményi bizalom hangsúlyai
– töretlen bizalom
az önkormányzati szövetségekben
Az intézmények közül 2009-ben, ahogy 2008ban is, az önkormányzati szövetségekbe és a
nem kormányzati szervekbe vetett polgármesteri bizalom volt a legerősebb. E területek
előnye némileg csökkent ugyan, de ezt mérésünk finomodásának tudjuk be. 2009-ben
az egyetlen olyan terület, amelynek esetében
a bizalom mértéke meghaladta a semleges
mértéket, az önkormányzati szövetségek voltak. A nem kormányzati intézmények iránt,
amely intézmények nemcsak az önkormányzatok, hanem az államgépezet felett is ellenőrzést gyakorolnak, szintén erős a bizalom,
amely a pozitív és a semleges bizalmi szint
határán van.
A leggyengébb bizalom övezte területek
2009-ben a törvényhozás, az Európai Unió,
valamint az ellenőrzés intézményrendsze-
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re (sajtó, lakossági meghallgatások stb.) voltak az Önkormányzati Bizalmi Barométeren belül.  
A parlamenti munkába és a kormányzatba
vetett bizalom továbbra is semleges hangulatot tükröz, ami annak ellenére sem változott
számottevően, hogy az év során új összetételű kormány alakult Magyarországon. Ez arra
utal, hogy a polgármesterek nem feltétlenül
teszik közvetlenül felelőssé a kormányzatot
azokért az intézkedésekért, amelyeket a 2010es költségvetés kapcsán bejelentettek. Nem
hárítják át azt a felelősséget, amely a szűkös
forrásellátottságukból következne. Ez természetesen korántsem jelenti a kormányzati intézkedések elfogadását, de arra utal,
hogy a politikai felhangokat kiszűrve a polgármesterek többsége maga is úgy látja, más
összetételű kormányzat alatt sem adódna érdemben más alternatíva. Az önkormányzatok kormányzati politikához való alkalmazkodásának egy sajátos területéről olvassa el
a Fontos az együttműködés – de elsősorban
a pénzügyi kényszerek miatt című cikkünket
a 18. oldalon.

A Duna, mint két eltérő
bizalomtípus határa
A Dunántúlon szinte minden mutató szerint
pesszimistább hangulat a jellemző, bár a különbség nem túl nagy.
A környezeti mutatók behatóbb vizsgálata
érdekes különbséget mutat. Kelet-Magyarországon éppen a helyi (települési, településkörnyéki) környezet gazdasági várakozásaiban pesszimistább a hangulat, míg az
országos, tágabb térségi mutatók tekintetében optimistább. Két fontos magyarázat lehetséges e jelenség kapcsán. Az első, hogy a
nyugati országrészt korábban érte el a válság, és korábban is jelentkeznek a kilábalás
jelei. A nyugati országrész gazdasági kapcsolatai közvetlenebbül kötődnek azokhoz
az ipari központokhoz, amelyekből a válságjelenségek (megrendelések csökkenése
stb.) átszivárogtak, és ugyanezeken a területeken indul meg a kilábalás is. A második magyarázat kötődik a fentebb megfogalmazottakhoz, miszerint a tapasztalati
és a távolabbi, nem közvetlen tapasztalati információk alapján leszűrt következte-

1. ábra
A Bizalmi Barométer eredményei témakörök szerint, 2008-2009

tések ellentétes megítélésre is vezethetnek,
akár egyazon jelenség vonatkozásában, akár
párhuzamosan.
Jelentős különbség  érződik az Európai Unióról alkotott véleménnyel kapcsolatban, amelynek egyik fő komponense lehet, hogy a célzott
támogatásoknak inkább a keleti régiók a nyertesei. A fejlettebb nyugati régiók és azok önkormányzatai szigorúbb feltételekkel jutnak
uniós támogatásokhoz. Az Európai Unió pályázati rendszeréről, valamint az ezzel kapcsolatos hazai tájékoztatási rendszerről a kép negatív. A pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
a polgármesterek szerint elégtelen, a pályázati célok nincsenek összhangban a települések
elsődleges, tényleges szükségleteivel. Jellemző szituáció, amit az egyik településvezető fogalmazott meg az általa kitöltött kérdőívben:
„Amíg a főtér felújításra lehet szerezni pénzt,
addig a csatornarendszer kiépítésére már jóval nehezebben.” (Lásd 2. ábra)
Nagyobb eltérés mutatkozik a törvényhozás iránti bizalomban is. Nehéz az ilyen
különbségekre általánosan elfogadható magyarázatot adni. Mindenképpen megfonto-

2. ábra
A Bizalmi Barométer térségi különbségei, 2009

Önkormányzati Bizalmi Barométer

Önkormányzati Bizalmi Barométer

1. Gazdasági környezet

1. Gazdasági környezet

2. Törvényhozás

2. Törvényhozás

3. Kormányzati szervek

3. Kormányzati szervek

4. Nem kormányzati intézmények

4. Nem kormányzati intézmények

5. Európai Unió

5. Európai Unió

6. Ellenőrzés, sajtó, visszacsatolás

6. Ellenőrzés, sajtó, visszacsatolás

7. Önkormányzati szövetségek

7. Önkormányzati szövetségek
1

2,8

n  2008   n  2009
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HO-jelentés
landó szempont, hogy a sokat bírált, belterjes, a helyi ügyek iránt érzéketlen országos
politika sokszor rossz minőségű, végiggondolatlan, rövid életű törvényekkel igazgatja az országot, aminek a nyugati országrész
csak elszenvedője. E közben a keleti országrész relatív fejletlensége folytán eséllyel jut
támogatási forrásokhoz, amelyek feltétel-

rendszere függhet a központi hatalomtól.
Az Országgyűlés önkormányzatokat érintő
forráselosztó törvényalkotása során többletforrásokat biztosít a leszakadó térségek javára, különféle célzott támogatásokon keresztül, némileg mérsékelve ezzel az eltérő
fejlődési utat bejárt térségek között meglévő különbségeket. 


Fontos
az együttműködés

települések polgármesterei miként viszonyulnak a különböző szintű, esetenként
területi alapon szerveződő együttműködési formákhoz. Az adatokat néhol ös�szevetettük, valamint kiegészítettük egy
2008 augusztusában, az Állami Számvevőszék számára készített, az önkormányzatok pénzügyi helyzetét vizsgáló kutatás
tapasztalataival.

Szerző: Gazsó István

A kistelepülési polgármesterek számára fontosak az önkormányzatok különböző szintű együttműködései. Ez derült
ki a Helyi Obszervatórium friss felméréséből. A kooperáció azért nélkülözhetetlen számukra, mert folyamatosan
romlik a pénzügyi helyzetük, csökken
saját forrásuk és támogatásuk, egyre
nehezebben férnek hozzá a hitelekhez.
Némi ellenállás figyelhető meg ugyanakkor a közigazgatási területi hangsúlyok változásával szemben, illetve a
formalizált kistérségi szintű együttműködés mellett hódítanak az informális
mikrotérségi társulások.
A HO-jelentés ezúttal egy friss felmérés, a
Helyi Obszervatórium Szemere Index Bizalmi Barométer 2009. őszi polgármesteri
adatfelvétele előzetes eredményeiből választott ki egy érdekes részletet, amelynek témája, hogy az 5000  lélekszám alatti
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A területi szintek meghatározó
voltának mértéke az önkormányzat
működése szempontjából (1. ábra)
A polgármesterek kívánatosabbnak tartanák, ha a mikro-, illetve kistérségi együttműködés meghatározóbb lenne annál, mint
amilyen szerepet jelenleg betölt. A különböző szintű együttműködések között
a kistérségi szint emelkedik ki, amelyet a
rendszerváltást követően először az 1996.
évi területfejlesztési törvény szabályozott, majd a 2004-es többcélú kistérségi
társulások létrejöttével kezdte elfoglalni
mai helyét a területi struktúrában. Meglepő ugyanakkor, hogy a mindössze néhány szomszédos települést átfogó mikrotérségi együttműködések is rendkívül
népszerűek, a szélesebb, nagyobb (nem
kistérségi) együttműködések jelentőségét jelentősen megelőzi a kistelepülések
polgármestereinek körében.

