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„Lekéste”  
a Vésztői Köztársaságot
Interjú Kaszai Jánossal,  
Vésztő polgármesterével (14. oldal)



A Polgármester Akadémia három tanuló csoportját egy-egy jelentős hazai 
közigazgatási szereplőről neveztük el, amellyel a modern magyar közigaz-
gatás történeti fejlődésének is emléket kívántunk állítani. Mint kiderült az 
egyes csoportok nevét viselő személyiségekről a hallgatók ismerete hiá-
nyos, így feltételezhető, hogy olvasóink számára is hasznos röviden bemu-
tatni Szemere Bertalant, Magyary Zoltánt és Köllner Ferencet.

Szemere Bertalan 
(Vatta, 1812. augusztus 
27. – Pest, 1869. január 
18.) miniszterelnök, író

Elszegényedett neme-
si családban született 
a Borsod megyei Vat-
tán. Iskoláit szülőfalu-

jában, Miskolcon, Késmárkon és Sárospata-
kon végezte. Hamar megmutatkozott költői 
érdeklődése. Művei fiatal kora dacára meg-
jelentek a Felső-Magyarországi Minerva cí-
mű folyóiratban. 1832-ben jogászként dip-
lomázott és Pozsonyban kezdett dolgozni 
jogászgyakornokként és az országgyűlé-
si ifjúság tagja lett. 1835-ben hosszabb kül-
földi körutazásra ment, több jelentős és fej-
lett várost meglátogatott. Úti élményeit és 
a külföldi demokratikus intézmények mű-
ködéséről, felépítéséről írt esszéit színvona-
las úti naplójában adta közre, melynek ha-
tására az MTA levelező tagjává választotta. 
1841-től 1847-ig Borsod vármegye egyik fő-
szolgabírója, majd másodalispánja, végül al-
ispánja és a megye országgyűlési képviselő-
je Pozsonyban. A reformországgyűlésen az 
ellenzék egyik jelentős vezére volt. 1848-ban 
a Batthyány-kormányban belügyminiszter 
lett. Az Országos Honvédelmi Bizottmány-
ban az igazságügyért felelős pozíciót töltöt-
te be. 1849. május 2-től miniszterelnök és 
belügyminiszter Kossuth Lajos kormányzó 
mellett a kormány lemondásáig. 

Magyary Zoltán
(Tata, 1888. június 10. 
– Héreg, 1945. március 
24.)  tudós, kutató

Katonatiszti családban 
született Tatán. A piaris-
táknál folytatott közép-
iskolai tanulmányait kö-

vetően államtudományi oklevelet (1910), majd 
jogtudományi doktorátust (1912) szerzett. Pá-
lyájának első fele a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kúnó ál-
tal irányított tudománypolitikához kapcso-
lódott. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és 
az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudo-
mányi intézetben végzett kutató munkássága 
vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetkö-
zi hírű közigazgatási tudós. Több nyelven be-
szélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztet-
te (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás), 
több külföldi tanulmányúton vett részt (Né-
metország, Olaszország, USA, Szovjet-Orosz-
ország). Feleségével, dr. Techert Margit filozó-
fussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben 
Tatára, majd Héregre, az erdészházba költöz-
tek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet 
csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására 
– az önkéntes halált választották. 

Tudományos munkásságának részeként 
empirikus vizsgálatokat végzett a Tatai Já-
rás közigazgatásáról. Máig ható legjelentő-
sebb műve az 1942-ben megjelent Magyar 
közigazgatás.

Köllner Ferenc 
(Vác, 1943. április 24. 
– Budapest, 1999. július 
15.) jogász, érdekvédő

A jogi egyetem elvégzé-
sét követően először Szé-
kesfehérvár városi tanács 
munkatársa, majd az or-

szág legnagyobb járásának legfiatalabb elnö-
ke a Budai Járási Hivatal élén. Ezt követően a 
Pest megyei tanács igazgatási főosztályvezetője. 
1984-től az Államigazgatási Szervezési Intézet 
(ÁSZI) tudományos főmunkatársaként, majd 
osztályvezetőjeként folytatta a városkörnyé-
ki igazgatási rendszer kiépítésével, a kisvárosi 
igazgatási modell megerősítésével kapcsolatos 
munkáit. Ennek szerves része volt a Tanácsi Tá-
jékoztató Szolgálat (TTSZ) kialakítása az ÁSZI 
keretei között, amely a közreműködő tanácsok 
„társulásaként” alakult meg és működött 1990-
ig. A TTSZ szakmai kísérlete volt a tanácsi ön-
kormányzati szövetség megalakításának. Az 
Államigazgatási Főiskola címzetes docense. 
Meghatározó szerepet vállalt a tanácsok, a vég-
rehajtó bizottságok és a tisztségviselők kettős 
alárendeltségének megszüntetésében, a taná-
csok gazdálkodásában a helyi igazgatási önál-
lóság erősödését szolgáló kettős pénzalap meg-
szüntetésének előkészítésében, majd 1987-től a 
negyedik tanácstörvény, lényegében az önkor-
mányzati törvény előkészítésében.

A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének alapító főtitkára tragikus haláláig.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Lichteinstein  és Norvégia támogatásával
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2010. abban biztosan hasonló lesz a négyéven-
te ismétlődő választási évekhez, hogy az új 
összetételű Országgyűlés és kormány várható 
intézkedései a közérdeklődés középpontjába 
kerülnek. Az év elején még senki sem tud-
hatja teljes bizonyossággal, miként változnak 
a hatalmi viszonyok, és milyen erőt fognak 
képviselni a kormányzó pártok. A parlamen-
ti arányok azért is különösen fontosak, mivel 
átfogó és érdemi változtatásra csak kétharma-
dos szavazati aránnyal van lehetőség, ezt az 
elmúlt két választási időszak történései egyér-
telműen igazolták. Márpedig változásra, vál-
toztatásra szükség van. Feles többséggel lehet 
kormányozni, viszont az alkotmányos szabá-
lyokon még akkor sem lehet átlépni, ha azok 
elavultak, vagy alkalmazhatatlanná váltak. 

Visszatekintve a Medgyessy-, majd a két Gyur-
csány-kormány időszakára, azok a sorozatos 
reformkezdeményezések és kudarcok korsza-
kának tekinthetők. A meghirdetett nagy, át-
fogó szerkezeti reformok – változó intenzitás-
sal – érintették az önkormányzati szférát is. A 
kellő arányú politikai konszenzus és a megfe-
lelő szakmai, valamint társadalmi támogatott-
ság hiányában – a többi társadalmi alrendszer-
hez, ágazathoz hasonlóan – az önkormányzati 
rendszer átalakítása is csak töredékes kísérlet 
maradt. A szakma és az önkormányzatok által 
is széles körben támogatott – a KÖEF által el-
fogadott – legegyszerűbb technikai jellegű mó-
dosításokhoz sem sikerült megszerezni a meg-
felelő támogatottságot.

Az Alkotmány és az önkormányzati törvény 
módosítása nélküli, „feles” törvényekkel vég-
rehajtott átalakítások legfőbb következménye 

viszont a bizonytalanság és kiszámíthatatlan-
ság általánossá válása lett. Ennek egyik kirívó 
példája, hogy már több mint egy éve lénye-
gében megszűnt az önkormányzatok törvé-
nyességi ellenőrzése. A válságkezelő Bajnai-
kormány hivatalba lépéséig terjedő hét év 
kormányzati kezdeményezések sorozatával, 
lázas kapkodással telt el.

A gazdasági válság még erőteljesebben vilá-
gított rá arra a tényre, hogy a jelenlegi önkor-
mányzati rendszer belső tartalékai kimerül-
tek. Az önkormányzatok működőképességének 
helyreállítása elengedhetetlenné teszi a rend-
szer átfogó átalakítását.  

Az előttünk álló időszak egyik nagy kérdé-
se, hogy az új összetételű kormánynak lesz-e 
kétharmados parlamenti többsége. Ha nem 
lesz, akkor csak az ellenzékkel való együtt-
működés hozhat érdemi eredményt. Önkor-
mányzati szempontból még a felhatalmazás 
mértékénél is fontosabb, hogy a kormányzat 
milyen típusú önkormányzást kíván megva-
lósítani. Leegyszerűsítve: tovább erősödik-e 
a csaknem húsz éve tartó centralizáció, vagy 
elindulunk végre a decentralizáció útján. 

Hosszú távú szempontból a decentralizá-
ció erősítése lenne az ideális, miközben a gaz-
dasági, pénzügyi válság a világon mindenütt 
a centralizáció erősödését vonta maga után. 
A kérdés most az, hogy a centralizációs tö-
rekvéseket ellenzékben nem támogató Fidesz 
és a KDNP – amennyiben ténylegesen kor-
mányzati szerephez jut – elindul-e a decent-
ralizáció régóta várt útján. Vagyis: elvi okok-
ból ellenezte a centralizációt, vagy ez csak az 
ellenzéki taktika része volt?
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� ÖNkormányzat  |  január

Az elmúlt két évtized egyrészt látványosan 
bizonyította, hogy a helyi célok és szándé-
kok, az összefogás, a közös akarat, jelentős 
eredményekre, megújulásra és értékek meg-
tartására képesek. Ugyanakkor egyre inkább 
nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzati 
rendszer belső ellentmondásokkal terhes, és 
a folyamatosan csökkenő állami hozzájárulás, 
valamint a gazdasági válság hatására a kiala-
kult rendszer fenntarthatatlan és igazságta-
lan. A hátrányos helyzetű településeken élő 
nehéz sorsú polgárok számára – és ma már 
nem csak számukra – nem vagy csak töredé-
kesen jut megfelelő minőségű önkormányzati 
közszolgáltatás. Minden harmadik település 
tartósan önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
és minden ötödik település „sikerrel” pályá-
zik a működésképtelen önkormányzat meg-
segítésére hivatott miniszteri támogatásra. Az 
önkormányzatok jelentős részének kiszolgál-
tatott helyzete állandósult. 

Az önkormányzatok többsége, hasonlóan 
a polgárok többségéhez az állami hozzájá-
rulás növelésében látja a megoldást. Adjon 
több pénzt az állam, vagy, ahogy azt koráb-
ban a választási kampányban hirdették, több 
pénzt az önkormányzatoknak. 

Valójában nyilvánvalóvá vált, hogy a rendel-
kezésre álló közpénz egyre kevesebb, azaz az 
önkormányzatok az államtól nem várhatnak 
tartósan érdemi segítséget, csak az eddig elha-
lasztott szerkezeti reform hozhat hosszú távú 
változtatást. A változtatás viszont eleve felté-
telezi az érdeksérelmet. Ahhoz, hogy az egész 
működőképes legyen, elkerülhetetlen, hogy 
egyes szereplők érdekei sérüljenek, viszont nem 
mindegy, hogy a „vesztesek” ténylegesen áldo-
zataivá válnak-e a változásnak. Amennyiben a 
közszolgáltatások minősége, biztonsága még a 
rászorultak számára is garantált lesz, akkor a 
változtatás eléri célját, és az igazságosság, va-
lamint a szolidaritás erősödni fog.

Az elmúlt években sokan és sokszor hivatkoz-
tak a bűvös európai fogalomra, a szubszidiaritás-
ra. Ugyanakkor a szubszidiaritás hazánkban nem 
vált tényleges működési rendező elvvé, csupán hi-
vatkozássá. A szubszidiaritás egyrészt azt jelenti, 
hogy az adott döntés lehetőség szerint az érintet-
tekhez legközelebb lévő szinten szülessen, más-
részt a döntéshozatal szintje rendelkezzen megfe-
lelő kompetenciával, azaz szervezeti, személyi és 
technikai feltételekkel. A szubszidiaritás másrészt 
arra is válasz ad, hogy amennyiben a hatáskörrel 
rendelkező szerv nem tudja vagy nem akarja gya-

korolni hatáskörét, akkor helyette mely szervezet 
jár el. Ez utóbbi szabály hazánkban csak a közép-
fokú közszolgáltatási intézmények tekintetében ér-
vényesül, amikor is a települési önkormányzat át-
adhatja a megyei önkormányzatnak az intézmény 
fenntartási jogosítványait. Ha nem középszintű, ha-
nem alapellátási feladatról van szó, nincsen szabá-
lyozva a szubszidiaritásból adódó helytállás kérdé-
se. (Csupán a botrány mértékétől függ, hogy van-e 
átmeneti megoldás.)

Az átalakítás során szükséges újraértékel-
ni az egyes önkormányzati feladatokat abból a 
szempontból is, hogy maradjon önkormányza-
ti hatáskörben, vagy kerüljön vissza az állami 
szervezetrendszerbe. Ennek a kérdésfeltevésnek 
különösen az egészség- és az oktatásügyben van 
értelme. Ezeken a területeken is elsődlegesen azt 
kell vizsgálni, hogy mely szervezeti rendszerben 
és keretek között lehet a leghatékonyabban biz-
tosítani az adott közszolgáltatást. 

Önmagában véve az önkormányzatiság sem-
mit sem ér, ha nem tud tényleges közszol-
gáltatást nyújtani. Az önkormányzat erejét 
a közszolgáltatás mértéke és minősége ha-
tározza meg.

Az önkormányzati rendszer átalakításának 
előkészítésénél a jelenlegi feladatok és hatás-
körök mérlegre tételével kell kezdeni a mun-
kát. Kiindulási pontként szükséges hangsú-
lyozni, hogy önmagában véve sem az állami, 
sem az önkormányzati feladatellátás nem je-
lent garanciát a minőségre. Az egyes konkrét 
közszolgáltatás vizsgálata döntheti el, hogy an-
nak biztosítása jelenleg mely szervezeti keretek 
között a legoptimálisabb. Így nem tekinthető 
visszalépésnek az sem, ha a jelenlegi önkor-
mányzati feladat állami ellátásba kerülne. A 
minősítés legfontosabb szempontja, hogy a 
közszolgáltatásban részesülő polgár számára 
hol és hogyan biztosítható megnyugtató mó-
don az ellátás.  

Húsz év után

Húsz évvel a politikai rendszerváltozás után ismételten fel kell tennünk a 
kérdést, hogy mire való az önkormányzatiság Magyarországon.  Erre a kér-
désre adandó választ húsz évig elodáztuk, de nincs további húsz évünk az 
érdemi válaszra, változtatni kell!
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Az elmúlt évtizedek kudarcos átalakítási kí-
sérletei rávilágítanak arra, hogy a települési ön-
kormányzati szint differenciált tisztázása nélkül 
nem lehet eredményesen átalakítani a magyar 
önkormányzati rendszert. Időközönként a köz-
vélemény elé kerül a kérdés, hogy sok vagy kevés 
Magyarországon az önkormányzatok száma. A 
kérdés leegyszerűsítő, a választ nem az önkor-
mányzatok száma, hanem az önkormányzás tar-
talma adhatja meg.

A feladat és hatáskör telepítése szempont-
jából meghatározó jelentőségű az egyes ön-
kormányzati szintek rögzítése. Be kell lát-
nunk, hogy a magyar településhálózatban 
jelentős különbségek vannak település és te-
lepülés között. Önmagában az adott telepü-
lésen élők száma nem jelent tényleges mi-
nősítési szempontot. Lehet fejlődő és élhető 
egy település néhány száz lakossal is. A vá-
rossá nyilvánítási eljárás következtében akár 
néhány ezer lakosú település is joggal pályá-
zik a minősítő címre, míg adott esetben egy 
tízezres lakóközösség sem tekinthető valódi 
önkormányzati egységnek.

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról 
a tényről sem, hogy jelenleg 27 települési önkor-
mányzatnak a lakosságszáma nem éri el az 50 főt. 
A csekély lélekszámú települések száma és ará-
nya az elkövetkezendő időben vélhetőleg növe-
kedni fog. Ezen a tényen lehet siránkozni, de et-
től még a helyzet nem fog érdemben változni, az 
ezeken a településeken élő emberek számára is 
biztosítani kell(ene) a megfelelő önkormányzati 
közszolgáltatást. 

Mindenképpen fel kell tennünk a kérdést, 
hogy hol és hogyan fogalmazható meg az 
önkormányzatiság minimuma ma Magyar-
országon? Erre a kérdésre adandó választ 
húsz évig elodáztuk, de nincs további húsz 
évünk az érdemi válaszra. Húsz év eltelt, vál-
toztatni kell.

A legfontosabb javaslatok  
és elvárások

1
Az önkormányzati rendszer átalakításának op-

timális esetben együtt kell járnia az államház-
tartás egészének, valamint az oktatás- és egész-
ségügy átalakításával. A változtatás igényli az 
Alkotmány és a kétharmados törvények módo-
sítását, ezért széles körű politikai konszenzusra 
van szükség, hogy az átalakításra a lehető legszé-
lesebb egyetértés mellett kerüljön sor.  

2
Azt akarjuk, hogy valamennyi állampolgár 

pontosan meghatározott önkormányzati köz-
szolgáltatásban részesüljön, függetlenül attól, 
hogy milyen településen él. Meghatározandó, 
hogy egyes településtípusokon milyen jellegű 
közszolgáltatások biztosíthatóak. A differenci-
ált hatáskör telepítést a jelenleg hatályos Ötv. is 
lehetővé teszi, de eddig a kormányok és parla-
mentek nem éltek ezzel a lehetőséggel.

