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Osztunk-szorzunk
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő
Rohan az idő, már megint eltelt egy év! – mondogatjuk miközben a karácsonyi láz hevében
kapkodva igyekszünk elintézni mindazt, amit
még meg kell tenni ahhoz, hogy nyugodt lelkiismerettel készülhessünk az ünnepekre.  
Gyorsan leltárt készítünk, végiggondoljuk
mi az, ami halaszthatatlan, mi az, ami ráér
jövőre. Az is előfordulhat, hogy arra a következtetésre jutunk, amit eddig nem sikerült
megoldani, azzal nem is érdemes foglalkozni. Már csak ilyenek vagyunk…
Leltározunk a közéletben is. A jövő évi választások küszöbén természetes, hogy egészen
2006-ig tekintünk vissza, felidézve a második
Gyurcsány-kormány eskütételét követő miniszterelnöki beszédet. A kormányfő az Új Magyarország – szabadság és szolidarítás kormányprogramról szólva együttműködésre szólította fel a
parlamenti pártokat. Spórolásról és fejlesztésről
beszélt, évi ezermillárd forintos fejlesztési forrást ígért, valamint azt, hogy a következő években ugyanennyi pénzzel költ majd kevesebbet
az állam. Mindehhez a közigazgatási rendszer
teljes átalakítására éppúgy szükség lesz, mint
az egészségügyi reformra vagy az adórendszer  
módosítására – hangoztatta a miniszterelnök.
Mint ismeretes, a kormányfő akkor a négy évre szóló cselekvési tervét a reformkormányzás
programjának tekintette…
Osztunk-szorzunk: az eredmény lehangoló, annak ellenére, hogy az elmúlt néhány
év eseményekben és fordulatokban gazdag
volt, ráadásul még egy kormányváltást is
jegyezhettünk. Mégis hiányzik a leltárból
az államreform, az egészségügyi reform, az
adórendszer és a közigazgatási rendszer átalakítása…

Osztunk-szorzunk: mi a helyzet az önkormányzati érdekszövetségekkel? Az eredmények felsorolása nem teljes, csak néhányat említek a közös
munkából: sikerült a szövetségeknek egymással
tartalmi, érdemi együttműködést kialakítaniuk,
sikerült a kormánnyal megértetni, ha nem tekintik őket partnernek, akkor nem lesz kirakatba
szánt párbeszéd, ezért a szövetségek egyoldalúan
felfüggesztették a Kormány–Önkormányzatok
Egyesztető Fórumán való részvételt. Jövőképről
szólva: talán nincs is olyan messze az a pillanat,
amikor a „hetek” között létrejöhet egy erős, egységes szövetség, erős szakértői háttárrel.
Osztunk-szorzunk: és nem hallgathatjuk el azokat a terveket sem, amelyek mára már bizonytalanná váltak. Sokan emlékszünk arra a Duna Palotában rendezett ünnepségre, amikor Lamperth
Mónika, volt belügyminiszter polgármesterek jelenlétében, látványos külsőségek között átnyújtotta az Önkormányzatok Háza kulcsát egy polgármesternek. Azt ígérte, hogy rövid időn belül,
az önkormányzati érdekszövetségek jól felszerelt
infrastruktúrához jutnak, addig is birtokba vehetik a Duna Palotát. Ehhez a miniszter asszony
működési költséget is biztosított. A kultúrcentrum homlokzatára Önkormányzatok Háza felirattal kitették a cégtáblát is, és a polgármesterek kezdték megszokni a kellemes környezetet.
Aztán telt-múlt az idő, és a ház faláról csendben
leszerelték a cégtáblát, a minisztérium költségvetéséből is elmaradt a szövetségek rendezvényeihez szánt támogatás. Azt nem tudjuk, hogy
a ház kulcsát visszakérték-e a polgármestertől,
de arról egyre többet olvashatunk, hogy a Duna Palota is új gazdára lelhet, ha eladását nem
akadályozzák meg.
Osztunk-szorzunk: a parlament elfogadta a jövő
évi költségvetést, amiről már tudni lehet, hogy nehéz helyzet elé állítja az önkormányzatokat. Az önkormányzatok már korábban megtanultak gúzsba
kötve táncolni, most már csak az új tánclépésekhez
kell koreográfiát találni. 2010 a választások éve…
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Hol rontottuk el?
Boross Péterrel beszélgettünk

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ fötitkára | Fotó: Kolin Péter

Boross Péter a rendszerváltoztatás utáni időszak első és egyetlen olyan miniszterelnöke, aki korábban az önkormányzatokért felelős belügyminiszter is volt. Közismert,
hogy az elmúlt húsz évben tevékenységével, megnyilatkozásaival mindig erősíteni
kívánta a magyar állam és közigazgatás szerepét. Belügyminiszterként közvetlen
kapcsolatban volt az akkor alakult helyi önkormányzatokkal. Az eltelt időszakra vis�szatekintve Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár elsősorban arról kérdezte Boross Pétert,
hol rontottuk el a rendszerváltoztatást és ezen belül az önkormányzati rendszert. A
beszélgetés számos izgalmas kérdést érintett, közülük az önkormányzatok számára
leginkább érdekes részleteket emeltük ki szerkesztett formában.
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Az önkormányzati törvény
létrehozásáról
Antall József ismerte a közigazgatási kérdések
iránti érdeklődésemet, és amikor államtitkárként behívott a kormányba, azzal kezdte, nem
bánná, ha megnézném az önkormányzati törvényt. Az egyeztetés már akkor olyan állapotban volt, hogy kilátástalannak látszott a kétharmados többség elérése, viszont – mondta
– az egészet elölről kezdeni képtelenség, mert
akkor nem lesz önkormányzati törvény, és önkormányzatok helyett megint csak tanácsokat
fogunk választani.
A probléma persze nem itt, hanem magának az Alkotmánynak az elkészültével kezdődik. Az 1989-es Alkotmány – ugyan kiirtottak
belőle minden szocialista maszlagot, de – nem
állt össze igazán. Ideiglenesnek készült, ám
sem az új választásokat követően, sem azóta
nem sikerült a hibákat helyrehozni.
Meglepetéssel néztem, mit akarnak kezdeni ezzel az 1949-es Alkotmánnyal, meggyőződésem volt ugyanis, hogy azt mindenestül
kidobják az ablakon. Azt hittem, hogy írott
alkotmánya az ősi hagyományoknak megfelelően nem lesz Magyarországnak, hanem
alaptörvények finom szövedéke alkotja majd
az alkotmányos berendezkedés alapját.
Ennek következtében az önkormányzati törvény is terhes számos olyan problémával, amiken csak alkotmányos úton lehetne változtatni.
Az alapvető probléma, hogy teljesen figyelmen
kívül hagyta a magyar önkormányzati hagyományokat. A mai nemzedékek a magyar hagyományok, a régen kialakult szokások ismeretének
hiányában élnek, beleértve a politikusokat is.
Ugyanis az a sokat emlegetett autonómia Magyarországon alapjában véve a megyei autonómiára épült, és az önkormányzati törvény éppen a megyét jelentékteleníti el. A megyéknek
és a törvényhatósági joggal felruházott váro-

soknak tényleg volt meghatározott autonómiájuk, míg az autonómia a községek felé haladva csökkent. Természetes módon csökkent, de
olyan abszurd helyzetet teremteni, mint ami ma
van, hogy eladósíthatja magát egy kisközség a
végletekig, hogy a jegyző egzisztenciálisan ki
van szolgáltatva a helyi képviselő-testületnek,
és a törvényesség védelmében szükséges erővel nem rendelkezik – ezzel teljesen átléptek a
járási közigazgatás gondolatán. Járásból persze
ma nem kéne annyi, mint amennyi régen volt,
mert azóta sok minden megváltozott – közlekedés, hírközlés, internet stb. –, de nem lenne
teljesen fölösleges az integráció.

A megyéket helyre kell állítani –
és a fővárost is
A leglényegesebb a megyerendszer helyreállítása lenne. De épp ellenkező tendencia érvényesült: a nagyobb körzetek, a régiók kialakítása,
és oda bevonni mindent – ez abszurditás. Három megyét egy régióba összehoznak, ez centralizáció! Az első fokú határozat megszületik
a kisközségben, a fellebbezés meg százhetven
kilométerrel odébb, a régióközpontban. Miközben itt sorozatban vannak olyan ügyek, amelyek
a helyi magyaroknak fontosak – akár még egy
kerítésépítés is. Ezt már a megye sem így oldaná meg, de biztosan jobban csinálná, mint a
régió. Miközben ma a község olyan jogokat kapott, amit nem tudhat jól ellátni. Ilyenek például
a pénzügyi kapcsolatok. Csak el kell gondolni,
hogy a nagy budapesti üzleti cápák valamilyen
ajánlattal, felkeresnek egy kisközséget, mondjuk, hogy építünk ide egy szállodát, vagy mit
tudom én mit. Lehet-e egyenrangú partner a
kisközség polgármestere egy ilyen tárgyaláson?
A kiszolgáltatottságnak micsoda világa ez? Az
építési hatósági ügyeket lerakni községbe, ez is
abszurdum. Ilyenkor látszik, mennyire hiányzik
a rendszerből a járási közigazgatási szint.

Névjegy
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Boross Péter 81 éves, felesége bíróként dolgozott, leánya jogász, fia
üzletember. Gyermekkorában falusi környezetben élt. Tízéves korától
katonai középiskolába járt, majd gimnáziumban folytatta tanulmányait. Állami és jogtudományi tanulmányait 1951-ben fejezte be, majd
a Budapesti Fővárosi Tanács hivatalában dolgozott. 1956-ban a Forradalmi Bizottság tagja lett, amiért elbocsátották. 1957-ben letartóztatták, három évig rendőri felügyelet alatt állt, ezt követően több éven
keresztül alkalmi munkákból élt. A hatvanas évektől volt üzletvezető,
csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető, majd vállalatvezető
a Délpesti Vendéglátó Vállalat alkalmazásában, ahonnét 1989 elején
nyugdíjba vonult. Az Antall-kormányban előbb politikai államtitkár,
majd tárca nélküli titokminiszter, 1990 decemberétől belügyminiszter.
Antall József 1993. decemberi halálát követően miniszterelnök. 1992-től az MDF tagja, 1993tól alelnöke. 1994–98 között országgyűlési képviselő, 1998-tól Orbán Viktor miniszterelnök
tanácsadója. 2006-tól lemondásáig, 2009. február 1-ig ismét parlamenti képviselő. Ez év nyarától megszakítottnak tekinti kapcsolatát pártja elnökségével.

Ezeket mind teljesen újra kell gondolni.
Például miért volt az, hogy a megyékben dekoncentrált építésügyi hivatalok jöttek létre?
Azért, mert óvták a magyar építészeti stílust
a torzulástól, az igénytelenségtől stb. Ez nem
általános feladat, ez speciális feladat. Teljes
képtelenség, hogy a megye kiiktatása miatt
egy másfél kilométeres bekötő út költségvetését a magyar parlamentben egy gombnyomással hagynak jóvá – vagy nem.
A megyék „kiherélése” mögött volt egy olyan
gondolat is, hogy a megye az rossz dolog, mert
olyan kommunista szaga van, főleg a nagyhatalmú megyei első titkárok miatt. Kellett volna lenniük olyan elméknek, akik kellő hangsúlyt helyeznek arra, hogy itt ezeréves
szerkezetről van szó.
A régiók létének indoka az, hogy az nagyobb
tájegység – ami bizonyos összefüggésekben teljesen természetes. A régi közigazgatásban a
vízügyet nem helyezték megyei keretek közé,
mert tudták, hogy a folyók átfolynak a határo-
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kon. Mint, ahogy a főútvonalak sem tartozhatnak megyei hatáskörbe. De azt tudomásul kell
venni, hogy a megyének köze van a megyéhez,
mint ahogy most nincs.
A régió nagyobb lépték – azért kezdték el favorizálni. Senki nem mondta, hogy a fejlesztésnek azonos szisztéma szerint kell működnie, mint az önkormányzatnak. A fejlesztés
országos ügy – ha a megyében történik is. Az,
hogy a regionális fejlesztési tanácsok jöjjenek
össze a megyei közgyűlésekből meg a városi
közgyűlésekből az régi gyakorlat, aki ismeri
az Osztrák–Magyar Monarchia alkotmányos
viszonyait, az tudja, hogy a közös ügyekben
régen is testületi delegációk döntöttek. És ebben a testületi delegációban kellő súllyal a kormánynak is részt kell vennie. Mert olyan nincs,
hogy a helyi erők akár három megyére vonatkozóan is eldöntsenek mindent, olyat is, ami
az ország méreteiből adódóan nem indokolt.
Tehát a kormány részvételére szükség van. Én
próbáltam fölvetni, hogy föl kéne eleveníteni
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Budapesten a Közmunkák Tanácsát. A Közmunkák Tanácsa Budapest székesfőváros fejlesztését úgy intézte, hogy abban a kormány
képviselete és a főváros képviselete is biztosított volt. Most ez nincs, helyette valaki kitalálta a kerületi önkormányzatot. Mi következik
ebből? Egy kerületi önkormányzat például, egy
vigalmi negyedben – a „pesti Broadway-on” –
bezárhatja az összes boltot, reszketnek, hogy
megválasztják-e még őket. Ez nem fővárospolitikai szemlélet, azt nyilvánvalóan egy testület tudná képviselni. Ez is bűne tehát az önkormányzati törvénynek a megyék „kiütése”
mellett, hogy Budapesten is szétdúlta az egységes várospolitikai ügyeket. Lehetne persze némi különbséget tenni a belső és a külső kerületek, az „egykor volt városok” között.

Polgármester –
parlamenti képviselő
A Horn-kormány idején széles körben elterjedt az a felfogás, hogy a polgármesterek országgyűlési képviselők is lehetnek. Maga a
törvénymódosítás 1994 őszén történt. A képviselőknek harminc százaléka ma egyben pol-

gármester is. Ez végzetes hatású minden józan
reformra. Elkezdték az autonómiát túlhangsúlyozni, minden egyes megnyilatkozásomra
az volt a válasz, hogy így a települési autonómia, meg úgy a helyi autonómia.
Magyarországon régen nem az volt az autonómia, hogy szökőkutas, gyönyörű megyeszékhelyeink vannak és iszonyúan elhanyagolt falvaink. Kik a nagyobb súlyú személyek
a magyar parlamentben? A nagyvárosok
képviselői.
Ahogy a polgármesterek képviselők lehettek,
megindult az invázió a támogatásokért, a céltámogatásért, és a polgármester immáron országgyűlési képviselőként lépett fel helyi ügyben. A kettős funkció mérhetetlen zavart okoz
az egész közigazgatás működési rendszerében
és súlyosan deformálja az elosztást.
Senki nem olyan ostoba, hogy nem él azzal a
lehetőséggel, hogy a maga szűkebb helye számára javakat szerezzen. Nézzük meg a megyeszékhelyeken micsoda fejlesztések történtek, miközben ők is panaszkodnak, hogy
nincs pénzük. Ugyanakkor a községnél nem
tudunk túllépni azon az alapvető gondon,
hogy – mondjuk – nem tudják a csatornadíjat befizetni. Hát építse ki már valaki a csatornát! A városok is készen kapták, már évtizedekkel ezelőtt is. A községeknek viszont most
kellene hozzájárulniuk valamilyen összeggel
– amikor úgy is olyan szegények.

A közigazgatás állapotáról
A kezdeti nehézségek és a jogszabályi feltételek mellett is úgy érzem, hogy kezdett érvényesülni a szakszerűség. A jegyzők és a
Belügyminisztérium munkatársai között
rendszeres kapcsolat alakult ki, kérdések
gyűltek össze, válaszok születtek. A köztársasági megbízottak – akik tényleg régiósok voltak – negyedévenként összegyűltek,
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összehozták a joganyagot, ami a különféle fellebbezéseknél összegyűlt, és egyeztettek. Viták után megállapodás született az egységes
jogalkotás érdekében. Ezek egy jó részénél én
is részt vettem, legalább a befejező szakaszban. A Belügyminisztérium vezető munkatársaival kialakítottunk egy egységességre törekvő felfogást. Végtelenül sajnáltam azt, hogy
azok az egyébként jórészt egykori MSZMPtagok, akik jól dolgoztak, sokan azért kerültek
hátrányos helyzetbe a Horn-kormány idején,
mert velem együttműködtek, a mi kormányunk alatt funkcióba kerültek. Utána csak
hallottam a panaszokat.
De a legnagyobb problémám, az általános
politikusi képzetlenség azzal kapcsolatban,
hogy mi is a jog, mi a funkciója, valami mitől alkotmányos és mitől nem az? Hogy kell
elemezni egy joganyagot? A tételes jogban
bizonytalankodnak akkor is, amikor a jogelvek rámutatnának a helyes magatartásra.
Nagyon nagy hiba, hogy a minisztériumokban megszüntették a napi folyamatos munkáért felelős hivatalvezetőt, a közigazgatási
államtitkárt. Micsoda szégyen, ha egy tárcától kikerül egy olyan jogszabály, amiről azután kiderül, hogy még a minimális jogalkotási követelményeknek sem felel meg. Ki
a felelős? Nem tudni. Mert egy közigazgatási államtitkár ezt nem engedhette meg magának. Az más kérdés, hogy azt sem engedhetné meg senki magának, hogy a jogszabály
nem a közigazgatási szervezet belső munkájának az eredménye. A törvény-előkészítés
az köztisztviselői feladat. Kiadják szervezési
intézetnek, ügyvédi irodának. Képtelenség.
Itt jóformán alig lehet mit mondani. Kialakul azután a teljes tekintélyvesztés.
A legkisebb falu polgármestere valamelyik párthoz tartozik, jól beolvas a televízión keresztül a kormánynak. Hát azért

Arcok
ez régen nem volt a magyar közigazgatásban és a magyar közszolgálatban. A beosztásnak volt valami presztízse. Belügyminiszter koromban soha nem hallottam
azt, hogy egy polgármester kiállt a tévében
engem gyalázni.
Pedig aztán nagy többségben nem MDFesek voltak a polgármesterek. Én adtam is
arra, hogy létezik egy ilyen hierarchia. Lehet
mindent mondani, megfelelő keretek, formák között.
Vagy egy másik példa. Polgármestert választottak nemrég valahol, nagyon boldog
volt, hogy megválasztották, és azt mondja
nekem: „és hozom a jegyzőmet is”. Ebben
az egy mondatban benne van a mai magyar
közigazgatás teljes csődje. És ezt ő ártatlanul mondja, hogy most jól fogunk dolgozni, a jegyző is az enyém. Nem tudja, hogy
így nem beszélhet. Legfeljebb azt mondhatná: egy nagyon jól képzett embert találtam jegyzőnek. Ezt kellett volna nekem
mondania. Sokszor gondolok rá, hogy ha
még tovább vihettük volna a kormányzást,
akkor ebben az ügyben azért sikerült volna sok mindent elérni, normális állapotokat teremteni.