2009. október

Az együttműködés lehetséges területei között leginkább az oktatás, a közbiztonság, az
egészségügy, a környezetvédelem és a szociális ellátás feladatait említették (2. ábra),
vagyis azokat a területeket, amelyek a kistelepüléseken alig-alig üzemeltethetőek gazdaságosan a jelenlegi feltételrendszerekben.
Figyelmeztető jel, és az általános közhangulatot tükrözi, hogy háttérbe szorult a társadalmi szolidaritás, a szociális ellátás. Pedig sok
érv szól a kooperáció mellett, hiszen a több
települést átfogó együttműködések szintjén
történő kiegyenlítés hatékonyabb, egészségesebb társadalmat alakít ki. Érdekesség, hogy
az identitásteremtő, illetve -meghatározó kultúra és a sport iránt továbbra is erős a helyi,
települési elkötelezettség, és gyengébb a települések közötti együttműködésre való hajlandóság. Fel kell hívni az olvasók figyelmét
a közbiztonság és a környezetvédelem növekvő szerepére. Az előbbi mindenképpen
a megrendült biztonságérzet (a sajtónyilvánosságon keresztül ún. „morális pánik”-hatások, egy-egy, egyébként normális men�nyiségben előforduló deviáns eset felfújása,
tömeges megjelenésűnek beállítása), míg az
utóbbi a fokozatosan érő környezettudatosság jele lehet.
2008 óta valamivel erősödött a polgármesterek azon véleménye (amely már tavaly is 80
százalékos egyetértést jelentett), hogy az egyes
közfeladatok ellátása helyben akkor vállalható, ha a feladatokhoz az állam „mögé rakja” a
feladatarányos normatívát. Az önkormányzatok működési támogatásának növelése iránti
igény mögött is ugyanez a jelenség húzódik
meg. A vállalt és kötelező feladatok ellátása
a feladatarányos források elégtelensége miatt sok esetben csak akkor lehetséges, ha az
önkormányzatok egyéb célokra szánt pénzeszközöket csoportosítanak át.

HO-jelentés
Érdekes megfigyelés, hogy a kisönkormányzatok nem éreznék az önkormányzatiság csorbulásának, ha egyes feladatok átkerülnének tőlük egy másik szintre. A lemondási hajlandóság
akkor erősebb, amikor olyan feladatról van szó,
ahol az önkormányzaton csak átfolyik a finanszírozásra szánt normatíva, és akkor a legerősebb, ha e feladat ellátásához a normatíván túl,
saját forrásokat is át kell csoportosítani.

A térségi együttműködés
továbbfejlesztési
lehetőségei (2. ábra)
Közismert tény, ahogy a központi költségvetési
támogatások mind jobban csökkennek, sok polgármester úgy érzi, hogy a központi kormányzat
az önkormányzatok rovására kívánja konszolidálni az állam költségvetését. 2004–2006 között
ezt kompenzálták a kistérségi szint kiemelt támogatásával. Mára inkább csak az előbbi megállapítás maradt igaz. A gazdasági válság ugyan-

akkor megnyirbálta a települések saját forrásait
is, mindenekelőtt az iparűzési adót. A térségi
együttműködés tehát leginkább a forráshiány,
a forrásbevonás nehézségei miatt válik alternatívává. A kisönkormányzatok számára a forrásbevonás, főleg, ha az hitelfelvétellel történik, szinte
lehetetlen, vagy olyan feltételeket támasztanak a
piaci szereplők számukra, hogy elviselhetetlenül
drága ilyen forráshoz jutni. Húsz százalék körüli
azon települések aránya, ahol jelenleg egyáltalán
nincs lehetőség a hitelfelvételre, és a kistelepülési polgármesterek mintegy kétharmada szerint
egy esetleges hitelfelvétel sem segítene jelentősebben a település költségvetésének helyzetén.
A tartósan deficites önkormányzatok egyszeri konszolidálásával a polgármesterek mintegy
kétharmada ugyan egyetértene, de kivétel nélkül hozzáteszik, hogy ez sem nyújtana megoldást
akár még középtávon sem, mivel a támogatási
rendszer struktúrájának hibái miatt a hiány újra felhalmozódna.

1. ábra: A területi szintek meghatározósága
az önkormányzat működése szempontjából.

Mennyire segítene
egy esetleges hitelfelvétel
az önkormányzat
költségvetésén? (3. ábra)
A saját helyzetükről nyilatkozva jórészt
borúlátók a polgármesterek, különösen a
legkisebbek (500 fő alatti települések), valamint a folyamatos tehervállalással járó
intézményeket fenntartók jövőképe pes�szimista. A lejárt tartozás e települési kör
önkormányzatainak körében mégsem jellemző, lehetőségeikhez képest mindent
megtesznek az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartásáért. A térségi
együttműködésre való hajlandóság így elsődlegesen nem annak beismerésével alakult ki, hogy gazdaságosabb, hatékonyabb,
„fogyasztóbarát” működést eredményez,
hanem a helyi források elégtelenségéből,
és a feladat ellátási kötelezettségek eredőjeként – kényszerből.


2. ábra: A térségi együttműködés
továbbfejlesztési lehetőségei

3. ábra: Mennyire segítene egy esetleges
hitelfelvétel az önkormányzat költségvetésén? (százalékban)

A „fontos” választ adók aránya
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Joghelyzet

Egy írásjel merénylete

avagy törvénytelenek a 2002. évi önkormányzati választások óta
nyilvános ülésen hozott önkormányzati döntések

„Ádám: Oh jaj, ne tréfálj! – Hát egy i miatt is
Mehetni ily elszántan a halálba? –
Mi akkor a magasztos, nagyszerű?”

(Madách: Az ember tragédiája)

Szerző: Varga Szilvia ügyvéd
A fenti idézet is emlékeztet rá, milyen bonyodalmak adódhatnak egy betűből, esetünkben
pedig milyen bonyodalmat okozhat egy írásjel, melyre egy konkrét jogeset tanulmányozása kapcsán bukkantam.
A cikkben fejtegetett jogi problematika megítélésem szerint az elmúlt évek egyik, ha nem a
legnagyobb jogalkotási bakija, amelyet, ha szorosan értelmeznénk, beláthatatlan következményekkel járhatna nemcsak az önkormányzatok
számára, de azok számára is, akik önkormányzati döntés következtében gyakorolják jogaikat, vagy látják el kötelezettségeiket.
Írásom alcímét olvasva sokan felkapják a
fejüket, és mondják: ez lehetetlen. Hogyan lehetnének törvénytelenek a 2002. évi önkormányzati választások óta nyilvános ülésen
hozott önkormányzati döntések?
Így tettek az önkormányzati joggal évek
óta foglalkozó szakemberek is, amikor felvetettem nekik a problémát. Majd belátták,
mégsem lehetetlen. De akkor mi lehet ennek
a hátterében?
Pillantsunk egy kicsit vissza az időben.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény (Alkotmány) a helyi önkormányzás jogát a választópolgárok kezébe
adta, akik ezen joguk gyakorlását átruházzák
az általuk választott képviselő-testületekre.
Miután az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
szerint az önkormányzati ügyek nagy többsé-
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ge helyi érdekű közügy, így a jogalkotó eredetileg joggal írta elő az Ötv.-ben azt az eljárási
rendet, miszerint a képviselő-testület ülései
főszabályként nyilvánosak. Indokolt esetben a
törvény lehetőséget adott zárt ülés tartására,
bár ezen indokolt eseteket nem határozta meg,
azok megítélését a jogalkalmazókra bízta.
Ahogy haladtunk előre az időben, egyre inkább teret nyert a személyiségi jogok, illetve
a személyes adatok védelmének kérdése. Ennek okán a törvény megalkotását követően hamar megfogalmazódott az a jogos igény, hogy
törvényben kellene rendezni, mely esetekben
kell a képviselő-testületnek zárt ülést tartania. Általában olyan eseteket határoztak meg,
ahol a személyes adatok védelme ezt szükségessé tette, például választás, kinevezés, önkormányzati hatósági ügyek stb.
Ennek az igénynek kívánt eleget tenni a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
törvény, ami már kifejezetten meghatározta,
mely esetben kell zárt ülést tartani:
„ A képviselő-testület
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor,
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügy tárgyalásakor;”

2009. október

A jogalkotó – mint aki jól végezte dolgát –
örült, hogy ennek a problematikának is „kihúzta a méregfogát”, és taxatíve meghatározta,
milyen esetekben kell zárt ülést tartani a személyiségi jogok védelme érdekében.
A törvény rendelkezésein felbuzdulva az
önkormányzatok képviselő-testületei azonnal beépítették a saját szervezeti és működési szabályzataikba (SZMSZ) a vonatkozó
törvényi rendelkezést, így már egy másik jogszabályra – ti. saját önkormányzati rendeletükre – is hivatkozhattak akkor, amikor zárt
ülést rendeltek el.
Ezt követően 2001-ben újra módosították az Ötv.-t, és megszületett az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő
személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2001. évi CII. törvény (továbbiakban: módosító jogszabály).
Amikor e törvény címét olvassuk, joggal
merülhet fel bennünk az a kérdés, hogy mi
köze ennek a törvénynek az Ötv.-ben szabályozott nyilvános, illetve zárt ülés problematikájához. Megjegyzem, nem sok, csak
annyi, hogy zárt ülés tartását kívánta volna
előírni a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. Ennek érdekében a zárt
üléssel kapcsolatos rendelkezés vonatkozó
részét kellett volna kiegészítenie, de nem ezt
tette. Módosította az egész bekezdést, ezzel
óriási jogalkotási hibát követett el.