3
Garantálni kell az adott településen a helyben 

nem nyújtható szolgáltatás elérhetőségét, vagyis 
meg kell teremteni a szolgáltatáshoz való hoz-
záférés feltételeit. (Amennyiben megszüntetjük 
az iskolát, akkor biztosítsuk az iskolabuszt.) A 
meghatározott önkormányzati minimum-köz-
szolgáltatás elérhetőségét úgy kell garantálni, 
hogy azért ne kelljen pályázni. Ezért kistérségi 
terveket kell készíteni az alap közszolgáltatások 
teljes körű biztosítása érdekében.

4
A pályázatok a minimum-szolgáltatások felet-

ti fejlesztések megvalósítására vonatkozzanak. 
Az éves pályázati kiírások a tárgyévet megelő-
zően, az új költségvetés készítésével egyidejűleg 

készüljenek el. A forráshiány miatt elutasított 
pályázatok a következő pályázati időszaknak 
automatikus résztvevői legyenek. 

5
Az egyes feladatok és hatáskörök felülvizsgá-

latát követően oda kerüljenek a hatáskörök (ál-
lam, önkormányzat, civil szféra, gazdaság), ahol 
a legnagyobb a többlet hozzáadott érték, és ahol 
a legszínvonalasabb lehet a közszolgáltatás.  

6
Strukturális átalakítás helyett a működés 

gyakorlatát, színvonalát, hatékonyságát kell 
előtérbe helyezni; ne a közigazgatási, hanem 
a feladatellátási szint legyen a meghatározó. 

7
A hatáskör telepítés szintjének meghatározá-

sánál ne a lakosság száma, illetve az önkormány-
zat státusa (község, város, megyei jogú város, 
megye), hanem a feladat jellege és az érintettek 
körének nagysága legyen a meghatározó.

8
Az önkormányzatok anyagi fedezet nélkül 

újabb állami feladatot már nem tudnak vállal-
ni. A feszültség decentralizációja helyett a fe-
lelős munkamegosztás elve érvényesüljön.

9
Az egyes önkormányzati feladatok körzete-

sítésénél szükséges figyelembe venni a foglal-
koztatási helyzetet. (Sok kistelepülésen az ön-
kormányzat az egyedüli helyi foglalkoztató.)

10
Meg kell erősíteni a polgármesterek dönté-

si szerepét és súlyát. Jelenleg a polgármeste-
rek a képviselő-testületek foglyai, ami meg-
nehezíti a társulások működését is. 

Helyzetkép

www.toosz.hu
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11
Nagyobb védelmet és biztonságot kell nyújtani a 
jegyzőknek és a közigazgatási karnak, ám az ügyek 
száma és típusa figyelembe vételével a szétaprózó-
dott jegyzőségek koncentrálását el kell végezni. Nem 
a polgármesterek és az önkormányzatok száma sok, 
hanem az önálló polgármesteri hivatalok működé-
sének tartalmi felülvizsgálatát kell elvégezni. 

12
Az e-közigazgatás rendszerének kiépítésé-

vel egyidejűleg meg kell teremteni az e-ön-
kormányzás feltételrendszerét is. Az elekt-
ronikus közszolgáltatáshoz való hozzáférés 
alanyi jog legyen, és ne az egyes önkormány-
zatok teherbíró képességétől, illetve szándé-
kától függjön.

13
Az adópolitikában átfogó fordulatra van szük-

ség a központi és a helyi adók  arányának és mér-
tékének vonatkozásában. Valódi helyi bevételi 
források nélkül nem beszélhetünk valódi ön-
kormányzatokról, csupán sajátos, kormányzat-
tól függő végrehajtó szervezetekről.

14
Az átalakítással le kell zárni a különféle köz-

igazgatási és önkormányzati szintek vitáját. 
Szakmai alapelvként kezelendő, hogy csak egy 
komplex középszint működése indokolt.

15
A nagyobb községek, köztük a volt társköz-

ségi székhelyek, jelentős intézmény fenntartá-
si, ellátás szervezési, működtetési, fenntartási, 
fejlesztési gondokkal küszködnek, amelyek túl-
nyomó része normatív és célzott támogatások-
kal oldható meg. Koncentrálni kellene az opti-
mális településegyüttes kialakítására.

16
A város és környéke kapcsolatban a ha-

tósági igazgatás racionalitása által meg-
követelt együttműködéseken túlmenően 
erősíteni szükséges a kistérségi fejlesztési 
programok és stratégiák közös kialakítását, 
valamint az önkormányzati közszolgáltatá-
si feladatok térségi szemléletű fejlesztését. 
A közös érdekek felismertetését természe-
tesen lehet és kell is ösztönözni, viszont a 
támogatási rendszer kialakítása és működ-
tetése során a valóságos és tartós együtt-
működésekre valamint az életszerű kap-
csolatok megalapozására kell törekedni. A 
sokszínű településszerkezet és szolgáltatá-
si minőség miatt nem lehet csak kistérségi 
összefogásban gondolkodni, szorgalmazni 
kell a mikrokörzetek, településközi össze-
fogások létrehozását.

17
A létrejöttük óta a megyei jogú városok 

helyzete a magyar önkormányzati rendszer-
ben sok tekintetben tisztázatlan. Kidolgozan-
dó a megyei jog tartalma, a többi várostól va-
ló elkülönülés indoka. Megoldandó, hogy a 
megyei jogú város és értelemszerűen a me-
gyeszékhely ne idegen testként legyen része-
se az adott megyének. 

18
Sajátos a főváros és kerületei közötti hely-

zet, melyben meghatározó elem az egymás-
ra utaltság. Nem lehet támogatni azokat a 
törekvéseket, amelyek bármiféle politikai 
megfontolásból a kerületeket és a fővárost 
egymással mesterségesen szembe állítják. A 
Magyar Köztársaság fővárosának működő-
képessége nem csupán egy város, hanem az 
egész ország érdeke.

19
A megyei önkormányzatok a jövőben a gazda-

ság- és infrastruktúrafejlesztésben, a területi szin-
tű tervezésben, vállalkozások, munkahelyteremtő 
beruházások támogatásában, az elmaradott, hát-
rányos helyzetű térségek segítésében, s az eddig 
is ellátott intézményfenntartó szerepükkel vehet-
nek részt a területi szintet követelő feladatok ellá-
tásában. Az önkormányzati funkciókhoz azonban 
szüksége van a megyének is saját bevételi forrásra 
(pl. helyi adóra, amivel ma nem rendelkezik) és a 
kötelező területi önkormányzati feladatok kijelö-
lésére, amihez normatív állami támogatás is tár-
sul. A szétaprózódott településszerkezet követ-
kezményeként a lehetséges komplex középszint a 
megye lehet, melyhez meg kell erősíteni. A megyei 
önkormányzati választások rendszerét szükséges 
átalakítani (kistérségi több mandátumos egyéni 
választókerületi rendszerben, melyhez pártelvű 
kompenzációs lista társul).

20
Az elmúlt kormányzati kezdeményezések ku-

darca bizonyította, hogy a magyar közigazgatást 
szelvényeiben nem lehet átalakítani, és a valódi 
reform strukturális átrendezésekkel, térképrajzol-
gatással nem pótolható. Elengedhetetlenül szük-
ség van a közigazgatási (állami és önkormányzati) 
rendszer átfogó áttekintésére és részletes elem-
zésére működési és hatékonysági szempontból. 
A valóság tényleges megismerése nélkül csak lát-
szattevékenységről beszélhetünk, melynek kö-
vetkeztében az önkormányzati rendszer veszít 
fejlődési üteméből és eredményeiből.

A szakmai és gyakorlati vita húsz év után 
sem nélkülözhető, ezért kezdeményez-
zük, hogy az átalakítás ügyében az önkor-
mányzati szféra kezdjen átfogó párbeszé-
det, melyhez fórumot kínál a TÖOSZ és 
az ÖNkormányzat. 

Helyzetkép
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Gazdálkodás

A helyi adók stratégiai jelentősége

Sokan gondolják úgy, hogy a visszafogot-
tabb adóztatással kedvező helyzetet teremt-
het az önkormányzat mind a maga, mind az 
ott élők számára. És ez esetben nem egy-
szerűen politikai mérlegelésről van szó. Ha 
ugyanis a helyi adók mértéktartóbb alkal-
mazásával ösztönözhető a vállalkozók le-
telepedése vagy megtartása, növelhető a 
beruházási kedv, azzal együtt bővíthető a 
foglalkoztatás, akkor úgy mérsékelhetők a 
szociális kiadások, hogy azok legalább rész-
ben kompenzálják a bevételi veszteséget.
Az érintett összefüggéseket mérlegelve 

célszerű áttekinteni a bevételek alakulá-
sát, az azt befolyásoló tényezőket, hogy 
a külső körülmények változását rende-
leteikben követik-e a települési önkor-
mányzatok, és ha igen, hogyan. Esetleg 

Ha például a konvergenciaprogramban vál-
lalt központi ingatlanadót úgy vezetik be – eh-
hez nem sok hiányzott! –, ahogy azt elgondol-
ták, illetve az IMF javasolta, akkor a vagyoni 
típusú adók mellett, megszűnik a kommuná-
lis és az idegenforgalmi adó jelentős része is, 
azaz az adórendszer egyik fele. A másik felét 
pedig az iparűzési adó EU-s felülvizsgálata 
semmisítette volna meg

Végül, más és más okok miatt egyik szán-
dék sem valósult meg, a történtek azonban 
figyelmeztetőek. Jelzik, hogy sem politi-
kai, sem szakmai körökben nem tekinthe-
tő lezártnak a helyi forrásképzés hatályos 
rendszere. 

A „túlterjeszkedő” és – amint az tapasztal-
ható – változatlanul terjeszkedő közpon-
ti adók egyre nyilvánvalóbban kérdőjele-
zik meg létükben a helyi adókat. Nehezen 
védhető és fogadható el az úgynevezett 
„maradék elvű” helyi adóztatás. 

Az addig rendben van, hogy a központi adók 
által lefedett területet ne érintsék a helyi adók. 
Ám egyre nehezebb teljesíteni e jogos elvárást 
egy folyamatosan bővülő központi elvonás 
nyomásában, ami direkt és indirekt módon 
szorongatja a helyi forrásképzés lehetőségét. 
Ha pedig ez a helyzet, akkor

 éppen itt az ideje egy alapos helyzetfel-
mérésnek, amely egyértelműen megerő-
sítheti vagy alapjaiban kérdőjelezheti meg 
az előbbiekben részletezett radikális vál-
toztatás igényét.

az adóalapok szűkítésével – kedvezmé-
nyek és mentességek kiterjesztésével – 
vagy az adókulcsok (mértékek) valo-
rizálásával vagy éppen a valorizálás, 
mellőzésével stb.

Még mindig nyitott kérdés, hogy a gazdasá-
gi és társadalmi feszültségek kényszerében 
milyen mélységben és irányban változnak az 
adózási szabályok, ezen belül a helyi adók. Az 
utóbbi években, különösen 2007-ben, a helyi 
adókkal összefüggésben több olyan módosí-
tási szándék is megfogalmazódott, amelyek 
– ellentételezés nélküli – megvalósításukkal 
alapjaiban rengették volna meg a helyi for-
rásképzés teljes eszközrendszerét. Pontosab-
ban, ha azok úgy valósulnak meg, ahogyan 
az kompetens személyek részéről elhangzott, 
akkor értelmetlenné, távlatosan tarthatatlan-
ná válik az egész helyi adóztatás, illetőleg an-
nak maradéka. 

Politikai körökben ma már egyetértés mutatkozik abban, hogy hatályos adórendsze-
rünk megérett a felülvizsgálatra. A nagy kérdés annak hogyanja, mértéke, ütemezése 
– e tekintetben a nézetkülönbségek szinte feloldhatatlanok. Így például racionális-
nak látszik az a koncepció, hogy a közterhek felülvizsgálata csakis az államháztartás 
megújításával együtt valósulhat meg. A bevételek körében indokolt az adóalapok 
bővítése – a kedvezmények és mentességek szűkítésével –, azzal együtt az elvonás 
mértékének csökkentése. Ez kritikus felülvizsgálatát igényli majd félszáz olyan adó- 
vagy adó jellegű eszköznek, amely szükségszerű bürokratizmusával, végső soron 
kontraproduktív hatásával tarthatatlan. Ebben sincs talán vita, a nagy kérdés az, hogy 
a racionalizálásra érett közteherviselés érinti-e és hogyan a helyi adókat – teszi fel a 
kérdést a TÖOSZ helyiadó-szakértője. A témát februárban folytatjuk.

Merre tovább helyi adók?
Szerző: Szmetana György, a TÖOSZ helyiadó-szakértője
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Az lenne jó, ha a változtatást a rendszer fej-
lesztésének szándéka motiválná. Az viszont fe-
lettébb aggályos, ha nem ritkán kormányzati 
szinten történnek olyan kezdeményezések, me-
lyek a helyi adórendszer egyik, majd másik pil-
lérét úgy számolnák fel, hogy a lehetséges esz-
közpótlásnak még csak a gondolata sem merül 
fel. Mindez, vagy akár csak a helyi adók műkö-
désének formálissá tétele – éppen a rendszer 
megszilárdulásának szakaszában – lényegében 
nem pótolható bevételi veszteséget okoz vala-
mennyi önkormányzat gazdálkodásában. En-
nél is nagyobb probléma, hogy az autonóm ön-
kormányzatok alkotmányos jogának olyan súlyú 
veszélyeztetésével – minimum korlátozásával – 
szembesülhetünk, ami megvalósulása esetén az 
adóztatás, azzal együtt a pénzügypolitika továb-
bi erőteljes centralizálását szolgálja.

Rendszerszemléletű  
helyzetfelmérésre van szükség

A reális helyzetfelmérés, benne a történtek alapos 
elemzése, egy évek óta vajúdó kérdés végére tehet 
pontot: a helyi forrásképzés tényének és lehetőségé-
nek bemutatása mellett, választ adhat a helyi adók 
stratégiai jelentőségére is. Leginkább arra, hogy 
megerősödik a települési önkormányzatok gazdál-
kodásának szabadsága, vagy ellenkezőleg, a felülről 
vezérelt normatív támogatások mellett, megma-
rad a helyi forrásképzés szabályozásának kiszámít-
hatatlansága. Ennél csak egy rosszabb van: a helyi 
adóztatás lehetőségének kiüresített fenntartása.

A helyi adópolitika és a helyben formálha-
tó gazdaságpolitika eredményes végrehajtá-
sának elemi feltétele a kiszámítható eszköz-
rendszer, azaz a szabályozás biztonsága. 

A rendszerszemléletű helyzetfelmérés 
döntő fordulatot hozhat a bizonytalan-
ságot kiváltó okok visszaszorításában, a 
helyzet konszolidálásában. 

Mindehhez vegyük figyelembe azt is, hogy 
az ötletelő kezdeményezések sorában ugyan-
csak figyelmeztető, sőt fegyelmező erő, hogy 
az önkormányzatok finanszírozása nem felel 
meg az önkormányzati törvényben megfo-
galmazott feladatarányosság követelményé-
nek. Az ebből fakadó ellátási feszültségek 
széles körben tapasztalhatók. Ma úgy tűnik: 
a működőképesség megőrzésében nincs al-
ternatívája a helyi adóknak. Különösen nem 
tekinthető annak az eladósodás – kényszer-
szerű – vállalása. Hosszabb távon ugyanis 
nem tartható az a gazdálkodási gyakorlat, 
amely bővülő körben számol kötvények ki-
bocsátásával, hitelek felvételével. A türelmi 
idő lejártával a visszafizetés kötelezettsége 
végképp megpecsételheti az érintett önkor-
mányzatok gazdálkodását. Mindezek fenn-
tartásával: ha mégis csökken az önkormány-
zatok száma – követve a sokszor emlegetett 
angol modellt! – akkor jelentősen felértéke-
lődik súlyában és hatékonyságában a min-
denkori helyi adók szerepe. Ez viszont súly-
pont-áthelyezést vagy legalább -módosítást 
igényel a központi és a helyi adók viszonyá-
ban. Az utóbbiak javára. 

A helyi adórendszer tehát sem jelenében, 
sem a várható fejlemények ismeretében nem 
tekinthető olyan „kifutó” struktúrának, amit 
már nem érdemes megvizsgálni. Ellenke-
zőleg, ahogyan szükségszerűen változnak 
majd a központi szabályozókkal meghatáro-
zott közterhek, azok száma és mértéke, an-
nak arányában erősödhet a helyi forráskép-
zés és annak szerepe.

Vitathatatlan tény, hogy a települési önkor-
mányzatok évről évre bővülő körben vállalják 
a lakosság vagy a vállalkozók – vagy mind-
két szféra megadóztatását. Ez pedig a bevé-
telképzés mellett, a helyi adópolitika min-
dennapos vállalását, illetőleg felelősségét 

is jelenti. Az önkormányzatok tehát törvé-
nyes lehetőségükkel szélesebb körű jogviták 
vagy politikai konfliktusok nélkül önállóan 
és az adott makrogazdasági közegben ered-
ményesen élnek. 