A helyi adóról
Elvileg van lehetőség arra, hogy helyi adót
vessenek ki, mint például az építményadó.
Ahol kivetették, már megszokták, nem
olyan nagy összeg. De újat kivetni a többség nem mer. Miért? Mert a saját megválasztására gondol, hogy a következő négy
évben is szeretne polgármester maradni.
Valamikor a háború előtt létezett a pótadó intézménye. Ha egy község elhatározta, hogy – mindenki érdekét szolgáló – kutat furat, azt megbeszélték az esküdtek, a
közgyűlés tagjai, erre vetettek ki pótadót,

amelyből a község azt megcsináltatta. Most
nálunk ehelyett van az iparűzési adó, a „ha
már itt akarsz üzletelni, akkor fizess” elve
alapján. Nincs ellene kifogásom, de annak,
hogy az állami költségvetéstől való ilyen
fokú függés kialakuljon, mégis csak az az
oka, hogy az adórendszerünk torz.
Nem akarom én felvetni a házadót meg
a földadót, de ezekből régen bevétel származott. Ha most ezeket nálunk valaki fölveti, már bukik is a választáson.
Pedig az a ház objektíven létezik, és házadó mindig volt, azt kell mondanom, már
Mátyás király óta. Magyarországon most
nem lehet. Helyette hoznak egy rossz, ellenőrizhetetlen kategóriát, hogy 30 millión
fölül mégis legyen adóztatás, mert utáljuk
a gazdagokat.

Mit kezdünk
a nagyon kicsi településekkel?
A nagyon kicsi településeken is fenn kell tartani a képviselő-testületeket, azonban csak
költségtérítéses rendszerben. Sok funkciót
a körjegyzőségekbe kell tömöríteni. De azt
elvenni, hogy melyik járdát javítsuk ki, azt
nem szabad.
A szocializmusban volt ez a semmire se
figyelő ostoba összevonás. Pedig ennek a
kis világnak vannak törvényei. Ám olyan
döntési jogot nem kaphat egy kistelepülés, hogy elmenjen az OTP-hez, és eladósítsa a községet.
Minden önkormányzati adósság ugyebár
államadóssággá válik, így ilyet régen még a
törvényhatósági városok sem tehettek.  
Most az a kisközség felügyeli a pedagógust
is. Régen megyénként voltak tanfelügyelőségek, széles jogosítványokkal. Szükségszerű,
hogy az oktatás minősége valamiféle szakmai kontroll alatt legyen. De hogy gyakorol-
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hatna a helyileg megválasztott – ki tudja milyen képzettségű – polgármester kontrollt a
pedagógiai szakmai program felett? A kistelepüléseken is biztosítani kell a szakmaiságot, és ha erre helyben nincs megfelelő erő,
akkor integráltan.

A jövőről
Azt tenném, hogy összeszedném azokat, akik a
közigazgatáshoz tényleg értenek – tudok egy pár
nevet ajánlani –, akik megértenék, hogy egy ország szempontjából fő kérdés a jól működő közigazgatás. Az helyi kérdés, hogy milyen testületet hoznak össze, milyet választanak. De ha a
közigazgatás nem egységes elvek szerint, határozott kontúrok között dolgozik, akkor mindenféle
zűrzavar lesz. Akkor elzavarják a jegyzőt, s hoznak egy másikat, akkor a sógortól rendelik meg a
munkát, akkor a domináns párt befolyásol – szó-
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val akkor mindenképpen baj van. Nos, ezeknek az
embereknek kellene időt adni arra, hogy mindent
újra végiggondoljanak. A Belügyminisztériumban dolgoztak olyan személyek, akik értik a közigazgatást, és ki lehetne választani közülük hatnyolc-, legfeljebb tízfős, a közigazgatáshoz tényleg
értő embert, akik fölvázolnák azokat a témákat,
amiken változtatni kellene – megmondva azt is,
hogy hogyan. Ha ezt valamelyik okos kormányzat
elfogadja, akkor megindulhat a jogszabály-készítés. Nem tudom, mi lesz a következő parlamenti
választás eredménye, de nem kizárt a Fidesz kétharmados többsége. Ám nem lesz érdemi változás, ha pártérdekek, meg a pártérdek köntösében
megjelenő helyi polgármesteri érdekek zagyvaléka keveredik ki okos reformok helyett.
Nem lesz érdemi változás, ha az új kurzus olyan
indulatokkal áll neki az ország átalakításához,
hogy megfeledkezik arról az emberi szabályról
– amit mi végig tudtunk, csak kényszerhelyzetben
voltunk a rendszerváltoztatás miatt –, hogy az
emberek nagyon szeretik a változások hírét, ám
pokolian utálják a változásokat megélni.
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Tehát most az a kérdés, hogy kellő érettséggel létrehoznak-e majd egy ilyen csapatot, amelyik föltérképez mindent. De egyet biztos nem tehetünk: a
következő választások után hűbelebalázs módjára
mindennek nekirontani. Hogy ki lopott például,
– remélem, valóban csak azokat veszik elő, akik
tényleg loptak. Nem mondom, ezek is fontos dolgok, de amiről mi beszélünk, az az ország létérdeke. Visszazüllünk kritikus szintre, ha nem jön össze
annyi intellektuális és erkölcsi erő, ami rádöbbenti
a politikusokat is arra, hogy nem elég, ha csak szakállamtitkárok vannak, és nincsenek közigazgatási
államtitkárok, és rájönnek: elemi érdek a közigazgatás szak- és rendszerszerű működtetése.
Remélem a kudarcok révén tanultunk an�nyit, hogy a bevált magyar történelmi hagyományokra építve erősítjük meg az önkormányzati és közigazgatási rendszerünket, amelyek
nélkül tovább fog romlani az ország működőképessége. Általános vélemény volt egykoron, hogy Magyarországot fejlett közigazgatási
rendszere emelte ki a balkáni államok sorából.
Ezért is tisztelni kell elődeink örökségét. 
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Budapestért Díjat kapott a TÖOSZ
Pest, Buda és Óbuda egyesülésével 1873ban jött létre Budapest. A hagyományoknak megfelelően november 17-én, a Főváros napja alkalmából rendezett ünnepi
közgyűlésen adta át Demszky Gábor főpolgármester a kitűntetéseket: a díszpolgári címet; a Pro Urbe Budapest díjat; a
Fővárosért Emlékzászló díjat; a Dr. Barna
Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért díjat; a Főváros Szolgálatáért
díjat; a Budapestért díjat; a Papp László
Budapest Sport díjat.
Díszpolgári címet kapott: Bálint György
kertészmérnök, Eszterházy Péter író, Ferge
Zsuzsa szociológus, Finta József építész, Fischer Ádám karmester, Glatz Ferenc történész, Grosics Gyula labdarúgó (nem vette
át – a szerk.), Gyurkó Henrik bábművész, Irk
Ferenc tudományos tanácsadó, Méray Tibor
író és Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató.
A Budapestért Díjban hét szervezet
részesült 2009-ben – köztük Az „Élet menete” alapítvány, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, a
Budapesti Művelődési Központ, a FŐV
INFORM, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet és a Pataky Művelődési központ
– valamint 19 magánszemély.
A Fővárosi Közgyűlés Budapestért Díjat adományozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére
„Budapest Főváros Önkormányzata és a
budapesti önkormányzatok érdekei képviseletében kifejtett két évtizedes tevékenységéért”.
A díjat az ünnepi közgyűlésen Molnár
Gyula, a TÖOSZ elnöke vette át Demszky
Gábor főpolgármestertől.
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Interjú Balogh Jánosné polgármesterrel
Szerző: Tanács István újságíró | Fotó: Bellányi Tímea

A negyedik ciklusát tölti a mártélyi képviselő-testület élén Balogh Jánosné, az 1300
lakosú község polgármestere. Az egykori
iskolaigazgatót 1994-ben lakossági mozgalom emelte a faluvezetői posztra: nem
akarták elveszíteni a település intézményeit. Úgy tartották, nincs jövője annak a falunak, ahol megszűnik az iskola. Baloghné
vezetése alatt fordulatot értek el: Mártély
fiatalodik, és nő a lakosság száma.
– Ön az egyik előadója a Polgármester Akadémiának. Miről beszél a kollégáinak?
– A Polgármester Akadémián zömmel a Corvinus Egyetem oktatói az előadók. Én úgy kerültem a képbe, hogy pedagógus végzettségem van,
gyakorló polgármester vagyok, ennek megfelelően a gyakorlati képzésben veszek részt. Vannak helyzetek, amelyeket megéltünk, valahogyan
megoldottunk, és ezek a történetek alkalmasak
arra, hogy mások is okuljanak belőlük.
– Mondana egy példát?
– Az egyik történetem arról szól, hogy bármilyen körülmények között is a településünk
lakosságának az érdekeit kell képviselnünk.
Nem szabad megijedni! Mi egy kicsit mindig
Hódmezővásárhely árnyékában éltünk, például
a vásárhelyi vízműtől kaptuk a vizet, de Mártélyon sokkal többet kértek érte, mint Vásár-
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Névjegy

Mártély fiatalodik

helyen. Amikor kifogásoltuk ezt, a néhai Rapcsák András polgármester azzal pöccintett le:
Mártélyon kicsi a lélekszám, magas a víz fajlagos költsége. Csak nem gondoljuk, hogy majd
a vásárhelyiek fizetnek helyettünk? Akkor elhatároztuk, hogy különválunk. Rapcsák azt
mondta, úgysem boldogulunk, fogok én még
sírva visszamenni őhozzá, de legyek nyugodt,
visszavesz. Megcsináltuk a saját vízszolgáltatást. Onnantól mi határoztuk meg a vízdíjat, és
a mártélyi üdülőtelepre, amely Hódmezővásárhelyhez tartozik, magasabb díjat állapítottunk
meg, mint a faluban. A polgármester úr emelt
hangon hívott fel, hogy mit képzelünk mi. Azt
feleltem: András, tudomásul kell venni, hogy
az üdülőkben csak nyáron fogyasztanak vizet,
nagyon magas ott a fajlagos költség. Csak nem
gondolod, hogy a mártélyiak fogják kifizetni az
üdülőtulajdonosok helyett a vizet?
– Pedig ön is Hódmezővásárhelyről költözött ki.
– Két óvodás gyermekünk volt, Vásárhelyen
laktunk, egy társasházban, a negyedik emeleten. A férjem vadászott, nem tudtuk hol tartaBalogh Jánosné. Két felnőtt gyermek édesanyja. Korábban tanárként és iskolaigazgatóként dolgozott. Jelenleg Mártély polgármestere (15 éve); megyei képviselő (8 éve); a
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács
tagja; kistérségi elnök. Nagy sikernek tartja,
hogy Mártély lélekszáma nő; teljes a közműellátottság a faluban; nem kellett bezárni közintézményeket, sőt sikerült felújítani őket; sok
mártélyi kisgyerek jutott el világot látni, nyelvet tanulni Németországba; erdélyi testvértelepülésükre „hazavárják” őket barátaik; részt
vehet a Polgármester Akadémia munkájában.
Beszél oroszul, németül, jelenleg angolul tanul. A „Magyar Kultúra Lovagja” (2005).
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ni a vadászkutyáját. Akkor kerestek Mártélyra
pedagógust, családi házat kínáltak szolgálati
lakásként. Megtetszett, belevágtunk.
– Befogadták?
– Teltek az évek, úgy hozta a sors, hogy iskolaigazgató lettem. A kilencvenes évek elején fölmerült, hogy be kellene zárni az általános iskolát,
mert a falu nem tudja fenntartani. A helybeliek
jó része nem akarta ezt elfogadni. Azt mondták:
nincs jövője annak a falunak, ahol megszűnik
az iskola. Erős mozgalom indult az iskola megmentésére. Engem felkértek polgármesterjelöltnek. Azelőtt nem sokat foglalkoztam politikával, veszteni valóm is volt: ha elindulok és nem
nyerek, szedhetem a sátorfámat a faluból. De
olyan erős volt az összefogás, hogy nem tudtam
nemet mondani. Sikerült. Nyertünk, de az első
ciklus nagyon kemény dolog annak, aki korábban nem a közigazgatásban dolgozott.
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– Hogyan sikerült megmenteni olyan intézményeket, amelyeket máshol pénzhiány miatt felszámolnak?
– Nekünk három ilyen intézményünk van: az
óvoda, az iskola és az idősek napközi otthona. Az
iskolával mindent megpróbáltunk. Még ingyen
telkeket is osztottunk nagycsaládosoknak – ötven
százalékos sikerrel. Később azonban megmentett bennünket az iskolatársulás, amelyet nem a
szomszédos településsel, hanem a kicsit távolabbi
Szegvárral kötöttünk. Papíron mi egy intézmény
vagyunk, közös az intézményvezető, korrekt az
elszámolás, a gyakorlatban pedig nem szólunk
bele egymás dolgába. De elsőtől nyolcadikig itthon tanulhatnak a mártélyi gyerekek.
– Önök az Ökotám-rendszerben építették meg
a szennyvízcsatorna-hálózatot. Az ügyben feljelentések születtek, nyomozás folyt, még mindig nem zárult le az eljárás. Megérte?

Arcok
– Itt, a Tisza mellett állandóan magas a belvíz – létfontosságú volt a csatornázás. Egy ilyen kis falunak nagyon
szűk a mozgástere –, de ha azt sem
használjuk ki, akkor végképp nem jutunk előre. Még nem tudom, mi lesz
az eljárás vége. Azt azonban igen, hogy
enélkül soha az életben nem lett volna Mártélyon csatorna és szennyvíztisztító – most viszont van, és az emberek boldogan használják.
– Ez mit jelent a falu fejlődése
szempontjából?
– Egyre többen költöznek ki a hat
kilométerre lévő Hódmezővásárhelyről, mert nálunk egyszerre találják meg
a falusi nyugalmat és a városi kényelmet. Hál’ istennek nő a lakosságszámunk. Sokan azt hiszik, hozzánk tar-

tozik az üdülőtelep –, de ez nem így
van: az 1970-es években Hódmezővásárhelyhez került.
– Ha visszakapnák, tudnák fejleszteni?
– Annyira mindenképpen, amen�nyire most Vásárhely fejleszti.
– Lassan tizenhat éve polgármester. Nem fáradt, nem fásult?
– Nem. Az viszont megfordult a fejemben, hogy talán jobb lenne önként
fölállni, mint egyszer megbukni, ha már
megunják az embert. Felajánlottam az
alpolgármesterünknek, aki fiatal és rátermett ember, hogy induljon helyettem ő, de nem fogadta el. Úgy viszont
nem szívesen mennék el, hogy ne tudhatnám, jó kezekben a települést. 

Az Ön munkájához is elengedhetetlen
a mobil munkavégzés, de nem szeretne
túl sokat netebook-ra és internetre
költeni?

Vásároljon netbook-ot féláron
és internetezzen mindössze
havi 5000 Ft-ért…*
…az Albacomp önkormányzatoknak
és dolgozóiknak szóló mobilinternet
akciója keretében!
Albacomp Számítástechnikai Zrt.
8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.
Telefon: 06 22 515 454
E-mail: gszollosi@albacomp.hu
www.albacomp.hu
* A z akció részletei december 15-től elérhetők honlapunkon. Előzetes információért kérjük
keresse kollegánkat a lenti elérhetőségeken. 
A hirdetésben szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden
esetben felelnek meg a hirdetett termékspecifikációknak. Az Albacomp bármikor fenntartja
a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve az árakat
is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesek és nem tartalmazzák a szállítás és a hitelkártyás tranzakciók esetleges járulékos költségeit.
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Sikerre ítélve
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
Jól startolt a Polgármester Akadémia. Miközben már a december 11–12-i, kétnapos
szakmai képzési program és a hozzá kapcsolódó ünnepi és reprezentatív esemény – a
Polgármester Akadémia borversenye – előkészítésre koncentrálunk, aközben sem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy hosszas
előkészítés és a vele járó természetes izgalom
után sikeresen elindult a polgármesterek képzése a TÖOSZ szervezésében a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE) Közigazgatástudományi Karán, a Ménesi úti oktatási központban.
Régi igényt elégít ki a gyakorló polgármesterek szakmai képzése, amelynek oktatási tematikája, a képzés módja, az elmélet
és gyakorlat aránya, a hagyományos képzési technikák és tréningek egymáshoz való
viszonya sok-sok vitát és fejtörést okoztak
és okoznak hónapról hónapra. A nehézségek és bizonytalanságok ellenére mégis joggal állítható, hogy az októberi és a
novemberi képzési napok elnyerték a kí-