Joghelyzet
Ismerjük a jogalkotási gyakorlatot: ha felmerül
egy probléma, egy jogalkotási igény, a jogalkotó,
ahol tud, megpróbál ezen igénynek – amilyen gyorsan csak tud – eleget tenni. Ez a gyorsaság néha a
jogszabályok minőségének rovására megy.
Ahhoz továbbá, hogy megértsük a cikk címében rejlő kijelentést, óhatatlanul meg kell
ismerkednünk az önkormányzati ügy és az önkormányzati hatósági ügy fogalmával.
A törvényalkotó célszerűségi szempontokat is
szem előtt tartva nem határozta meg az önkormányzati ügy fogalmát, hiszen azok felsorolhatatlanok. Tartalmára az Alkotmányból, illetve
az Ötv.-ből lehet következtetni, és a szakma következtet is: önkormányzati ügy a helyi érdekű
közügy vagy helyi közügy, amelyben az önkormányzat önállóan járhat el, megjegyzem az önkormányzati döntések többsége ilyen.
Mit jelent az önkormányzati hatósági ügy?
Ennek definiálásával is adós maradt a törvényalkotó, de ami az Ötv. indokolásából is levezethető: azon ügyfelet érintő egyedi ügyek sorolhatóak ide, amelyek intézésére törvény vagy
önkormányzati rendelet kötelezi (hatalmazza
fel) a képviselő-testületet, és jellemzőjük, hogy
az ügyfél jogát vagy jogos érdekét érinti, és a
döntés általában önkormányzati mérlegelésen
alapul. Ilyenek például a segélyezési ügyek.
Jogos volt a törvényalkotó eredeti szándéka,
hogy a két ügytípus közül csak az önkormányzati hatósági ügyek terén akarta kötelezővé tenni a zárt ülés megtartását, mely a 2001. évi törvénymódosításig rendben is volt. De sajnos, a
2002-ben hatályba lépett törvénymódosítással
a fenti jogalkotói szándék valahol gellert kapott,
és a törvény szövege megváltozott.
A fentiek ismeretében nézzük csak meg a
jelenleg hatályos törvény pontos szövegét:
A módosító jogszabály 4.§-ának (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Az Ötv. 12.§ (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A képviselő-testület) „a) zárt ülést tart választás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba
nem egyezik bele; továbbá önkormányzati,
hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;”
Látják már a jogalkotási hibát?
A jogalkotó eredeti szándékától eltérően a 2001.
évi törvénymódosítás – egy vessző téves alkalmazásával – az önkormányzati ügyekben is, tehát az önkormányzati hatósági ügyektől merőben
elkülönülő helyi érdekű közügyekben is kötelezővé tette zárt ülés tartását, azáltal, hogy az önkormányzati és a hatósági kifejezés közé vesszőt tett,
és így fogadta el az Ötv. módosítását.
Felmerülhet valamennyiünkben a kérdés:
megváltozott volna a jogalkotó eredeti szándéka, és valamennyi önkormányzati ügyben
zárt ülés tartását kívánta elrendelni, vagy csak
ez is újabb bizonyíték arra, hogy drasztikusan romlik a jogalkotás színvonala?
A bonyodalmat és a jogszabálysértést tehát
az okozza, hogy létezik önkormányzati ügy és
önkormányzati hatósági ügy is.
A jogszabály fenti kontextusában pedig valamennyi önkormányzati ügyben zárt ülést kell
tartani, tehát szinte minden ügyben, amely
az önkormányzatot egyáltalán érinti.
Mondja most az olvasó: ez badarság, a törvényalkotó biztos nem akarta minden önkormányzati ügyben zárt ülés tartását előírni.
Mégis, ha szorosan nyelvtanilag értelmezzük
a fenti jogszabályi rendelkezést, az egy felsorolást tartalmaz, így a jogalkotó eredeti szán-
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déka – tudniillik a nyilvános ülés főszabállyá
tétele – egy vessző alkalmazásával elveszett,
mi több, teljes mértékben megváltozott, hisz
a jogalkotó új jogszabályt alkotott.
Esetlegesen egy rendszertani értelmezéssel
lenne magyarázható, hogy a jogalkotó eredeti
szándéka nem változott meg, amit megerősít
a logikai értelmezés és a jelenlegi jogalkalmazási gyakorlat is. De ez nem feledtetheti azt
a tényt, hogy a jogalkotó olyan helyen alkalmazott vesszőt, ahol egy figyelmes és a szabályokat szorosan értelmező jogalkalmazót
teljesen el tud bizonytalanítani. Ez jogbizonytalansághoz vezet, melyet álláspontom szerint
valamilyen úton ki kell küszöbölni.
Mi ennek a következménye?
Minden önkormányzat, amelynek képviselőtestülete a 2001. évi törvénymódosítás hatályba lépését követően önkormányzati ügyben
nyilvános ülést tartott, a nyilvános ülésen hozott valamennyi döntése törvénysértő, hiszen
megsértette azt az alapvető eljárási rendet,
miszerint önkormányzati ügyben zárt ülés
tartása kötelező.
Ismerjük azt az alapvető jogértelmezési elvet, miszerint a speciális szabály lerontja az
általános szabály érvényét, így tehát az önkormányzatok képviselő-testületeinek alkotmányban biztosított joga sérül azáltal,
hogy a fenti jogszabályhely szerint önkormányzati ügyben nem tarthatnak nyilvános ülést, hiszen hiába a nyilvános ülés az
általános szabály, a speciális szabály szerint
a zárt ülés tartása kötelező, a speciális szabály ezzel a jogalkotási megoldással „bekebelezte” az általános szabályt.
Ha bármelyik önkormányzat képviselő-testülete a 2001. évi törvénymódosítás óta nyilvános ülést tartott, az azon hozott valamen�nyi döntése – ismerjük a főszabályt, miszerint

www.toosz.hu | ÖNkormányzat

21

Joghelyzet
eljárási jogszabálysértés elkövetése esetén a
döntés tartalma már nem vizsgálható – automatikusan törvénysértő.
Az már csak hab a tortán, hogy az önkormányzatoknál működő bizottságok döntéshozatali eljárására is a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát a
bizottságok döntései is törvénysértőek.
Évek óta önkormányzati joggal foglalkozó
szakemberként, ügyvédként felmerült az irodánk ügyvédeiben a kérdés, mi lehet annak az
oka, hogy ezt a vesszőt ennyire benéztük? De
az hagyján, hogy mi benéztük. Benézte a jogalkotó, benézték a jogalkalmazók, sőt benézte
az ombudsman is, aki a 2005. január 17. napján,
három évvel a törvénymódosítás hatályba lépését követően kelt, zárt üléssel foglalkozó, 1926/
H/2004. ügyszámú adatvédelmi biztosi állásfoglalásában úgy idézi az Ötv.-t, és úgy magyarázza
annak szakaszait, hogy az idézetben nem szerepelteti az ominózus vesszőt, annak ellenére,
hogy a törvény szövegét idézi, melyből a vesszőt
nem hagyhatja el, azt szó szerint kell idéznie.
Továbbmegyek. Érdekes, hogy a törvény kommentárja is vessző nélkül magyarázza a szöveget, sőt – ha emlékeim nem csalnak – egyetemi tanulmányaim alatt is mindig vessző nélkül
tanították ezt a jogszabályhelyet.

önkormányzati hírportál

OLVASSA! www.onkornet.hu
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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Vélhetően a magyarázat a jogszabály
eredeti szövegváltozata, a korábbi tanulmányaink és a rutin. Minden jogalkalmazó rutinból alkalmazta a fenti jogszabályhelyet, ahogy eredetileg a jogalkotó
megalkotta, ahogy az egyetemen vagy a
munkája során megtanulta. Senki nem
vette észre, hogy a jogalkotó a jogszabály szövegében utólag egy módosítással elrejtett egy vesszőt, ami teljesen fölülírhatta volna az addig kialakult – és
megjegyzem jól működő – jogalkalmazási gyakorlatot.
Önkormányzati joggal kiemelten foglalkozó ügyvédi irodánk, a Hőrich és Varga Ügyvédi Iroda megvizsgált több tucat
önkormányzati SZMSZ-t, s meglepetten
tapasztaltuk, hogy nem találtunk olyan
SZMSZ-t, amelyben az Ötv.-ből átemelt
szakaszt vesszővel alkalmazták volna. A
törvénymódosítás kapcsán ugyan az önkormányzatok nagy része kiegészítette a vagyon-nyilatkozattételi eljárásra vonatkozó
rendelkezéssel az SZMSZ-ét, de a vesszőt
már nem tették ki az önkormányzati és a
hatósági szó közé, tehát a jogszabály szövegét csak részlegesen vették át, ami nem jogszerű, főleg akkor nem, ha most már tudjuk, a két kifejezés teljesen különböző jogi
fogalmakat takar. Ezáltal törvényellenessé
tették a saját SZMSZ-eiket, hiszen azok –
miután maguk is jogszabályok – így ellentétesek a magasabb szintű jogszabállyal,
jelesül az Ötv.-vel, és mint ilyenek törvénysértőek, hiszen azon túl, hogy az Ötv.-vel
ellentétes rendelkezést tartalmaznak azáltal, hogy beszűkítik azon ügyköröket, melyek esetében zárt ülés tartása kötelező,
megsértik azon jogalkotási elvet, szabályt,
miszerint ha az önkormányzat rendeletébe törvényszöveget vesz át – melyet egyéb-
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ként célszerű elkerülni – azt, csak szó szerint teheti meg, tehát a vesszőt a szövegből
nem hagyhatta volna el.
Ezek szerint minden önkormányzat Battonyától Nemesmedvesig, élen a fővárosi önkormányzatokkal, amennyiben az SZMSZ-ükben
a fenti jogszabályhelyet vessző nélkül szerepeltetik, törvénysértést követtek el. Egy másik
cikk témája lehetne, hogy ez milyen további
jogszabálysértéseket vonhat maga után.
Mivel magyarázható ez a kodifikációs hiba?
Nem tudom, nem is tisztem ezt megfejteni. Magyarázható a futószalagon gyártott jogszabályokkal, a jogi kodifikáció felhígulásával, a kodifikációban járatlan szakemberek alkalmazásával, az
utolsó pillanatban ötletszerűen beadott, átgondolatlan módosító indítványokkal.
Kíváncsi lennék arra, hogyan döntene ebben a kérdésben az Alkotmánybíróság. Nyilván jogbizonytalanságot eredményezne, bármely álláspontot képviselné is. Egy biztos:
egy tesztet megér.
Vagy legyünk idealisták, és reménykedjünk, a jogalkotó lesz annyira bölcs, hogy az
Országgyűlés elé terjesztett módosító indítvány hatására és alapján módosít majd egy
kétharmados törvényt? Mindenesetre megpróbáljuk, hátha nem az Alkotmánybírósághoz fordulás az egyetlen járható út.
Ha mégis, úgy meg kell várnunk, míg az
Alkotmánybíróság beadványunk hatására eldönti, mit tesz ezzel az alkotmánysértő törvényi rendelkezéssel. De talán egyet fog érteni Lucifer szavaival:
„Lucifer: Az, ami másnak tán kacagtató.
Egy szál választja csak e két fogalmat,
Egy hang a szívben ítél csak közöttük,
S ez a rejtélyes bíró a rokonszenv,
Mely istenít, vagy gúnyával megöl.”