A mégis felmerülő viták – gyakran lob-
biérdekek képviseletében megjelenítve – in-
kább abból fakadnak, hogy összességében a 
közteherviselés túlméretezett, ezért hát a 
kisebbnek vélt ellenállás irányában halad-
va keresik a kitörési pontot a különféle érde-
keltségű gazdasági közösségek. Igyekeznek a 
sokféle adótól megszabadulni, köztük a helyi 
adóktól is. Sőt, az elmúlt évek tapasztalata 
azt mutatja, hogy azoktól leginkább. 

Az a tétel, ami a nagy összefüggések és bevé-
teli adatok bűvöletében talán jelentéktelen, 
annak hiánya az adott településnek akár lét-
fontosságú feladatellátását veszélyezteti. 

Nem véletlen, hogy a helyi adók széles ská-
lán mozogva kínálnak lehetőséget, a helyi 
adottságoknak leginkább megfelelő eszköz 
kiválasztásával – a nyírségi kistelepüléstől 
a fővárosig. Ami az utóbbinak semmit sem 
jelent, az az előbbi számára meghatározó je-
lentőségű lehet!

Az tehát, hogy rendszerében melyik sza-
bályozó nyer megerősítést vagy a sokat em-
legetett egyszerűsítés jegyében, melyik szű-
nik meg, nem minden esetben bevételfüggő, 
pontosabban az érintett önkormányzat adott-
ságától (lehetőségétől) függő kérdés. És ez fo-
kozottan érvényes a helyi adókra.

A települések gazdasági, társadalmi adott-
ságai eltérőek, az önkormányzatok és a pol-
gármesteri hivatalok terhelése egyenetlen. 
A helyi adóügyi feladatok ellátása szétapró-
zott, jelentősek a személyi és tárgyi feltételek 
különbségei. Az igazgatási rendszer korsze-
rűsítését célzó operatív program prioritásai 
között szerepel a jogalkotás minőségének 
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javítása, a szervezetfejlesztés, a szolgáltató 
jelleg erősítése érdekében a humánerőfor-
rás minőségének javítása, a megújulási ké-
pesség növelése. Az eltérések a gazdasági, 
társadalmi adottságokban egyrészt objek-
tív, a településtől független okokból, más-
részt szubjektív, tehát a település magatar-
tására visszavezethető okokból alakultak 
ki. A helyi adóztatás eredményességi vizs-
gálata során nem hagyható figyelmen kí-
vül az a tény, hogy mára a helyi bevéte-
lek mértéke jelentősen befolyásolja a helyi 
önkormányzat költségvetésének nagysá-
gát, a költségvetés bevételi oldalának gya-
rapodását. A helyi adók az önkormányza-
tiság kezdeti időszakában nem játszottak 
komoly szerepet a helyi költségvetésben, a 
helyi adók bevezetését, alkalmazását, a la-
kosságnak az adóztatásba való bevonását, 
a helyi testületek oldaláról nagyfokú óva-
tosság jellemezte.

A helyi adóztatás első lendületét az 1990-
es évek közepe hozta, és ez egyértelműen 
a Magyarországon megjelenő transz- és 
multinacionális cégek megtelepedéséhez 
köthető. Ma már egyértelmű, hogy ezek 
a külföldi világcégek és az általuk „ho-
zott adóerő, adóképesség” fordulatot jelen-
tett. Ez a fordulat azonban nemcsak pozi-
tív, hanem negatív tendenciákat is hozott. 
Egyfelől a jogalkotás sokszor kiszolgálta a 
„lobbiérdekeket”, lásd az iparűzési adó adó-
alapjának következetes csökkentése, vagy 
2005-ben, amikor az Országgyűlés úgy ha-
tározott, hogy az iparűzési adót 2008-tól 
megszünteti. A központi jogalkotás bizony-
talansága mellett a helyi jogalkotók, tehát 
a képviselő-testületek sem álltak mindig 
a helyzet magaslatán. Ezt az állításunkat 
a 2001. évi számvevőszéki vizsgálat meg-
állapításai egyértelműen alátámasztják. A 

helyi képviselő-testületek egyszerűen nem 
tudták kezelni azt a bevételnagyságot, amit 
a multinacionális cégek befizetései jelen-
tettek. Másfelől beindult egy úgyneve-
zett „adóverseny” a települések között, ki 
ad nagyobb, hosszabb távú kedvezményt 
vagy mentességet, annak érdekében, hogy 
a településen nagyvállalkozás megvesse a 
lábát. Ez az adóverseny mind a mai napig 
tart, és a közvéleményben, a sajtóban, a 
központi jogalkotásban meg a helyi adó-
politikát alakítókban más és más vélemé-
nyeket szül. A helyi adóztatásnak ma már 
több más szempontot is ki kell szolgálnia. 
Egyrészt az európai uniós tagságból faka-
dó jogharmonizációt, másrészt a nagyon 
hektikus képet mutató gazdasági helyzet 
elvárásait, és az utóbbi két év válságidő-
szakához történő igazodást. Egy makro-
gazdasági szintű vizsgálatnak egyértelmű 
képet kell adnia arról, hogy hol áll a helyi 
adó. A tudományos közéletben, a szakmá-
ban már felmerült, hogy szükséges-e, és ha 
igen, milyen irányban a helyi adóztatásra 
vonatkozó szabályok, illetve a helyi adóz-
tatás rendszerének megújítása. 

A helyi adóbevételek aránya az összes ön-
kormányzati bevételen belül az 1996. évi 5,7 
százalékról 2007-re 15 százalékra emelke-
dett. Összege ugyanezen időszak alatt 80,8 
milliárd forintról 505,3 milliárdra nőtt. 

Az egyes településtípusok eltérő mérték-
ben részesednek a helyi adókból. A közsé-
gekhez – ahol a lakosság 36 százaléka él – 
az összes helyi adóbevétel 11 százaléka folyt 
be, míg a főváros és a kerületek az adóbe-
vétel 41 százalékát kapták, holott a lakos-
sági részarányuk csak 18 százalékot tett ki 
a 2007. évben. Változott a helyi adóbevé-
telen belül az egyes adónemekből szárma-
zó adók részesedése is.

Súlyponti kérdések a helyi adók  
jövőjét illetően

Segíti-e a mindenkori pénzügy-, illetőleg gaz-
daságpolitika a helyi adók alkalmazásának bő-
vülését? Milyen fékező hatások mutatkoznak a 
gazdaság-, illetőleg pénzügypolitika és a helyi 
adóztatás összefüggésében? Az önkormányza-
tok képesek-e a számukra kedvezőtlen külső 
körülményeket – szabályozók és azok bizony-
talansága stb. – tompítani, vagy áthidalni a 
rendelkezésükre álló eszközök megfelelő al-
kalmazásával? Elfogadhatónak tekinthető-e a 
központi adók változó (folyamatosan bővülő) 
és a helyi adók változatlan struktúrája?

Összességében: indokolt értékelni mindkét 
pillér – lezártnak semmiképpen sem tekint-
hető – állapotának hatását a gazdaságra, 

hiszen egy erősödő gazdaság növeli mind a 
helyi, mind a központi adók eredményessé-
gét, ellenben stagnálás esetén mozgásterük 
beszűkül. (Ez irányadónak tekinthető a ha-
tályos eszközök alkalmazására és talán még 
jobban azok felülvizsgálatára.) Ugyancsak 
vizsgálatot indokolna , hogy

az eltérő adottságú települések vajon mi-
lyen színvonalon képesek adóhatósági te-
endőiket ellátni? Lehet-e, érdemes-e az 
adóügyi munka centralizált „továbbfej-
lesztésében” gondolkodni?

Mindezek mellett: „a helyi adóbevételek mi-
lyen hatást gyakorolnak a települési önkor-
mányzatok gazdálkodására, milyen mértékben 
nőtt a szerepük az önkormányzati feladatok fi-
nanszírozásában; az önkormányzati adóható-
ság tevékenysége és feladatellátásnak feltéte-
lei hogyan alakulnak; hogyan befolyásolta az 
adóztatás törvényességét a másodfokon eljá-
ró közigazgatási hivatalok helyi adóztatással 
kapcsolatos hatósági ellenőrző, felügyeleti te-
vékenysége.”
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Egy komplex helyzetelemzés jelentősen 
segítheti az adórendszer egészének meg-
alapozott – hosszabb távra előre tekintő! – 
megerősítését, vagy felülvizsgálatának szük-
ségét, egyúttal fékezheti a rövid távon talán 
praktikus, de távlatosan elfogadhatatlan lé-
pések megtételét. (Igazán csak ez segítheti a 
parttalan ötletelések visszaszorítását – ben-
ne az olyan jól hangzó megoldások favori-
zálását, ami az adórendszer egyszerűsítése 
címén valójában a helyi adók felszámolá-
sát célozza.)

Mindezek ismeretében látni kell: nem egy-
szerűen a helyi adók alkotmányos védelméről 
van szó – noha lemondani erről sem lehet! – a 
tét az autonóm önkormányzatok jelenét és jö-
vőjét befolyásoló szabályozók megőrzése, eset-
leges fejlesztése. Ez viszont már az ország mű-
ködőképességét érintő kérdés – nem szólva 
annak kedvező vagy kedvezőtlen nemzetkö-
zi megítéléséről.

Egy átfogó, tudományos igényű – a gyakorlati, 
szakmai tapasztalatokat hasznosító – elem-
zés várható eredményei: választ kaphatunk 
a helyi adóztatást érintő és működését/mű-
ködtetését befolyásoló az előbbiekben részle-
tezett súlyponti kérdésekre. A várható vála-
szok, illetőleg az eddig is vizsgált részleteken 
túlmutató nagyobb összefüggések bemuta-
tása alapja lehet annak az államháztartási 
és adóreformnak, amely nem tűr halasztást: 
részben a gazdaság állapota, részben – azzal 
szoros összefüggésben – a romló makrogaz-
dasági mutatók miatt. 

Egy ilyen tartalmú elemzés a helyi adóztatás 
valószínűsített, de eddig tényszerűen fel nem 
tárt feszültségpontjainak és lehetőségeinek 
bemutatásával nagyban hozzájárulhat a kor-
mányzat törvényt előkészítő (megalapozó), 
illetőleg az Országgyűlés törvényhozó mun-
kájának színvonalas teljesítéséhez. 

Gazdálkodás

– Mit jelent az adóerő-képesség vizsgálat, 
és hogyan működik a jövedelem-differenci-
ák mérséklését szolgáló rendszer? 
– A bevételorientált önkormányzati 

forrásszabályozáson belül a jövedelemkü-
lönbség mérséklés olyan mechanizmus, 
amely az önkormányzatok helyi bevételi 
lehetőségeiben meglévő eltéréseket hiva-
tott csökkenteni. 

A helyi bevételeket 1998-ig a lakhelyen 
maradó személyi jövedelemadó (szja) hatá-
rozta meg. A jövedelemkülönbség mérsék-
lés ekkor az szja egy főre jutó összegében 
meglévő különbségeket simította ki. A ko-
rábbi években ugyanis a helyi adók csupán 
két-három százalékot képviseltek az ön-
kormányzatok bevételein belül. 1999-ben 
ez elérte a tizenhárom százalékot, ami-
ből az iparűzési adó tizenegy százalékpon-
tot tett ki. 1999-től ezért került a számí-

tásba az iparűzési adó is, hiszen ez mára 
már a bevételek tizennégy százalékát je-
lenti, az egyes önkormányzatok szintjén 
nagy szóródással. 

A jövedelemkülönbség mérséklés alapja 
azonban nem a tényleges iparűzési adó bevé-
tel, hanem az úgynevezett iparűzési adóerő-
képesség, ami nem más, mint az átlagos erő-
feszítés mellett beszedhető adóbevétel. 

– De miért?
– Mert az önkormányzatok adóbevétele 

nagyrészt saját döntéseiktől (pl. bevezetik-
e az iparűzési adót, milyen kulccsal és kedvez-
ményekkel) függ. Vagyis: a bevételi potenciál 
nem egyenlő a beszedett adóval. Az iparűzé-
si adóerőképesség a települési önkormányzat 
adóelőlegét meghatározó iparűzési adóalap 
1,4 százalékát jelenti (a maximális, 2%-os adó-
mérték mellett).

Vajon a helyhatóságokat mennyire teszi el-
lenérdekeltté az adóerő-képesség vizsgála-
ton alapuló költségvetési kiegyenlítő rend-
szer a saját források képzésében, vagy éppen 
ellenkezőleg: kifejezetten ösztönöz az ipar-
űzési adó kivetésére.  Rozsi É. Judit, a Pénz-
ügyminisztérium önkormányzati költségvetési 
főosztályának vezetője interjúnkban az utóbbi 
álláspontot képviseli, s beszél a 2010-ben vár-
ható változásokról is.

Gazdagok a szegényekért
Beszélgetés Rozsi É. Judittal

Szerző: Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium munkatársa
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Gazdagok a szegényekért
Beszélgetés Rozsi É. Judittal

– Melyik önkormányzat tekinthető a jövede-
lemdifferenciálás haszonélvezőjének, és me-
lyik kárvallottjának? Milyen a költségvetés-
be befizetők és az onnan – ezen jogcímen – 
forrásokat kapók aránya?
– A helyben maradó személyi jövedelem-

adó és az iparűzési adó egy főre jutó össze-
ge nagymértékben szóródik az egyes önkor-
mányzattípusok, ezen belül a települések 
között. A személyi jövedelemadó a főváros-
ban háromszorosa a községeknél mérhető-
nek. Az iparűzési adóerőképesség még ennél 
is szélsőségesebb eloszlást mutat. A községek-
nél kimutatottnál a főváros csaknem nyolcszo-
ros, a megyei jogú városok négyszeres – egy 
főre jutó – összeggel rendelkeznek.

A hatályos iparűzésiadó-rendelettel bíró 
települési önkormányzatok maguk becsülik 
meg adóerő-képességüket a mutatószám-fel-
mérés során. Azon önkormányzatok adóerő-
képessége, amelyek nem vezették be az ipar-
űzési adót, megegyezik az önkormányzattípus, 
azon belül a népességszám szerinti kategó-
riába tartozók adóerő-képességének számí-
tott átlagával – ebben nincs benne a legala-
csonyabb és legmagasabb adóerő-képességű 
önkormányzatok egy-egy tizedének adata.

A jövedelemkülönbség mérséklés érdeké-
ben két irányban hat a szabályozás. Egyfelől 
azoknál az önkormányzatoknál, amelyek-
nél a helyben maradó személyi jövedelem-
adó és iparűzési adóerőképesség együttes, 
egy lakosra jutó összege nem éri el a telepü-
léstípus jellemző átlagos szintjét, ott a bevé-
telt kiegészítik az említett szintig.

A 2010. évre az önkormányzatok 93 százalé-
ka, 2961 település részesül ilyen címen kiegé-
szítő támogatásban. Arányát tekintve a legtöbb 
Baranya, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében, a legkevesebb Komárom-
Esztergom, Pest és Fejér megyében van. 

Ahol pedig sok a személyi jövedelemadó és 
nagy az iparűzési adóerő-képesség, ott az általá-
nosnál kisebb mértékű állami hozzájárulásban ré-
szesülnek. Ha az egy lakosra jutó összeg az adott 
önkormányzatnál meghaladja a településkate-
gória átlagát, akkor csökkennek az önkormány-
zatot megillető központi költségvetési kapcso-
latból származó források. 

A beszámítással érintett települések száma 
2010-ben 131, az összes önkormányzathoz ké-
pest négy százalékot képvisel. A főváros mellett 
– arányát tekintve – a legtöbb Pest, Komárom-
Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében, 
míg a legkevesebb Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében van. 

A beszámítás összege maximalizálva van. 
Nem terjedhet túl a települési önkormányza-
tot a kötelezően ellátandó feladatai után meg-
illető normatív hozzájárulások összegének 90 
százalékán.

Fontos megjegyezni, hogy a beszámítással 
érintett önkormányzatok nem a költségvetést 
gazdagítják, hiszen az elvont forrás a jövede-
lemkülönbség mérséklés rendszerébe kerül, 
kiegészíti azon központi forrásokat, ame-
lyek a gyengébb jövedelmi helyzetű önkor-
mányzatokat segítik.

– Melyek a rendszer pozitív és negatív hatásai?
– A legfőbb pozitívuma, hogy segíti azon 

önkormányzatok gazdálkodását, amelyek 
önhibájukon kívül nem képesek megfelelő 
összegű helyi bevételt előteremteni a gazda-
sági vagy környezeti adottságaik miatt. 

Számokkal kifejezve: az elmúlt években jö-
vedelemkülönbség mérséklésre 100-110 mil-
liárd forint jutott a központi költségvetés-
ből, amit 30–35 milliárd forint beszámítás 
egészített ki. 2010-ben a jövedelemkülönb-
ség mérséklés során 96,5 milliárd forint ál-
lami támogatás mellé 38,6 milliárd forint el-

Gazdálkodás

vonás társul. Így mindösszesen 135,1 milliárd 
forint kerül a „gyengébb” jövedelmi hátterű 
önkormányzatokhoz, lehetővé téve számuk-
ra feladataik elfogadható színvonalú ellátá-
sát. A korábban említetteknek megfelelően 
látható, hogy az önkormányzatok túlnyomó 
többségének gazdálkodására pozitív hatást 
gyakorol a rendszer. 