sérleti programban résztvevő településvezetők bizalmát. A programot folyamatosan követő monitoringról rendszeresen
tájékoztatjuk az önkormányzati közvéleményt. Bár eddig csupán két-két pénteki
és szombati programra került sor, viszont
a visszajelzések alapján állítható, hogy a
három csoportban együtt tanuló hatvan
polgármester már egyre inkább közösséggé válik.
Annak érdekében, hogy a norvég támogatással megvalósuló, és reményeink szerint
hosszú távon fenntartható, az országban
egyre szélesebb körben alkalmazható képzésünkről folyamatosan kapjanak információt a helyi önkormányzatok vezetői, ezért
a szövetségünk lapjában, az ÖNkormányzatban az idei utolsó számtól kezdve Polgármester Akadémia mellékletet indítunk.
Az akadémiai melléklettel az önkormányzati nyilvánosság számára is megfelelő módon
szeretnénk dokumentálni a történéseket. A
polgármesterek oktatása 2010 júliusában ér
véget, így a képzésre vállalkozó valamennyi
polgármestert szeretnénk az újság új mellékletében megszólaltatni, hiszen a most résztvevő hatvan településvezető nem „csupán”
a képzés egyszerű alanya és hallgatója, hanem a képzési program tevékeny alakítója
is. A most indított újszerű polgármesteri
képzés valamennyi szereplő – hallgató, oktató és szervező – számára jelent megszívlelendő tanulságokat.
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Úgy gondolom, hogy a közigazgatási képzés fellegvárának joggal tekinthető BCE Közigazgatástudományi Kar oktatói számára is
serkentőleg hat a gyakorló polgármesterek
képzése. Az eddigiek során nyilvánvalóvá
vált, hogy az elméleti és gyakorlati képzés
csak együttesen, megfelelő arányban és egymásra hatásban lehet eredményes. Örvendetes, hogy a kar vezetői, a profi oktatók
megfelelő nyitottsággal álltak a programhoz, miközben az oktatói oldalon megjelenő gyakorló polgármesterek, jegyzők és
önkormányzati szakértők sikeresen jelenítették meg a mindennapokban alkalmazható elemeket, praktikákat.
Amennyiben az elkövetkezendő nyolc havi
képzési program hasonlóan innovatív és eredményes lesz, akkor olyan képzési „termékkel”
jelenhetünk meg az önkormányzati oktatási
piacon, amelyik hosszú távon versenyképes
és hatékony lesz. Bízom benne, hogy a programban résztvevő mindhárom szereplő – az
autonóm hallgatók, a hivatásos és gyakorló
oktatók és a szervezők – szoros együttműködése sikerre vezeti a Polgármester Akadémia képzését.
Mindannyiunk érdeke, hogy a polgármesterek, a településvezetők ismerjék azokat a fogásokat, lehetőségeket és gondolatokat, amelyeket a mindennapi munkájuk
során alkalmazhatnak, ezzel is elősegítve
az önkormányzatiság megerősítését, valamint a színvonalasabb közszolgálati feladatellátást.
Annak ellenére, hogy a kísérleti programban csak hatvan „kiválasztott” polgármester
vesz részt, mégis joggal reménykedhetünk,
hogy a program végére kikristályosodó képzési tananyag és tematika egyre szélesebb körben válik ismertté, ezzel is elősegítve az önkormányzatok működőképességét.
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Kétoldalú kapcsolataink új lendületet
kaptak az utóbbi években
Interjú Siri Ellen Sletnerrel, Norvégia magyarországi nagykövetével
Szerző: Hajós Anna újságíró
– Mióta él Magyarországon, nagyköveti
munkája előtt mivel foglalkozott?
2008. június 2-a óta vagyok Norvégia budapesti nagykövete. Családom – férjem és
három iskoláskorú fiam közül kettő – velem
él Budapesten. Kinevezésem előtt Oslóban,
a Norvég Külügyminisztériumban dolgoztam, és Norvégiának az Európai Gazdasági
Térségben (EGT) folytatott szerepvállalásáért voltam felelős. Az EGT-megállapodás jelenti Norvégia számára az Európai Unióval
való – elsősorban, de nem kizárólagosan –
gazdasági együttműködés alapját, hiszen a
szerződés értelmében országom az EU belső piacának teljes jogú tagja.
– Udvariaskodás nélkül, milyennek látja
hazánkat? Mi tetszik, mi nem?
Kinevezésem óta igen pozitív benyomásokat szereztem Magyarországról és a magyarokról. Mindenhol barátsággal fogadtak, ami
bizonyítja, hogy valóban igen vendégszerető
ország. Férjemmel együtt nagyon érdeklődünk
a kultúra, a történelem és az építészet iránt.
Magyarországon élni emiatt is rendkívül izgalmas számunkra. Élvezzük, hogy az országot bejárva számos új helyet fedezhetünk fel.
Igyekszünk az ország minden szegletébe eljutni,
de gyakran kirándulunk a Budapestet körülvevő hegyekbe is. Élvezzük a megszámlálhatatlan színvonalas budapesti étterem magyar és
nemzetközi konyháját – természetesen mindig kiváló magyar borok kíséretében.
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Ami számomra feltűnő, hogy a magyarok
hajlamosak a múltba nézni, s a mai helyzet
értelmezését is a múlt sérelmei alapján levezetni, ahelyett, hogy előre tekintenének.
Bizonyos dolgokon sokan képtelenek túltenni magukat, különösen Trianonon. Véleményem szerint fontos volna ehelyett felismerni az országban lévő lehetőségeket és
ezeket fel is használni. Elvégre Magyarország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak, földrajzi értelemben is kedvező pozícióban van Európa szívében, lakossága képzett,
kultúrája rendkívül gazdag. Magyarországnak arra kell tehát törekednie, hogy ezeket
az erőforrásokat hatékonyan használja fel
az európai politika színpadán, állampolgárai érdekében.
Azt is látni kell azonban, hogy Magyarország történelmi léptékben fiatal demokráciának számít. Éppen ezért elképzelhető, hogy
még egy-két generációba telik, amíg meggyökeresednek a demokrácia alapvető normái,
és az ország rátalál azokra a megoldásokra,
amelyek segítségével az állam hatékonyan és
átláthatóan működtethető – országos és helyi szinten egyaránt.
– Hogy látja a norvég–magyar kapcsolatokat? Fejlődnek-e, és ha igen, milyen téren?
Bár Magyarország és Norvégia egyaránt
kis ország, s történelmünkben viszonylag
kevés a kapcsolódási pont, amiből következően külpolitikai hangsúlyaink is máshol
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sig számos területen támogasson projekteket. Az önök szervezete, a TÖOSZ is éppen
ebből az alapból jutott támogatáshoz a helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztésére.
Amellett, hogy a Norvég Alap – jóllehet az
EU Strukturális Alapjaihoz képest kisebb
súlyt képvisel – helyi szinten, sőt néhány
országos program működtetéséhez jelentős
segítséget tud nyújtani, számunkra azért is
igen fontos, mert a kétoldalú kapcsolatok
is új lendületet kaptak az utóbbi években.
Számos területen, különösen a kutatás-fejlesztés terén sok olyan projekt valósulhat
meg, amelyben magyar és norvég szervezetek működnek együtt. Koronahercegünk
szeptemberben látogatott Magyarországra, és látogatásának egyik fő célja éppen
ezen együttműködések elismerése, láthatóbbá tétele volt.
találhatók, az mindenképpen elmondható,
hogy országaink kapcsolata kiváló. Együttműködésünk alapját az említett EGT-megállapodás nyújtja, aminek keretében Magyarország és Norvégia ugyanannak a mintegy
félmilliárd lakosú óriási belső piacnak a része. Valljuk, hogy az EGT jóval többről szól,
mint kölcsönös gazdasági előnyökről: a mi
értelmezésünkben az EGT – ahogy az EU
is – értékközösség, melynek egyik legfontosabb eleme a szolidaritás. Éppen ebből
a megfontolásból járul hozzá Norvégia az
EU új tagállamainak társadalmi-gazdasági felzárkóztatásához. A Magyarországon
is igen népszerű Norvég Alap az elmúlt öt
év során mintegy 135 millió eurót bocsátott Magyarország rendelkezésére, hogy a
hatékonyabb energiafelhasználástól kezdve, a képzési programokon és a kulturális
örökség megőrzésén át a kutatás-fejleszté-

– Mondana néhány konkrét példát, amelyek
kapcsolataink fejlődési irányát mutatják?
Bár gazdaságunk szerkezete nagyon eltér a magyar gazdaságétól, ezért kereskedelmi lehetőségeink viszonylag korlátozottak, norvég cégek továbbra is szívesen
fektetnek be Magyarországon, hiszen a
képzett munkaerő és a fejlődő infrastruktúra számukra is vonzó környezetet jelent.
A norvég Telenor cégnek például Magyarországon a Pannon GSM-en keresztül több
előfizetője van, mint Norvégiában. Emellett folyamatosan vizsgáljuk, hogy melyek
lehetnek azok a jól körülhatárolt, szűkebb
területek, ahol komoly esély mutatkozik a
gazdasági együttműködés fejlesztésére. Véleményünk szerint az egyik ilyen lehet az
élettudományok, illetve a biotechnológia területe, ahol a tudományos kutatás-fejlesztési együttműködés mellett, pontosabban
annak bázisán komoly gazdasági és inno-
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vációs eredményeket is hozhat a norvég és
a magyar kutatók és a vállalatok együttműködése. Ennek érdekében a jövő év során a nagykövetség kezdeményezőként fog
fellépni, hogy a két ország érintett szervezetei egymásra találhassanak.
Végül fontos megemlíteni, hogy a norvég
kultúra Magyarországon is egyre ismertebb,
jelenleg is számos norvég színdarab szerepel
a budapesti színházak műsorán, és egyre több
ismert norvég zenész ad koncertet Magyarországon, esetenként a nagykövetség támogatásával. Önálló alapítványok és könyvkiadók
alakultak a skandináv, azon belül a norvég
kultúra terjesztésére, könyvek kiadására, ami
számomra nagyon felemelő érzés.   
– Norvégia önkormányzati felépítése mikor
alakult ki, mennyire kellett alkalmazkodnia
és változnia a közelmúlt gazdasági fejlődése és most a recesszió hatására?
Norvégiában a helyi önkormányzatokat (a
talán „járásnak” fordítható „kommune”-ket)
először az 1837-es közigazgatási reform során
hozták létre. Norvégia számára a decentralizáció az utóbbi évek, évtizedek során egyre
fontosabb értékké és célkitűzéssé vált. Számos állami szervezet székhelyét telepítették a
fővároson kívülre, és egyre több ügyben helyi
szinten történik a döntéshozatal. Hasonlóan
Magyarországhoz Norvégiában is létezik helyi
és megyei szint, ám az utóbbi évtizedekben jelentős mértékű racionalizálás ment végbe helyi szinten. Sok helyi önkormányzatot vontak
össze, s így azok száma jelentősen csökkent:
a Magyarországnál több mint háromszor nagyobb területű Norvégiának jelenleg mindössze 430 helyi önkormányzata van, szemben
az 1957-es 744-gyel. A feladatok hatékonyabb
elosztásával sikerült olcsóbb, az állampolgárok számára jobb minőségű szolgáltatásokat

www.toosz.hu | ÖNkormányzat

13

Polgármester Akadémia
Jegyzetajánló
nyújtó önkormányzati rendszert létrehozni.
Közvetlenül a gazdasági válsággal összefüggésben nem történt jelentős változás az önkormányzati rendszerünkben, igaz, a válság
nem is érintette olyan mélyen gazdaságunkat, mint Európa legtöbb országát.
– Kap-e Norvégia, illetve a nagykövetség folyamatos visszajelzést a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok magyarországi felhasználásáról? Figyelemmel kísérik-e azoknak a témaköröknek, illetve pályázatoknak
a sorsát, amelyek már lezárultak?
Igen, nagykövetségünk számára kiemelten fontos, hogy folyamatos visszajelzéseket kapjunk a Norvég Alap magyarországi
működéséről, ezen belül az egyes projektek
megvalósulásáról, eredményeiről és esetleges problémáiról. Az információkat részben
közvetlenül a pályázóktól szerezzük be –
igyekszünk minél rendszeresebb személyes
kapcsolatot fenntartani a projektgazdákkal
–, másrészt aktívan részt veszünk a nemzeti
kapcsolattartó (az NFÜ, illetve a VÁTI) monitoring tevékenységében. Bár a monitoring
rendszer kidolgozása és működtetése alapvetően a magyar kapcsolattartó feladatkörébe tartozik, a nagykövetség illetékes munkatársai folyamatos kapcsolatban állnak az
NFÜ-vel, hogy az esetleges problémák kezelésében segítséget nyújthassanak.
– Eddig mekkora összegre terjedt a pályázati kiírás? Melyik nálunk megvalósult pályázat tetszik a legjobban, melyik a leghasznosabb? Várható-e további pályázati lehetőség, ha igen, mekkora összegben, és érintheti-e ez az önkormányzati területet?
Magyarország – hatalmas erőfeszítések
árán – a 2009. áprilisi határidőig a rendelkezésre álló mintegy 135 millió euró csak-
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nem 99 százalékát lekötötte. A támogatott
86 önálló projektbe és a 13 úgynevezett pályázati alapba beleértendő például a Norvég Civil Alap 6,5 millió eurós támogatása
is. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az elérhető forrásokra több mint tízszeres túljelentkezés volt a pályázók részéről, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a programot igen
nagy népszerűség övezte, és a kiválasztás
folyamata is sikeresnek mondható. Bár számos projektet volt alkalmam személyesen
is meglátogatni, az eredményekről azonban még korai volna beszámolni, hiszen a
legtöbbjük megvalósítása csak most indul.
Nem szeretnék konkrét projektet kiemelni,
de azt elmondhatom, hogy Norvégia számára – és számomra személyesen is – azok
a legfontosabbak, amelyek valamely hátrányos helyzetű társadalmi csoport (például a
roma kisebbség vagy a hátrányos helyzetű,
illetve beteg gyermekek) támogatását, illetve országos szintű egészségügyi vagy más
kihívások megoldását célozzák. Koronahercegünk és felesége szeptemberi látogatása
során ennek megfelelően két olyan projektet látogatott meg személyesen, melyek célkitűzései éppen ilyenek voltak.
Ami a program jövőjét illeti, annyit mindenképpen el lehet mondani, hogy bizonyosan lesz folytatás a jelenlegi projektek 2011. áprilisi befejezését követően is.
Tárgyalások folynak a donor államok és
az Európai Bizottság között ebben a kérdésben, így amíg ezek nem zárulnak le,
korai volna bármit is mondani az esetleges újabb magyarországi kiírások nagyságáról és körülményeiről. A jelenlegi
tapasztalatok alapján valószínűsíthető
ugyanakkor, hogy az önkormányzatok a
jövőben is a legsikeresebb pályázók közé
tartozhatnak majd.  
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Az önkormányzati
működés alapjai
A jegyzet négy részre tagolható: önkormányzati ismeretek és praktikák polgármesterek részére,
közigazgatási hatósági eljárás és e-igazgatásszervezés, közszolgálat, valamint kistérségek, regionalizáció, társulások.
Az önkormányzati ismeretek és praktikák című első fejezet a helyi önkormányzati rendszer alapvető szabályait mutatja be: a helyi önkormányzatok típusai; feladat- és
hatáskörei; a polgármester jogállása, feladat- és hatásköre, kapcsolata a helyi önkormányzat szerveivel; a helyi
önkormányzatok és a központi állami szervek kapcsolata; a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése –
bemutatva a jelenlegi felemás helyzetet is –, valamint önkormányzati praktikák polgármesterek részére.
A második fejezetnek két része van: a közigazgatási hatósági eljárás alapjai a polgármester szempontjából, illetve az e-közigazgatás szerepe, eszközei és céljai gyakorlati megközelítésben.
A közigazgatási hatósági eljárással foglalkozó fejezet
a polgármesterek szemszögéből mutatja be a közigazgatási eljárás legfontosabb lépéseit. A 2009. október 1.
napját követően megváltozott a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvény (Ket).
számos ponton többletfeladatot ró az első fokon eljáró
polgármesterekre is. Erre való figyelemmel könyvünk
említett része elsősorban az első fokú hatósági eljárás
gyakorlatban is problematikus legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, kiegészülve a jogorvoslati és a végrehatási szakasz legalapvetőbb szabályaival.
Tekintettel a célcsoport heterogenitására, a teljesség igénye nélkül igyekeztünk a legfontosabb eljárási
cselekmények bemutatására koncentrálni és lehetőség szerint az ahhoz kapcsolódó döntvényi jogot is
bemutatni. Reméljük, fejezetünk kellő eligazítást ad a
jelenleg túlszabályozott, számos jogalkotási hibában
szenvedő közigazgatási hatósági eljárás területén.
A közigazgatás rapid átalakulását, újraszervezését súlyos kényszerek és elvárások kísérik. Az eközigazgatásra, mint új tudományterületre nagy
feladat hárul. Kapaszkodót kell adni az átalakuláshoz, ki kell jelölni a tudományos diskurzus főbb
gyújtópontjait, a megújítás és a megújulás területeit és módszereit. Jelen jegyzetrészben arra vállalkoztunk, hogy a praktikum szempontjából emeljük
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Az előadások
megkezdődtek…
Október 30–31.
Szerző: Hajós Anna újságíró

ki az e-közigazgatási átalakulás lényegét, aláhúzva az átalakulással járó előnyöket, figyelmeztetve
az e-közigazgatásban rejlő veszélyekre. E pár oldal
kedvet csinálhat az olvasónak ahhoz, hogy később
mélyebb ismereteket szerezzen az e-közigazgatás
elméletéről és gyakorlatáról.
A Közszolgálat című fejezet kapcsán elmondható, hogy a rendszerváltás után 1992-ben megszületett a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény,
amely a szakértelmet, a biztos előmenetelt (karriert) és legfőképpen a politikai semlegességet honosította meg újra a magyar közigazgatásban. A
fejezet áttekinti a köztisztviselőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat.
Betekinthet az olvasó a közszolgálati jogviszony
létrejöttére, az összeférhetetlenségre, az előmenetelre, a minősítésre és teljesítményértékelésre, valamint a felelősségre és a megszűnésre vonatkozó
legfontosabb szabályokba. A fejezet nagy hangsúlyt
fektet a jegyzői jogállásra, valamint a jogszabályi
ismertetésen kívül a bírói gyakorlatra is.
A Kistérségek, regionalizáció, társulások című tananyagrész a magyar közigazgatás aktuális területszervezési kérdéseit, problémáit mutatja be, elsősorban
a helyi és központi szint közötti, úgynevezett középszintre irányítva a figyelmet. A területi középszint,
vagyis a kistérség, megye, régió kérdésköre nem tárgyalható a helyi önkormányzati rendszertől függetlenül, nem tanulmányozható a helyi önkormányzatok
együttműködése, társulásai ismerete nélkül. A tananyagrész ezért külön fejezetben foglalkozik a helyi
önkormányzatok társulásaival, annak fejlődésével, jogi szabályozásával és szervezeti megoldásaival. Végül
– elsősorban a regionalizáció kapcsán – igyekszik a
nemzetközi megoldásokat is bemutatni.
 Az akadémia részletes programját lásd: www.toosz.hu

Minden hónapban megkérdezünk
hat-hat résztvevőt, előadókat és
hallgatókat egyaránt, mennyire
tudta hasznosítani a hallottakat,
kapott-e ötleteket, inspirációt az
előadások vagy gyakorlatok nyomán; az előadások, vagy a „praktikák” segítik-e a további munkájában, saját vagy települése számára mit érzett a legfontosabbnak, és miért?
Pásztor Béla,
Veresegyház polgármestere
– Miután az előadásom
nagy része abból a gyakorlatból fakadt, amit
az élet produkált, úgy
éreztem, a hallgatók érdeklődéssel figyelték, és
biztosan merítettek belőle. Bár mind az elmélet, mind a praktikák szükségesek, de igazából
az utóbbiak segítik a polgármestereket. A gyakorlatot még az elméleti felkészülésnél is fontosabbnak tartom, mert a mindennapi élet ebben
jelenik meg. A megismert és elemzett helyzetek
tanítanak bennünket. Az előadásomról készült
felmérés alapján azt mondhatom, a hallgatók
elégedettek voltak.

2009. november–december

Halászi Attiláné,
Nemesdéd polgármestere
– Nagyon jónak érzem
az akadémia tematikáját, mert azokkal a dolgokkal foglalkozunk,
amelyek bármelyikünkkel, bármikor előfordulhatnak. Például volt egy
helyzetgyakorlat Várgesztes pályázati elszámolásával kapcsolatosan, hogy hogyan kezeljük a sajtót, a szolgáltatókat. Mi, kistelepülések polgármesterei nem
vagyunk ebben szakemberek, és nem áll a hátunk mögött olyan háttér, amely eligazítana
bennünket. Az akadémián kisebb – sőt egészen
kicsi – és nagyobb települések polgármesterei
együtt voltunk, és mindannyiunknak az volt a
véleménye, hogy nagyon hasznos dolgokat hallottunk. Mindezek segítenek a köztisztviselői,
a közalkalmazotti jogviszonnyal, vagy éppen
a fegyelmi eljáráskkal kapcsolatos ügyekben,
amelyekkel, ha nem vagyunk tisztában, bizony
„bevihetnek bennünket a málnásba”.

Pergő Margit,
Berhida polgármestere
– Ez az akadémia lehetőség arra, hogy a kisebbnagyobb települések,
városok vezetői közös
– a hasonló gondokkal
küszködőkkel együtt –
konzultációra kapjanak
lehetőséget, és felhívják a
figyelmüket olyan dolgokra, amelyeket eddig automatikusan végeztek, de nem biztos, hogy jól. Várakozással figyelem a következő előadásokat, lehet,
hogy menet közben, az eredetileg érdektelennek
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vélt programról derül majd ki, hogy fontos lesz. Tetszik az előadók hozzáállása, hogy bevonják a téma
megtárgyalásába az érintetteket.