(Madách: Az ember tragédiája)
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Idősbarát Önkormányzat Díj – 2009
A Parlament Felsőházi termében Herczog
László szociális és munkaügyi miniszter,
valamint Jauernik István, az Önkormányzati Minisztérium államtitkára szeptember végén adta át – a két tárca minisztere
által közösen adományozott – 2009. évi
Idősbarát Önkormányzat Díjakat.
Idősbarát Önkormányzat Díjban részesült
2009-ben:
Alsómocsolád Község Önkormányzata
Beremend Község Önkormányzata
Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Sárrétudvari Önkormányzata
Tokaj Város Önkormányzata
Idén mintegy hatvan település pályázott, közülük a hat legjobbnak ítélt pályamű benyújtója egyenként egymillió forint jutalomban
részesült. Az Idősbarát Önkormányzat Díj
adományozásával az alapítók célja az volt,
hogy a díj az önkormányzatok idősekért vállalt munkáját elismerje, és hozzájáruljon a helyi szintű aktív időspolitika megerősítéséhez,
valamint a díjjal járó jutalommal a helyi idősügyi ellátás segítéséhez. A díjat pályázat útján nyerhetik el azok a helyi önkormányzatok,
amelyek a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező alapfeladataikon túl biztosítanak szolgáltatásokat időskorúak számára.
A díj, amelyet 2004-ben ítélték oda először,
az alapítást követő évben kiegészült egy különdíjjal, amit a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége adományoz azóta minden évben a bíráló bizottság által javasolt kistelepülésnek. 


Ünnep
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Dicső László Alsómocsolád polgármestere

Molnár Gyula Újbuda polgármestere

A TÖOSZ különdíját idén a Somogy megyei Nemesdéd önkormányzata kapta. Az
elismerést Molnár Gyula, a szövetség elnöke és Zongor Gábor főtitkár adták át Halászi Attiláné polgármesternek.
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A Helyi Önkormányzati Díjat Szirtes Lajos zalakarosi polgármester, a TÖOSZ
Zala megyei tagozatvezetője vehette át Varga Zoltán minisztertől a helyi
önkormányzatok érdekében végzett
kimagasló közigazgatási munkája és
egyéb önkormányzati feladatok terén
kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül. Az Önkormányzati Minisztériumban szeptemberben rendezett
ünnepségen a díjat megkapta még Takács Mária, Vecsés város nyugalmazott
jegyzője és Varga Imre önkormányzati
képviselő (Budapest XV. kerület).
Sajátosan alakult 2009-ben a helyi demokrácia és önkormányzatiság ünnepe: az önkormányzati szövetségek tiltakozásul elzárkóztak a kormányzattal való együttműködéstől,
így a központi rendezvényen való részvételtől is, mivel a költségvetési egyeztetések
idején az előzetes információk átadását elmulasztva „tárgyaltak” az önkormányzatokat képviselő érdekszövetségek vezetőivel.
Így az Önkormányzati Minisztérium által
szervezett  nemzetközi konferencia az Európa Tanács Innovációs és a Helyi Szintű
Felelősségteljes Kormányzásról szóló stratégiájának (továbbiakban stratégia) megvitatásáról szólt csupán, ahelyett, hogy érde-
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gárai élvezzék a helyi szintű jó demokratikus kormányzás előnyeit a folyamatosan fejlődő minőségű közszolgáltatások, a lakosság
közéletbe történő bevonása és azon politikákon keresztül, amelyek leginkább megfelelnek jogos elvárásaiknak.

Balról jobbra: Alfonso Zardi, Jauernik István,
Forgács Imre

mi döntést hozhattak volna a szövetségek
az ahhoz való csatlakozásról. A strasbourgi
szervezetet két vezetője, Giovanni di Stasi
és Alfonso Zardi képviselte, akik részt vettek a stratégia kialakítását segítő eszközök
kidolgozásában, és több országban történő
kipróbálásában is.
  A stratégia legfontosabb célkitűzése, hogy
ösztönözze és mozgósítsa a nemzeti és helyi
érdekeltek tevékenységét annak érdekében,
hogy Európa összes országának állampol-

E szándék megvalósítása érdekében a stratégia az alábbi három fő célt tűzi ki:
1. Az állampolgárok álljanak valamen�nyi demokratikus intézmény és eljárás középpontjában;
2. A helyi önkormányzatok folyamatosan
fejlesszék működésüket a kidolgozott 12 Alapelvvel összhangban;
3. Az államok (vagy területi szervek – a
tagállamok intézményi berendezkedésétől
függően) alakítsák ki és tartsák fenn azokat
az intézményi előfeltételeket, amelyek a helyi szintű kormányzás fejlesztéséhez szükségesek, a Helyi Önkormányzatok Európai
Chartájának, illetve az Európa Tanács más
sztenderdjeinek megfelelő már meglévő elkötelezettségükre építve.

Forgó Henrik és Surányi Ágnes

Takács Mária és Hajasné Banos Márta
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A jó kormányzás összetett fogalom, amely
világszerte elismert elveket, szabályokat, gyakorlatot foglal magában. A stratégia figyelembe vesz minden olyan munkát, amit az Európa
Tanács, illetve más nemzetközi szervezetek
a jó kormányzás területén kidolgoztak. A jó
demokratikus kormányzás 12 Alapelve egyesíti e munkák során született tapasztalatokat,
eredményeket, és különösen az Európa Tanácsnak a demokrácia, az emberi jogok és a
jogállamiság területén elért vívmányait. Az
alapelvek átvételéhez szükséges előfeltétel,
hogy a helyi önkormányzatok rendelkezzenek azokkal a jogosítványokkal, felelősséggel
és forrásokkal, amelyek képessé teszik őket,
hogy „a közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi
lakosság érdekében.”
A Jó Demokratikus Helyi Kormányzás Alapelvei:
1. A választások tisztaságának megóvása,
a képviselet és a részvétel szabadsága, annak
biztosítására, hogy az állampolgároknak tényleges lehetőségük legyen a közügyekbe történő beleszólásra;
2. Felelősség annak megerősítésére, hogy a
helyi önkormányzat megfeleljen a jogos elvárásoknak és az állampolgári igényeknek;
3. Eredményesség és hatékonyság, hogy az
erőforrások legjobb kihasználása mellett a célkitűzések megvalósítása is biztosítva legyen;
4. Nyitottság és átláthatóság, amely megteremti a közérdekű információkhoz való hozzáférést és elősegíti a közügyek intézésének
könnyebb megértését;
5. Jogállamiság elve, a pártatlanság, a részrehajlás nélküliség és a kiszámíthatóság elérésére;
6. Etikus igazgatás annak megvalósítása
érdekében, hogy a közérdek a magánérdekek előtt álljon;
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7. Hatáskör és kapacitás, hogy mindenkor biztosítva legyen, hogy a helyi képviselők és tisztviselők képesek legyenek feladataik teljesítésére;
8. Innováció és a változásokra való nyitottság, annak biztosítására, hogy az új megoldásokból és a jó gyakorlatból haszon származik;
9. Fenntarthatóság és hosszú távú elhivatottság, a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele érdekében;
10. Szilárd pénzügyi igazgatás, azért hogy
a közpénzek megfontolt és eredményes felhasználása biztosítva legyen;
11. Emberi jogok, kulturális sokszínűség,
szociális kohézió, annak garantálására, hogy
minden állampolgár védelemben és tiszteletben részesül, és senkit sem lehet diszkriminálni vagy kirekeszteni;
12. Elszámoltathatóság, amely értelmében
a helyi képviselők és tisztviselők működésükért felelősséggel tartoznak, és azért felelősségre vonhatók.
A stratégia azért is érdekes a magyar önkormányzatok számára, mert tavaly a TÖOSZ
igazgatása mellett kezdetét vette Magyarországon a megegyező alapelveken nyugvó
Példát átadó gyakorlatok pályázata – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, az Önkormányzati Minisztérium, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
részvételével.
  Ezért a délután folyamán a Példát átadó gyakorlatok pályázata tavalyi nyerteseinek előadásait hallgathattuk meg: Forgó Henrik, Csanytelek polgármestere egy
minőségbiztosításon alapuló közös kerté-