Kétségtelen, hogy azok az önkormányza-
tok, amelyek a nagy összegű helyben maradó 
személyi jövedelemadóra vagy iparűzési adó-
ra alapozva gyorsabb gazdasági fejlődési pá-
lyát tudnának befutni, sérelmezik az elvonás 
gyakorlatát. Ha azonban ez a szolidaritás nem 
érvényesülne az önkormányzatok között – így 
közvetve a területükön közszolgáltatást igény-
be vevők között – áthidalhatatlan szakadék 
tátongna. Ez sértené az állampolgárok alkot-
mányos jogait is, hiszen mindenki számára le-
hetőséget kell teremteni a hasonló színvonalú 
közszolgáltatások igénybevételére. 

– Egyetért ön azzal, hogy ez a rendszer nem 
ösztönzi az önkormányzatokat saját forrá-
saik mozgósításában?
– A jövedelemkülönbség mérséklésének 

semmiképpen nem célja az önkormányza-
tok bevételi érdekeltségének megszünteté-
se, az iparűzési adó kivetésének és beszedésé-
nek visszafogása. Pontosan emiatt van, hogy 
nem a beszedett iparűzési adót veszik figye-
lembe, hanem csupán az átlagos erőfeszítés 
mellett realizálható bevételt. Az előzőekben 
már említettem, hogy a maximális 2 százalékos 
adókulcs helyett az iparűzési adóerőképesség 
csupán 1,4 százalékkal számítódik az iparűzé-
si adóalapokból. Ez ösztönzi az önkormányza-
tokat arra, hogy a beszedhető iparűzési adót 
tényegesen realizálják. A fennmaradó 0,6 szá-
zalékpont teljességgel érintetlen marad a mér-
séklési számítás által. Az alacsony adókulcs 
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alkalmazásáról, kedvezményként a helyi vál-
lalkozásoknál hagyásáról az önkormányzat sa-
ját maga dönthet.

A beszámításra ráadásul csak viszonylag tág 
„mentes” sáv után kerül sor a településkate-
gória 120 százaléka felett. Az elvonás sávosan, 
progresszíven emelkedő kulcsokkal történik. 
120 százalék után az összeg egynegyedét von-
ják el, aztán fokozatosan növekedve 200 száza-
lék felett már a 90 százalékát. Ebből is látható, 
hogy csak a kifejezetten „kirívó” jövedelműek-
nél van jelentős összegű beszámítás, de ese-
tükben is legfeljebb – a korábban már említett 
– a kötelező feladatellátás utáni normatívák 
90 százalékát jelentő maximumig.

Megállapítható, hogy a beszámítás után is 
több olyan önkormányzat van, amelynél az át-
laghoz képest még mindig többszörös az egy 
főre jutó helyben maradó személyi jövede-
lemadó és iparűzési adóerőképesség. A jöve-
delemkülönbség mérséklés tehát nem veszi 
el a kiemelkedő források teljes egészét, nem 
„kiegyenlít”, hanem csupán azok egy részét 
csoportosítja át a helyi bevételekkel kevés-
bé jól ellátott önkormányzatokhoz. 

A beszámítással érintett települések ráadásul 
2009-ig az elvont összeg 25 százalékát vissza-
kapták, amennyiben legalább ennyit saját for-
rásból beruházásra fordítottak. A 2009. évi – 
módosított – költségvetési törvényben foglalt 
szabály szerint már az elvonás 35 százaléka jár 
vissza, de 2010 helyett csupán 2011-ben.

– Egyes vélemények szerint ez a rendszer 
összekeveri az önkormányzatoknak az át-
vállalt állami feladatok elvégzése után já-
ró kompenzációt és a rászorultsági alapon 
járó támogatást.
– Az önkormányzatokról szóló törvény közel 

azonos feladat- és hatáskört telepít minden te-
lepülési önkormányzathoz. Az ezek ellátásához 

szükséges forrásokat az önkormányzatok saját 
bevételei, az átengedett központi adók, a költ-
ségvetési normatív hozzájárulások és támoga-
tások együttesen kell, hogy biztosítsák.

A feladattelepítés viszont nem veszi figye-
lembe az önkormányzatok eltérő bevételi po-
tenciálját. Az elmúlt években többször felme-
rült az önkormányzati feladat- és hatáskör 
átrendezésének szükségessége a kapcsolódó 
finanszírozással együtt, erre azonban sajnos 
mindeddig nem került sor. 

Látni kell, hogy míg a feladatokhoz kapcso-
lódó normatív hozzájárulások és támogatá-
sok egyformán járnak minden településnek, 
addig a helyi bevételek, amelyekből ki kelle-
ne egészíteni a központi költségvetésből ka-
pott forrásokat, nem mindenkinél teremtőd-
nek meg a megfelelő mértékben. Ezért is van 
szükség a jövedelemkülönbség mérsékléshez 
hasonló kiegészítő mechanizmusokra.

Az önkormányzatok természetesen azt sze-
retnék, hogy az állami normatívák teljes egé-
szében fedjék le a kötelező feladatok kiadá-
sát, a helyi bevételeket pedig fordíthassák saját 
szakmapolitikai, fejlesztési stb. céljaikra. 

Ez több szempontból teljesíthetetlen elvárás. 
Gondoljunk csak arra, hogy az önkormányzatok 
maguk határozzák meg a feladataik terjedelmét 
és ellátásuk módját, így a hozzájuk kapcsolódó 
kiadások korlátlanokká és önkormányzaton-
ként eltérővé válhatnának, így kinek-kinek „sa-
ját normatívát” kellene adni. Ez a magyar GDP 
és – a jelenleg sem alacsony – jövedelemcent-
ralizáció mellett nem járható. 

– Miért kell a költségvetésen belül több ki-
egyenlítő, rászorultságot támogató rendszert 
működtetni? Nem volna-e hatásosabb egyet-
len rendszerbe összevonni őket?
– A jövedelemkülönbség-mérséklő rend-

szer céljában, logikájában és eszközeiben is 

eltér a különféle kiegészítő támogatásoktól. 
E rendszerek nem párhuzamosan hatnak, ha-
nem egymásra épülnek. 

A jövedelemkülönbség mérséklés cél-
ja a legnagyobb súlyú helyi bevételekben 
rejlő szóródás tompítása. Ez azonban nem 
mindig elégséges a zavartalan feladatellátás-
hoz, ugyanis ezt követően is vannak még olyan 
önkormányzatok, amelyek működése forrás-
hiányos marad. Az ő számukra nyújt segítsé-
get az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévő települési önkormányzatok (önhiki) 
támogatása. Az önhikit azok az önkormány-
zatok igényelhetik, amelyeknél az elvárható 
bevételek és az elismerhető kiadások műkö-
dési forráshiányt mutatnak, továbbá a saját 
források maximális feltárása és a kiadások 
lehetséges csökkentése mellett sem képe-
sek a kötelező feladatok ellátására. 

– Az adóerő-képesség vizsgálat szigorúan 
bünteti, ha egy önkormányzat jelentősen 
alulbecsüli iparűzési adóbevételeit, hogy 
így majd utólagosan számoljon el a köz-
ponti költségvetéssel. Az elmúlt év, de talán 
még az idei meg a következő is inkább arról 
szól, hogy az iparűzési adóbevétel elma-
radhat a bevételi várakozásoktól. Végeztek 
becsléseket arra vonatkozóan, hogy az ön-
kormányzatok hét–tíz százalékos vagy en-
nél is nagyobb iparűzési adóbevétel-kiesé-
sének milyen pénzügyi hatása lehet?
– Az iparűzési adóerő-képességet az önkor-

mányzatok a tárgyévet megelőzően, a mutató-
szám-felmérés során becslik meg. Mivel az ipar-
űzési adóbevallások jellemzően a tárgyév 
május 31-ig érkeznek be, ezért az önkor-
mányzatok – egészen a 2009. évig – a júli-
usi normatíva lemondás/pótigénylés során 
kamatmentesen korrigálhatták iparűzési adó-
erő-képességüket, ezzel együtt jövedelemkü-
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lönbség mérséklési támogatásukat. Sőt, az év 
végi elszámolás során sem kellett kamatot fi-
zetniük azon támogatási összeg után, amely-
ről „önhibájukon kívül” nem tudtak lemon-
dani. Ezt okozhatta például egy július 15-e 
után benyújtott, naptári évtől eltérő adóévet 
választó adózó bevallása vagy záró bevallás, 
esetleg új adózó bejelentkezése. De az önkor-
mányzati adófelderítés okozta adóerő-képes-
ség növekedés miatti támogatás visszafizeté-
se sem kamatozik.

Csupán azon önkormányzatoknak kell fi-
zetniük kamatot, amelyek hibásan számol-
ták ki adóerő-képességüket, és az év köz-
beni folyamatok alapján sem módosították 
azt idejében. 

Ami az adóbevétel-kiesést illeti, az októbe-
ri lemondás során az önkormányzatok nem 
jeleztek drasztikus csökkenést az iparűzé-
si adóerő-képességben. Sőt, a 2010. évre há-
rom százalékos növekedést prognosztizáltak. 
Ez nem az iparűzési adó visszaesése felé mu-
tat. Ha ez mégis bekövetkezne, az adóerő-ké-
pesség csökkenés automatikusan magasabb 
jövedelemkülönbség mérséklési támogatást 
fog az érintett településeknél generálni.

– Várható-e változás, s ha igen, milyen vál-
toztatásokra lenne szükség?
 – Január elsejétől a helyi iparűzé-

si adóval összefüggő adóigazgatási hatás-
köröket – a 2010-es adóévtől kezdődően 
– az önkormányzati adóhatóságtól az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (APEH) 
telepítik. Az adóból származó bevétel, illet-
ve az adónem bevezetésének, működtetésé-
nek, megszüntetésének joga azonban továbbra 
is a helyi önkormányzatokat illeti meg.

Az adóbevallások APEH-hez való beadása 
adminisztrációs könnyítést jelent mind az ön-
kormányzatok, mind az érintett adózói kör-

nek. A helyhatóságok mentesülnek a 2010-es 
évre – és azt követő évekre – vonatkozó bevallá-
sok feldolgozásának, az adózók ellenőrzésének 
nehézségeitől, a több telephellyel rendelkező 
adózóknak pedig elég az eddigi több iparűzé-
si adóbevallás helyett csupán egyet – települé-
sek szerinti bontásban – készíteniük. 

A törvénymódosítás hatására az utolsó, ön-
kormányzatokhoz érkező iparűzési adóbevallá-
sok a 2009. évről szólóak. A 2010. adóévhez kap-
csolódó bevallásokat már az APEH-hez kell beadni. 
Ennek megfelelően az önkormányzatok a 2009. 
évi adóévről fognak teljes körű saját információ-
val rendelkezni. 

A 2010. évi adóelőleget megalapozó további in-
formációt már csak az APEH-től szerezhetnek. Így 
bizonytalanabbá válna az adóerő-képesség becslése. 
Ezért a becsült adatokról az adóerő-képesség számí-
tást fokozatosan át kell állítani tényadatokra, amik 
sokkal kiszámíthatóbb önkormányzati költségvetési 
tervezést tesznek lehetővé. Ezt az önkormányzatok 
egy része évek óta szorgalmazza, hiszen az iparűzé-
si adóalap évközi változásának érvényesítése az év 
végi elszámolásban olykor nagy összegű visszafize-
tést eredményezett, ami bizonytalanná tette az ön-
kormányzati gazdálkodást.

2010-ben tehát az iparűzési adóerő-képesség 
számításának alapja a 2009. évről szóló beval-
lásokban szereplő adóalap. Ennek feldolgozá-
sát követően, 2010. július 31-én kell elszámol-
ni – a normatíva lemondással/pótigényléssel 
egyidejűleg – a 2010. évi mutatószám-felmé-
réskor becsült iparűzési adóerő-képességgel. 
Minthogy ezen időpont után már nem válto-
zik az adóerő-képesség, év végén csupán a nor-
matív hozzájárulások alakulásának a jövede-
lemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával 
kell az önkormányzatnak elszámolnia, a már 
megszokott gyakorlatnak megfelelően.

2011-től az iparűzési adóerő-képesség min-
dig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő 

adóalapból fog előállni. Ugyanúgy, ahogyan a szá-
mítás másik tényezője, a helyben maradó szemé-
lyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban 
bevallott és településre kimutatott összeggel sze-
repel a számításban. Így a jövedelemkülönbség 
mérséklési támogatás vagy elvonás előre meg-
határozott, fix összeg marad, amivel az önkor-
mányzat az egész év során számolni tud.

Ennél nagyobb eltérést egy jövőbeli Ötv. 
módosítás okozhat, ami az önkormányzati 
feladat- és hatáskörök, valamint az ezekhez 
rendelt források átrendezésével, a bevételek 
új típusú koncentrálódásával járna.  
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– Vezetői karrierje 15 évesen kezdődött. Hogy’  
is történt az a bizonyos kombájn-vezetés?
– A középiskolában úgynevezett 5+1-es osz-

tályba jártam Békésen. Ez azt jelentette, hogy 
öt napig az elméletet tanultuk, a hét hatodik 
napján pedig mezőgazdasági gyakorlatot vé-
geztünk. Utóbbi keretében 15-től 18 éves ko-
romig négy nyáron át valóban kombájnt ve-
zettem. 

– Ön tizenkilenc éves kora óta a községhá-
zán dolgozik. Tizennyolc évvel ezelőtt viszont 
úgy döntött, hogy elindul az akkori időközi 
polgármesteri választáson. Miért?

Kaszai János 1945-ben született, azon a tavaszon, 
amikor nem sokkal előtte a pár hónapos Vésztői 
Köztársaság elbukott. Tősgyökeres vésztői, s néha 
viccesen úgy fogalmaz, már az édesapja is a szolgál-
tatásban dolgozott: kocsmáros volt. Kaszai János 
hamarabb vezetett kombájnt, mint települést. A 
kombájn fülkéjébe már 15 évesen beülhetett, Vész-
tő polgármesterévé pedig 47 évesen választották 
meg. Immár 18 éve megszakítás nélkül vezeti szülő-
helyének önkormányzatát, amely az ő polgármes-
tersége idején, 2001-ben városi címet kapott. Kaszai 
János 46 éve dolgozik Vésztőért, az ősszel viszont 
befejezi a polgármesteri munkát.   

– A lakosság részéről többen megkerestek, és 
arra ösztönöztek, hogy induljak. Mivel az ak-
kor tervezett nagy fejlesztések (telefonhálózat, 
egészséges ivóvíz, gázhálózat, szennyvíztisz-
tító) előkészítésében részt vettem, úgy gon-
doltam, ezek megvalósításában szintén részt 
kell vállalnom. Két év alatt kiépítettük a ve-
zetékes gázhálózatot, rácsatlakoztunk a kö-
zép-békési ivóvízbázisra, elkészült a telefon-
hálózat, megépítettük az 500 köbméter/nap 
kapacitású szennyvíztisztítót. Tehát az a két 
esztendő eredményesen zárult, így 1994-ben 
úgy éreztem, folytatnom kell a polgármeste-
ri munkát.

„Lekéste” a Vésztői Köztársaságot*

Interjú Kaszai János polgármesterrel

Szerző: Magyari Barna újságíró

*  Az úgynevezett Rábai-féle Vésztői Köztársaságot 1944 végén kiáltotta ki a kommunista párt nagyhatalmú helyi vezető-
je, majd bejelentette, hogy köztársasága csatlakozni kíván a Szovjetunióhoz. A Rábai-féle Vésztői Köztársaság 1944 de-
cemberétől 1945. február végéig tartott.

Arcok

Mindenért fizetni kell?
Avagy téradatok és kezelésük szabad hozzáféréssel

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) által 
szervezett konferencia 2010. február 25-én lesz Bu-
dapesten a FVM Színháztermében. A délelőtti prog-
ram 10 órakor kezdődik, témája: Az önkormányzati 
feladatok (tér)informatikai problémái. A konferenciát 
megnyitja és a szekcióvitát vezeti Barkóczi Zsolt, a 
HUNAGI elnöke. A megjelenteket köszönti Sirman 
Ferenc, az FVM szakállamtitkára, a rendezvény fő-
védnöke. A vitára meghívott előadók: dr. Kerekes 
Zsuzsanna, az Adatvédelmi Ombudsman Hivatalá-
nak főosztályvezetője, Prajczer Tamás, a GeoX Kft. 
ügyvezető igazgatója és Tóth Sándor, az FVM főosz-
tályvezető-helyettese.

A délutáni program címe: Önkormányzati 
(tér)informatikai problémák, megoldások külföl-
dön. A szekció vezetője dr. Remetey-Fülöpp Gá-
bor, a meghívott előadók pedig Prof. dr. Rui Ped-
ro Juliao (EUROGI Executive Committee), dr. Eva 
Klien (Humbolt Projekt) és Athina Trakas (Open 
Geospatial Consortium). Ezt követi a Továbblé-
pési lehetőségek című szekcióvita, melynek mo-
derátora Mikus Dezső, előadói pedig Székács 
Szabolcs (European  Comission), Szittner Károly 
(MEH Informatikai Államtitkárság), Juhász Géza 
Péter és Dolleschal János (Cascadoss Magyar-
ország Egyesület) valamint Koleszár András, aki 
a Közösségi építésű téradatok Magyarországon 
címmel tart korreferátumot.