Mile Sándor,
Bucsa polgármestere
– Nagyon hasznosnak
találom ezt a kezdeményezést. Magas színvonalúak az előadások és
gyakorlatorientált, interaktív a képzés. Este,
amikor együtt vagyunk,
egymás között a polgármesterekkel is megbeszéljük, ki hogyan teszi a
dolgát, milyen ötletei vannak. Az előadók mind a
teoretikus, mind a gyakorlati kérdésekben otthon
vannak. Én inkább az elméletet tudom hasznosítani majd, mert a gyakorlatom megvan, dolgoztam már önkormányzatnál, a Magyar Állatorvosi
Kamara elnöke voltam nyolc éven keresztül, a közigazgatásban pedig harminc évet töltöttem. Most
át kell venni a hivatalnoki gondolkodást, amiben
az akadémia sokat segíthet. A jogszabályok alapjait helyre teszi, és olyan általános, átlátható tudást ad, amire lehet építeni.  

Dicső László,
Alsómocsolád polgármestere
– Azt kapom az akadémiától, amit vártam tőle, hogy a meglévő tudást rendszerbe foglalja.
A második naptól még
többet várok, és, ahogy
ismerem az előzményeket, az még jobb is lesz.
Meghívnak polgármestereket, illetve lehetett jelentkezni, hogy a saját tapasztalatainkról beszél-
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jünk. 1990 óta vagyok ebben a tisztségben, sok
mindent ismerek és tudok, így lettem én is előadó. Nemcsak ez fontos, hanem az is, hogy utána
van lehetőség arra, hogy az elmondottakat együtt
megbeszéljük. Közös a szállás, az azonos témában
dolgozók, együtt gondolkodók az ilyen alkalmakat kihasználják. Beszélünk ott mindarról, amire
a tanórai keretek között nincs lehetőség. A visszajelzések szerint tetszett, amit elmondtam. Szükség
van az akadémiára, mert ha nem is lenne konkrét
szakmai haszna, hiszen nem jegyzőket képezünk,
de elérjük így, hogy olyan polgármestereink lesznek, akik eligazodnak a jogi és egyéb viszonyok
között, és egyúttal összefogunk, ahelyett, hogy a
pénzforrások megszerzése érdekében egymásnak
feszülnénk. Ha ez a részt vevő hatvan emberben
megsokszorozódik, a saját területükön sokat tudnak előrelépni.

Gál Lászlóné,
Pusztaederics polgármestere
– Azért jöttem az akadémiára, mert úgy érez
tem, hogy az öt ciklus
után meg kell egy kicsit
újulni. Kell egy kis inspiráció ahhoz, hogy az ember a munkáját jól tudja
végezni, ha bizalmat kap.
Az előadások és a polgármester által vezetett gyakorlati tréning is megerősíti az embert abban, amit
minden nap végez. A jogszabályok felelevenítése,
ismerete pedig elengedhetetlen, főleg napjainkban, amikor mindig változik valami. Az előadás
utáni esti beszélgetések során hallott gyakorlati
tanácsok, tapasztalatok nagyban tudják segíteni a
napi munkát. Az idősellátással kapcsolatban nyert
pályázatot is azért mertem beadni, mert ismertem más kollégák gyakorlatát, illetve elolvastuk
azokét, akik már nyertek. 
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Az első visszajelzések
A polgármesterek mindkét oktatási nap végén egy-egy kérdőívet töltöttek ki. Minthogy
kísérleti évfolyamról van szó, a visszajelzések
alapján folyamatosan alakulnak, változnak az
akadémia szakmai és szervezési keretei. A harmadik alkalomtól kezdve már csak egy kérdőívet töltenek ki a résztvevők a második képzési nap végén. Minden képzési alkalom előtt
szakmai tanácskozáson vitatják meg a jegyzet
írói, az oktatók az adott képzési alkalom pontos forgatókönyvét. A monitoring tevékenységet a Helyi Obszervatórium Nonprofit Kft.
végzi, az alábbiakban az első jelentésükből
válogattunk.
A 2009. október 30–31-i képzésen részt vevő polgármesterek véleménye
A legtöbb résztvevő a Polgármester Akadémiát, annak képzési programját, illetve személyes hasznosságát megfelelőnek vagy nagyon
megfelelőnek tartotta, s pozitívan értékelték
a Polgármester Akadémiával kapcsolatos véleménykutatást is. Mindent egybevetve a polgármesterek jobban kedvelték a második nap
gyakorlatorientáltabb képzését, mint az első
nap elméletibb előadásait.
Mindenekelőtt a szervezéssel, a szállással
voltak elégedettek, illetve pozitív visszajelzést kaptunk a jegyzetekre, az oktatásra és
annak témáira vonatkozóan is. Ugyanakkor
problémák voltak a parkolással és a termek
kényelmével. Az előadókat megfelelőnek találták, kevesellték a beszélgetési lehetőségeket, illetve a gyakorlati példákat az előadások anyagában.

Polgármester Akadémia
Az első napon döntően elméleti képzés folyt,
így kiemelkedő jelentőségű volt, hogy mennyire
sikerült az előadásoknak lekötnie az inkább a
gyakorlati kérdések iránt érdeklődő polgármesterek figyelmét.  A kérdőívet kitöltő résztvevőnek több mint a fele kiemelkedően hasznosnak
ítélte a napot, és nem volt olyan, aki abszolút
elégedetlen lett volna. (Lásd: 1. ábra)

mértéke ugyanakkor sehol nem érte el azt a küszöbértéket, amelynek alapján bármilyen területen is elégedetlenségről beszélhetnénk.
A szervezőkkel való kapcsolattartást, az
oktatást, az oktatók és előadásaik tartalmi
minőségét is a többség nagyon megfelelőnek értékelte. A jegyzetek minőségét és érthetőségét illetően magas osztályzatokat adtak a válaszadók. Ugyanez igaz az oktatás
tematikájára is. A felmerült problémák kezelését is nagyon megfelelőnek tartották a
megkérdezettek. Az előadótermek fűtését
és világítását már csupán „inkább megfelelőnek” értékelték.

Oktatók véleményezése
A résztvevők az oktatókról többnyire pozitívan nyilatkoztak, mindegyiküket megfelelőnek találták, azaz pontszámaik 3,50 fölötti
értéktartományban helyezkedtek el. Egyik
oktató sem kapott a „jó”-nál rosszabb osztályzatot. Jellemző a válaszokra, hogy az oktatók
általában a felkészültségükre magasabb pontszámot kaptak, míg az előadói készségükre,
illetve arra, hogy „mennyiben kaptak választ
a kérdéseikre” kicsivel alacsonyabb értéket.
Kiemelkedően magas pontot kaptak: Buda Balázs Benjamin, Pásztor Béla és Temesi István.
A szervezéssel általában nagyon elégedettek
voltak a polgármesterek, miközben az egyes
részletek esetében több kifogás merült fel. Ezek

A résztvevők javaslatai
A résztvevők közül hatan is megfogalmazták azt az óhajukat, hogy nagyobb legyen a
gyakorlat súlya az oktatásban, illetve több
gyakorlati példa és azok közös megbeszélése
szerepeljen. Megjelent egy-egy javaslat is a tematika bővítéséhez, többek között: az önkormányzati rendeletalkotók, a helyi jogszabály
előkészítés, a kodifikációs technikák-tapasztalatok, és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok
témája, a jegyző teljesítményértékelésének

Témakörök (1. ábra)
n Önkormányzati ismeretek, praktikák a polgármester szemszögéből
n KET ismeretek a polgármester szemszögéből, valamint elektronikus igazgatásszervezés a önkormányzatoknál
n Gyakorlat/elektronikus igazgatásszervezés gyakorlata
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témája, illetve az önkormányzati választás
és kampány témája. A jegyzetek, prezentációk elérhetősége iránti igényüket is többen
jelezték. A teremmel kapcsolatban is fogalmaztak meg kritikát, amely szerint szűkek a
termek, illetve a szervezéssel is, amely szerint
a megnyitó időpontja egybeesett az előadások
kezdetével. Egy kritikus magára a monitoring
kérdőív hosszúságára utalt, szerinte túl hos�szúak a kérdőívek.
A második napon sokkal inkább gyakorlatorientált képzés folyt. Ez elnyerte a polgármesterek tetszését. A második nap (október
31.) teljesítményét 4,57 pontra, vagyis 91 százalékra értékelték a résztvevők. Ez a teljesítmény összességében azt jelenti, hogy a kérdőívet kitöltőknek több mint a fele kiemelkedően
hasznosnak ítélte a napot, és nem volt olyan,
aki elégedetlen lett volna, vagy aki részben tartotta volna csak hasznosnak a napot.
A polgármesterek minden szemszögből
megfelelőnek tartották a második nap három
témakörének tananyagát. Súlyos kritikát nem
fogalmaztak meg. A három témakört összehasonlítva a közszolgálat témájának megvalósítását kicsivel jobbnak ítélték meg a résztvevők. (Lásd: 2. ábra)
A képzésben résztvevők az oktatókról
többnyire pozitívan nyilatkoztak, mindegyiküket megfelelőnek találták, azaz pontszámaik 3,50 fölötti értéktartományban
helyezkedett el. Egyik oktató sem esett
egyöntetűen súlyos kritika alá. A válaszok
megoszlására jellemző, hogy egyes előadókat a résztvevők egységesen nagyon jónak
tartottak, akadtak előadók, akiket egyes
válaszadók pozitívan értékeltek, míg másokat erősebb kritika alá vettek. A kritikusabb értékelések esetében is több volt a
pozitív ítélet, így ellensúlyozták az esetleges negatívabb válaszokat. Jellemző a vá-
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Jegyzetajánló
A polgármester mint a helyi
önkormányzat képviselője
a szerződéses jogviszonyokban

Témakörök (2. ábra)
n Közszolgálat n Kistérség, regionalizáció, társulások n Gyakorlat
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laszokra, hogy az egyes oktatók esetében
általában a felkészültségükre adtak magasabb pontszámot, míg az előadói készségükre és amennyiben kaptak választ a kérdéseikre kicsivel kisebb értéket.
Kiemelkedően magas pontot kaptak: György
István, Horváth István és Hőrich Ferenc. Az
előadók döntő többségét megfelelőnek vagy
nagyon megfelelőnek tartották.
A polgármesterek kiemelkedően elégedettek
voltak a szálloda kényelmével, azonban kritikusabb véleményt fogalmaztak meg az esti
programokkal szemben, amelyeket bár ös�szességében megfelelőnek tartottak mégsem
adtak kiemelkedő pontszámot.

A két nap összehasonlítása
A polgármesterek valamelyest (4%-kal) hasznosabbnak ítélték meg a második napot. A
résztvevők elégedettségének növekedése
mögött elsősorban a második nap gyakorlat
orientáltabb oktatása állhat. Az egyes részkérdésekben is magasabb pontszámokat mértünk. A kérdésekre adott válaszok megítélése
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öt, míg a jegyzetek és az előadások összhangjáé mindössze egy százalékkal javult.

A vizsgálatról röviden
A kérdések döntő többségében a válaszadók
5-ös skálán értékelhették az adott területen
nyújtott teljesítményt. A skálán az 1-es érték
az elégedetlenséget, az 5-ös pedig a teljes elégedettséget fejezte ki. Ezeknek a válaszoknak
több esetben vettük az átlag értékét, így ös�szesítve a véleményeket.
Az alábbi csoportosítást lehet adni az átlagokra: a  4,50 átlagos pont felett „nagyon megfelelőnek”, 3,50–4,50 pont között „inkább megfelelőnek”, 2,50–3,50 pont között „épphogy”,
vagy „részben megfelelőnek”, míg 1,50–2,50
pont között „inkább nem megfelelőnek”, 1,50
pont alatt pedig „egyáltalán nem megfelelőnek”
tekinthető a kapott pontszám vagy érték.
A válaszadóknak egyes kérdések után lehetőségük nyílt saját szavaikkal megfogalmazni
véleményüket, javaslataikat. Ezt kevesen használták ki, így ebben az esetben a válaszokat
az említések számával együtt közöltük.  

2009. november–december

Mindazok, akik majd olvasóként a kezükbe veszik e kiadványokat, illetve elvégzik e kurzust,
döntően közjogi jellegű válaszokat keresnek a
helyi önkormányzat vezetése során felmerülő
kérdésekre, esetleges problémákra az előadókkal. Ezért igazi kihívás volt némi polgári jogias
szemléletet, némi polgári jogias gondolkodásmódot csempésznünk ezzel az oktatási segédlettel a Polgármester Akadémiára.
A polgármesteri feladatok ellátását nagymértékben segítheti a polgári jogi terület alapfogalmainak
ismerete, a társasági jogban rejlő lehetőségek áttekintése, a szerződési jogban való elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzés, vagy legalábbis a szerződéstípusokkal kapcsolatos tájékozottság.
A tananyag megszerkesztése során tehát arra próbáltunk figyelemmel lenni, hogy mindenki/bárki használni tudja a jegyzetet. Az is, aki jogi
vagy igazgatási végzettséggel áll az önkormányzat élén és csupán egy rendszerezett összefoglalást
kíván, annak érdekében, hogy a korábban megtanult, de esetleg évek óta nem használt ismereteit felelevenítse, és az is, aki polgári jogias témakörökkel, különösen a kötelmi jog rendszerével nem
kellett, hogy eddigi munkája során tudományos
mélységgel foglalkozzon.
Éppen ezért gyakorlatorientált szemlélettel készült
a három részre tagolódó tananyag, abban az értelemben feltétlenül, hogy az anyag áttekintését követően a
képzésben részt vevők könny(ebb)en áttekinthessék a
gyakorlati témaköröket, könnyebben megérthessék
az esetlegesen felmerülő típushibákat, és könnyen ki
is kerülhessék őket.
A jegyzet első részében – a helyi önkormányzat
mint a polgári jog alanya cím alatt – a közjogi és magánjogi terület elhatárolását követően a közigazgatási szervek, majd pedig a helyi önkormányzatok jogalanyiságának kérdéseit vesszük sorra, s csak
ezt követően szűkítjük az elemzés körét a polgármester képviseleti jogára. Az első rész tehát dogmatikai hátterét adja a téma közjogi és magánjogi beágyazottságának.

Polgármester Akadémia

Előadásokról,
praktikákról…
November 27–28.
Szerző: Hajós Anna újságíró

Dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere

A dolgozat érdemi részét – A helyi önkormányzat által kötött szerződések címmel – a második
rész tárgyalja, amely a helyi önkormányzatok szerződéskötéseit elméleti és gyakorlati témák feldolgozásával kívánja segíteni. Külön foglalkozunk a
kötelmi jog általános részének bemutatásával és
külön a kötelmi jog különös részének, az egyes
szerződéseknek az elemzésével. Egyrészt azokat
a szerződéseket vesszük sorra, amelyeket a polgári törvénykönyv tartalmaz, másrészt azokat, amelyek a törvénykönyvben nevesítetten nem szerepelnek ugyan (atipikus szerződések), de gyakorlati
jelentőségükre tekintettel indokoltnak tartottuk
bemutatásukat.
A jegyzet harmadik része valamely önkormányzati feladat gazdasági szervezet alapításával történő ellátásával foglalkozik. A gazdasági társaságokkal kapcsolatos alapvető ismeretek közvetítésére
összefoglaló és áttekintő jellegű megoldást a tananyag oktatása során szeretnénk alkalmazni, itt a
tartalmi korlátokra tekintettel elsősorban a korlátolt felelősségű társasági formában rejlő lehetőségekre kívántuk felhívni a figyelmet.
Bízunk abban, hogy a tananyag jó alapként, erős
bázisként szolgál ahhoz, hogy egyrészt a szóbeli konzultációkon felmerülő kérdések elméleti alapossággal
tisztázhatók legyenek, másrészt, hogy a szerződésekkel
kapcsolatos jogi kérdések ennek ismeretében könnyebben megválaszolhatóak legyenek. Végül bízunk abban
is, hogy az akadémia elvégzését követően, a mindennapok rettentő ügyintézési terhe mellett mankóul szolgálhat majd, titokban megbújva a polgármester kollégák
íróasztala mélyén.
Méhes Tamás

–  A gyakorlati, elméleti háttér mellett a szituációs játékokkal az
összefüggésben gondolkodást is tanuljuk,
a stressz-helyzetek kezelését, az időgazdálkodást, a retorikát, a
prezentációkészítést. Az utóbbi három téma
felvételét én javasoltam, hogy az anyagba kerüljön, mert úgy gondolom, készség szinten szükséges minden polgármesternek ezt elsajátítani.
Az alapismeretekkel mindenki rendelkezik, de
elsősorban a kommunikáció, a másokkal való
kapcsolatépítés, egymás gondolkodásának a
megismerése a fontos, hiszen így tudunk ötleteket meríteni. Az elmúlt időszak folyamán
volt két-három ilyen, amelyik mindenképpen
beépíthető a munkámba. Például a nemzetiségi
iskolák felépítése, vagy a lokálpatrióta programok. Az itteni szituációs játékok egyúttal önismereti lehetőségek is, mert mindenki láthatja, mire képes, hogy oldja meg az adott ügyet.
Szeretem gyorsan átlátni a helyzetet, akkor viszont dönteni és menni előre, de természetesen meg kell hallgatni a többieket, hogy mi az
álláspontjuk és azzal színesíteni a döntést. Városvezetőként az az alapelvem, hogy kijelöljük
a célokat közösen, konzultálni, megszerezni az
ismereteket, de utána minél gyorsabban dönteni és minél gyorsabban végrehajtani. Ezt lehet
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itt is alkalmazni és gyakorolni. Fontosnak, és
jónak tartom, hogy sok polgármesterrel találkozom az akadémián, nemcsak a szakmai végzettség, hanem a település nagysága alapján is
különbözőekkel. Szentendre 25 900 fős település, nagyobb szakapparátussal és többrétegű
feladatokkal, de a kistérségünkben vannak ezer
fő alatti községek, teljesen más problémákkal.
Ezeket kell összhangba hozni. Csak úgy lehet
eredményt elérni, ha a polgármesterek együttműködnek. Magam 2006-ban időközi választáson nyertem el a polgármesteri széket és az első
fél évet arra szántam, hogy felkerestem sikeres
polgármestereket, hogy tapasztalatokat gyűjtsek. Úgy gondolom, nem kell a „spanyolviaszt”
feltalálni minden helyzetben, és ezért tartom jó
ötletnek, hogy a TÖOSZ elindította a legjobb
önkormányzati gyakorlatok összegyűjtését és
kiadását. Igyekszem minél több munkába bekapcsolódni, hiszen településünk úgy érhet el
bármit, ha információ közelben vagyunk, és
elejétől kezdve jelen vagyunk a törvénytervezeteknél, javaslatoknál, másrészt gondjainkkal,
észrevételeinkkel mi is megkeressük az országgyűlési képviselőket, hogy közvetítsék azokat az
országgyűlésnek, minisztériumoknak.