szeti termelés bevezetéséről beszélt, amit
a helyi mezőgazdaság fellendítése érdekében vezettek be, a környék gazdáinak
megélhetése érdekében. Oláhné Surányi
Ágnes, Velence polgármestere a város virágosításának professzionális megszervezésével nyerte el önkormányzatának az
első díjat a helyi identitástudat elmélyítéséről szóló pályázati témában. A döntőbe
jutottak között és szoros versenyben volt
a kozárdi falufejlesztés jó példája, amelyről Hajasné Banos Márta beszélt a konferencián, megmutatva és bebizonyítva,
hogy egy 180 lelkes kistelepülés hozzáértéssel, elkötelezettséggel hittel és rengeteg munkával felvirágoztatható.
Pálné Kovács Ilona, az MTA Regionális
Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója, egyetemi tanár A helyi önkormányzati rendszer megújításának
kényszerei és alternatívái Magyarországon
címmel tartott előadást. Kutatásai alapján
azt is elmondta, hogy a mai önkormányzati
rendszert nem a tervezés, a szabályozás, hanem a finanszírozási ösztönzők tartják ös�sze, ami instabilitást és kiszámíthatatlanságot eredményez.
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Százhalombatta gazdagabb lett
az Arany Hangyával
A legjobb szelektíven gyűjtő önkormányzat
A TÖOSZ–tag Százhalombatta lett a legjobb szelektív
hulladékgyűjtési gyakorlatot bemutató önkormányzat
a Tanzer Consulting Kft. által, a KvVM fővédnöksége alatt
indított Arany Hangya Díj pályázaton. Az elbírálás legfőbb szempontjai a szelektív hulladékgyűjtés egy főre
eső mennyisége, a környezeti tudatformálás, tájékoztatás és kommunikáció, valamint szelektivitás éves növekedése voltak. Százhalombatta gyakorlata a huszonhét
benyújtott pályázatból bizonyult a legjobbnak, és a város

2009. október

számára egy vándordíjat és egymillió forintot eredményezett. A bíráló bizottság külön kiemelte a város környezeti nevelés terén megvalósított sikeres mintaprojektjét,
a 2008-2009-es Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Nevelési Évet, amelynek keretén belül a város óvodásai
és kisiskolásai megismerkedhettek számos, a környezetés a természetvédelem területén fontos információval,
többek között a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával, módozataival.
Az Arany Hangya egy vándordíj, amely ez évtől folyamatos inspirációt és elismerést kíván nyújtani a környezettudatos önkormányzatoknak, így a jövőben is érdemes továbbfejlesztett hulladékos rendszereikkel pályázniuk.
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Konferencia

e

-magyarország
-kormányzat 2009

A rendezvényen a kormány, a parlamenti
pártok, az önkormányzatok, az üzleti szektor képviselői közösen gondolkodnak a fejlett gazdaságokhoz való felzárkózás teendőiről. Kapcsolódjon be az ország legnagyobb
részvételű párbeszédébe a fejlett, információs
tudás alapú társadalom és gazdaság megteremtése érdekében, a közös jövőnkért!
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a konferencia első napján, Baja Ferenc, infokommunikációért felelős kormánybiztos beszámol arról, hogy az elmúlt egy évben milyen
fejlődésen ment át az információs társadalom építése és a kormányzat elektronizálódása. A konferencián nemcsak a kormány fejlesztési elképzeléseiről hallhatunk,
hanem a parlamenti pártok szakértőitől is
megtudhatjuk, mit tennének másként, ha
a jövő évi választásokon irányítási pozícióba jutnának. A második napon Varga Zoltán
miniszter tart előadást az önkormányzatok
aktuális informatikai problémáinak megoldásairól. A miniszter beszámolója után az
érintettek is kifejthetik véleményüket és
megfogalmazhatják a szektor fejlődése érdekében szükségesnek tartott javaslataikat.
Első kézből hallhatnak a területfejlesztés, a
vidékfejlesztés stratégiáiról, lehetőségeiről
és kedvezményes forrásairól. A költségvetés korlátairól és a benne rejlő tartalékokról
Oszkó Péter pénzügyminiszter tart előadást.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy részletes
tájékoztatás hangzik el a konferencián az
önkormányzati alkalmazás-szolgáltató ASP
központokról.
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KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
Idén is speciális kedvezményeket biztosítunk a
résztvevőknek. Önkormányzatonként, regionális és államigazgatási szervezetenként a Piac és
Profit üzleti magazin, mint a konferencia rendezője, 1 fő számára térítésmentes részvételi lehetőséget biztosít (teljes ellátás egész nap, viszont
szállás csak külön térítés ellenében).
Ha az önkormányzattól többen is részt kívánnak venni a konferencián, vagy annak valamelyik
napján, a további résztvevőknek rendkívüli egyedi
kedvezményt adunk. Minden további résztvevő
esetén a (kombinált, illetve napi) részvételi díjból
50 százalékos kedvezményt nyújtunk, csak a szállásköltséget kell teljes egészében kifizetni.
Várjuk mielőbbi jelentkezésüket a honlapunkon működő regisztrációs rendszeren keresztül. Az igényelt kedvezményre való jogosultságot a regisztrációs adatlap első oldalán levő
megfelelő rovat kitöltésével szíveskedjenek jelölni. Részletes program – napi frissítéssel, információk és regisztráció – a www.piacesprofit.
hu és a www.e-magyarország.hu weboldalon,
e-mail: konferencia@piacesprofit.hu
Szemelvények a Programból
November 19.
Baja Ferenc infokommunikációért felelős kormánybiztos: Mi történt az elmúlt években? A szakterület
hazai trendjei, fontosabb fejlesztések 2009-ben.
Kerekasztal-beszélgetés: Az infokommunikációs államtitkári beszámoló megvitatása,
vélemények, észrevételek, javaslatok a gazdaság és a közélet szereplői tolmácsolásában (A
közönség SMS-falon bekapcsolódik.)
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Résztvevők: Baja Ferenc kormánybiztos, Drajkó László, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója, Lazarovits Márk, a Synergon
Informatika Nyrt. vezérigazgatója, Fidesz-szakértő (személy egyeztetés alatt), Molnár Gyula
polgármester, a TÖOSZ elnöke, Papp István, a
Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese, Stumpf István, a Századvég Alapítvány elnöke.
November 20.
Varga Zoltán önkormányzati miniszter: Az önkormányzatok kilátásai rövid és hosszú távon
egy fejlett információs társadalomban, fejlett
e-közigazgatásban való létezéshez
Előadásokból: Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes, MeH E-közigazgatási Főosztály:
ROP önkormányzati alkalmazás-szolgáltató
(ASP) központok – pályázatok az önkormányzati működés átalakítására
Önkormányzati fórum: önkormányzati és regionális szakemberek, az üzleti szektor képviselői és az önkormányzati miniszter párbeszéde a
miniszteri előadás kapcsán. Benne kiemelt fontossággal: Érvek és ellenérvek az önkormányzati
alkalmazás-szolgáltató ASP központok mellett.
Elvezethet-e az ASP központ a több platformon
támogatott ügyintézés, a mobil önkormányzat
bevezetéséhez? (A közönség SMS-falon keresztül kapcsolódik be).
Résztvevők: Farkas Ferenc, a Geoview Systems Kft. ügyvezető igazgatója, Kópiás Bence MEH, Szita Károly, Kaposvár polgármestere, Somogyi Tamás, a Synergon Informatika
Nyrt. kereskedelmi operatív igazgatója, Tóth
Zoltán, az MTA-SZTAKI osztályvezetője, Varga Zoltán miniszter, Zongor Gábor, a TÖOSZ
főtitkára.
A teljes programot helyhiány miatt nem tudjuk közölni. A programot megtalálhatják a
www.e-magyarorszag.hu honlapon.