A konferenciát nyílt vita zárja, melynek mode-
rátora Juhász Géza Péter, a Cascadoss Magyaror-
szág Egyesület elnöke.

Támogatók: ESRI Magyarország Kft.,  
HungaroCAD Kft., Varinex Zrt., Tekiré Kft.

A szervezők szeretettel várják a polgármesterek és a 
térinformatikai szakemberek jelentkezését!
A konferencia ingyenes, de regisztrációt igényel, amit  
a www.hunagi.hu honlapon közzétett regisztrációs 
űrlap kitöltésével lehet megtenni.



Kaszai János. Vésztőn született 1945. április 8-án. Nős, két felnőtt gyermeke és két unokája 
van. A városházán 1964. január 2. óta dolgozik. Előbb előadóként, majd vb-titkárként, később 
jegyzőként tevékenykedett. Polgármesterré 1992 októberében választották meg először. Az-
óta négyszer választották újra. A Békés Megyei Önkormányzat képviselő-testületének 1994 
óta tagja. Több mint tíz éven át a Vasutas Települések Szövetségének (VTSZ) országos elnöke 
volt. Megalakulása óta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás alelnöke. 
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„Lekéste” a Vésztői Köztársaságot*

Interjú Kaszai János polgármesterrel

– Miben változott a legtöbbet Vésztő az utób-
bi évtizedekben?
– Én már több mint 45 éve dolgozom a köz-

ség- majd a városházán, tehát jócskán tudok 
különbséget tenni az akkori és a mai Vész-
tő között. De azt hiszem, azok is nagyon jól 
érzékelik a változást, akik régebben elmen-
tek településünkről, és csak ritkán járnak 
haza. Aki viszont mindennap itt él, az ta-
lán nem látja ilyen szembetűnően a válto-
zásokat, hiszen a fejlesztések folyamatosan 
és több részletben történtek. Talán az infra-
strukturális fejlesztések a leglátványosabbak.  
Amikor polgármesterré választottak, a vész-
tői utak negyede volt szilárd burkolatú, ma 
ez az arány 96 százalék. A szennyvízhálózat 
tíz százalékban volt kiépítve, jelenleg a ki-
építettség 35 százalékos, de 2010–11-re el-
érjük a 85 százalékot. Ezeken kívül átszer-
vezéseket végeztünk a zavartalan működés 
érdekében, összevonásokkal új intézménye-
ket hoztunk létre.

– Vésztő életében az utóbbi bő egy évszá-
zadban meghatározó szerepet játszott a vas-
út, aminek ön is nagy elkötelezettje. Honnan 
ez a nagy ragaszkodás?
– A vésztői vasútállomás közelében szü-

lettem. Így azt mondhatom, már gyer-
mekként belém ivódott a vonatok, a vas-
úti közlekedés szeretete. A vasúthoz való 
ragaszkodás egész életemben végigkísér, s 
tisztában vagyok vele, itt Vésztőn és a tér-
ségben sok embernek a megélhetését je-
lenti a MÁV.

– Az utóbbi húsz évben Vésztőt és környékét 
többször is fenyegették különféle vonalbezá-
rási tervek. A város az ön vezetésével eddig 
eredményesen harcolt azért, hogy a vasút 
megmaradjon. Miként sikerült ez?

– Az 1990-es évek elejétől valóban valameny-
nyi kormány zászlajára tűzte a vasúti mellék-
vonalak bezárását. Szerencsére, egészen most 
decemberig, ki tudtuk harcolni, hogy egyetlen 
kilométer vasúti pályán se szüneteljen térsé-
günkben a vasúti szállítás. Ebben az is nagy 
szerepet játszott, hogy a Vasutas Települések 
Szövetsége (amelynek már az alapításánál is 
közreműködött településünk) több mint tíz 
esztendőn át vésztői irányítással működött, 
így jobban hallathattuk a hangunkat, ered-
ményesebben léphettünk fel, hangsúlyosab-
ban képviselhettük érdekeinket. Sajnos de-
cember 13-án a Körösnagyharsány felé vezető 
szakaszon leállt a vasúti közlekedés. De bízunk 
benne: újraindíthatjuk még ezen a szakaszon 
is a vonatokat egészen Nagyváradig. Hiszen 
ennek a térségnek a gazdaságilag meghatá-
rozó nagyvárosa a történelem során mindig 
Nagyvárad volt.

– Vésztő már kilenc éve város. Mit jelent 
ez a település számára?
– Valóban, 2001. július elsejével kaptuk meg a vá-

rosi címet. Ennek megfelelően a hozzánk hason-
ló nagyságrendű városokhoz viszonyítva rendel-
kezünk a szükséges infrastruktúrákkal. Az elmúlt 
évtizedben a polgármesteri hivatalban sikerült jól 
felkészült, felsőfokú végzettségű alkalmazottakat 
felvenni, akiknek szakértelmére a lakosság is szá-
míthat. Tehát a városi rangból eredő kihívások-
nak igyekszünk mindenben megfelelni.

– Mi az, amit nem sikerült megvalósítani, 
amivel, úgy érzi: ön vagy az ön által irányí-
tott önkormányzat adós maradt?
– A legnagyobb szomorúságom: az elmúlt 

húsz év alatt nem sikerült elérni, hogy a vész-
tői emberek helyben kapjanak munkát. Igaz 
ez akkor is, ha a magas munkanélküliségért 
nemcsak az önkormányzat és a polgármes-

Arcok
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ter a felelős, hanem a mindenkori kormány 
is. A fejlesztések területén minden egyes pol-
gármesteri programomban olyan beruházá-
sok szerepeltek, amelyeket sikerült az adott 
ciklusban megvalósítani. Egy nagy tervet nem 
tudtunk a valóságba átültetni: a sportcsar-
nok és sportuszoda felépítését. Be kell lát-
nunk: az ilyen hátrányos helyzetű település, 
mint Vésztő, nagyon nehezen tud saját erő-
ből fejleszteni. 

– Márpedig az utóbbi két évtizedben sokat 
fejlődött Vésztő. Azokra a fejlesztésekre hon-
nan teremtették elő a pénzt?

– A beruházások többségét pályázati for-
rásokból biztosítottuk. Szinte minden olyan 
pályázaton indulunk, amely 70, 80, 90 szá-
zalékos támogatásokat ígér. Önkormányza-
tunk nagyon sok pályázatot nyújt be, éves 
szinten legalább 30-at, és a sikeresség el-
éri a 60 százalékot. Valljuk, hogy igazán 
fejlődni csak akkor tudunk, ha élünk a ha-
zai és az Európai Unió által finanszíro-
zott pályázati támogatások lehetőségével. 
Évek óta ez a pályázatközpontú szemlélet 
jellemzi önkormányzatunkat, hiszen tisz-
tában vagyunk vele, hogy csak a pályáza-
ti támogatások kihasználásával juthatunk 
előbbre.

– Vésztő legjelentősebb idegenforgalmi vonz-
ereje az Európában is egyedülálló Vésztő-
Mágori Történelmi Emlékhely. Ez miként 
változott, fejlődött az ön polgármesterségé-
nek ideje alatt? 
– A Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhely 

létrejötte a korábbi polgármesternek, Komá-
romi Gábornak az érdeme. De amióta én va-
gyok a polgármester Mágor fejlesztését ma-
gam is mindig szorgalmaztam. Többek között 

ennek tudható be a romkert két szakaszban 
való felújítása, a fogadóépület építése, s jó 
néhány újabb szobor avatása a népi írók szo-
borparkjában. Tehát Mágorral kapcsolatban 
elmondhatom: folytattam az elődöm által 
megkezdett munkát, igyekeztünk az emlék-
helyet és annak környezetét még vonzób-
bá tenni.

– Ön több más kitüntetés mellett 2006-ban 
megkapta a TÖOSZ legmagasabb elisme-
rését, az Aranygyűrűt is. Mit gondol, mivel 
érdemelte ki ezt az elismerést?
– Szerintem a kitüntetés annak a munká-

nak az elismerését jelenti, amelyet a TÖOSZ 
keretében az önkormányzatok érdekében, fő-
leg a Békés megyei települések érdekképvise-
letében végeztem. Az elismeréssel azt is ho-
norálhatták, hogy annak idején az országban 
elsőként Békésben alakult meg a TÖOSZ me-
gyei tagozata.

– Vésztőn és térségében úgy tudják, hogy ön 
nem indul az őszi önkormányzati választá-
son. Igaz-e ez, s ha igen, hogyan tervezi, mi-
vel tölti idejét a polgármesteri mandátumá-
nak lejárta után?
– A hír igaz. Már 46 éve dolgozom a tele-

pülésért, úgy érzem, ideje lesz a munkát be-
fejezni, s átadni a feladatokat és a felelőssé-
get a fiataloknak. Attól azonban nem tartok, 
hogy unatkozni fogok, ha már nem leszek 
polgármester. Van egy hobbikertem, ahol 
nagyon szeretek dolgozni. A kertészkedés 
mellett a sportot, azon belül pedig a labdarú-
gást ugyancsak nagyon kedvelem. Az utób-
bi majd fél évszázadban csak mindig akkor 
hagytam ki a csapat hazai és idegenbeli mér-
kőzéseit, ha külföldön tartózkodtam. Ez-
után nem fogok kihagyni egyetlen mérkő-
zést sem, hiszen lesz időm bőven. 

Arcok
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– Mióta dolgozik a KS-nek? 
– 1989 óta, akkoriban még csak egyedül fog-

lalkoztam nemzetközi projektekkel, 1995-ben 
neveztek ki a nemzetközi kezdeményezések 
igazgatójává, azóta öt munkatársunkkal együtt 
visszük a nemzetközi ügyeket.

– Korábban mivel foglalkozott?
– A Norvég Önkormányzati Minisztérium ve-

zető tanácsosa voltam, és a helyi önkormányza-
tokkal foglalkoztam. Azelőtt pedig egészségügyi 
területen dolgoztam mint kutató közgazdász.

Øystein Haugen, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségének (KS) 
nemzetközi ügyekkel foglalkozó projektmenedzsere január 14-én munkamegbeszé-
lésre érkezett a TÖOSZ székházába. A norvég partnerszervezet vezető munkatársa 
az Önkormányzati kapacitásépítési program norvég módszer alapján 2009–2010 cí-
mű közös projekt felelőse, őt kérdezte Sabján Katalin. 

Elavult rendszereket fenntartani még
Norvégiában is túlságosan költséges

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Lichteinstein és Norvégia támogatásával

– Kapnak kormányzati támogatást a nemzet-
közi munkához? 
– Igen. Először a NORAD nevű észak-dél 

együttműködésre kaptunk támogatást, amely 
például afrikai fejlesztési programokat jelen-
tett. Aztán, amikor már elegendő erőforrással 
rendelkeztünk, pályázatokat nyújtottunk be a 
minisztériumhoz vagy  az Európai Gazdasági 
Térséghez (EGT) és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusokhoz.  

– Hogyan választották ki, hogy mely orszá-
gokkal működjenek együtt? Hogy mire pályáz-
zanak? 
– Követtük a norvég kormányzati priori-

tásokat. Az EGT és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok keretében két nagyobb pro-
jektünk van, a lengyel és a magyar együtt-
működés. Több kisebb is van szerb, cseh, 
szlovák, litván és észt partnerekkel. Jelen-
leg összesen 10–12 futó projektünk van az 
EGT és Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musok keretében. 

– Hányan dolgoznak a norvég önkormányza-
ti szövetségnek? 
– Összesen 230-an, ebből 200-an az oslói köz-

pontban, a többiek a regionális irodáinkban. 

– Miből származik a költségvetésük? 
– Nyolcvan százalékban tagdíjakból, a mara-

dék pályázati pénzekből. 

– Kedveltek a testvérvárosi kapcsolatok Nor-
végiában? 
– Nagyon különböző  – és személyfüggő 

– a norvég önkormányzatok ezzel kapcsola-
tos aktivitása. Ha olyan ember áll az önkor-
mányzat élén, aki kellően lelkesedik és hisz a 
testvér-települési kapcsolatok hasznában, ak-
kor ott működik is. Történelmileg úgy alakult, 
hogy az északi országok egymással alakítottak 
ki a II. világháború után ilyenfajta együttmű-
ködéseket. Napjainkban a balkáni országok-
kal kiépített testvérvárosi kapcsolatok szapo-
rodása a jellemző, főleg a háború után érkező 
menekültek miatt.  

– A Polgármester Akadémián legutóbb a te-
lepülésfejlesztés, a települési stratégia és a te-
lepülésrendezés szerepelt napirenden. Meny-
nyire megoldott ennek a törvényi szabályozá-
sa Norvégiában?
– A tervezési és építési törvény szól erről, 

amely vonatkozik az építési engedélyekre, a 
területek beépítésére, és még nagyon sok min-
denre, így a tervezési rendszerre is, amely na-
gyon eltér a hagyományos tervezési rendsze-
rektől. A képviselő-testület (amelyet minden 
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December 11–12-én eltelt az 

ötödik és a hatodik képzési nap a 

Polgármester Akadémián, amely  

ugyan nem elegendő idő egy (új) 

világ teremtéséhez, de annyi bi-

zonyos, hogy a képzés egyre na-

gyobb népszerűségnek örvend a 

részvevő polgármesterek köré-

ben, s mint az alábbiak is bizo-

nyítják, elégedettséggel és el-

ismeréssel nyilatkoznak róla a 

megkérdezett előadók és hallga-

tók egyaránt. Ennek magyarázata 

nem csupán az, hogy a szervezők 

lényegre koncentráló tematikát 

készítettek és a legjobb előadókat 

hívták meg, hanem az is, hogy a 

képzés szereplői kölcsönösen ta-

nulnak egymástól: hallgató az 

előadótól, előadó a hallgatótól, 

hallgató a hallgatótól.

Az előadók közül interjút kér-

tünk László Lászlótól, Tózsa István-

tól, Csuth Sándortól, és szokás sze-

rint kikértük hat polgármester vé-

leményét is a harmadik képzési 

fordulóról. A partnerekkel Hajós 

Anna beszélgetett.

településen tanácsnak hívnak) saját maga fo-
gadja el a terveit, mindenki másnak csak vé-
leményezési joga van.

– Mennyire hatékonyak az önkormányzati fej-
lesztések Norvégiában? 
– Nagyon. Szigorú szabályozásunk van az 

önkormányzati fejlesztési rendszerre. Egyéves 
tervezési ciklusra vonatkozik az önkormány-
zatok költségvetése, amely a hagyományos 
részeken kívül, mint bevételek és kiadások, 
tartalmaz gazdasági tervet is, hogy mi fog tör-
ténni a jövő évben. Ennek a gazdasági terv-
nek igazodnia kell a négy évre szóló fejlesz-
tési tervhez, amely korábban kötelező volt, 
ma már nem az. 

– Kötelező-e Norvégiában stratégiát alkotniuk 
az önkormányzatoknak? 
– Igen, ezt 12 éves tervnek hívják, és azt fo-

galmazzák meg benne, hogy milyen települést 
szeretnének. Milyen tevékenységet és hol foly-
tassanak a településen, milyen szolgáltatások 
legyenek és így tovább. Ebben például kulcs-
fontosságú az oktatás megtervezése, a népe-
sedési mutatóknak megfelelően. Az oktatá-
si rendszer mindenki számára nagyon fontos, 
és nagyon költséges.. Ezért is örültünk, ami-
kor a közös projektünk másik komponensében, 
az önkormányzatok tapasztalat-átadására irá-
nyuló workshopok szervezésében, ez az egyik 
központi téma Magyarországon, amelynek mi 
is kíváncsian várjuk a tapasztalatait.
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Tapasztalatcsere – a norvég önkormányzati szövetség  
módszere alapján

A norvég projekt része az a 16 workshopot felölelő kísérleti programsorozat is, 
amely januárban indult a következő négy témában. Az „Út a munkához” prog-
ram tapasztalatairól tanácskoznak a részt vevő önkormányzatok Vésztőn (I.13.), 
Alsózsolcán (I.26.), Berhidán (II.11.) és végül Udvariban (II.24.). Az orvosi ügye-
leti rendszer megszervezéséről Pilismaróton (I.19.), Gyöngyösön (II.2.), Öcsödön 
(II.16.), és Nyírbátorban (III.2.) tartanak workshopot ezen önkormányzatok egy-
más tapasztalatait a helyszínen megmutatva. Geotermális tapasztalatcsere né-
ven a geotermális energia és hő hasznosításban már élen járó négy település 
vesz részt: Veresegyház (II.3.), Mórahalom (II.19.), Cserkeszőlő (III.11.) és Hajdúszo-
boszló (III.30.). A negyedik téma: Tapasztalatcsere-program a közoktatásügy terü-
letén – alapfokú oktatás megszervezésével kapcsolatos kezdeti jó megoldások 
térségi szinten, különös tekintettel az ellátás színvonalára és az ezzel kapcso-
latos infrastrukturális háttérre. Ebben Mátyásdomb (II.17.), Hódmezővásárhely 
(II.24.), Kistokaj (III.3.) és Tab (III.10.) összegzi a saját maga és a többi TÖOSZ-tag 
önkormányzat számára is hasznosítható tapasztalatokat. A TÖOSZ honlapon 
(www.toosz.hu ) folyamatosan hírt adunk az eredményekről.
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– Előadásomban arról beszéltem, hogy a ha-
gyományos elemek mellett – a telephely, a köz-
ponti hely, a munkaerő, a helyzeti energiák, a 
helyi energiák – milyen új tényezők jelennek 
meg a településfejlődésben. Azt hangsúlyoz-
tam, hogy a XXI. században a tudás az, ami 
a legfontosabb eleme lesz a települések fejlő-
désének, s arról beszéltem, hogy ez a városok 
versenyében hogyan jelentkezik. Ehhez még 
településmarketingbeli módszertani ismere-
tek kapcsolódtak. 