Hajdu László,
Budapest XV. ker. polgármestere
– Negyedik ciklusban megválasztott pol
gármester vagyok, sok
mindent átéltem, és
rengeteg jogszabályt
olvastam. Úgy kaptam
újat, hogy rendszereződik a fejemben, amit rutinból végzek minden nap. Például a szerződések ügyében azt gondoltam, hogy mindent
tudok erről, de amikor felvetették rendszerez-
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ve ennek a hierarchiáját, és azt, hogy mi minden számít szerződésnek, döbbentem rá, hogy
naponta 200 szerződést írok alá. Azt hiszem,
hogy a fejünkben egyfajta logikai sorrendet
tud a tanfolyam elrendezni, és ez nagyon fontos ebben a bonyolult jogszabályi környezetben, amikor naponta jogszabályokat kell alkalmazni. Ilyen fajta képzésben először veszek
részt. Több, mint amire számítottam. Féltem,
hogy nem fogunk újat kapni, és kiderült, hogy
szemléletben kaptunk újat. A tematika profi
módon lett összeállítva, aki készítette, jól ismeri az önkormányzatok működését, a települések igazgatását, üzemeltetését, fejleszté-
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sét. Olyan koherens rendszert alakítottak ki,
amiből bárminek a kihagyása, akár csak hiányzással is, hiba lenne. Úgy látom, a tematika teljeskörűen átfedi azt a miliőt, amiben
nekünk a napi polgármesteri munkát kell végezni. További előadási témának javasoltam,
hogy az önkormányzati ülések levezetésének
rendjéről is hallhassunk előadást. Nagy önkormányzatnak vagyok a vezetője, ahol 29 képviselő és nagyszámú közönség előtt folyik a
tárgyalás. A másik javaslatom a napirend előkészítésére vonatkozott, hogy mások ezt hogy
végzik. A harmadik az úgynevezett önként vállalt feladatoknak a megvitatása: ki milyen okok
miatt vállalja ezeket, nélkülözhetetlenek ezek
a település fejlődéséhez, vagy csak politikai
kampánycélokat szolgálnak.

Benkovics László,
Pilismarót polgármestere
– A szituációs gyakorlatok segítenek abban,
hogy ha nehéz helyzetbe
kerül az ember, hogyan
próbálja megoldani azt
a saját, meg a település
szempontjából is kedvező módon. Itt és most a
gyakorlott polgármesterek révén nemcsak a
probléma megoldása, hanem a vonzatai is szóba kerülnek. A legérdekesebb az oktatás helyzete, valamint az intézmények összevonásához
kacsolódó politikai helyzetek megoldása volt.
Mind a három csoport végső megoldása ugyanaz
lett, bár volt, aki kicsit keményebb kézzel nyúlt
a problémához, de alapvetően mindenki jól látta a lehetőségeket. Fontos az autópályával kapcsolatos felvetés kérdése is, hogy kistérségi szinten hogy tudunk együttműködni. Ahol vitázni
kellett, mindenki azonosult az észérvekkel, tud-
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ta, mit kell neki felvállalni. Mi, a Köllner Ferenc
csoport tagjai régóta ismerjük egymást, nekünk
egyszerű az együttműködés.

Oláhné Surányi Ágnes,
Velence polgármestere
– Nagyon érdekes a helyzet, mert gyakorlatilag a
kollégáinknak vagyunk
a trénerei. Megpályáztam ezt a feladatot, mert
kihívásnak éreztem. Ez
„az asztalnak a másik oldala”. Új szempontból kell
felkészülni, hogy vitavezetőként, trénerként, hogyan tudom a különböző képzettségű, végzettségű kollégákkal elfogadtatni magam. Az első alkalommal a polgármesteri praktikákat vitattuk meg,
majd a szituációs gyakorlatok során az derült ki,
mit tudunk az adott körülmények között egymásnak javasolni. Ha „csak” megerősítjük az eddigi
tudásunkat, már az is igen fontos. A vitatott helyzetben a résztvevő polgármesterek révén ott volt
az egész magyar társadalom, kiéleződtek az anomáliák. Moderátor vagyok, közösen éljük meg az
adott, megoldandó helyzetet. Mindegyik csoport
más. Az is nagyon fontos, hogy erősödik az akadémia révén a polgármesteri kapcsolatrendszer.

Kurucz Attila,
Kemenessömjén polgármestere
– Életszagú szituációk,
valós problémák szerepelnek az akadémia eddigi anyagában. Fontosnak tartom a szakmai és a
gyakorlati részt egyaránt.
A jogszabályi háttér érdekel, ugyanis sokat kell je-
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Császár László,
Tapolca polgármestere
– Sok elméleti anyagot
kaptunk különböző tematikákban a különböző jogszabályokkal kapcsolatban. A személyes
és az egymás közötti tapasztalatcserét tartom
a legfontosabbnak. Sok
helyről, sokféle, kicsi, nagy településről érkeznek ide polgármesterek, mindenki elmondja a
saját otthoni gondjait hogyan oldja, vagy próbálja megoldani. Sokat tanulunk egymástól. A
szituációs helyzetek megmutatják, ki, hogyan
tudja elintézni, és hányféle végeredmény születik. A továbbiakban is várom az elméleti oktatás
gyakorlati példákkal történő kiegészítését, mert
ez megkönnyíti az értelmezést. Azt is elképzelhetőnek tartom, ha lesz olyan tematika, ami a
saját területemen éppen megoldásra vár, én is
felvetem, hátha közösen megoldjuk.

Szekeres Katalin,
Kékcse polgármestere
– Szabolcs-SzatmárBereg megyei kistelepülés vagyunk, 1650
lakossal. Tulajdonképpen mindegyik előadás
tetszett, az elmélet és a
gyakorlat egyaránt. Jól

összeállított a tematika. Úgy látom a kollégáknak különösen szimpatikusak a szituációs gyakorlatok, nekem a stratégiai tervezés,
vezetés koncepció. A polgármester jogállásáról szóló törvényeket megbeszéltük, érdekes volt a szerződéskötéssel kapcsolatos előadás. Rendszereztük mindazt, amit tudunk.
Az önkormányzati törvényeket, azok jogszabályi háttereit struktúrájában látjuk, és egészen másképpen gondolkodunk róla. Tehát
jó azoknak is, akik már ezt tudták, és hos�szabb ideje polgármesterek, mert rendszereződik a tudásuk, de azoknak is, akik első
ciklusukat töltik, különösen, ha nem volt előképzettségük. Az is fontos, hogy interaktívak
az előadások, és várják a visszajelzéseinket.
Jó lenne, ha ezt a Polgármester Akadémiát
alpolgármestereknek és jegyzőknek is elérhetővé tennék.

Önkormányzatok Norvégiában

Búza Zsolt,
Baks polgármestere

Az önkormányzati működés feltételeit az önkormányzati törvény szabja meg, amely 1837-ben született és legutóbb 1992-ben módosították. A pénzügyi kereteket a
parlament szabályozza évente a nemzeti költségvetésben. Az önkormányzatok és a megyék bevételei részben
a helyi bevételekből, a vagyonadóból, a közszolgáltatások díjaiból származnak, másrészt a központi kormányzat egyedi igényeknek megfelelő pénzeszközéből.
Az önkormányzatok Norvégiában is szabadon vállalhatnak olyan feladatot, amelyet még más közigazgatási
szerv nem lát el, és nem tilt jogszabály. A megyei kormányzó iránymutatást ad az önkormányzatoknak és
ellenőrzi azokat.

– Egy 2200 lélekszámú
zsáktelepülésről érkeztem. Szeretném megköszönni a TÖOSZ-nak
ezt a rendezvénysorozatot. 2006 óta vagyok
polgármester, azt gondolom, hogy a mai nap
szituációs gyakorlatai is tanulságosak voltak,
de ugyanígy fontos a szünetekben a beszélgetés
is a többi településvezetővel. Gyakorlati kérdésekkel bombázzuk egymást. Vannak olyan polgármesterek közöttünk, akik tapasztaltabbak,
nem az első ciklusukat „tapossák”. A tananyag
sok szakmai kérdésre ad választ. Ha mind a
tíz hónapot figyelembe vesszük, minden előadás fontos, vagy fontos lehet, mind a protokoll, mind a marketing is. 
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A norvég projektpartner, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
alább olvasható adatait Øystein
Haugen, a KS nemzetközi projektekkel foglalkozó menedzsere foglalta össze a Polgármester Akadémián.

Norvégia számokban

Norvégia lakosainak száma 4,7 millió, területe pedig
34 2000 km2, így a népsűrűsége mindössze 13,8 lakos/km2. Településeinek több mint felén kevesebb mint
5000 lakos él. 430 önkormányzata és 19 megyéje van.
A közigazgatási rendszer háromszintű: a parlament
(169 képviselővel), a kormány (17 minisztériummal) és
a törvényszék. Regionális szinten helyezkednek el a választott tanáccsal rendelkező megyék, amelyek – a megyei kormányzó a hivatalával együtt – a központi kormányzat politikai irányítása alá tartoznak. Helyi szinten
pedig a települési önkormányzatok működnek.  

Az önkormányzati működés alapjai

A rovatban szereplő fotókat Kolin Péter készítette.

lenleg bíróságra járnom az önkormányzat ügyében. Az sem mellékes, hogy minden résztvevővel jó
kapcsolatunk alakul ki, a szállodában éjjel háromnegyed egyig beszélgetünk, vitatkozunk, tárgyaljuk a településeink problémáit, gondjait, különösen a hasonló kistelepüléseké foglalkoztat.

A polgármester

A polgármester jogállását is az önkormányzati törvény
szabályozza. A testület tagjai közül közvetve választják.
(Az utóbbi években voltak kísérletek a polgármester
közvetlen választására, ám azok csak részleges sikert
hoztak.) A norvég önkormányzati rendszerben szigorúan szétválasztják a döntéshozatali és a végrehajtó hatalmat. A hivatalvezetőnek kötelessége végrehajtani a
helyi politikusok által meghozott döntéseket.
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OTP Cafeteria kártya
Béren kívüli juttatások egy kártyán

Fotó: Kolin Péter • Forrás: ÖNkorNET.hu

Polgármestereket oltottak
a H1N1 ellen
Hétvégén önkéntes szolgálatot
vállalva polgármestereket oltott
Falus Ferenc országos tisztifőorvos. Az oltásra jelentkezett  
polgármesterek a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének közreműködésével működtetett Polgármester Akadémia programján vettek részt.
A 47. héten  becslések szerint
34 100 influenzaszerű megbetegedés fordult elő, 55 százalékkal több mint az előző
héten.Továbbra is a Közép-magyarországi Régió volt
a legérintettebb (525  beteg/100 000 lakos). Az Északalföldi Régióban 100 000 lakos közül 281, az Északmagyarországi Régióban 232, a Dél-alföldi Régióban
189, a Dél-dunántúli Régióban 178 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az influenzaszerű megbetegedések előfordulási gyakorisága alapján
Pest, Győr-Moson-Sopron  és Heves megyében magasnak minősíthető az influenza-aktivitás. 
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Az OTP Csoport 2008. december 1-én
bevezette az OTP Cafeteria kártyát, a
béren kívüli juttatások elektronikus
nyilvántartó és elszámoló rendszerét.
Az OTP Cafeteria kártya multifunkciós
kártyaként működik, amely egyszerre
több egyenleg, béren kívüli juttatás
kezelését teszi lehetővé. A Cafeteria
kártyával egyszerű, gyors, kényelmes
és biztonságos a szolgáltatások igénybevétele – akár az Ön önkormányzatánál is érdemes elgondolkozni a bevezetésén.
Papírutalványok helyett plasztik kártya
Jelenleg a béren kívüli juttatások felhasználása a piacon döntően különféle papírutalványokon keresztül történik. Az OTP Cafeteria kártya előnye, hogy az eddigi, több
típusú utalvány helyett a kínált szolgáltatások egy kártyával vehetők igénybe, és vásárláskor a költés pontos összegét vonják le. Az
elektronikus kártya a munkáltatók számára
is könnyebbséget jelent, hiszen kevesebb az
adminisztrációjuk azáltal, hogy online felületen zajlik a kártyák és az utalványok megrendelése, feltöltése – további disztribúciós
feladatok nélkül. A cafeteria elemek teljes
adminisztrációja az ügyfélkapun keresztül
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online zajlik, ha egy munkavállalót már egyszer regisztráltak, akkor az adatai megmaradnak, és csak változás esetén szükséges
azt frissíteni.
Olyan, mint a bankkártya
A szolgáltatás igénybevételekor a fizetés POS terminálon keresztül történik, a
kártyatulajdonos aktuális egyenlegét a
vásárlás után azonnal nyomon tudja követni a termináli bizonylaton. Az aktuális
egyenleg továbbá telefonon és interneten
is lekérdezhető. A kártyával hét különféle szolgáltatási típus érhető el: egészségpénztári szolgáltatások, hideg és meleg étkezés, iskolakezdési hozzájárulás,
ajándék utalvány, kultúra utalvány, internet utalvány.
24 hónapig felhasználható juttatások –
az átlagos utalványokhoz képest minimum kétszer olyan hosszú felhasználási időkeret
A kártya segítségével a juttatások rugalmasan – az utolsó munkáltatói feltöltéstől számított 24 hónapig felhasználhatók (kivéve az
iskolakezdési utalványt). Amennyiben a kártya elveszik, letiltható – így a rajta szereplő
összeg nem vész el.
Beváltóhelyek
További előnye még, hogy a jelenlegi utalványforgalom legnagyobb részét bonyolító
beváltóhelyek túlnyomó többségben már

www.otpcafeteria.hu
Kis magyarországi cafeteria körkép
Ma Magyarországon a cégek 77 százaléka
él a cafeteria rendszerrel. Az egyik legnépszerűbb utalvány a cafeterián belül az étkezési utalvány (2008-ban a versenyszférában dolgozók 49 százaléka részesült hideg
és 32 százalékuk meleg utalványban). A
papírutalványok egy évig használhatók,
ezzel szemben az OTP Cafeteria kártyával
a juttatások az utolsó feltöltéstől számított
24 hónapig igénybe vehetők (kivéve az iskolakezdési utalványt). Egy 100 főt alkalmazó cég 200 000 forintos bruttó kereset
mellett éves szinten akár 6 720 000 forintot takaríthat meg cafeteriával.

rendelkeznek OTP Bank kártyaelfogadási
szerződéssel és POS terminállal, vagyis az elfogadóhelyek számának növelése biztosított.
Jelenleg a meleg étkezést biztosító helyekkel történik a folyamatos kapcsolatfelvétel és
a szerződés előkészítése. Lehetőség van az
Önök által ajánlott elfogadóhelyek megkeresésére és leszerződtetésére.

Hogyan csökkentheti
adminisztrációs terheit ?
Az OTP Cafeteria kártya nemcsak könnyen illeszthető a már meglévő Cafeteria rendszerekbe, de alkalmazása kevés adminisztrációt igényel – akár az Ön önkormányzatánál is. Az alábbiakban összefoglaltuk a leggyakoribb kérdéseket a kártya kapcsán, de bármilyen további információért látogasson el a www.otpcafeteria.hu oldalra és kérje tanácsadóink segítségét!
Milyen csomagok közül lehet választani?
Hideg étkezés, meleg étkezés, iskolakezdési hozzájárulás, ajándék utalvány, kultúra utalvány, internet utalvány és OTP Egészségpénztár. Az OTP
Pénztárak kutatása alapján az említett juttatási formák a legnépszerűbbek, ezért célszerűnek láttuk
azok kiépítését. Ez azonban nem zárja ki a későbbiekben más szolgáltatási típusok bevonását.
Hogyan tudja követni a dolgozó és a munkáltató, hogy a Cafeteria kártya valóban az adómentesen adható juttatásokat tartalmazza?
A Cafeteria kártya kialakításakor az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. ugyanazokat a törvényi előírásokat
vette figyelembe, mint amelyek az adómentesen
adható utalványok esetében is kötelezők. Ezeknek
az említett törvényi előírásoknak a Cafeteria kártya
teljes mértékben megfelel. A Cafeteria kártya a bevezetéshez szükséges pénzügyminisztériumi állásfoglalással, feltételes adó-megállapítással és PSZÁF
állásfoglalással is rendelkezik.
Mennyi a Cafeteria kártya bevezetésének
költsége munkahelyre, cégre szabottan?
Minden ár egyedi megállapodás függvénye,
ami nagyban múlik azon is, hogy az adott
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munkahely pl. hány fő alkalmazottal rendelkezik és hogy mekkora juttatásban részesíti
a munkavállalóit.
Mennyibe kerül az elfogadóhelyeknek a
POS terminál?
A terminált az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.
a terminálon történő forgalom jutalékáért,
azonban a forgalom függvényében, akár ingyenesen bocsájtja az elfogadóhelyek rendelkezésére.
Miért éri meg az elfogadóhelyeknek a Cafeteria kártya?
A Cafeteria kártya az elfogadóhelyeknek is
könnyebbséget jelent, hiszen mentesül az adminisztrációs terhek nagy részétől (pl. utalványok postázása, számolása stb.), ráadásul az
utalás T+2 napon belül történik, így hamarabb
jut a pénzéhez is.
Hány szolgáltató szolgáltatásait lehet pillanatnyilag igénybe venni?
Jelenleg 3 ezer elfogadóhely van az országban, ennek bővítése folyamatban van. 2010-re
6 ezer Cafeteria kártya elfogadóhelyet szeret-
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nénk az országban. Maximálisan figyelembe
vesszük a munkáltatók igényeit, így amennyiben egy szolgáltató bevonására külön igény
merül fel valamelyik munkáltató részéről, akkor azzal leszerződünk. Az elfogadó hálózat

Miért éri meg a munkavállalónak
az OTP Cafeteria kártya?
 Az átutalás jóváírását követően azonnal felhasználhatóak az összegek.
 2x-es felhasználási idő: az e-utalvány készlete nem
jár le az év végén. A juttatások az utolsó feltöltéstől
számított 24 hónapig felhasználhatók (kivéve iskolakezdési utalvány).
 Biztonságos: a kártya elvesztés esetén letiltható, pótolható, így az összeg nem vész el. Sérülés vagy elvesztés esetén az új kártya kiállítása ingyenes! A kártyán lévő juttatás értéke nem vész el.
 Megszűnik a kényszervásárlás: pontosan annyit vonnak le
az e-utalványából, amennyi a vásárlás összege.
 Nyomon követhető egyenleg: az e-utalvány készlete telefonon és interneten egyaránt lekérdezhető, valamint a felhasználást tanúsító POS bizonylaton is olvasható a maradék egyenleg.
 Magyarországon a forgalom nagy részét bonyolító elfogadóhelyek OTP terminállal rendelkeznek, ez megkönnyíti
az elfogadóhelyek számának folyamatosan bővítését.

Miért éri meg a munkáltatónak?
 Kevés adminisztrációt igényel
 Nincs havi szállítás, tárolás, szétosztás, aláíratás
 Könnyen illeszthető a már meglévő Cafeteria rendszerekbe
 Év közben is bevezethető
 Átlátható Cafeteria rendszer
 Kényelmes: nem kell a dolgozóknak különböző címletű és fajtájú utalványokkal bajlódni
 Munkavállalók az átutalás jóváírását követően azonnal felhasználhatják az összeget.