Barangoló

Jövőre még Hajdúszoboszló
is befürödhet
Szerző: Gőz József újságíró

Könnyű lehet Hajdúszoboszlónak, gondolhatja a kívülálló. Világhírű meleg gyógyforrása révén egész évben fürdőváros, hatalmas vendégforgalommal, s ebből fakadóan
jelentős idegenforgalmi és helyi adóbevétellel gazdálkodik. Azt a közel 5 milliárdos,
európai uniós és állami támogatással megvalósuló beruházást is elfogadnák sokan,
amelynek műszaki átadása előreláthatólag még ebben az évben megtörténik.
A hajdúszoboszlói 1-es busz éppen a városháza sarkánál teszi le az oda igyekvőt. Akit aztán
nyomban a bejáratnál meglepetés vár: csukva
van a nagy kilincsű nagykapu. Hamar kiderül azonban, hogy az épületszárny szélén, az
autók bejáratánál van egy kiskapu is a gyalog
érkezőknek. Nagyon életszerű ez a megoldás:
minden nagykapu mellett van egy kiskapu is…
Az igazi ok persze prózaibb. A széljárta alföldi
kisvárosban az épület irodáiban huzatot okozott a keresztirányban fúvó szél, ezért szüntették meg a közvetlen bejáratot.

Amikor a cikk elején közölt eszmefuttatásunkat a világhíres fürdőváros kiváltságos helyzetéről elmondjuk Sóvágó Lászlónak, Hajdúszoboszló polgármesterének, elnézően mosolyog
és kifejti: mindez igaz, de éppen a fölsorolt tények miatt várható mintegy 300 millió forint
kiesés a város büdzséjéből. A kormányzat eddig két forintot tett minden, idegenforgalomi
adóbevétel egy forintjához, ám jövőre csak egyet
ad. Az egyéb megszorító intézkedések hatása
mintegy 150 millió forintra rúg, így jövőre 450
millió forinttal csökken a város központi támogatása. Ez már az évi 6 milliárdos főösszegű hajdúszoboszlói költségvetéshez képest sem jelentéktelen összeg, de arányaiban még nagyobb, ha
azt mondjuk, a tavalyi 2,7 milliárdos állami támogatás helyett csak 2,25-öt kapnak, ami már
csaknem 17 százalékos csökkenés.
Ráadásul ahhoz, hogy vonzó legyen a fürdőváros, nem elég a gyógyító víz, a kényelmes
szálloda és a magántőke megannyi beruházása.
Az infrastruktúra elégtelensége megkeseríthetné az idejárók életét, ha az önkormányzat nem
fektetne be anyagi eszközöket, sokszor erején
felül is ennek állandó javítására. Belső utakat,
csatornát kell építeni, korszerűsíteni, sokkal nagyobb mértékben, mint ha Szoboszló nem lenne
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fürdőváros. Igaz, a csatornázottságot nemigen
lehet majd tovább fejleszteni, hiszen a jelenlegi 90 százalékosról a mostani munkálatok után
100 százalékosra emelkedik.
És ne felejtsük ki, hogy az idegenforgalom
kiszolgálásában is van tennivalója az önkormányzatnak, kulturális és egyéb programok
szervezése, „eladása” az ideérkezőknek.
Azt mondja a polgármester, hogy nehéz év
elé néz a város. Lenyelik a kisebb megszorítási tételeket, de a 450 milliós falat könnyen
torkukon akadhat.
Ha a közeljövő nem is tűnik rózsásnak, a
jövőbe kell nézni. Biztató, hogy a jelenlegi
magyar eladósodottsággal ellentétben Hajdúszoboszlónak nincs adóssága. Semmilyen
kölcsönük sincs a pénzintézeteknél. Ezt a
tényt úgy mondja Sóvágó László, mint akinek egyéni ízlése is tiltakozik a felelőtlen eladósodás ellen. Nem egy családnak van Hajdúszoboszlón havi 100 ezer forintos törlesztő
részletet jelentő adóssága, ami elviszi az egyik
kereső teljes nettó fizetését. De mi van, ha éppen ő munkanélkülivé lesz, elválik, vagy éppen meghal? Amikor azt kérdem, meg tudja-e venni az önkormányzat a csődbe jutott
adósok lakását, keserűen legyint, és visszakérdez: – Miből?
Hát, helyi adókból nem. Ezek ugyanis vagy nincsenek kivetve, vagy a mértékük minimális.
Biztató az is, hogy nyernek-nyeregetnek pályázati pénzt a legfontosabb beruházásokra. A
már említett fedett élményfürdő mellett nyertek támogatást a rendelőintézet felújítására és
500 millió forintot a gimnáziuméra is.
S amire a legbüszkébbek a hajdúszoboszlóiak: a kultúrára nem sajnálják a pénzt. A
városban több múzeum működik, kulturális folyóiratot tartanak fenn, s állandó vis�szatérő rendezvényeiken ezrek és ezrek szórakoznak, vendégek s helyiek egyaránt. 
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Barangoló

Mikor lesz seriff Polgáron?
Szerző: Gőz József újságíró

Tóth József, Polgár városának polgármestere, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési
képviselője néhány hete meglepő bejelentést tett, amelyet felkapott az országos sajtó
is. Felvetette, hogy a települések közbiztonságának javítása érdekében helyben létre
kell hozni a seriffség intézményét. Sőt, lakóhelyén, Polgáron, szakemberek segítségével olyan közbiztonsági koncepciót terjesztett az önkormányzati testület elé, amelyben
szerepel is egy köztiszteletben álló, a közbiztonság témájában járatos, feddhetetlen személy, aki összehangolja a város biztonságáért munkálkodók, többek között a rendőrök,
a polgárőrök, a mezőőrök, a természetvédelmi őrök tevékenységét. Nevezhetjük ezt civil
rendőrnek, önkormányzati közbiztonsági tanácsnoknak vagy akár seriffnek is. Mindenesetre ez utóbbi ment át a köztudatba, ezért mi is ezt használtuk, amikor erről s a tágabb
értelemben vett települési közbiztonságról beszélgettünk a polgármesterrel.
– Hogyan értékeli városa közbiztonságát?*
– Azt mondhatom,
hogy Polgár közbiztonsága alapvetően nem
különbözik a térség más
városainak és egyéb településeinek közbiztonságától, beilleszkedik az
átlagba. Polgár egy nagyon nyitott város, amelyet öt különböző rendű
főútvonalon lehet megközelíteni. Ráadásul köztük van az M3-as autópálya is, amin igen gyorsan el lehet hagyni a polgári helyszíneket is. De
ennek ellenére nem rí ki a helyi közbiztonság a
környezetéből. A helyiek elégedettek a rendőrség, a polgárőrség tevékenységével.
* Keretes írásunkban található a helyi lap egyik cikke a szeptemberi bűncselekményekről.
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– Akkor miért éppen Polgárral kapcsolatban
került a köztudatba, hogy meg kell alakítani
a seriffséget a közbiztonság javítására?
– Azért, mert amennyire elégedettek lehetünk a bűnügyi helyzettel, annyira elégedetlenek az itt élők amiatt, mert sok a szabálysértés. Például a 20 ezer forint érték alatti
eltulajdonítás, terménylopás, falopás, állatlopás, ami mind-mind megkeseríti az emberek életét.
Beszélgetésünk folyamán most egy rémálomba illő cselekvéssort vázol fel Tóth József, amely
jól jellemzi az e téren uralkodó áldatlan hazai
állapotokat. Valaki ellop valakitől, mondjuk egy
19 ezer forintos holmit. Lehet, hogy a károsult
fel sem jelenti, mondván, az esetek többségében úgysem találják meg a tettest, különben is
utál tanúskodni, rendőrségre járni. Ha látta az
esetet és feljelenti az illetőt, és kiderül, hogy va-

2009. október

lóban „csak” szabálysértésről van szó, a jegyző
kirója az átlagosan 5–15 ezer forintos szabálysértési bírságot. Amely – ha a delikvens nem
fellebbez ellene 8 napon belül – jogerőre emelkedik. (Nagyobb büntetést nem érdemes kiróni,
mert a gyakori szabálysértést elkövetők részéről
a megfizetés esélye annál kisebb, minél nagyobb
a szabálysértési bírság összege.) Aki egyébként
úgy dönt: nem fizeti be a bírságot. Ekkor kéri
a hatóság, hogy tiltsák le az illető fizetéséből.
(Már ha van, de nagyon sokszor nincs.) Ehhez
is idő kell, míg kiderül. Akkor az ügyet átteszik
a helyi adóhatósághoz, hogy a közadók módjára hajtsa be a tartozást. Ő sem tudja, mert a
szabálysértőnek nincs vagyona. Akkor felszólítják az illetőt, hogy ülje le a büntetést (átlagosan 5000 forint/nap). A történet hőse nem
reagál. A rendőrség megkeresi, előállítja, mire
emberünk azt mondja, majd közmunkán dolgozza le a büntetést. De közmunka akkoriban
éppen nincs. Summa summárum, a 19 ezer forintos ügyben a hatóságok legalább tízszer an�nyit érő munkát fektetnek be, s az illető három
nap bezárás után ismét ellop egy 19 ezer forintos holmit, s minden kezdődik előlről.
– Hogyan lehet javítani ezen a valóban tarthatatlan helyzeten?
– Polgáron mi azt mondtuk, létre kell hozni
azt a közbiztonsági hálózatot, amelynek elemei
azok az emberek, rendőrök, polgárőrök, településőrök, vadőrök, mezőőrök, természetvédelmi
őrök és a többiek, akiknek a feladata a közbiztonság egyes elemeinek védelme. Ezt a hálózatot hangolná össze egy köztiszteletben álló, tehát a közbizalom által erősen legitimált, s a köz
által megválasztott ember, a seriff, aki méltányos díjazás fejében látná el munkáját.
– A felsorolásban van egy új elem: a településőr. Ki ő?