– Mi a településmarketing lényege?
– Mindenki azt mondja első pillantásra, 

hogy a településmarketing célja a turistá-
kat vagy a termelőtőkét idevonzani, segít-

A tudás lesz a településfejlesztés fő hajtóereje

Ezt hangsúlyozta előadásában Tózsa István, a Budapesti Corvinus Egyetem 
professzora. A Közigazgatástudományi Kar Közigazgatási-szervezési és Ur-
banisztikai tanszék vezetőjét arról kérdeztük, melyek a legfontosabb elő-
feltételei a települések fejlődésének.

ségükkel munkahelyeket teremteni. Pedig 
a településmarketing első számú célközön-
sége a helyi lakosság. Először velük kell 
„megvetetni” a települést, minden más, a 
tőke, a menedzserek odavonzása csak ak-
kor működik, ha ez megvalósul.

– Hogyan lehet ezt elérni? 
– A három M dolga ez: Megismerni, Meg-

kedvelni, Megvédeni. Ha nem ismerik, nem 
fogják megkedvelni, ha nem kedvelik, a meg-
védésre képtelenek lesznek, akkor pedig a te-
lepülés a tőke szemében értéktelen, rendetlen, 
tönkrement, eladásra nem kínált áru lesz. 

– Egy magát elhanyagoló településen a há-
rom M nyilván még nehezebb?
– A külföldi szakirodalom ilyen esetekre 

ajánlja a „bajnokok” megtalálását. Azoknak 
az embereknek a segítségével lehet kitörni 
ebből a helyzetből, akik összegyűjtik a tele-
pülésük emlékeit, híres embereinek életét. 
Az ő munkájukat közkinccsé kell tenni, ren-
dezvényeken, kiadványokban, fotókiállításon 
népszerűsíteni, olyan embereket hívni az elő-
adások védnökének vagy kulcsvendégének, 
akiket az adott település lakossága valamiért 
becsül, tisztel, elismer. Ha ő ajánlja az önkor-
mányzat kiadványait, népszerűsíti a rendez-
vényeit, lakossági fórumait, már sokkal jobb 
lesz ezek hatása.

– Ez azt jelenti, hogy egészséges lokálpatrio-
tizmus nélkül nem lesz sikeres a település?
– Igen, erre több példát is említettem az elő-

adásomban. Az idegenekre nem biztos, hogy 
rászól az ember, ha látja, hogy tönkretesz va-
lamit, de a saját lakóhelyén, az általa ismertek-
nek biztos, hogy szól az értékek védelmében. 
Svájci történet, hogy a magyar autós ottjár-
takor kidobta a kocsija ablakán a szemetet, 
a svájci utána vitte és visszaadta neki az „el-
vesztett” hulladékot.

– Úgy tűnik, a polgármestereknek pszicho-
lógusoknak is kell lenniük…
– Ha nem egészen pici faluról van szó, ma 

már a polgármester mellett állhat olyan fia-
tal szakembergárda, amelyiknek a marketing 
a feladata, és ebben nagyon sok pszichológia 
van, ez tény és való.

– Egy lepusztult falu estében, ahol komoly 
gazdasági nehézségek sújtják az embereket, 
lát kiutat arra, hogy ez a három M-es stra-
tégia rövid távon eredményes lehet?
– Rövid távon nem. Először enni kell 

az embereknek, hogy a szellemi szükség-
letekre is jusson energia. Vannak végle-
gesen elmerült települések, ahol nagyon 
nehéz megértetni a helyi lakossággal a lé-
péseket, amelyek eredményt hoznak. Hi-
teles ember kell hozzá, akinek a szavát el-
fogadják, és aki példákon keresztül képes 
megértetni, hogy ha az a bizonyos dolog 
működne, az lenne a település erőforrása, 
a te érdeked is, hogy ezt megvédjed, mert 
ha megvéded, el tudod adni, akkor pedig 
ez és ez a jó a következménye. Úgy láttam, 
a polgármesterek érdeklődéssel fogadták 
az előadást, a gond csak az volt számom-
ra, hogy egy órányi időtartamba nagyon 
kevés anyag fért.
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– Az előadásom által megvilágított területen ko-
moly szemléleti gondokat tapasztalok az egész 
országban. A polgármesterek, de a szakembe-
rek egy része is, állandóan a rendezési tervről 
beszélnek. A mai képzési nap a településterve-
zésről szólt, amely a fejlesztési és a rendezési 
tervezést együtt jelenti. Az utóbbi a következ-
mény. Súlyos problémákat okoz a gyakorlat-
ban is, hogy nem a komplex látásmód, ha-
nem a múltból örökölt, alapvetően műszaki 
szemlélet nyomja rá a bélyegét még ma is a ter-
vezési tevékenységre. Ha rossz terv készül, 
rosszul készítik elő a fejlesztéseket, beruhá-
zásokat. Az volt a feladatom, hogy a területi 
és a települési tervezés összefüggéseiről beszél-
jek. És a szabályozás hiányosságairól, ugyan-
is a fejlesztési tevékenység a mai napig nincs 
törvényi keretbe foglalva. Annak ellenére, 

Ezzel a címmel tartott előadást László László, az egykori Belügyminisztérium tele-
pülésfejlesztési főosztályának nyugalmazott vezetője, az Építéstudományi Egye-
sület főtitkára, ügyvezetője. Véleménye szerint, ne legyen polgármester és ne le-
gyen képviselő-testület tagja, akinek nincs elképzelése települése jövőjéről.

Településfejlesztés, településrendezés 

hogy 1998-ban már volt tárcaközi szinten el-
fogadott törvénytervezet, ám ez azóta sem ke-
rült az Országgyűlés elé, mert egyik kormány 
sem tartotta sürgősnek. Csak arra tudok gon-
dolni, hogy a decentralizációnak a tervezet-
ben szereplő mértékét, amit annyit hangozta-
tunk, nem tartja helyesnek egyik kormányzat 
sem, mi másért akadályozták volna meg a tör-
vényalkotást. Akkor ugyanis az önkormányza-
toknak az önkormányzati törvényből adódó 
lehetőségei kibontakozhattak volna. Az ön-
kormányzati törvény azt írja elő, hogy a köz-
szolgálatok körében különösen a településfej-
lesztés a települési önkormányzatok feladata. 
Ám a hogyan kérdésre nem kapunk választ. 

– A településrendezés sincs szabályozva?
– A rendezés, az más. Van egy épített kör-

nyezeti törvény – egyszerűsítve építésügyi tör-
vénynek nevezzük –, amely az épített környezet 
alakításáról és védelméről szól, amelyben a ren-
dezés nagyobb része szabályozott. De csak a ren-
dezés, ami – mint mondtam – nem egyenlő a fej-
lesztéssel. A cél a fejlesztés, a rendezés az eszköz, 
amely a megvalósításhoz szükséges. A fejlesz-
tés jogi szabályozását az önkormányzatok már 
15 éve sürgetik. A jogszabályban ugyan szere-
pel, hogy a rendezési tervet a településfejlesz-
tési koncepció alapján kell elkészíteni. A legna-
gyobb baj az, hogy az önkormányzatok legtöbbje 
ennek elkészítésével megbíz egy településren-
dezési terv készítésével foglalkozó tervezőt. 
Megbízza továbbá a településfejlesztési kon-

cepció elkészítésével is. Ami nagy baj – ezt pró-
báltam előadásomban a polgármesterek előtt 
vázolni –, mert ez az ő feladatuk. A jövőképet 
egy külső ember nem határozhatja meg. Hon-
nan tudná? A demokráciákban meg kell kér-
dezni a lakosságot! Nem formálisan, hanem él-
ve a fejlett államokban meglévő gyakorlattal, 
ahol már a terv elkészítése előtt két-három évvel 
elkezdenek beszélgetni különféle lakossági cso-
portokkal, civil szervezetekkel arról, mi a lakos-
ság igénye. A jövőkép abból alakul ki. Nem pe-
dig valakinek az ötletéből, aki 200 kilométerrel 
arrébb lakik, és alig ismeri a települést. Az ön-
kormányzatok azt gondolják, ez csak formális 
tervezői feladat, holott nem így van.

– Az nem képzelhető el, hogy akik túl közel 
állnak, nem vagy kevésbé látják át, hogy mi-
lyen lehetőségek állnak előttük?
– Ne legyen polgármester és ne le-

gyen a képviselő-testület tagja, akinek nincs 
elképzelése a település jövőjéről. Fejlettebb 
országokban erről szóló programokkal állnak 
elő a polgármesterjelöltek és versenyeznek 
egymással. Akinek jobb a programja, az nyer. 
Ha valakit megválasztanak, annak kell, hogy 
legyen elképzelése, amit aztán a testületével 
részletesen kidolgoz. Ez lesz az alapja az ezt 
követő ciklusokban a település fejlesztésé-
nek, persze figyelembe véve a korábban már 
jóváhagyott hosszú távú tervekben (telepü-
lésfejlesztési koncepcióban, településszerke-
zeti tervben) foglaltakat.

– Mi volt az előadása legfőbb mondanivalója?
– Az, amelyben a szemléleti kérdésekről be-

széltem. Elmondtam, hogy 2007-ben befeje-
ződött egy kutatás a Magyar Közigazgatási In-
tézetben, amely a regionális operatív program 
keretében készült. Ebben, mint kutatásvezető 
dolgoztam. Próbáltam a legfontosabb hazai ta-
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Menedzsermódszerek a közszférában
Csuth Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára vezette az akadémia de-
cemberi tréningjét. A Közigazgatástudományi Kar Közigazgatási-szervezési 
és Urbanisztikai tanszékének docensét munkatársunk a közmenedzsment 
jelentőségéről, és a hétvégi tréning eredményességéről kérdezte.

– Az egyetemen közmenedzsmentet taní-
tok, oktató társaimmal részt veszünk a veze-
tőképzésben, amelyben tréningtematikák és 
előadások szerepelnek. A gyakorlatot is jól is-
merem, dolgoztam a közigazgatásban, egy évti-
zedet még a tanácsi rendszerben. Foglalkozom 

szervezetfejlesztési tanácsadással is. A közme-
nedzsment általában a közigazgatás fejleszté-
séhez és korszerűsítéséhez kötődik, miként az 
akadémiai tréningen is az önkormányzati mű-
ködés fejlesztéséhez kapcsolódott. Az újdon-
ság az, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechaniznusok finanszírozza a tevékenysé-
get, ami saját tananyag kifejlesztését feltéte-
lezi. Vagyis, hogy a tananyag legyen adaptál-
va az önkormányzatokra, hiszen mindig az a 
gond, hogy a menedzsment tárgyak általában 
a magánszférára vonatkoznak. 

– A magánszféra eredményeit, menedzser-
módszereit lehet-e alkalmazni a közigazga-
tásban? 
– Ez nagy kérdés, és megoszlanak róla a né-

zetek. A New Public Menedzsment koncep-
ció szerint át lehet venni, mert a közigazgatás 
olyan, mint egy nagy gyár, csak alkalmazni kell 

pasztalatokat ismertetni a polgármesterekkel, 
ami hasznos lehet számukra. Két fontos dol-
got emeltem ki a kutatásból: az egyik az volt, 
hogy a településfejlesztési tervezést és egyál-
talán a településfejlesztést törvényileg szabá-
lyozni kellene, a másik pedig, hogy a tervezés 
helyi társadalmasításában a hazai gyakorlat 
gyerekcipőben jár. A törvényben az szerepel, 
hogy helyben szokásos módon kell ezt intéz-
ni. A gyakorlatban ez harmincnapos kifüg-
gesztést jelent, a lakosság pedig nem is tudja, 
hogy kitették a tervet. Vagy ha látják, akkor 
sem biztos, hogy ki tudják belőle olvasni a jö-
vő lépéseit. A lényeg, hogy beszélgetni kell 
az emberekkel, meg kell vitatni velük a dol-
gokat. A kutatás eredményei közül még is-
mertettem néhány nemzetközi tapasztala-
tot, amelyet nálunk is lehetne alkalmazni. 
Van köztük olyan, amelyet már német pél-
dára bevezettünk. Ilyen a település-rendezé-
si szerződés, amely bár törvényileg szabályo-
zott, még nincs végrehajtási rendelete. 

– A törvényi háttér megteremtésére kevés be-
folyása van a polgármestereknek… 
– Az önkormányzati képviselők közül sokan 

képviselők a parlamentben is. Az élet nagy ré-
sze a településeken zajlik, ezt mindenkinek tu-
domásul kell venni.

– Hogy’ látja, a településfejlesztést mennyi-
re lehet „egy kaptafára húzni” szabályozási 
szinten?
– Az elkészült törvénytervezetnél az volt 

a koncepciónk – máig nem értem, ezt miért 
nem lehetett elfogadni –, hogy a települések-
nek a fejlesztési, rendezési és üzemeltetési fel-
adatait össze kell hangolni. Ezzel mindenki 
egyetértett, vita az üzemeltetésnél volt, mert 
ezt a különböző ágazatok, az energia szek-
tor, a vízügyi vonal másképpen gondolták. 

De abban nem volt vita, hogy a település-
fejlesztés és a településrendezés összhangját 
biztosítani kell. Ezt nemcsak a minisztéri-
umok, hanem a szakmai fórumok is elis-
merték. Úgy látszik, nem a decentralizáció, 
hanem a centralizáció volt a fontos. Ugyan-
ez a gond mutatkozik meg a most megindí-
tott kistérség fejlesztés során is.

– Mikor kell szakembert is bevonni a tervezésbe?

– A fejlesztésnek abban a fázisában, amikor 
már szakmai kérdéseket kell eldönteni. A kül-
ső szakember elmondhatja, hogy az adott lé-
pés műszakilag lehetséges, vagy nem lehetsé-
ges, esetleg lehetséges, de drága. A fejlesztési 
terveket végső soron az önkormányzatnak kell 
jóváhagynia, de hangsúlyozom, hogy a lakosság 
minél szélesebb körével egyetértésben. 
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Remitzky Zoltán,  
Szob polgármestere

Szerepkör nélküli települések 
pedig nincsenek. Súlyozott sze-
repkörűek viszont vannak.

– Huszadik éve vagyok polgármester, s nem gon-
doltam volna, hogy a Polgármester Akadémia elő-
adásain ennyi újat tudnak mondani számomra. 
Már azzal is, ahogy a tanfolyam összefoglalja, rend-
szerezi a polgármesteri, illetve az egész közigazga-
tási ténykedést, ismerteti a szükséges információ-
kat és egyéb praktikákat. Emellett olyan mélységig 
visz el a dolgok kezelésében, hogy csak sajnálhat-
juk, miért nem került sor erre előbb. Szobnak van 
hosszú távú településstratégiai rendezési és város-
fejlesztési terve. Azért is kellett ezeket elkészíte-
nünk, mert a különféle pályázatokhoz nélkülöz-
hetetlenek. Szob határállomás, vasúti végállomás. 
Sajátos helyzete közlekedési, egészségügyi, oktatá-
si, közbiztonsági területen sokkal hangsúlyosabb 

Az önkormányzatok és a stratégia
Minden hónapban egy-egy nagy téma köré csoportosulnak a Polgármester 
Akadémia előadásai, tréningjei. Decemberben a stratégiai településirányítás 
került sorra, amelyhez a jegyzetet Tózsa István, Jószai Attila és László László 
írták hasonló címmel, és Imre Miklós dékán valamint Szeszler Zsuzsanna okle-
veles építészmérnök lektorálták. Megkérdezünk néhány részvevőt az aktuális 
témával kapcsolatos tapasztalataikról.

a profitorientált módszereket, és ez jó lesz. Be-
bizonyosodott, hogy nem így van, gondoljunk 
például a parkolás körül kialakult anomáliákra. 
Kezdjük tehát felismerni, hogy a New Public 
Menedzsment koncepció egy az egyben nem 
alkalmazható. Ebből következik, hogy a köz-
igazgatásra adaptálni kell a korszerű mene-
dzser módszereket, hiszen a másik oldalon nem 
mondhatunk le arról, amit a magánszféra ki-
fejleszt, gondolva itt a hatékonyságra, a telje-
sítményelvűségre és a minőségre. Olyan me-
todikát dolgoztunk ki, amely figyelembe veszi 
az önkormányzati sajátosságot is, de ugyanak-
kor ezeknek az elveknek a menedzselését, illet-
ve tanítását tréning körülmények között meg-
valósítja, úgy, ahogy ebben a norvég partnerrel 
a TÖOSZ megállapodott. 