24

ÖNkormányzat | www.toosz.hu

bővülését segíti az is, hogy a tipikus utalványforgalmat bonyolító üzletek 80 százaléka OTP
Bank terminállal rendelkezik.
Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tanácsadói
miben tudnak segíteni a Cafetéria rendszer
bevezetése kapcsán?
A tanácsadói csapat vállalja a vállalatok béren kívüli juttatási elemek rendszerének kialakítását,
mely a következő feladatokat tartalmazhatja:
 Cafeteria bevezetés stratégiájának, ütemezésének kialakítását, megtervezését.
 A cafeteria keret kialakítását a meglévő juttatások figyelembevételével, igény szerint
dolgozói csoportok kialakítását (egyéni keretet), mely a vállalat vezetőivel, tulajdonosaival közösen történik.
 A vállalatnál érvényben lévő belső szabályzatoknak, valamint az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelő cafeteria szabályzat elkészítését, cégre szabását – a törvényes működés érdekében.
 Képzést a rendszer bevezetéséről, a felmerülő
feladatokról a projektben érintett humánerőforrás és pénzügyi munkatársaknak.
 A dolgozók szakszerű tájékoztatását. Ez igény
szerint történhet prezentációk formájában,
írásos dolgozói kézikönyv formájában, telefonos-internetes ügyfélszolgálat formájában.
 A dolgozók személyenkénti nyilatkoztatását, amely tartalmazza a dolgozói nyilatkozatok, családtagokkal kapcsolatos nyilatkozatok (pl. ajándék utalvány esetén),
egészségpénztári, önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatok, nyomtatványok,
munkáltatói szerződések stb. elkészítését.
 A munkavállalói nyilatkoztatás eredményét, ös�szegzését, összesítő állományok elkészítését,
amelyek adatot szolgáltatnak a cafeteria rendszerkövető szoftver feltöltéséhez, működtetéséhez.
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A kérdésekre Róth Lajos,
az OTP Pénzárszolgáltató Zrt.
vezérigazgatója válaszol
Milyen változások várhatók a 2010-es
adóváltozások hatására a munkahelyek Cafeteria rendszerében?
Jellemzően a munkáltatók jövő évre is
megtartják majd a béren kívüli juttatásokat, de legtöbbjük beépíti az adóemelést a cafeteriába, a munkavállalóra hárítva ezzel a plusz terheket. Különbséget
inkább a juttatások fontossági sorrendjébe látok.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a pillanatnyilag népszerű juttatások közül néhány a későbbiekben nem lesz az?
Igen. A jövő év vesztesei – mint arra számítani lehetett – a magas adósávba helyezett juttatások lesznek, mint a hideg
étkezési vagy az ajándék utalvány. Az
egészségpénztári, illetve a nyugdíjpénztári befizetések viszont a kedvező adósáv,
illetve a széles felhasználhatóság miatt
előtérbe kerülhetnek. Míg az egészségpénztár azonnali felhasználhatósága és a
mindennapi megélhetés elősegítése révén elsősorban az alacsonyabb jövedelműeknek és a fiataloknak lehet jó alternatíva, addig a hosszabb távú, magasabb
nyugdíj kiegészítést biztosító önkéntes
nyugdíjpénztár a magasabb jövedelműek
és az idősebbek számára előnyös.

HO-jelentés

Női polgármesterek

nem igazolják. A KSH 2008. évi meghatározása szerinti hátrányos helyzetű települések közül
mindössze 16 százalék az, ahol nő a polgármester. Vagyis országos viszonylatban inkább kicsit
alulreprezentáltak a nők e körben, vagy megfelel az arányuk a települések egészben mért arányának. Ezek az adatok tehát inkább azt a képet erősítik meg, hogy a kisebb közösségek, ahol
az emberek jobban ismerik egymást, könnyebben választanak női polgármestert, de nem a
szegénységük, hanem inkább  egymás ismerete okán. Nézzük a bizonyítékokat.
A települések, polgármesterek száma alapján
mért egyenlőtlenségeket felerősíti, ha a lakosság
számát vizsgáljuk. Miközben a települések 17 szá-

Kisebb településéken, kevesebb pénzből…
Összeállították a Helyi Obszervatórium munkatársai
dezni a női polgármesterek arányában: a városi
polgármesterek körében az arány mindössze 9
százalék. Mindenképpen szeretnénk felhívni
a figyelmet arra, hogy miközben az általános
vélekedés szerint a női polgármesterek a leghátrányosabb településeken fordulnak elő kiemelkedően magas arányban, ezt számításaink

Ebben a fölmérésben a női polgármesterek helyzetét vizsgáltuk, hogy kiderítsük, ténylegesen hátrányos helyzetben vannak-e a nők polgármesteri ambícióikkal, vagy immáron olyanok az
esélyeik a polgármesteri székben, mint
férfi kollégáiké.

A női polgármesterek által igazgatott települések típusa, mérete, elhelyezkedése
fő/db

%

fő/db

17

1 380 288

15

865 360

9

249 486

9

392 752

6

1 130 802

17
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15
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325

17
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15
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Keleti országrész

208

17
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15
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13

49
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15
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Női polgármesterek régiók szerinti megoszlása
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Női polgármesterek településtípusok szerinti megoszlása
20
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Települések

Dél-Alföld (16%)

A polgármesterek 17 százaléka nő. Ez azt jelenti,
hogy minden 2000 férfi lakosra jut egy férfi polgármester, míg csak 10 ezer női lakosonként találunk egy női polgármestert. Vagyis ötször nagyobb
esélye van egy férfinak polgármesterré válni, mint
egy nőnek. Ezen belül a nők esélye a települések
méretének csökkenésével növekszik.
A térségi, illetve településtípusok szerinti adatok arra mutatnak rá, hogy leginkább a községváros vonatkozásban lehet különbséget felfe-
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zalékában van női polgármester, ezeken a településeken az össznépesség csupán 9 százaléka lakik.
Ez a különbség a nyugati országrészében, valamint
Budapesten és a városokban nagyobb.
Egy másik szemléletben, a források feletti rendelkezés alapján hasonló eredményt kaptunk. A
férfi polgármesterek egy lakosra számítva 22 százalékkal több forrás felett rendelkeznek, mint női
kollégáik. Azon források esetében, amelyek a települések gazdagságát mutatják (helyi adók, iparűzési adó vagy a helyben maradó szja) a női polgármesterek hátránya még nagyobb. Ezen belül
a helyi források esetében több mint kétszer an�nyi forrás jut egy lakosra a férfi polgármesterek
önkormányzatainak számláján. Egyetlen forrás, a
kiegyenlítéseket is tartalmazó szja esetében mértünk előnyt a női vezetésű településeknél.
Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a
számbeli különbségek nem a nők alkalmasságának hiányával magyarázható. Inkább arról  van
szó, hogy a városokban, illetve az ország nyugati felében  lévő településeken a nők rosszabb
eséllyel indulnak a polgármesteri székekért.
A községek esetében a forrásellátottság szinte teljesen kiegyenlített. Ha nem is ennyire, de
a keleti országrészben mért értékek is kiegyenlítettebbek az országos számoknál.
A hátrányos helyzetű térségekben található
települések esetében ugyanakkor egyenesen
magasabb a hölgyek vezette közösségek ös�szes egy lakosra jutó forrásának értéke, mint
a másik nem településeié.


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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A nők érvényesülésének vizsgálata
Szerző: Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium

Egyes kutatások szerint a nők hátrányai a társadalmi-gazdasági élet egyes területein az elmúlt években nem csökkentek, hanem nőttek. Leginkább a munkavállalás,
az érvényesülés terén. Jelen kutatásunkban polgármester asszonyokat kérdeztünk
tapasztalataikról és arról, hogyan látják ezt a jelenséget abban az elférfiasodott közegben, ahol vezetőként dolgoznak. Általános véleményük szerint személyiségük,
képességük sokkal fontosabb annál, mint hogy ők nők.
Nem éreznek hátrányos megkülönböztetést,
településük sikerét nem befolyásolja női mivoltuk. Ezzel szemben úgy érzik, hogy empatikus képességeik előnyt jelentenek. A válaszokat kérdések nélkül rövidített, szerkesztett
formában olvashatják. A kérdéssor végén három kategóriából – autokrata , demokratikus
, laissez faire – kellett kiválasztaniuk a megkérdezetteknek a saját magukra leginkább jellemzőt.

Kurd
Szentpáli Árpádné
Egy nőnek sok éven keresztül kell
bizonyítania tudását
Az ideérkezők olyan községet ismerhetnek
meg, amelyben ötvöződik a múlt, a hagyományok tisztelete, megőrzése és a jelen dinamikus fejlődése. Az említett fejlődés Szentpáli
Árpádné polgármester elszántságának, kitartásának köszönhető.
Szentpáli Árpádné véleménye szerint, ha egy
polgármester képzett, rátermett, és a településén elismerést tud kivívni magának, szemé-

lye hiteles, akkor már a
„férfi vagy nő” kérdés értelmét veszti.  „Az emberek fejében kialakult
sztereotípiák miatt gondoljuk úgy, hogy a férfiak rátermettebbek a
vezetésre. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a régmúlt időkből megmaradt ’csordaszellem’ csökevényei működnek még mindig a vezetők
kiválasztásánál. Egy nőnek sok éven keresztül kell bizonyítania tudását, rátermettségét
ahhoz, hogy azon a bizonyos ranglétrán mindig feljebb és feljebb kerüljön. Nekem harminc
évembe került, hogy államigazgatási gyakornokból polgármester legyek. Bár ez nem volt
tudatos karrierépítés.”
Mint a Polgármesternői Tagozat Dél-dunántúli Régiójának elnöke szinte naprakész ismeretei vannak ebben a témában. Közös konzultációkon, személyes találkozásokkor tudnak
tapasztalatokat átadni egymásnak, azon kívül
körlevelekkel, egységes álláspontok kialakításával segítik egymást.

SzempontOK
Szentpáliné sikeresnek ítéli meg jelenlegi
helyzetét, úgy gondolja, hogy a falu az ő vezetése alatt nagyléptékű fejlődésen ment át, javult az infrastruktúra, igyekszik minden korosztály igényeit valamilyen szinten figyelembe
venni és kielégíteni. Legnagyobb sikertörténet
talán a jelenleg folyó szennyvízberuházás, melyet 90 százalékos támogatottsággal sikerült
pályázati úton elnyernie a településnek.
„Egyértelműen előnyömre válik, hogy nő
vagyok, szerintem sokkal kompromisszumképesebb, toleránsabb, szociálisan érzékenyebb
vagyok, mint egy férfi” – mondta Kurd polgármestere, hozzátéve, hogy a hasonló helyzetben lévő, hasonló adottságokkal rendelkező
település férfi polgármestere és saját helyzete között nem lehet egyértelműen különbséget tenni, hiszen ez mindig az adott ügytől és
településtől függ.
A tekintélyét firtató kérdésre azt felelte, hogy a
munkát a lehetőségekhez képest igyekszik pontosan végezni, a magánélete átlagosnak mondható, férjjel, gyerekkel, unokával. „Nem adtam rá
okot, hogy tekintélyem bármely okból csorbuljon. Egyébként úgy gondolom, hogy attól nem
lesz tekintélyem, ha én ezt mondogatom. A tekintély kérdését is másnak kell megítélni.”
Szentpáliné nem készült arra, hogy polgármester lesz, felkérésre indult a választásokon.
A teendők nem voltak számára ismeretlenek,
mivel előtte harminc évig vb. titkárként, majd
jegyzőként dolgozott. A végzettsége igazgatásszervező, diplomáját az Államigazgatási
Főiskolán szerezte.
Mivel több mint 36 éve dolgozik az államigazgatásban, a családja már „hozzászokott”
a hivatása okozta nehézségekhez. Arra azonban figyel, hogy munkahelyi gondokat soha
se vigyen haza.
Ha most kezdené pályafutását a vezetői székben, nem sok mindent csinálna máshogy, mint

eddig. Konkrét, kiemelkedő konfliktusra vonatkozó példát nem tudott felhozni, mert mint
mondja, a munkastílusa viszonylag egyenletes, előrelátó, és ő jó konfliktuskezelő.
Szentpáli Árpádné saját magát demokratikus és
autokrata vezetőnek tartja, ám, hogy mikor melyik
kerül előtérben, az adott ügytől, helyzettől függ.
Egy jó településvezetőnek intelligensnek, kompromisszum késznek, hozzáértőnek, előrelátónak
és belátónak, valamint rugalmasnak, kreatívnak,
problémaérzékenynek kell lennie és csapatjátékosnak, de ha kell, kemény vezetőnek is. Abban
az esetben pedig, ha nő az illető, fontos, hogy ne
legyen kirívó és kihívó magatartású.

Hernád
Zsadányi Lászlóné
Ha egy polgármester jól végzi a dolgát,
mindegy hogy nő, vagy férfi
Hernád Pest megye déli
részén, az M5-ös autópálya és az E50-es főútvonal között található.
A település képviselői
méltán lehetnek büszkék elért sikereikre, hiszen az elmúlt időben
nagy fellendülésen ment át a település. Amiben Zsadányi Lászlóné polgármesternek igen
nagy szerepe van.
Zsadányi Lászlóné véleménye szerint sem
releváns, hogy milyen az adott település első emberének a neme. Szintén osztja azt a
véleményt, hogy kevés a női polgármester,
s azt is igaznak tartja, hogy ők általában kisebb, nehezebb helyzetben lévő településen
dolgoznak. Ennek okát azonban nem tudja. Tapasztalata szerint egy férfi nem tud
hitelesebben, elfogadottabb módon kiállni a közösségért, mint egy női polgármes-
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Az autokrata vezetőre az a jellemző, hogy a döntéshozatal teljes mértékben az ő kezében van. A munkatársai
igénybevétele, segítsége nélkül mindenben egyedül dönt.
Ilyen vezetőnél kizárólagosan vertikális kommunikáció
létezik, elvárja, hogy a munkatársak azt tegyék és úgy,
ahogy azt ő meghatározza. Ennek eredménye nemritkán
a fagyos, alkotószellemet fékező légkör.
A demokratikus vezető a csoport minden tagját igyekszik bevonni a döntéshozatalba. Kikéri a csoporttagok
véleményét, konzultál velük, de a csoporttagok egymás
között is kommunikálnak. A demokratikus vezető tudatosan építi a csoportszellemet, ösztönzi a csoportmunkát
és a közös, objektív értékelést részesíti előnyben. Az ilyen
vezetői stílus pozitív, alkotó légkört eredményez.
A laissez faire stílusú vezető minden vonatkozásban
teret enged a csoport tagjainak. Formálisan, passzívan
jelen van a csoportban, de átengedi a vezetői szerepeket a munkatársainak. Leginkább ezt a stílust negatívan
jellemzik, ráhagyó jelzővel illetik.

ter. Ha egy polgármester jól végzi a dolgát,
mindegy, hogy nő vagy férfi – az emberek
elfogadják. A saját környezetében azok a
nők, akik valóban ambiciózusak voltak, elérték a céljukat.
A TÖOSZ Polgármesternői Tagozatát így
jellemzi: „Olyan fórum, ahol a női polgármesterek megoszthatják egymással tapasztalataikat. Véleményem szerint azonban nincsenek sajátos problémák, amelyekkel csak a
nő polgármestereknek kell szembesülniük.
Egy ismerősöm azt mondta, hogy nem nők
és férfiak vannak, hanem egyszerűen polgármesterek. Ezért nem érti, miért van szükség
a női tagozatra. Pontosan ezzel érik el a nők,
hogy másképpen kezelik őket.“
Zsadányiné saját munkáját sikeresnek ítéli
meg. Nem tartja magát sem könnyebb, sem
nehezebb helyzetben lévőnek, mint egy hasonló adottságokkal rendelkező település férfi
polgármestere. Nem volt nehezebb a tekintélye fenntartása sem, sőt nőként több tiszteletet kap a mai napig. Szerencsére soha nem ta-

www.toosz.hu | ÖNkormányzat

27

SzempontOK
lálta szemben magát semmiféle olyan jellegű
konfliktussal, ami a neméből eredne.
Polgármesterségét megelőzően sikeres tanácselnökként dolgozott. Természetesnek
vette, hogy induljon polgármesterjelöltként.
Eredeti foglalkozását tekintve pedig történelem-orosz szakos tanár. „Tudtam hasznosítani korábbi tanulmányaimat. Fellépés, jó beszédkészség, kapcsolatteremtés, nyílvánosság
előtti szereplés, mindez nem okozott problémát.“ Polgármesterként elvégezte az Államigazgatási Főiskolát.
A magánéletet sikerült összeegyeztetnie hivatásával. Ebben segítséget kapott a családjától
is, hiszen mindig toleránsak voltak iránta.
Alapvetően elégedett az elmúlt években elért eredményekkel. Alig volt néhány negatív
tapasztalata. Egy-egy ember neheztelt rá azért,
mert nem kapott segélyt, vagy valamit nem
tudott neki elintézni a hivatal, de szinte mindenki szeretettel, kedvesen fordul hozzá.
Arra a kérdésre, hogy milyen legyen a jó
polgármester, azt felelte: „Éljen azon a településen, ahol polgármester. Legyen tájékozott,
talpraesett, tárgyalóképes, empatikus, rendelkezzen jó beszédkészséggel, fogalmazzon mindenki számára érthetően, legyen szerény, szeresse és tisztelje települése lakosait, munkáját
tekintse szolgálatnak, ha nő, ha férfi.“

Bakonykúti
Marics Józsefné
Nem csak a magyar társadalom
fogadja jobban a férfi vezetőket
Bakonykúti a Kelet-Bakony hegység lábánál
fekszik, a Burok-völgy természetvédelmi terület mentén. A XX. században, a mindenkori
gazdasági folyamatok tükörképeként változó
mértékben, de folyamatosan csökkent a falu
lakossága. Napjainkra megfordult ez a folya-
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mat. A növekedésben
nagy szerepe van Marics Józsefné, Bakonykúti polgármesterének
is, aki a barátságos közeg megteremtésével
letelepülésre, maradásra bírta a lakosokat.
Marics Józsefné szerint a nők hátrányos helyzete a társadalom számos területén kimutatható. „Nem csak a magyar társadalom fogadja
jobban a férfi vezetőket, így van ez külföldön
is. Nem véletlen, hogy az EU-biztosok jelölése előtt is több párt női tagozata hangot
adott aggodalmának amiatt, hogy a 27 biztosi hely közül mindössze ötnek lehet nő a várományosa.”
Tapasztalata szerint azokon a kistelepüléseken, ahol az emberek személyesen ismerik egymást, a választáskor inkább a személyes kvalitások döntenek. Talán ezért van az,
hogy elsősorban a kistelepüléseken van több
női polgármester.
A polgármester asszony a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatában elnökségi tag a Közép-dunántúli Régió képviseletében. Úgy véli,
ez hasznos fórum a tapasztalatok átadására és összegzésére, de ennél még többre lenne szükség. A kistérségeken belül is szorosabbra kellene fűzni a kapcsolattartást és az
együttműködést a női polgármesterek között, hiszen még egy-egy régión belül is sokszor igen eltérő feltételek és körülmények között kell helytállnunk.
Előtte férfi polgármester állt a falu élén.
Ő 1998-ban már nem kívánt indulni a polgármesteri tisztségért, így az általa támogatott férfi alpolgármesterrel kellett megküzdenie a posztért. Mivel meggyőző többséggel
nyerte meg a választást, élvezte a lakosság
jelentős részének támogatását, nem okozott
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különösebb gondot a váltás. Világos elképzelései voltak a település jövőjét illetően,
amely alapvetően eltért az előző polgármesterétől, aki bár a közélettől visszavonult, véleményét mindig elmondta utódának. Ezt jó
szándékkal tette, és az elért eredményeiket
is elismerte.
„Az elmúlt 11 esztendőben, amióta polgármester vagyok, nagyon sok konfliktushelyzet
adódott, különösen az utóbbi két-három esztendőben, ugyanis a kistelepüléseken is lecsapódnak azok a feszültségek, amelyek a nagypolitikában jelen vannak. Az emberek sokkal
ingerültebben reagálnak vélt vagy valós sérelmeikre. Olyan konfliktust azonban soha
nem tapasztaltam, amely abból adódott volna, hogy én nő vagyok.” – mondta Bakonykúti polgármestere.
Aki egy közösség, egy település vezetője
akar lenni, annak fel kell készülnie rá, hogy
még a legkisebb közösségen belül is eltérő érdekek fogalmazódnak meg, amelyek óhatatlanul konfliktusokhoz vezethetnek. A polgármester lelki békéje akkor fog megmaradni, ha
ezeket a konfliktusokat a település érdekeinek
szem előtt tartásával, tisztességesen próbálja megoldani.
„Engem mindig is érdekelt annak a kisebb,
nagyobb közösségnek a sorsa, amelyben élek,
és ezért mindig is hajlandó voltam tenni, szót
emelni. Ezért döntöttem úgy 1994-ben, hogy
indulok az önkormányzati választásokon, majd
1998-ban polgármesterjelöltként. A faluban
jól ismertek, tudták, hogy mit akarok, és ez
tetszett is a lakosság többségének.” Korábban
egy bankban tevékenykedett munkaügyi területen. Noha a banknál munkaügyi területen
dolgozott, a pénzügyi szemlélet is megfertőzte. Ennek eredménye, hogy az önkormányzati szférát érintő nehézségek és megszorítások
ellenére pénzügyileg stabil a helyzetük.