Barangoló
– A településőrségek megalakítása már kapcsolódik a kormány 10 pontos közbiztonsági
programjához, csakúgy mint a szabálysértési
törvény módosítása és a polgárőrség eddigihez képest háromszoros összegű támogatása
is. A programnak ez a három eleme az önkormányzatok közbiztonsági tevékenységében jelent előrelépést. A településőrök költ-

Bűnügyek Polgáron
A polgári helyi lap egyik legutóbbi számában az alábbi cikket írta a helyi közbiztonságért felelős őrsparancsnok:
Tájékoztatom Polgár város lakosságát, hogy hatóságunknál az elmúlt hónapban az alábbi bűncselekmények
elkövetése miatt indult büntetõeljárás.
Nyomozást rendeltünk el ismeretlen tettes ellen a Btk.
282. § (1) bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő, kábítószer termesztésével elkövetett, visszaélés kábítószerrel
bűntett gyanúja miatt, mivel információ merült fel arra vonatkozóan, hogy Polgáron az egyik ház udvarán vadkendert termesztenek.
A nyomozás során H. E. polgári lakosnál történt házkutatás alkalmával a ház udvarán összesen 15 tő (57 kg) cannabis növény került feltalálásra és lefoglalásra, valamint a
házban az egyik szekrényről alufóliába csomagolva növényi törmelék, a hűtőszekrényből pedig szintén alufóliába csomagolva porszerű fehér kábítószergyanús anyag.
Hatóságunknál a Btk. 316. § (1.) bekezdésébe ütközõ, s a
(4.) bekezdés b) pontja szerint minősülő lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt K. K. sarudi lakos
ellen indult nyomozás, aki megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy 2009. szeptember 1-jén 3.40 óra körüli idõben
a Polgár, Hősök út 43/45. sz. alatt található ÉVISZ épületbe
ablakbetörés módszerével bejutott és onnan szivattyúmotort, kapcsolószekrényt és rézkábeleket tulajdonított el. Cselekménye után a kiérkező rendőrjárőr a helyszínen elfogta.
M. E. polgári lakos tett feljelentést hatóságunknál,miszerint ismeretlen elkövető telefonon felhívta, majd közölte a sértettel, hogy a T-Mobil által szervezett nyereményjátékban kisorsolták az ő telefonszámát, így nyert
egy nagyobb összeget, azonban csak úgy kaphatja meg,
ha 15 percen belül vásárol 10 000 forint értékben T-Mobilos feltöltõ kártyát, amelynek az aktiváló kódját bediktálja
neki ellenőrzésképpen.

ségeit a központi költségvetés finanszírozza,
tevékenységüket az önkormányzatok irányítják. A bűnmegelőzésben együttműködnek a
rendőséggel, segítik a közterület-felügyelők
munkáját, közreműködnek a közvagyon, a
játszóterek, templomkertek, közparkok, temetők védelmében. Segítenek a jegyzőnek az
önkormányzati rendeletek betartatásában, a
tűzvédelmi, a köztisztasági szabálysértések
megelőzésében, közintézmény-biztosítási
ügyekben. A településőr programot szeptember 17-én hozták nyilvánosságra, október 13-ig 339 önkormányzat támogatási igénye érkezett be, amelyben 686 települési őr
alkalmazásához kértek támogatást. Ekkor
már 227 aláírt megállapodás volt településőrök és önkormányzatok között. Polgár az
elsők között állapodott meg, pályázatot írtunk ki, amelyre hét ember jelentkezett, közülük az önkormányzat kettőt, egy hölgyet és
egy urat választott ki, akik már meg is kezdték szolgálatukat.
– Az ország mely területén találhatók a legfürgébben jelentkező önkormányzatok?
– Az ország közbiztonsági helyzetének megfelelő eloszlásban. Ahol nagyobb a biztonsági kockázat, onnan nagyobb számban jelentkeztek. Például ezen települések 20 százaléka
az Észak-alföldi Régió területén található, 24
Szabolcs-Szatmár-Beregben, 14 Jász-Nagykun-Szolnokban, 7 Hajdú-Biharban.
– Mikor veheti fel a munkát az első seriff
Polgáron?
– Az október 29-i képviselő-testületi ülésünkön tárgyaljuk meg a közbiztonság javítását tartalmazó előterjesztést. Ennek része
a feladatra legalkalmasabb személy, az úgynevezett seriff kiválasztására szóló felhatalmazás.
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Fehérvárcsurgó
ünnepel és aggódik
Szerző: Hajós Anna újságíró

Fehérvárcsurgó szülötte Amerigo Tot, aki
éppen száz évvel ezelőtt szeptember végén látta meg itt a napvilágot, a szőlőhegyen, igaz, Tóth Imreként. A centenáriumon szülőhelye méltó módon emlékezett rá és munkásságára több helyszínen is. A Károlyi kastélyban a grafikáiból
nyílt kiállítás, a Református Gyülekezeti
Házban a hagyatékát lehetett megtekinteni az egykori anyakönyvvel s a bútoraival. Több éve látogatható a társadalmi munkában készült emlékhely, ahol a
művész szerszámait, szobrait őrzik, valamint a XIII. századi katolikus templomban
megtekinthető a Csurgói Madonna című
szobra. Az eseményt többek között támogatta a Fejér Megyei Önkormányzat.
A község polgármestere Schmidtné Cser
Viktória, aki 2008
novemberében időközi választáson kapott bizalmat. Őt
kérdeztük az emlékezés közepette a jelenről:
– Fehérvárcsurgónak 1907 lakosa van.
Minket is sújt a válság. Nagy a munkanélküliség a településen, holott Mórhoz és Székesfehérvárhoz is közel vagyunk. Csaknem
40 millióval kell kiegészíteni az intézményeink költségvetését. Egyelőre még van
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miből. Hogy a jövőben ne a saját költségvetésünkből kelljen ekkora önrészt adni
az intézmények működtetéséhez, többféle próbálkozásba kezdtünk. Például a közeli Bodajk város Hang-Szín-Tér művészeti szakközépiskolája termeket bérel tőlünk
hárommillió forintért.
Megpróbáltuk elérni azt is, hogy a településünk gyerekei itt maradjanak, ne a környező falvak, városok iskoláiba járjanak. Ebben
segítségünkre voltak az óvónők is, így nagy
örömünkre 22 elsős kezdte meg az idei tanévet szép iskolánkban.
Nehéz helyzetben vagyunk, mert elődöm
sok kölcsönt vett fel utcanyitásra. A fejlesztés 2003-ban indult, és több mint 100 millióba került a közművesítés, a 37 telek kimérése. Ebből elődöm 29-et értékesített, a
nettó árbevétel több mint 72 millió forint
volt. Csakhogy ezt akkor a működtetésre
felélte az önkormányzat, nem kísérelt meg
más bevételi forrásokat keresni.
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Próbáltunk pályázni – kisebb-nagyobb
sikerrel. Pár hónapos polgármesterségem
alatt sikerült nyernünk 588 ezer forintot az
óvoda megsüllyedt épületsarkának helyrehozatalára. Igaz, 12 milliót pályáztunk meg.
Sokan költöznek ide, ebben szerepet játszik
az új utca nyitása, valamint az a tény, hogy
az elhalt idős lakosok helyére fiatal, gyermekes házaspárok jöttek a községbe.
A településen rossz állapotban vannak az
utak és a járdák. A legnagyobb örömöm az volt,
amikor két utca aszfaltozására 11,7 millió pályázati pénzt nyertünk. A támogatási szerződést
– amelyhez két oldalon sorolják a csatolni szükséges különféle dokumentumokat – 90 napon
belül kötjük meg a kincstárral. Jövőre sikerülhet a megvalósítás. Még egy pályázatunk vár
elbírálásra: az egykori zárdában működő óvoda mellett a kiszáradt Zárdatóban játszóteret,
körülötte pedig parkot alakítanánk ki.
– A válságot mennyire érzik a bevételeiken?
– Egyelőre minden
érintett be tudta fizetni
az iparűzési adót, bár
volt, aki kérte a határidő meghosszabbítását. Értékesítettünk
újabb telkeket, a befolyt összeget értékpapírokba fektettük, és
beruházásokra fogjuk
fordítani.
Amikor átvettem a
polgármesteri tisztséget, még 39 milliós hitel maradt fenn az utcanyitás költségéből.
Előttünk a kérdőjel,
hogy miből fizetjük ezt
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vissza? Jelenleg a lakosság nem fizet kommunális adót; az elődöm úgy gondolta, hogy majd
a választás után bevezetik. Ám a jelenlegi helyzetben, amikor ilyen sok a munkanélküli, nem
tudnák az érintettek fizetni. Majd csak a költségvetési számok ismeretében – tudva, hogy
milyen elvonásokkal sújtanak bennünket –
látjuk meg, hogyan lesz tovább.
Az riasztó, hogy az oktatásból terveznek kivonni pénzt, az pedig felháborító, ha az iskolát
akarják megszüntetni. Akkor menthetetlenül elöregszik a falu. A gyerekeknek szükségük van
arra, hogy helyben járjanak iskolába, ahol nem
kerülnek rossz társaságba, nincs drog. Székesfehérváron is megállapították, hogy milyen kulturáltan tudnak a vidéki gyerekek viselkedni. Szeretnénk, hogy ez a továbbiakban is így legyen.
– Az egészségügyi ellátásra is egyre kevesebb pénz jut, ez önöknél milyen nehézségeket okoz?
– Eddig a vállalkozóként dolgozó háziorvosunk egy kis labort is működtetett. A továbbiakban erre nem kap támogatást, ezért a
székesfehérvári kórházzal kötött szerződést:
oda szállítják be vizsgálatra a vért. A kémcsövet és egyéb költséget megpróbálja a település
fedezni. De minden bonyolultabb és lassúbb
lesz. A beteg, idős emberek nem tudnak beutazni, nincs, aki beszállítsa őket.
– A gyönyörű Károlyi kastély áldás vagy átok
a község életében?
– Áldás. Jó a kapcsolatunk a Károlyi családdal, akik részben itt, részben Franciaországban élnek. Minden kulturális rendezvényünket, a házasságkötéseket, a reprezentációt
meg tudjuk oldani ott, a Csipketeraszon, a
művelődési házunk ugyanis rossz állapotban van.
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Csörög öröme