– A polgármesterek mennyire tudják átven-
ni az itt hallottakat?
– Mind a Budapesti Corvinus Egyetem, 

mind a TÖOSZ felmérte az igényeket, erről 
komoly előkészítő munka folyt. A képzett-
ségi szinteknek megfelelő csoportokat alakí-
tottak ki. Külön foglalkozunk a gyakorlott, ál-
lamigazgatáshoz értőkkel, a középszintűekkel 
és a kezdőkkel. Mindegyik csoportban más a 
cél. Az utóbbiaknál olyan ismereteket próbá-
lunk nyújtani, amelyeket azonnal alkalmazni 
képesek, hogy tudják, a közigazgatásban mi-
lyen metodikákat kell megvalósítani. Az ál-
lamigazgatáshoz értőknek a mostani gyakor-
lati problémákhoz nyújtunk segítséget. 

– Tapasztalata szerint mennyire hatékonyak 
ezek a képzési módszerek?
– Úgy látom, azok. Ennek több oka van. Érde-

kes személyes kontaktusok elevenednek fel, van 
olyan, aki harminc éve a tanítványom volt, és 
most visszajön polgármesterként… Csak a leg-
jobbakat tudom mondani a hozzáállásukról, az 

érdeklődésükről. A problémák ellenére, amelyek 
a közigazgatást sújtják, jó hangulatú, kiegyen-
súlyozott tréninget tudtunk tartani. A további 
témák is nagyon érdekesek lesznek, a teljesít-
ményértékelés, a minőség, a minőségbiztosítás 
alkalmazása; ezek most slágertémák, gyakorla-
ti kérdések, a tudást azonnal hasznosítható, át-
adható tréningek.  

– Kap visszajelzést a hallgatóktól?
– Hogyne. A tréningmódszernek egyik 

lényege, hogy a résztvevő azonnal minő-
síti az oktatót. A végén kiosztott kérdő-
ívre válaszolva lehet véleményt mondani 
a munkánkról. A polgármesterek is a jó 
hangulatot, az érdekes témát és gyakorla-
tot emelték ki.

szerepre predesztinálja, mint amit a népesség-
szám, az adottságok és az önkormányzati támo-
gatások keretében elfogadott kondíciók lehetővé 
tesznek. Ugyanakkor mindez az átlagosnál több 
munkalehetőséget is jelent.

Tervezzük a „Börzsöny kapuja” projekt meg-
valósítását, amely a vasúton, hajón, autóval ide-
érkező látogatókat szakszerű információval 
látja el az Ipoly jobb és bal partjáról. Az úgy-
nevezett informatikai turisztikai menedzs-
ment létrehozására alapítottunk egy társasá-
got, amelynek az lesz a dolga, hogy turisztikai 
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marketingtevékenységet végezzen a programok 
létrehozásától az érintett 13 település természe-
ti, gazdasági és kulturális adottságainak ismer-
tetéséig. Ez a szlovákiai oldalra is kiterjed. Sze-
retnénk értékesíteni a kiürült határőrlaktanyát, 
ám eddig még nem sikerült, holott gyönyörű, 
szecessziós épület, Duna-parti fekvéssel, igaz 
lepusztult állapotban van. Elcserélnénk ugyan-
ilyen alapterületű 16 lakásos ingatlanra. A lak-
tanya pedig lehetne akár tudásközpont, akár 
szálloda vagy bármilyen szolgáltatás helyszí-
ne, amire az épület alkalmas.

Nem könnyű a helyzetünk, sokszor érez-
zük a településfejlesztés megfelelő jogsza-
bályi hátterének hiányát. László László fan-
tasztikus előadást tartott; beszélt a hetvenes, 
nyolcvanas évekbeli besorolásról, a szerepkör 
nélküli településekről. Ilyet soha nem lett vol-
na szabad kimondani. Azt viszont, hogy lé-
tezik súlyozott szerepkörű, illene hangoztat-
ni. Olyan központi stratégiára lenne szükség, 
amely egyrészt közigazgatásilag megszerve-
zi a 163 vagy 170 kistérséget, lebontja a kü-
lönféle szolgáltatásokat, amelyeket az önkor-
mányzatok látnak el, és ezekhez ad szerepkör 
telepítést. Ez 1990 és 1994 között létezett, az-
óta viszont eltűnt.

A második, gyakorlati nap számomra 
igencsak eredményes volt, mert a városom-
ban egy hivatali szervezeti kézikönyv elké-
szítésén dolgozunk, amely eligazítást adna 
mind az ügyfélnek, mind a bármikor belépő 
ügyintézőnek, leírva az ügyhöz-esethez kö-
tődő eljárást, technikát, praktikát. A „kap-
csos” füzetben cserélhetőek lesznek a lapok, 
vagyis aktualizálható a tartalom, ha válto-
zik az eljárás. Ehhez kaptam kitűnő ötleteket. 
Egyébként nagyon jól érzem magam az akadé-
mián, a polgármester társaim között. Jó volt lát-
ni, hogy mindenkiben a kíváncsiság, a tudás-
vágy dominál. 

Stokker Sándor,  
Rédics polgármestere

Javaslom ezt a kurzust az ország 
minden polgármesterének, hiszen az 
ember nem születik erre a posztra.

– Rédicsen csak település stratégia készült annak 
idején, fejlesztési terv nem. Hasznos volt az erről 
szóló decemberi előadás, mert felnyitotta az em-
ber szemét, hogy erre szükség van. Miként arra is, 
hogy azt összhangba kell hozni a kistérség, a megye 
és a régió fejlesztési tervével. Mi a választások után 
elkészítettük a hosszabb távú stratégiát és a gaz-
dasági koncepciót. Vázoltuk, mit szeretnénk meg-
valósítani ebben a ciklusban. 2007 decemberéig 
határállomás voltunk, akkor megszűnt ez a funk-
ció; maradtunk határ menti település. A változás 
nehéz helyzetbe hozta az ezer lakosú Rédicset, 
amelyből egyelőre nem látjuk a továbblépés lehe-
tőségét. Vannak elképzeléseink a határátkelő fej-
lesztésével és hasznosításával kapcsolatban, ám 
még mindig üresen áll az állami tulajdonban lévő 
határőrlaktanya, kihasználatlan az ipari parkunk. 
Jó adottságaink vannak, csak a beruházók, befek-
tetők hiányoznak.

A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz meg-
mozgatni a tőkét, hogy munkahelyeket teremt-
hessünk. Hiába vagyunk a nyugati régióban, ke-
vés a munkalehetőség, így azután a társadalmi 
problémák is erősödnek, de gondolom, ez orszá-

gosan így van. A lakosság nem vesz részt a ter-
vek készítésében, inkább csak kritizál, hol jo-
gosan, hol alaptalanul. Ennek főleg – a jogos 
– elégedetlenség az oka: azt várják, hogy legyen 
munka. Egyre több a munkanélküli, nálunk is 
tíz százalék feletti, annak ellenére, hogy a nyu-
gati határnál vagyunk. Ez nagyon súlyos álla-
pot.  A képzetlen és már régóta munkanélküli 
embereket az Út a munkához programban pró-
bálom ösztökélni, ami hol sikerül, hol nem. A 80 
százaléknál inkább nem, a 20 százalék viszont 
kellemes csalódás. 

Első ciklusomat töltöm a polgármesteri szék-
ben, ezért az akadémián hallottakat nagyon jól tu-
dom hasznosítani. Mindig van olyan az előadások-
ban, amivel még nem találkoztam az eltelt három 
év alatt, vagy csak félig ismertem. Javasolnám 
ezt a kurzust az ország minden polgármesterének. 
Hiszen az ember nem születik erre a posztra, társa-
dalmi megbízatás, bizalom ez a választók részéről, de 
nincs mindenki mögött kellő tapasztalat. Az akadé-
mia megerősít az eddig megszerzett tudásban, és új 
dolgokkal is bőven találkozik az ember.

Tóbel János,  
Halimba polgármestere

A híres Halimbárium gyógyteák ki-
találójának és készítőjének házában 
múzeumot alapítottunk, és júliusra 
elkészül a gyógynövény tankertünk.
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– Dokumentumba foglalt fejlesztési tervünk 
nincs. Van egy ciklusprogramunk, amire az el-
múlt négy év épült, és a következő éveket is 
erre alapozzuk. A fejlesztési terv eddig nem 
volt kötelező dokumentum, ellentétben a te-
lepülés rendezési tervével, építési szabályza-
tával, szerkezeti tervével. Nyolc éve vagyok 
polgármester, a képviselő-testület is nagyjából 
azonos, két-három fő cserélődött csak az el-
múlt ciklusok során.  Van egy fejlesztési irány, 
ebből következnek a különféle tervezési fel-
adatok, amelyekre épülhetnek a pályázatok 
és azután a megvalósuló fejlesztések. Halim-
ba kis település, 1200 lakossal.

Több irányt tűztünk magunk elé. Az intéz-
ményhálózat fejlesztése jó úton halad, most a tar-
talommal való megtöltése a feladat és a szolgálta-
tási színvonal emelése. Az infrastruktúrafejlesztés 
során a szennyvízcsatornázás még „gyenge lába-
kon áll”, jogszabályi problémáink adódtak. A tu-
rizmusfejlesztés 2002-ben indult, Szalay Mik-
lós esperes hagyatékára építve, aki a híres 
Halimbárium gyógyteáknak a kitalálója és ké-
szítője volt. A házában múzeumot alapítot-
tunk, és erre építettünk több dolgot. Részt vet-
tünk az INTERREG nemzetközi pályázaton, 
egy gyógynövény tankert fejlesztési turiszti-
kai vonzerő pályázaton indultunk. Ezt az ajkai 
kistérség adta be, mi voltunk a vezető partner, 
olasz, görög és román társakkal kívántuk a kul-
turális tematikus utak fejlesztésének az előké-
szítéséhez a támogatást megszerezni. Három 
tematikus utat fejlesztünk, az egyházi emlékek 
útját, az ipari örökség útját és a helyi bányászat 
útját, a geológiai örökség bemutatását. A csík-
szeredai Sapientia Egyetem gazdaságtudományi 
tanszékén van egy gyógynövényekkel foglalkozó 
részleg. Velük tartjuk a kapcsolatot, nekik már 
van egy gyógynövényes tankertjük, amely Ká-
roli Gáspár nevét viseli. Tanszékvezetőjük, dr. 
Székely Gabriella tervezte meg a mi növényte-

lepítési tervünket is a pályázatra. Ebből a pá-
lyázatból készült a térség honlapja, valamint jó 
minőségű kiadványok, kertépítési tervek kiviteli 
szinten. Júliusra elkészül maga a kert is.

Mindezek generáló hatására épült fel a te-
lepülésen az Ezüstfenyő turistaszálló. Prog-
ramokat ajánlunk, bányászati gyűjteményt 
alakítottunk ki, ennek folyamatos a fejlesz-
tése, hiszen Halimba a bauxitbányászatáról 
nevezetes napjainkban is. A turizmusfejlesz-
tés tervezése során a pályázat előírásai kö-
zött szerepelt a lakosság bevonása a dönté-
sekbe, tájékoztató fórumok tartása. Ugyanezt 
követtük a rendezési terv és a környezetvé-
delmi program készítésénél. A helyi identi-
tástudat fejlesztése érdekében széles körű 
helytörténeti kutatásokat végeztünk, az ered-
ményeket mindig a nyilvánosság elé tár-
tuk, könyvben is megjelentettük a telepü-
lés fennállásának 680. évfordulójára. Jóval 
korábban is éltek itt emberek, a VI. század-
ból mintegy 400 avar kori sírt tártak fel ná-
lunk. Ennek az ásatásnak a kutatási anyaga 
is szerepel a kiadványban. Nagyon népsze-
rű lett a könyv. Egyéb helyi hagyományo-
kat is próbálunk feltámasztani, bemutatni, 
rendeztünk például falusi disznóvágást, és 
volt olyan nyolcadikos gyerek, aki még soha 
nem látott ilyet. Körítettük kulturális prog-
ramokkal, amelyeken csak helyiek léptek fel, 
este pedig közös vacsorával zártuk a napot, 
mert fontosnak érezzük a közösségi érzés 
erősítését. 1200 lakosunk van, és 16 civil 
szervezet működik a községben. 

Visszatérve az akadémiára, számomra fon-
tos, hogy a gyakorlatokon az elképzelt helyze-
tek megvitatása során mindig „bejön” valame-
lyik polgármester társunk ezzel kapcsolatos 
valóságos problémája, ami konkrétabbá te-
szi a szituációs gyakorlatot, s még inkább segít 
bennünket a jó megoldások megtalálásában.

Lénártné Benei Anikó,  
Abasár polgármestere

Nálunk nem a stratégiák alkalmaz-
kodnak a pályázatokhoz, hanem 
fordítva: a pályázatokat hasznosít-
juk a település fejlesztésében.

– Tartalmas és izgalmas volt ez a stratégiai 
fejlesztésekről szóló hétvége december 10–
11-én, foglalkoztunk a hozzájuk kapcsolódó 
törvényekkel, valamint a tervezéssel, a fejlesz-
téssel egészen az építészeti megoldásokig. Jó 
volt ezt áttekinteni, és látni, hogy amit eddig 
csináltunk, az jó, esetleg mi az, amivel még ki 
lehet egészíteni. A gyakorlati tréningen ese-
tenként még nagyobb átéléssel és mélység-
ben tudunk egy-egy megoldásra odafigyelni. 
Nemcsak az elméletet átgondolva, hanem ki 
is próbálhatjuk, megvizsgálhatjuk saját fejlesz-
téseinket, törekvéseinket, hogy amit teszünk, 
azt jól tesszük-e. Abasárnak van rövid-, kö-
zép- és hosszú távú stratégiája. Fontos, hogy 
mindezt megfelelő szakemberekkel megvitat-
va folyamatosan, ahogy az élet alakul, mi is 
alakítsuk, formáljuk. Nálunk nem a stratégiák 
alkalmazkodnak a pályázatokhoz, hanem for-
dítva: a pályázatokat hasznosítjuk a település 
fejlesztésében. Nem azzal kezdtük, hogy utcá-
kat aszfaltoztunk, bár kisebb mértékben az is 
megtörtént, hanem először próbáltuk az át-
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alakuló gazdaságot a mi elképzeléseinknek 
megfelelően változtatni. A miénk hegyi tele-
pülés, a Dél-Mátra kapuja, jellemző jó tulaj-
donságainkat, erényeinket számba véve dön-
töttük el, hogy merre haladjunk, mi az, ami 
nekünk hiányzik.

Abasár honfoglalás kori település és egy tör-
ténelmi borvidék központja. Nagyon fontos ez 
turisztikai szempontból. Ütemekre bontva foly-
nak a régészeti ásatások, ezek segítségével kíván-
juk megmutatni ennek a honfoglalás kori telepü-
lésnek a nyomait, élethelyzeteit. Már az ötvenes 
években is voltak itt ásatások, ám akkor visszate-
mették a leleteket. Három évvel ezelőtt egy civil 
szervezet kezdeményezésére újra elindult a feltá-
rás, az önkormányzat is mögé állt, hiszen akinek 
nincs múltja, annak jövője sem igazán lesz. Egy 11 
méteres átmérőjű rotonda, azaz körkápolna ma-
radványait találták meg a régészek, ami giganti-
kus méretével azt bizonyítja, hogy a hely nemzet-
ségfői központ volt, Aba Sámuel szálláshelyével, 
bencés monostorral, több kis kápolnával. Keres-
sük még az összekötő alagutakat, amelyek közül 
egyet már feltártak. Tavaly teljes körű védelem 
alá került az egész terület, amely köré műemléki 
környezetet varázsoltak a szakemberek.

Polgármester társaim közül többen mosolyog-
tak rajtam, hogy miért örülök ennek ennyire. Úgy 
érzem, hogy bár sok nehézséggel és kötöttséggel 
jár ez – tapasztaltam a már működtetett Kapásház 
Múzeum révén, amely a régi életet mutatja be –, 
nagyon fontos a közösségünk életében. A leleteket 
településmarketing szempontból is fel tudjuk hasz-
nálni. Megegyeztünk a kisnánai vár marketing- 
és pályázati menedzsmentjével, hogy turisztikai 
attrakciós pályázaton veszünk részt. A falu apra-
ja-nagyja egyetértett abban, hogy az ásatási terü-
leten, a Bolt tetőn lévő egykori művelődési házat 
interaktív múzeummá alakítjuk át, elkápráztat-
va az ide érkezőt sokszínű kínálatunkkal. A kultu-
rális örökségvédelmi szakszolgálat építész mun-

katársainak irányításával folyik a munka, melynek 
részeként nyaranta vendégül látjuk a feltáráson 
dolgozó régész egyetemi hallgatókat. Aba Sámu-
elt adtuk az országnak, úgy érezzük, ez kötelezett-
ségekkel jár. Nem feledve, hogy lehetőséget kell 
teremtenünk a fejlődésre a mikro- és középvál-
lalkozásoknak is a szőlő- és borgazdaságok mel-
lett. Ez sokszínűségünk alapja. 