SzempontOK
Szerencsére egyetlen leánya már felnőtt volt,
amikor ő polgármester lett. „Férjem hivatásos
katona volt, így nekem is volt mit tolerálni az
elmúlt harminchat évben, amelyet boldog házasságban együtt töltöttünk. Jelenleg már férjem is nyugdíjas, és megérti, hogy mivel jár a
köz szolgálata. De az ötödik évében járó unokámra szeretnék több időt fordítani.
A három ciklus alatt sok örömben és sikerben
volt része, de előfordultak kudarcok is. A mit csinálna másképp kérdésre így felelt: „Biztosan sok
mindent másként csinálnék, de nehéz valamit
is kiemelni. Talán egy dolgot mégis megemlítenék. 2008-ban körjegyzőséget váltottunk a megyeszékhely, Székesfehérvár irányába. Egy mindenki számára könnyebben elérhető, magasabb
színvonalú szolgáltatáshoz jutott Bakonykúti lakossága. „Ma már erre nem várnék tíz évet, ezt
sokkal korábban kellett volna meglépni.”
A polgármesteri karakteréről így gondolkodik: „Nehéz beskatulyázni bármely vezetőt, így
engem is egyik vagy másik vezetői típusba. Én
maximálisan törekszem a demokratikus vezetésre és döntéshozatalra, hiszen ez törvényi
kötelezettség is számomra. Csak egy példa: a
fontosabb, bonyolultabb napirendek előtt, az
előterjesztés írásban való kiküldése után összejövünk a képviselő-testület tagjaival egy informális beszélgetésre, ahol a leírt adatok, tények
mögé lehet nézni, kérdezni, újabb információkat beszerezni, és ha kell módosítani az előterjesztésen. Így a testületi ülésen már minden
képviselő felkészülten, a lehető legtöbb információ birtokában tud részt venni és döntést
hozni. Sajnos, a mai felgyorsult tempójú világban nem mindig ilyen ideálisak a körülmények,
sok olyan eset van, amikor magamra maradva,
gyors döntést kell hozni. A nagyon agilis alpolgármester ezt azonban a legközelebbi találkozásunkkor mindig felrója nekem, így ha utólag is, de mindent megbeszélünk.”

Bojt
Vass Mária
A nemnél fontosabbak
a személyes képességek
Bojt az ország legrégebbi települései közé
tartozik. A török hódoltság idején lakossága sokat szenvedett,
a XVII. század második felében többször is
feldúlták a falut, amely
mindig újraépült. Jelenleg helyzetképe sokkal
biztatóbb, az elért eredmények sokban köszönhetők Vass Mária, Bojt polgármestere
határozott fellépésének, személyiségének.
Vass Mária személy szerint nem érez különbséget a női vagy férfi polgármester érvényesülése között. Mindegyikre van pozitív és
negatív példa is. Hiszi, hogy a sikerhez, érvényesüléshez fontosabbak a személyes képességek, illetve erőfeszítések.
„Annak ellenére, hogy hazánkban a nők
közötti diplomások aránya jóval magasabb,
mint a férfik körében mégis jóval kevesebb
a női polgármester.” Kistérségében például
29 polgármester között ő az egyetlen nő.
Igaz az is, hogy a női polgármesterek elsősorban nehezebb helyzetű kistelepüléseken
dolgoznak, de vannak kivételek: pl. Nyíregyháza polgármester asszonya több cikluson keresztül vezette városát. Több évszázados tradíciója van annak, hogy a nők
mellékszereplők a politikai életben, s nagy
erőfeszítéseket kell még tenni, hogy bebizonyítsák, éppúgy képesek első számú vezetőként helyt állni bármilyen vállalatnál, intézményben, illetve a politika terén is, mint
a férfiak. Bár ezeken a területeken jelenleg
még kisebb a nők aránya, de a társadalom
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előbb-utóbb elismeri majd, hogy ugyanúgy
megállják a helyüket a nők, mint a férfiak.
„Általánosságban azt hiszem – mondja –,
hogy egy nő empatikusabb, szociálisan érzékenyebb, mint egy férfi. Egy női polgármester, ha tettei és szavai szinkronban vannak egymással, sokkal hitelesebb lehet, mint
férfi társa.”
TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnökségi tagja, az Észak-alföldi Régió képviseletében. Úgy véli, ez a tagozat munkájában
a társadalmi élet különböző színterén adódó problémákra érzékenyebben reagál. Nagyobb toleranciával tudják kezelni és képviselni településeik gondjait, érzékenyebbek
az ország közoktatási, szociális és egészségügyi problémáira. „A TÖOSZ elnökségén kívül szívesen veszek részt a női egyenjogúságot célzó szakmai programokon az országon
belül, de 2007-ben például Finnországban
is.” – válaszolta.
Amikor elindult az önkormányzati választáson, tudta, hogy nehéz feladatra vállalkozik. Ismerte a lakosság összetételét (a
lakosság 40 százaléka, az óvodás, iskolás
gyerekek 80-90 százaléka cigány), mentális, szociális helyzetét. A meghirdetett
programját következetesen igyekszik véghezvinni, munkáját sikeresnek ítéli meg, hiszen vállalt feladatait sikerült megvalósítani. Önkormányzatuk jelenlegi nehéz anyagi
helyzetében nagy odafigyelésre, rendszeres
munkára van szükség. Tekintélye fenntartása nem okoz gondot számára, munkavégzése igényes, következetes, teherbírása nagy.
Úgy érzi, munkája példaként szolgál környezete számára.
Polgármester elődje férfi volt, aki nem szívesen vált meg funkciójától, így túl sok segítséget nem várhatott tőle, bár munkáját nem
is akadályozta különösebben.
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Boldog karácsonyi ünnepeket
és a várakozásnál sikeresebb
új esztendőt kíván:
a TÖOSZ elnöksége és titkársága,
valamint az ÖNkormányzat
szerkesztőségének munkatársai

Karácsonyváró

A település képe a pusztulást mutatta, a
lakosság szemlélete, munkához való hozzáállása sok kívánnivalót hagyott. (A jelenlegi
helyzet ennél sokkal biztatóbb.)
Női mivoltából eredő konfliktusa nem volt.
Javaslatként a következőket tette: „Ha módjában áll a konfliktusok megelőzése, ezt tartsa
legfontosabb szempontnak. A megelőzéshez
fontos a következetes, határozott munkavégzés, az esélyegyenlőség biztosítása, a korrektség, empátia. Ettől függetlenül is jöhetnek nehézségek, amelyeket női mivoltunkból eredően
finomabban és súrlódás mentesebben meg tudunk oldani.”
Készült arra, hogy polgármester legyen,
bár szülőfaluja lakossága már egy ciklussal
korábban felkérte, hogy induljon a választáson. Korábbi munkáját, végzettségét itt is
hasznosítani tudja, hiszen pedagógusi-közoktatásvezetői végzettséggel rendelkezik, tizennégy évig volt iskolaigazgató, valamint három
ciklusnyi önkormányzati képviselői tisztséget töltött be Biharkeresztesen.
Elmondta még, hogy természetesen egy nőre
otthon is több feladat hárul, mint a férfi kollégákra, de ezt jó szervezéssel össze tudja hangolni. Családja támogatása is erősíti munkáját.
Arra a kérdésre, hogy amennyiben most kezdené polgármesteri pályafutását, már meglévő tudásával, tapasztalatával, mit változtatna
meg, mit csinálna másként, így felelt: „Hasonló hozzáállással kezdeném ismét a mandátumot. Apró mindennapi problémáim voltak,
de nagyobb negatív élmény nem ért.”
Saját magát demokratikus vezetőnek tartja.
Számít a képviselő-testület ötletére, véleményére, közvetlen munkatársakkal rendszeresen
konzultál. Emberismeretét, jó kommunikációs képességét kamatoztatva épít az intézmények vezetőinek, de a közcélú munkások
véleményére, javaslatára is. 

Adventkezdet Nyergesújfalun
Advent első vasárnapjának előestéjén – immár tíz éve minden évben – bensőséges ünnepség keretében gyújtják meg Nyergesújfalun az első adventi gyertyát a római katolikus
templom mellett felállított adventi koszorúnál
a katolikus egyházközség és a polgármesteri
hivatal szervezésében.
Az idén, november utolsó szombatján a városházán 10 órakor óvónők várták a kézműves
foglalkozásra érkezőket. Mintegy száz gyermek
látogatta meg a városházán berendezett „angyalszobát”, míg a legkisebbek diafilmvetítésen
vettek részt. A helyi kézművesek már reggel
megtöltötték az aulát,
a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete ajándékokat gyűjtött nagy
sikerrel a helyi rászoruló családoknak, emellett zsákbamacskát kínált minden megjelent
gyermeknek.
A művészetértő és
-kedvelő – jórészt távolabbról érkező –
közönséget szintén
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program várta: 11 órakor nyílt meg a Kernstok Károly vezette, 1919-es Nyergesi Szabadiskola tárlata,
valamint a kiállított munkákból összeállított album
bemutatója az alagsori galériában. A kiállítás kezdeményezője Zsembery Dezső műgyűjtő, nyugalmazott főorvos; a Wehner Tibor Munkácsy-díjas művészettörténész által megnyitott tárlaton köszöntőt
mondott Miskolczi József polgármester.
Délután volt Vachajáné Kisgyőri Szilvia Nyergesi
népszokások című hiánypótló kötetének bemutatója, mely a Padányi Lajos helytörténész gondozásában megjelenő Helytörténeti olvasókönyv ötödik kötete.
Egy-egy önkormányzati beruházás átadása ugyancsak hagyomány az adventkezdő napon. Ez alkalommal a 200 millió forintos nagyságrendet képviselő 10es főút melletti sziklafal stabilizáció (ÚMFT kiemelt
projektje) átadása történt meg a helyszínen, miközben a városháza belső udvarán felállított színpadon
az iskolák színjátszói, énekesei, valamint bábosok
szórakoztatták a közönséget. Az adventkezdő ünnepséget 17 órakor Molnár Alajos kanonok, nyergesi
plébános celebrálta és gyújtotta meg az első gyertyát. A szertartás után megtelt a városháza udvara és
épülete: nemzetiségi énekkarok és karácsonyi fúvós
melódiák mellett forralt bort, teát és pogácsát kínáltak a megjelenteknek.

Barangoló

Karácsonyváró
Négy somogyi és három jászsági önkormányzati és közigazgatási vezetőt kérdeztünk
meg, hogyan készülnek a település közösségi karácsonyi ünnepére. Lőrincz Sándor
somogyi, és Simon Cs. József jászsági beszámolói azt mutatják, nem gondtalanul.

Advent Somogyban
Kaposvár
Gelencsér Attila
Somogy kétmillárddal kap kevesebbet
A Kaposvárion szolidan
készülnek az ünnepre. A
Megyeházán kívül minimális csak a karácsonyi
díszítés, az első emeleti
galériában azonban jóval
több a látnivaló. Advent
első vasárnapjától Vízkeresztig látogatható az a kiállítás, amelyen jeles somogyi képzőművészek mutatkoznak be.  

Gelencsér Attila , a megyei közgyűlés elnöke – nem ünneprontásnak szánja –, de nem
hallgathatja el, hogy szerinte az országnak
ez a rendszerváltás utáni legrosszabb költségvetése, így Somogyország karácsonyfája
alá is egy rosszul sikerült, az egész társadalmat kilátástalanságba sodró, „összekalapált”,
és mindenképpen átgondolásra javasolt költségvetés kerül.
Somogy megye mintegy kétmilliárd forinttal
kap kevesebbet mint idén – ám ez nem az önkormányzatnak hiányzik, hanem az árvák ellátása, az idős, rászoruló emberek gondozása,
a közművelődés szenved majd hiányt. Egészségnevelésre, sportra sem jut kellő pénz, nem
beszélve a Kaposi Mór Oktató Kórházról, ahol
ugyan elindul egy 13 millárd forintos projekt –
ezzel egy pavilonszerű, modern komplexum
létesül –, de egymilliárd forinttal csökken a központi kórház
állami támogatása: vagyis az
építkezés folyhat, de a meglévő intézmények fenntartása
egyre nehezebb lesz.
A megyei közgyűlés elnöke
végül azért hozzátette: a karácsony az új egyházi év kezdetét, a Fény születését jelenti, a
remény pedig „sohasem meghaló”, ahogy a költő, Nagy Gáspár írta…
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Kőröshegy
Marczali Tamás
Különösebb okunk nincs az örömre
Kőröshegyen látható
Közép-Európa legnagyobb völgyhídja, de
a katolikus műemléktemplomban rendezett
koncertsorozatok már
jóval korábban megalapozták e település hírnevét. Itt lesz a karácsonyi ünnepi hangverseny
is. Mint azt Marczali Tamástól, az 1500 lelkes
nagyközség első emberétől megtudtuk, ebben
az évben is közös gyertyagyújtásra gyűltek ös�sze a faluház előtti téren. Az önkormányzat az
oszlopdíszekkel és a mindenki karácsonyfájával
teremtett meghitt hangulatot a kőröshegyieknek, akik Szilveszter éjszakáján a faluházban
búcsúztathatják az óévet.
– Különösebben okunk nincs az örömre,
nagy a pénztelenség – mondta Marczali Tamás. – 70 millió feletti adóssággal indulunk,
nyomorúságos év lesz a 2010-es, a kivéreztetés esztendeje. Az iskolánk is kiüresedett;
69 gyerekünk a kistérségi közoktatási intézménybe jár az idei ősztől, az óvoda és a művészetoktatási intézmény azonban az ÁMK-n
belül működik.
Némi öröm az ürömben, hogy ez az év sikert
hozott a kőröshegyi borászatban. A település
egészen az 50-es, 60-as évekig ismert volt kiváló fehér borairól. Aztán a régi fény kissé megkopott, mivel helyben már alig volt árutermelő borászkodás; a gazdáktól máshova került a
kőröshegyi ültetvényeken termett szőlő.
Podmaniczky János családi vállalkozásának köszönhetően egy különösen finom rajnai rizling kerülhet sokak asztalára, ugyanis
a borzsűri ezt a 2008-as évjáratú nedűt talál-
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ta a legjobbnak, és választotta Somogy borának. A jeles borász a szorító gazdasági körülmények ellenére a minőségi szőlőtermesztés
megszállottja, és ezért bármilyen áldozatra
kész. Annak ellenére, hogy a szőlőfelvásárlási árak negatív rekordot döntöttek az idén
– sok társával együtt –, bízik a magyar bor
hírnevében.

Balatonföldvár
Bezeréti Katalin
Összeszorított foggal, de nem adjuk fel
A Balaton déli partjának talán legszebb fürdővárosa Balatonföldvár. Hangulatos és szép
tereivel, utcáival, színpompás virágaival hívja
fel magára a figyelmet.
Számos író, tudós, művész kötődött ide. Szabó Lőrinc, Kandó Kálmán, Széchenyi Zsigmond éppúgy szívesen
töltötte itt a nyarakat, mint Németh László,
aki Földváron kezdte el írni az Iszonyt. Bajor
Gizi, korának ünnepelt színésznője, a művelődési központ névadója, ugyancsak gyakori
vendég volt a Balatonon. Nyaranta négy-öt
ezer nyaraló népesíti be a 2250 állandó lakost
számláló várost, de előfordul, hogy olykorolykor 18–20 ezren is vannak. Bezeréti Katalin polgármester asszonynak éppen ezért
fáj a feje. No, nem a vendégszám-emelkedés
miatt, hanem amiatt, hogy az elvonások lehetetlenné teszik az életet, hiszen az önkormányzatnak nem csupán az állandó lakosok
számára kell biztosítani a komfortot, a szép
közterületeket. Rendben kell tartani a parkokat, a parkolókat, a strandot, biztosítani a
közvilágítást, áprilistól november végéig el
kell szállíttatni a zöld hulladékot.
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A város évekkel ezelőtt döntött arról, hogy
egységes, egyszerű és szép díszítéssel készül
karácsonyra. Az önkormányzati hivatal előtti
téren, a kör alakú szökőkút változik át ilyenkor adventi koszorúvá, szép cserépdíszekkel,
és egy-egy gyertyagyújtásra sokan összesereglenek. A zeneiskola melletti kis téren pedig a
betlehemi történet elevenedik meg. A zeneiskolások muzsikálnak, s az arra járók míves
kézműves termékek közül választhatnak. Már
messziről érezhető a forralt bor és a sült gesztenye illata, amiért a becsületkasszába illik bedobni forintjainkat. Most egy újabb, terrakotta
betlehemet is felállítottak a hivatal előtt, ember nagyságú alakokkal. A város szép műsorral és kaláccsal ajándékozza meg a „régebb óta
fiatalokat”. Arra a kérdésre, hogy miként indul
az új év, a polgármester így válaszolt:
– Összeszorított foggal. Mindenkit rosszul
érint a nagy elvonás. Nálunk csak a normatíva
csorbul 20–25 millió forinttal, ehhez hozzájön
még az idegenforgalmi adó elvonása, s így máris mínusz negyven millióval kezdünk. A normatíva egyébként nem fedezi a kötelező önkormányzati feladatokat. Az elvonást megsínyli jól
működő okmányirodánk is: míg 2008-ban egy
ügy után ötszáz forintot kaptunk, addig az idén
háromszázvalamennyit, jövőre pedig még kevesebbet.
Bezeréti Katalin polgármester úgy summázott:
elkeseredett ugyan a pénzügyi kondíciók miatt,
de nem adja fel: sorra írják a pályázatokat.