Lesz óvodánk!
Szerző: Koppány György újságíró

Csörög Pest megyei település, a Dunakanyar közelében, vasútvonaluk, a 2A gyorsforgalmi út, valamint a gödöllői út az M3-as autópálya felé nyitottá teszi a községet
a külvilágra. Hosszú évtizedekig összetartozott Sződ, Csörög és Göd, majd előbb
az utóbbi, 2002-ben pedig Csörög is kiharcolta az önállóságot. Hogy ez a lépés
milyen lehetőségeket teremtett és milyen nehézségeket okoz, erről, valamint a
község jelenlegi helyzetéről beszélt Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester.
– 2003 januárjától szakadtunk el
Sződtől, mert úgy éreztük, önállóan több lehetőségünk lesz. Az
akkori önkormányzati vezetésnek
azonban látnia kellett volna, hogy
a község adóerő-képessége nagyon
korlátozott. Ha ügyes a polgármester, s tud támogatást szerezni, el
tudja odázni a krízist, de ha még
elvonnak, és nem megfelelő a vezetése a falunak,
akkor sem beruházások, sem fejlődés nem lesz, sőt
a mindennapi működés is veszélybe kerül. Amikor
az önállósodáshoz a tervek készültek, látni kellett
volna, hogy a település nem tudja eltartani magát
hosszú távon. Én három éve vagyok polgármester.
A faluban nincs oktatási intézmény, egy 2007-es
felmérés szerint – a helyzet azóta sem változott
– 12 település 25 iskolájába járnak a csörögi gyerekek. Több mint 200 iskolás- és több mint 100
óvodáskorú gyerekünk van. Például most 26 elsősünk lenne, ha lenne iskola. S ha lenne, akkor azok
is idejárnának, akik nem ide vannak bejelentkezve azért, hogy a közeli Vácra tudják vinni a gyereküket. Akkor talán a harmincat is meghaladná a
létszám. Hivatalosan a lakosaink száma 1976, de
a valóságos lélekszám kétezer körüli. Most óvoda

nincsenek tőkeerős, adózó polgárok. Nincs iparunk, az egykori, jó minőségű tejipari termékeket gyártó cég, amelyik a kastélyban működött,
tönkrement, néhány kisebb, egy-két személyes
családi vállalkozás dolgozik csupán.
Csörög lakossága egyharmad részben idős
nyugdíjasokból, egyharmad részben gyerekekből áll, a munkaképes korú harmadik harmad
jelentős részének sincs munkája. Így nagyon kevés az adóbevételünk. Ha még az állami támogatásból is elvonnak, és mi sem tudunk többet
tenni, akkor Csörög egy-két év múlva önálló önkormányzatra alkalmatlan település lesz. Ez pedig az itt lakók számára nagyon szomorú ten-

építésére – szerencsénkre – kaptunk 160 milliós
állami támogatást. 75 férőhelyes lesz, az EU-szabványoknak megfelelő kialakítással és felszereltséggel. Ez lesz az első olyan oktatási intézményünk,
amely a jelen és a jövő igényét ki tudja elégíteni.
Az állami támogatás nem volt elegendő a melegkonyha létesítésére, ezért melegítőkonyha lesz. A
tetőtér beépítésével később iskola- vagy óvodabölcsődebővítés is lehetséges. A tervező Beöthy
Mária Nívó-díjas építész. A kivitelező közbeszerzési pályázaton nyerte el az építési lehetőséget, ám
a döntést megtámadta egy másik pályázó cég. Sajnos a kezdetektől van ellenzéke az óvodának. Az
első kapavágásokat már most meg lehetne tenni,
várjuk a közbeszerzési döntőbizottság határozatát.
Bízunk abban azért, hogy még októberben megindul az építkezés.
– Mikorra tervezik az átadását?
– Május 30-ra kell elkészülnie, azután következik a műszaki átadás. Szeptemberben
már ott szeretnénk látni a kicsiket az óvodai foglalkozásokon.
– Hogyan sikerül majd üzemeltetni?
– Szomorú vagyok a várható elvonások miatt, bár arról, hogy honnan, mely területekről
történik, még nem kaptam híradást. Csörögön
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dencia. De bízunk abban, ha a kormányzásban
változás lesz, az új kormány ésszerűbben fogja a
pénzeket az önkormányzatok javára elosztani.
Azt azonban nem gondolnám, hogy ez a 2010es költségvetési évet érintené.
– Milyen helyi fejlesztés segíthetne?
– Mint említettem, a műemlék jellegű Holló
kúriában öt évvel ezelőtt még működött a sajtgyár,
ám az tönkrement. Az épület az OTP holding tulajdona. Az önkormányzat nem tudja megvenni.
Befektetőt keresünk, aki a hatalmas borospincében, a turisztikai központnak alkalmas épületben
és szabadtéri skanzennek megfelelő melléképületekben fantáziát lát. Csörög erőssége a fekvése, a közlekedés-földrajzi helyzete. Érdemes lenne az ebben rejlő lehetőségeket kihasználni. 

Igényes
utcabútorok

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

A

rrabona térkô
a kôbe zárt történelem

KK Kavics Beton – A forma követe

Barangoló

Classic Agyag

Classic Antracit

Classic Barna

Az Arrabona termékcsaláddal a múlt építési, térrendezési kultúrájának állítunk emléket a legmodernebb technológiával. Térkövünk a
családi házak kertjeinek hangulatos kiegészítôje lehet, de méltó keretet ad akár köztereknek is, elôsegítve az akadálymentes közlekedést idôsek és látásukban korlátazottak számára is.
Az Arrabona a babakocsitól a kerékpáron át a kutyát sétáltató párokig mindenki számára praktikus és esztétikus utat biztosít célja felé.
A normál, “Classic” változat mellett létezik rusztikus, “Antik” is,
amely a régi korokat idézô töredezett élekkel teszi még hangulatosabbá a környezetet.
A különleges igények kielégítésére burkolatunk “Mix”, vagyis kevert
színcsoportokban (Tûzopál, Andezit, Borostyán) is kapható.
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Tekintse meg termékeinket a www.kavicsbeton.hu oldalunkon!
1053 Budapest, Ferenciek tere 2., Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
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Ki legyen a következő havi ÖNkormányzat
címlapjának a hőse?
Folyóiratunkban májustól minden hónapban egy-egy polgármester életútját mutatjuk be, és a címlapon is az ő portréját közöljük. Idáig Dunaföldvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház, Budapest Újbuda és Zalakaros polgármesterei szerepeltek
a címlapon, mutatták be településüket és meséltek gondjaikról, sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szerkesztésében részt venni, kérjük, szavazzon az következő havi címlapunk leendő hősére! Írja meg: ki legyen a címlap hőse, melyik település polgármesterének életútját mutassuk be? Kérjük, szavazatát november 10-én 12 óráig küldje e-mailen: a toosz@toosz. hu vagy a
csyko@toosz.hu címre. Faxon a 06-1-320-7600-os számon lehet szavazni. (Szerk.)

Minden térben megoldás...

Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorainak széles választékát kínáljuk önkormányzatok számára.
Ezen felül cégünk pályázatok pontos mûszaki dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy
ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül.
Teljes kínálatunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.

ALEX FÉMBÚTOR KFT.

2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.
e-mail: info@alexbutor.hu
Központi telefon: +36/23 341-356
Telefon: +36/23 340-356, +36/23 342-303
Fax:
+36/23 565-088
Mobil: +36/20 584-3644, +36/20 926-4366
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