Rinyakovácsi
Orbán Margit
Addig nyújtózkodtunk,
amíg a takarónk ért
Ötödik ciklusban polgármester szülőfalujában, Rinyakovácsiban Orbán Margit. A mára csupán 155 lelket számláló, belső-somogyi
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zsáktelepülésen meglehetősen nehéz a lét.
Munka nincs helyben,
s nagy a roma kisebbség
száma is.  Erőfeszítéseik
nyomán rendezett közterületek, örökzöldek,
tavasztól késő őszig tarka egynyári virágok köszöntik az arra járót, igaz
most, télen kicsit ridegebb a világ. Néhány szál
gyertya, egy karácsonyi dallam azonban fellobbantja az emlékezés és a szeretet lángját
Az idősek elérzékenyülve hallgatták az adventi ünnepi műsort a kultúrházban. Az asztalon üdítő, szendvics, sütemény, s az önkormányzattól mindenki kapott 2000 forintot.
Orbán Margit tudja, hogy ez nem nagy ös�szeg, de mindenképpen gesztusértékű. Polgármestersége alatt mindig arra törekedett, hogy
év végére maradjon némi pénz az ünneplésre.
Hogy szépen forduljon az esztendő.
A polgármester az ünnep idején megpróbál
majd szabadulni az önkormányzatok jövőjéről
megrajzolt, meglehetősen sokkoló képtől. Teljesen azonban nem tud, hiszen az önkormányzatiság az élete, s Rinyakovácsi amúgy is kicsinyke költségvetése több millió forinttal csorbul.
Ráadásul nekik kell fizetniük az áfát, jelentős
az önerő, az elnyert pályázatok pedig utófinanszírozottak. Az elképzelések szerint rövidesen
három „projekt” valósulhat meg a kis faluban.
Megépülhet a ravatalozó esőbeállója, kialakítják a kispályás focipályát, valamint a LEADERpályázaton nyert 5,5 millióból elkészülhet a kultúrház külső rekonstrukciója, nyílászáró-cseréje,
a terület parkosítása. Jelenleg nem tudja, lesze önerő, lehet, hogy csak hitelből tudják előteremteni. Ez azért furcsa, mert a településnek
eddig nem volt hitele. Az önkormányzat mert
álmodni ugyan, de biztosra ment: addig nyújtózkodott, amíg a takarója ért. 
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Készülődés
Jász-Nagykunban
Kengyel
Czédly Gyula
Nagy takarékosságra szorulunk!
Az állami támogatás
szűkítése miatt újabb
közalkalmazotti létszámcsökkentésre kényszerülhetünk jövőre – fogalmazott Czédly Gyula,
a négyezer lakosú Kengyel polgármestere. Ez
a réteg már most sem
túlfizetett a településünkön, mégis el kell venni tőlük az étkezési
utalványt az adóztatás megváltoztatása miatt.
Sajnos a törzsgárda pénzeket is meg kell szüntetni. Nagy takarékosságra szorulunk, de akit
lehet, azt elküldjük prémium évre, vagy kevesebb óraszámban foglalkoztatjuk. Sovány
vigasz ugyan, de igyekszünk az Út a munkához program segítségével pótolni a kieső
munkaerőt. Az esetleges létszámcsökkentést hetven főnyi foglalkoztatotti gárdából
kell majd megoldani. Nagyon kemény időszak előtt állunk. Eddig kiegyenlített volt a
gazdálkodásunk, csupán egy negyven millió
forintos rendelkezésre álló hitelt kellett felvennünk a pályázatok önrészének biztosításához. A pályázati források révén tudtunk
eddig is fejleszteni a településen, tavasszal
indul például a szennyvízcsatorna-beruházás.
A kiadásaink tervezésekor az energia-áremelésekre számítva húsz százalékot tartalékba
helyezünk, de általában ezek a pénzek elúsznak. Tavaly a vállalkozók igen sok adóelőleget befizettek, azonban most visszaigénylik,

mert gyenge volt az idei év. Az a fő gondunk,
hogy az újabb megszorításoknál már át kell
lépni az ésszerűség határát.
Nagy hagyománya van nálunk a Mikulásnapnak – mondta a polgármester. 1992 óta minden
év december 5-én megajándékozzuk a gyerekeket. Idén is 16 Mikulás járja a település utcáit
lovas kocsival, csaknem 800 gyerekhez, házhoz
visszük ki az önkormányzat 600 forintos ajándékcsomagját. Ilyenkor helyi fogatosok, szülők,
családapák vállalják a Mikulás és a krampusz
szerepét. A családsegítő szolgálat pedig karácsony tájékán gyermekműsorokat szervez. Minden 65 év feletti kengyeli nyugdíjasnak karácsonyi csomagot ajándékozunk, mintegy két-két és
fél ezer forint értékben.

Tiszainoka
Szendreiné Kiss Erzsébet
… az utolsó fillérig
elfogy majd a pénzünk
Rendkívül nehéz év elé nézünk, támogatásokat
vonnak el az önkormányzatoktól, tovább csökken a normatíva, valószínűleg, az utolsó fillérig
elfogy majd a pénzünk – foglalta össze a jövő
kilátásait Szendreiné Kiss Erzsébet, a Szolnoktól délre fekvő Tiszainoka polgármestere. – Ez
már most látszik, habár a képviselő-testület
még nem tárgyalta a jövő évi költségvetésünket. A településünk olyannyira forráshiányos
volt idén, hogy indulnunk kellett a második
körös önhikis pályázaton, pedig a hiányt saját
bevételeinkből is pótolni igyekeztünk. Sajnos
ez utóbbi is – például a kommunális adó, illetve az iparűzési adó – egyre kevesebb. Fejleszteni csak pályázatokból tudunk, amelyekhez
nem könnyű az önerőt előteremteni.
A Tisza-parti kistelepülés novemberben
kapott értesítést két újabb, sikeres – a falumegújításra és a vidéki örökség megőrzésé-
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re benyújtott – pályázatról, amelyeket uniós
támogatással kívánnak
megvalósítani. Ötmillió
forintból megvalósulhat
a régi, elavult buszmegállók cseréje, a másik
pályázatból pedig felújíthatnak egy régi, önkormányzati tulajdonú
épületet, amelyben szociális gondozottak és
nyugdíjasok klubja kaphat majd helyet. A házat eredeti állapotába állítják vissza, s búbos
kemence és tornác is épül hozzá. A két projekt jövő márciusban indul. Egy másik pályázati támogatással, közcélú munka keretében
ez év október 1-től településőrt foglalkoztathat az önkormányzat.
A község jól szerepel a hazai forrású pályázatokon is. Tavasszal ötöt is benyújtottak. A
Szabadság út felújítására elkészült pályázatot visszautasították, mert csak új út építésére adtak volna támogatást, felújításra nem.
A járdák felújítását forráshiány miatt utasították el. A többi pályázat viszont sikeres
lett. Támogatást nyertek az óvoda és a művelődési ház felújítására, valamint a játszótér
körbekerítésére.
A településen sokféle ünnepi programmal
várja a lakosokat az önkormányzat. December 5-én ismét feldíszítik a falu karácsonyfáját. A megjelenteket frissen sült hurka, kolbász és forró tea várja. Cserébe, a község
lakói magukkal hoznak a fára egy-egy díszt
az otthonaikból. December 12-én jótékonysági bált szerveznek a helyi focicsapat javára. December 23-án pedig megrendezik ismét a Mindenki Karácsonya programot. Az
inokai ovisok és az iskolások műsora után
forró teával, diós és mákos bejglivel kínálják a vendégeket.
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Tiszafüred 150 millió
forint működési hiányt
tervezett 2009-re –
mondta el Pintér Erika
polgármester. Néhány
feladat átszervezésével
ez a hiány év végére 87
millió forintra csökkenhet. Ebben az évben nem vett fel hitelt a tiszafüredi önkormányzat, a hiányt a kötvénykibocsátás hozamából és felhalmozási bevételekből
pótolják. A képviselő-testület legutóbbi ülésén
a következő esztendő koncepcióját is górcső alá
vették. A 13 ezer lakosú kisvárosban, amelynek
nagy kincse a Tisza-tó mellett a termálvíz, jövőre 100 millió forinttal kevesebb állami normatívára számíthatnak. A szociális területen,
az önkormányzaton kívülálló okok miatt sajnos
krízishelyzet várható.
Az idegenforgalomra alapozó város számára
viszont jó hír, hogy 2013-ig 40 kilométer hos�szan megerősítik a töltést a Tisza bal partján
Rakamaz és Tiszafüred között. Uniós támogatással 1,5 milliárd forintot költenek a teljes

Karácsonyi díszkivilágítás Újbudán
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felújításra, ha az erre kiírt pályázat a második fordulóban is eredményes lesz. A projekt
előkészítése 2010 áprilisig tart, utána indulhat a beruházás.
Tekintettel a járványos időszakra, a tiszafüredi
önkormányzat elővigyázatosságból nem kezdeményez tömeges rendezvényeket, így nem lesz
városi Mikulás sem – mondta Pintér Erika. Lesz
viszont városi fenyőfa és civil szervezetek összefogásával Idősek Karácsonya vacsorával és műsoros esttel. A Városi Művelődési Központ újszerű
programot hirdetett meg, Kedvenc karácsonyi süteményem elnevezéssel. A december 21-i kóstolóra vendégeket is hívnak. Idén is megszervezi a Városi Sportcsarnokban a Fekete László Zeneiskola
hagyományos, óévbúcsúztató koncertjét.
Balmazújvárosiak karácsonya. December
elsején már állt a mindenki karácsonyfája a Veress Péter művelődési ház előtt, amelynek környezetében karácsonyi vásárt is rendeznek. A
szociális segítő szervezetek szaloncukorot is
ajándékoznak, és nemcsak a rászorultaknak,
hanem kap belőle valamennyi 65 éven felüli
újvárosi lakos is. A szegények részére karácsonyi ételosztást is terveznek. A Kossuth téren
lévő városháza és a művelődési központ díszkivilágítást kap, és az ott lévő üzletek is fényárban úsznak majd az ünnepek alatt.

Újbuda Önkormányzata idén már a
Bartók Béla út teljes hosszát karácsonyi fénybe öltöztette, így a vasúti töltésen túli szakasz is díszkivilágítást kapott.
A 200 fán lévő több mint 300 égősort
kerületi diákok egy varázsütéssel kapcsolták fel. A lámpagyújtáson Molnár
Gyula, Újbuda polgármestere, Karinthy Márton színházigazgató, valamint
a Karinthy Színház ismert művészei is
részt vettek.
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Az éghajlatváltozás
kihívásai
Önkormányzati válaszok

Tiszafüred
Pintér Erika
Krízishelyzet várható!

Szerző: Csete Mária és Horváth Levente,
az MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz
Kutatócsoport munkatársai

Az éghajlatváltozás korunk egyik
legnagyobb kihívása, melynek várható hatásaival és következményeivel kapcsolatban egyre szélesebb körű ismertek állnak rendelkezésünkre.
Napjainkra a nemzetközi megállapodásokon, egyezményeken túlmenően – ilyen például a Koppenhágában
most decemberben megrendezendő,
a kibocsátás-csökkentési vállalásokkal kapcsolatos esemény is – a szakmai, tudományos, kutatói és politikai
körökben is egyre többen hívják fel a
helyi szintű megoldásokban rejlő lehetőségekre. Nem vitatható az a tény,
hogy az éghajlatváltozáshoz a társadalom is nagymértékben hozzájárul
a légkörbe engedett üvegházhatású
gázokkal (energiatermelés, kipufogó gázok, fűtés, zöldfelületek csökkentése), vagyis a mindennapi tevékenységük végzése közben. A klímaváltozás olyan
probléma, melynek hatásait mindenki –
szó szerint – a saját bőrén is érezheti, s
amely nemcsak az egyes embert, az egész
társadalmat, hanem a természeti környezetet és a gazdaságot egyaránt hátrányosan és károsan érinti.
A klímaváltozás hatásainak és válaszainak megítélésére Magyarországon 2003
és 2006 között a Magyar Tudományos
Akadémia, valamint a Környezetvédel-

Környezetvédelem
mi és Vízügyi Minisztérium közös kutatási projektjében („VAHAVA”* ) került
sor. A VAHAVA kutatás eredményei szerint a Kárpát-medencében és ezen belül
Magyarországon várhatóan fokozódik a
felmelegedés és a szárazodás, megnő az
időjárási anomáliák és az extrém időjárási jelenségek gyakorisága, intenzitása és
károkozásuk nagysága. Magyarországon
gyakori az olyan esztendő, amikor aszály,
belvíz, árvíz, fagykár és különféle súlyos
helyi anomáliák együttesen jelentkeznek.
A kutatási eredményeken alapulva készült
el a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
(2008–2025), melyet ötpárti egyetértéssel fogadott el az Országgyűlés.
Magyarországon a klímaváltozás hatásaira való válaszadást bonyolítja a hazai településszerkezet, mert a több mint 3200 település között kiemelkedő a kistelepülések
magas aránya, s a nagyhatárú települések
körében elhelyezkedő tanyák nagy száma.
További sajátosságként megemlítendő, az
Európában egyedülállónak nevezhető széles körű kötelező feladatokkal, felelősséggel fölruházott viszonylag elaprózott önkormányzati rendszer. Általános problémaként
fogalmazható meg, a kötelező önkormányzati feladatokból adódó túlterheltség és a forrásszerzés nehézsége a fakultatív feladatok
ellátására. Az EU-átlaghoz képest hazánkra jellemző a vidékies területek magas aránya, amelyek érzékenysége és sérülékenysége bizonyos szempontból fokozottabb,
mint más területeké. Az ENSZ speciális tudományos nemzetközi tudóscsoportjának
2007. február végén nyilvánosságra hozott
jelentése szerint a klímaváltozás természeti
* A VAHAVA mozaikszó, amit a „változás–hatások–válaszok” szavak első két betűjéből képeztek. A projekt így
vált ismertté hazánkban.

sokszínűségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa egyik legsérülékenyebb országa.
A Szembeszállás a klímaváltozással: A
kezelhetetlen elkerülése és az elkerülhetetlen kezelése című jelentésben ismételten megerősítették a kutatók, hogy abban
az esetben sem lenne elkerülhető a klímaváltozás, ha az emberi tevékenységhez
köthető kibocsátásokat teljes mértékben
megszüntetnénk. A megoldási lehetőségek
alapvetően két csoportba sorolhatók, egyrészt a mitigációs, vagyis a megelőzést segítő, az üvegházgáz-kibocsátást csökkentő
törekvések; másrészt az adaptációs, vagyis az alkalmazkodással kapcsolatos tevékenységek körébe. Az átlaghőmérséklet becsült emelkedése számos területen végzetes
következményekkel járhat, például a mező- és erdőgazdaság, a halászat, az édesvíz tartalékok, a fertőző betegségek által
érintett területek földrajzi elhelyezkedése és az emberi települések életminősége
nézőpontjából is.
A valószínűsíthető klímaváltozásra adható lokális válaszok között szerepelnek
többek között olyan tényezők is, mint a
várható hatásokra való felkészülés (zömében humán feltételek), a megelőzés (zöldfelületek növelése, intézkedések anyagok,
gyógyszerek tartalékolására stb.), a kárenyhítés (az esemény bekövetkezésekor teendők) és a helyreállítás (anyagi-műszaki, intézményi stb. feltételek). Ennek szerepét
olyan lokális modellben célszerű összefoglalni, amely a helyi érintettek számára egyértelművé teszi, hogy a potenciális
klímaváltozás mi mindenre is hat tulajdonképpen egy településen, ezzel is elősegítve a megértését és a gyakorlati megvalósítást. Az adaptált modell pedig már
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helyi szinten begyakorolható, a váratlanságból, meglepetésből adódó pánik elkerülése érdekében.
Következő számunkban arról írunk,  milyen
szerepet játszhatnak az önkormányzatok a
helyi szintű mitigációs és adaptációs törekvések gyakorlati megvalósításában.
További tervezett témáink
Az önkormányzatok légkörvédelmi intézkedésiben rejlő lehetőségek. | Az
önkormányzatok kiemelt szerepe az
alkalmazkodás és a klímatudatosság
elősegítésében
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Talált pénz az önkormányzatoknak
Mit szólna egy olyan Európa-szerte már bevált programhoz, amelynek segítségével egy látványos poszteren tudná megjeleníteni önkormányzati
épületeinek energiafogyasztását, így ösztönözve a dolgozókat, a diákokat
vagy éppen az épületbe látogatókat az energiatakarékosságra?
Azt ma már mindenki elismeri, hog y
az egyre fenyegetőbb éghajlatváltozás
fő okozója a légkörbe kerülő CO 2 magas szintje, azt azonban kevesen tudják,
hogy ezért nagyban felelős épületeink
pazarló vag y nem megfelelő energiafelhasználása is. Európában az összes
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elfogyasztott energia 40 százalékát az
épületekben használjuk fel, ezért foglalkozik kiemelten az Európai Unió is
a lakások , közintézmények energiahatékonyságával.
Az európai Display kampány 2004-ben
indult azzal a céllal, hogy a programhoz
csatlakozó önkormányzatok épületeiben
radikálisan lecsökkenjen az energiafelhasználás és a vízfogyasztás, így a kibocsátott káros anyag szintje. Ezt a Display
két módon képes befolyásolni: egyrészt
segíti a hatékony energiamenedzsment
kialakítását, másfelől az önkormányzati
épületek használóira hat, a takarékosabb
energiafelhasználást ösztönözve.
A Display tulajdonképpen egyszerűen kezelhető online számítási módszer,
amely egy plakát segítségével látványosan
és érthetően mutatja be az önkormányzat
adott épületének víz-, és energiafogyasztását, illetve CO 2 kibocsátást. A Display az
épülettípus (oktatási, hivatali, sport stb.)
alapján minősíti is az épületet egy A-tól
G-ig tartó skálán.
Hazánkban először Nyíregyháza készítette el a Display plakátokat 28 intézményére. Mára Európa-szerte több mint 300 önkormányzat döntött úgy, hogy közel tízezer
középülete energiafelhasználását csökkenti
a program segítségével. A hazai településeket most az is ösztönzi a csatlakozásra,
hogy a plakát alapjául szolgáló webes számítási eszköz ingyenesen érhető el.
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Ha csatlakozik , a Display program
számos előnnyel kecsegteti önkormányzatát. Túl azon, hogy kevesebb CO 2 kerülhet ki a légkörbe, a színes szemléltetőanyag révén leginkább településük
kasszája profitálhat. Az energiaköltségek ugyanis már odafig yeléssel jelentősen lecsökkenthetők . Ebben lehet kiváló segítség a Display. Azáltal, hog y
a plakátot kifüggesztik az épületben,
mindenki számára világossá válik , milyen az épület energiahatékonysága és
milyen eg yéni fog ya sztá si szoká sokkal, lépésekkel, beruházással javulhat
annak besorolása . A program weblapjáról elérhető kommunikációs segédanyagok és a számtalan ötlet az energ iahatékonyság ra ösztönözés kiv áló
eszközei.
A Display emellett jó kiindulópont az
önkormányzati döntéshozóknak az energiahatékonysági beruházások objektív tervezésében is, így hosszabb távon további
költségeket takaríthat meg.
Az európai Display kampány hazai koordinációját az Energia Klub és a VÁTI
Nonprofit Kft. Információszolgáltatási
Igazgatóság vállalta fel. További információért keresse munkatársainkat az alábbi
elérhetőségeken vagy a program magyar
nyelvű honlapján http://display.vati.hu
olvashat.
Tóth Nelli, Energia Klub,
nelli@energiaklub.hu, (1) 411-3526
Selmeci Bojána, VÁTI Nonprofit Kft.,
bselmeci@vati.hu; (1) 279-2610
Display:
számoljon utána –
mutassa be –
legyen büszke eredményeire!

Ki legyen a következő címlap 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, Zalakaros és Mártély
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 következő hónap 10-ig 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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