Kialakítottunk egy kis innovációs és tech-
nológiai parkot a falu szőlőtermesztésre nem 
igazán alkalmas területén, a tulajdonosokat 
kártalanítva. Könnyűipari tevékenységet vég-
ző vállalkozások, mikro-, kis- és középvállal-
kozások kapnak itt helyet, amelyek kiszolgál-
ják a határos Mátrai Erőmű ipari parkjának 
nagybefektetői és nagyvállalkozói beruházá-
sait. Hét-nyolc település 10-11 ezer lakosá-
nak segít ez.

Abasárnak 2700 lakosa van. Feladatunk erősí-
teni a közösségi érzést, a civil szervezetek mun-
káját. Az Együtt Abasárért Egyesületünknek 
három tagozata van: az ifjúsági, a faluszépítő 
és az idegenforgalmi. Ezek egymásra épülnek, 
mert a fiataloknak át kell adnunk a hagyomány-
őrzést azért, hogy jól érezzék itt magukat, tud-
ják, hogy büszkék lehetnek erre a helyre, és őriz-
zék, vigyázzák szépségeit, értékeit.

Grúber Zoltán,  
Kecskéd polgármestere

Van nálunk egy jól működő közmű-
velődésügyi kerekasztal, amelynek 
a fórumain a lakosok rendszeresen 
elmondják az észrevételeiket, kéré-
seiket, javaslataikat.

– Hasznos és színvonalas az akadémia, az ott 
hallottakat és tapasztaltakat az ember be tudja 
építeni a napi munkájába. Nemcsak az elméleti 
előadásokat, hanem a gyakorlati foglalkozásokat 

is fontosnak tartom, a megoldott példák segíte-
nek. Államigazgatási Főiskolát végeztem, igaz, 
régebben, most felelevenednek az ott tanultak. 
Nálunk nincs településfejlesztési terv, viszont 
minden évben elkészítjük a koncepciót a költ-
ségvetés kialakítása előtt, hogy merre halad-
junk. A korábbi években sikerült az intézménye-
inket és az utcák javát felújítani. Idén a maradék 
utak kerülnének sorra, a gyalogjárdák felújítá-
sa, a csapadékvíz elvezetése és az általános is-
kola nyílászáróinak a cseréje. A következő év-
ben a művelődési ház és a játszótér megújítása 
valósulhat meg. Az önerő megvan, a pályá-
zataink sikere kellene hozzá. Elmondhatjuk, 
hogy nincsenek tartozásaink, nincsenek hite-
leink, a korábbi években – jórészt pályázati pén-
zekből – jelentős fejlesztéseket tudtunk végre-
hajtani. Minden lehetőséget megragadunk.

Kecskéd 2100 lakosú sváb település, tiszta, ren-
dezett falu. Nálunk nagyméretű ipar nincsen, de 
kisebb vállalkozások működnek. Nekik azzal pró-
báltunk segíteni a talpon maradásban, hogy sem 
tavaly, sem idén nem emeltük, sőt csökkentet-
tük az adójukat. Nagyobb adóbevételünk sajnos 
nincs, ezért az ésszerű takarékosságról nem mond-
hatunk le. Négy-hat család falusi turizmussal is 

foglalkozik, jól működő német testvérváros-kap-
csolatunk van, ők is látogatnak bennünket. Közel 
vagyunk Tatához, de Budapest sincs messze. A ré-
gió fejlesztése jól működik, sokan jönnek a kamal-
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duli remeteséget megtekinteni. Törekvő, munkát 
szerető a falu népe, nincs gondunk a munkanél-
küliséggel. Van nálunk egy nagyon jól működő 
közművelődésügyi kerekasztal, amelynek a fóru-
main a lakosok rendszeresen elmondják az észre-
vételeiket, kéréseiket, javaslataikat. Emellett min-
den évben tartunk közmeghallgatást, de az sem 
ritka, hogy az utcán megállítanak, s úgy mondják 
el véleményüket, javaslatukat.

Tóth József,  
Polgár polgármestere

Egymástól is sokat tanulunk, olyan 
esettanulmányokat hoz minden-
ki a maga településéről, amelyek  
megoldása másoknak is segít, ha 
hasonló helyzetbe jutnak.

– A polgármesterek gyakran megkapják, akár a vá-
lasztóiktól is, hogy erre a feladatra bárki alkalmas, 
nem kell hozzá semmiféle képzés, csak büntetlen 
előélet. Valójában ez a munka komoly felkészültsé-
get igényel, és bármennyire is alkalmasnak gondolja 
magát az ember, sok információ- és tudásbéli hiá-
nyosságra jön rá a munka végzése közben, akkor is, 
ha van megfelelő végzettsége és jártas a közügyekben. 
Ezért fontos ez a képzés, mert pótolja a gyakorló pol-
gármesterek hiányosságait. Egymástól is sokat tanu-
lunk, olyan esettanulmányokat hoz mindenki a maga 
településéről, amelyek megoldása másoknak is segít, 
ha hasonló helyzetbe jutnak. A rendszerváltás után 
nem sikerült országosan kialakítani a polgármesterek 
felkészítésének, folyamatos képzésének a rendszerét, 
ami segítene a települési döntéseknél, a testület irá-
nyításánál és a problémakezeléseknél. Magam is ka-
pok most új ismereteket, és osztok meg tapasztalato-
kat a többiekkel. Konstruktív képzési forma ez. 

Fontos, hogy a település „találja ki magát”, 
döntse el, mit akar elérni az elkövetkező évek-
ben. Polgár víziója, hogy létszámában gyara-

podó, gazdasági, vállalkozói szempontból fej-
lődőképes település legyen, megfelelő oktatási, 
kulturális és szociális szolgáltatásokkal, a kor 
színvonalával összhangban álló infrastruktú-
rával, utakkal, járdákkal. Ehhez a település-
nek a térségi szerepéből, történelmi múltjából, 
közlekedési kapcsolataiból eredő erejét kíván-
juk kihasználni. Polgár háromirányú autópá-
lya-kapcsolattal rendelkezik, három megye-

székhelyhez, Debrecenhez, Nyíregyházához 
és Miskolchoz azonos távolságban található, 
ami felkeltette a befektetők érdeklődését. Ne-
künk arra kell figyelnünk a fejlesztéseknél, hogy 
ezek közül melyek azok, amelyek a gazdasági 
élet szereplőit is segítik. Legyen ez út- vagy ke-
rékpárút-építés. Arra is gondolnunk kell, hogy 
aki befektet, munkaerőt is keres, méghozzá 
szakképzettet. Ezért mindinkább az igények-
hez alkalmazkodó szakképzést fogjuk fejlesz-
teni. A befektetőknek, amikor döntenek, hogy 
melyik települést választják beruházásuk hely-
színéül, a közlekedési kapcsolat, a képzett mun-
kaerő mellett az is fontos, hogy az önkormányzat 
milyen gyors, rugalmas partner a kezdeménye-
zéseiben. Ebben a mi településünk jó irányban 
változott az elmúlt években, nem kis büszke-
séggel említhetem, hogy kiérdemeltük a befek-
tetésbarát önkormányzat kitüntető címet.

Amikor a képviselő-testületünk 2006-ban fel-
állt, a polgármester választási programja alap-
ján meghatározta a gazdasági programját. Erre 

építve elkészítette a város az integrált fejlesztési 
stratégiáját. Hosszú távra, a 2013-as uniós költ-
ségvetési ciklus idejére összesítette a tennivaló-
kat, már azért is, mert az uniós fejlesztési forrá-
sok, amelyek igénybevételével akarjuk a várost 
fejleszteni, ezen idő keretén belül értelmezhe-
tők. Ezek a források hozták, hogy mintegy egy-
milliárd forintos uniós pályázati forrással kistér-
ségi járóbeteg-szakellátó program valósulhat 
meg. Kidolgoztuk a városközpont rehabilitá-
ciós pályázatát, amely illeszkedik az integrált 
városfejlesztési stratégiába, megfelelve a vá-
ros kistérségi szerepének. Amikor eldöntöttük, 
hogy hova szeretnénk ezt a várost az elkövetke-
ző évtizedben eljuttatni, akkor vettünk igénybe 
szakmai segítséget, egy tervező céggel készíttet-
tük a szakmai tervet, amelyet a képviselő-testü-
let jóváhagyott. Ennek mentén valósítjuk meg 
azokat a konkrét programokat, beruházásokat, 
fejlesztéseket, amelyeket az önkormányzat ma-
ga elé tűzött, hogy Polgár fejlődőképes, élhető 
kisváros legyen itt a Tisza partján. A lakosság-
gal folyamatosan véleménykérő programokon, 
találkozásokon tartjuk a kapcsolatot, de írásos, 
illetve internetes véleménykérő eszközöket is 
alkalmazunk.  A legfontosabb elem a városfej-
lesztési stratégia társadalmasítása volt, ebben 
kikértük a lakosság, a különféle helyi civil szer-
vezetek, érdekképviseletek, intézmények, gaz-
dasági társaságok és vállalkozások véleményét 
is. Ennek az összegzése alapvetően határozta 
meg, hogy mit, mikor, milyen ütemben és köl-
csönhatásban valósítunk meg. 

A településfejlesztés jogszabályi hátterének 
hiányosságairól is beszélt előadásában László 
László. Országgyűlési képviselő vagyok, nem 
egyedüliként az akadémia hallgatói között. Úgy 
vélem, ha ezt a problémát mi, polgármeste-
rek egy ilyen fórumon közösen vetjük fel, és 
megvitatjuk, akkor továbbvihetjük a törvény-
hozás asztalára.   A
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A támogatást elnyert önkormányzatok száma 
aszerint, hogy hány évben pályáztak sikeresen
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A működésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatása jogcímen folyósított  

összegek, valamint a támogatásból részesült 
települések száma 2006 és 2009 között

n Összes támogatás (millió forint)

n Támogatásban részesült önkormányzatok száma

A legtöbb támogatást elnyert 20 önkormányzat listája  
2006 és 2009 között

Önkormányzat neve Évek  
száma

Összes  
támogatás 

(e. Ft)

Jogállás

Heves Megyei  
Önkormányzat

4 403 000 megye

Barcs 4 245 500 város

Bátonyterenye 4 199 000 város

Marcali 4 194 000 város

Makó 4 177 536 város

Nagyatád 4 177 000 város

Nyírbogdány 4 167 976 község

Battonya 4 158 000 város

Szerencs 4 155 000 város

Szombathely 2 153 000 megyei jogú város   

Szigetvár 4 140 000 város

Szécsény 4 134 000 város

Sajószentpéter 3 120 000 város

Budapest III. kerület                       1 117 240 fővárosi kerület

Demecser                                    4 115 875 város

Csongrád 4 112 600 város

Nyírbátor 4 103 000 város

Ricse 4 102 000 nagyközség

Balatonfüred 2 101 125 város

Nyírtura 3 95 585 község

A mindenkori költségvetési törvény 6. mellék-
letének értelmében az önkormányzatok műkö-
dőképességének megőrzésére a jogalkotó há-
rom lehetőséget biztosít. Az önhiki, valamint 
az adósságrendezésre irányuló hitelfelvétel ka-
mattámogatása mellett, pályázni lehet egy ún. 
egyéb jogcímen is. A HO-jelentés ezúttal ezen 
egyéb jogcím kedvezményezetteinek körét mu-
tatja be a 2006–2009 közötti időszakra.

Négy év alatt összesen 25,2 milliárd forint 
jutott a jogcím kedvezményezetteinek, amely 
összeg az első három évben fokozatosan, évi 
3 milliárd forint körüli összeggel gyarapo-
dott, majd 2009-ben visszaesett a két évvel 
korábbi szintre, miközben a pályázaton nyer-
tes önkormányzatok száma a kezdeti 748-ról 
tartósan 1300 fölé emelkedett. A támogatás 
átlagos összege is hasonló tendenciát mutatva, 
a kezdeti 4 millió forintról 2008-ra 7 millióra 
emelkedett, majd 2009-re visszaesett 4,9 mil-
lióra. A tartósan működésképtelennek bizo-
nyuló önkormányzatok számára e forráski-
egészítés elengedhetetlenségét bizonyítani 
látszik, hogy 488 település mind a négy vizs-
gált évben sikeresen pályázott, és az összes 
támogatott település fele legalább három év-
ben így jutott többletforráshoz.

Az egyéb jogcímen nyújtott támogatás-
ban részesülő önkormányzatok döntő több-
sége a községi körből kerül ki. Arányuk az 
összes támogatott településen belül folya-
matosan 85 százalék fölött van. A pályáza-
ton nyertes önkormányzatok jelentős rész-
re az ország aprófalvas megyéiben található. 
Baranya, Borsod, Somogy és Szabolcs me-
gyék adták minden évben a támogatott ön-
kormányzatok több mint felét. E megyékben 
is döntően a 200 lakos alatti települések szo-
rulnak rá az „egyéb jogcímen” elnyerhető, a 
működőképességet fenntartani hivatott for-
ráskiegészítésre, sőt az ilyen méretű telepü-
lések közel fele nyert is legalább egy évben. 

Érdekesség, hogy az ország városainak har-
mada szintén (2009-ben 96 város) a támoga-
tott önkormányzatok körébe tartozik.

Az egy lakosra jutó támogatások ranglis-
tájának első húsz helyén szereplő települések 
közül mindössze három lépi át a 200 fős lélek-

Nem elég a tüneti kezelés

Szerző: Gazsó István, a Helyi Obszervatórium munkatársa
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Algyő  
Piri József polgármester

Az iparűzési adóbevételek nem, 
vagy alig tervezhetőek

A nagyközség Csongrád megyében, Szeged-
től 10 km-re található. Fontos tiszai átke-
lőhelyként nyilvántartott önálló telepü-
lés, melyet a nagy árvíz a XIX. században 
szinte teljesen elpusztított. 1870. óta vasúti, 
1974 óta közúti híd segíti az átkelést. 

„Algyő Nagyközség Önkormányzatát a 2010. 
évi normatív állami hozzájárulások összegé-
nek alakulása negatívan érinti” – válaszolta 
a település polgármestere arra kérdésünkre, 
hogy végeztek-e előzetes számításokat arról, 
hogy „miként fogja Algyőt érinteni az állami 
támogatások változása. Pontos számítások 
még nem készültek – mondta –, mert a nor-
matíva összege még nem ismert teljesen. A 
megszűnő normatíva jogcímek tételei csök-
kentik az állami támogatások összegét, mint 
például a helyi közművelődési és közgyűjtemé-

2009 decemberében elfogadta az Országgyűlés a központi kormányzat 
2010-es költségvetését, és folyamatban van az önkormányzatok költség-
vetésének előkészítése, elfogadása. A helyzet bemutatása érdekében meg-
kerestük néhány település polgármesterét, akiknek a véleményét az aláb-
biakban, immáron szerkesztett formában tesszük közzé.  
Az interjúkból kiderül, hogy mindenütt egyformán fennáll az a semmiképp 
sem elhanyagolható félelem, hogy az iparűzési adó központi beszedésének 
következtében pluszmunka jelentkezik a települések önkormányzatainál, 
illetve, hogy az iparűzési adóbevételek tervezhetetlenné válnak. Megosz-
lanak ugyanakkor a nézetek az adóerő-képesség rendszerének hasznossá-
gáról. A válaszolók meggyőződése, hogy az iparűzési adó beszedésének ha-
szonélvezői inkább a nagy települések, míg kárvallottjai azok a települések 
lehetnek, ahol nincsenek megfelelő pénzügyi tartalékok. Mindenképp fon-
tos az a meglátás, miszerint a törvényi maximum, ami az önkormányzatot 
illető normatíva 80 százalékáig terjed, sérti az önkormányzatiságot. Elíté-
lendő, hogy az önkormányzatok által az állam számára végzett feladatát-
vállalás megváltása a helyi forrásteremtő-képesség függvénye. Egyes vé-
lemények szerint az iparűzési adó központi beszedésének lehet egyfajta 
következménye a bevételek központosítása is. 

Haszonélvezők és kárvallottak
Számvetés a költségvetésről

Szerző: Sipos Ivett, a Helyi Obszervatórium munkatársa

számot, és a legnagyobb település is mindössze 
230 lakosú. Ezen települések – négy kivételé-
vel – minden évben hozzájutottak valamek-
kora összeghez. A legmagasabb egy főre ju-
tó támogatást a 15 lakosú Gagyapáti nyerte 
el, itt a három nyertes év összesen 293 ezer 
forintot eredményezett lakosonként. A töb-
bi település is legalább 117 ezer forintnyi ösz-
szeghez jutott a négy év során.

2006 és 2009 között 403 millió forinttal, a leg-
több támogatást a Heves Megyei Önkormány-
zat kapta, amely a toplistán egyedül képviseli a 
megyei önkormányzatok körét. A legtöbb tá-
mogatást elnyerő önkormányzatok húszas listá-
ján találunk még továbbá 15 várost, egy fővárosi 
kerületet és három községet. Ezen húsz önkor-
mányzat a négy évre jutó 25,2 milliárd forint-
nak csaknem 13 százalékát kötötte le.

A legmagasabb egyszeri támogatásokat vizs-
gálva, 100 millió forint feletti, éven belüli támo-
gatáshoz jutott 2006-ban Budapest III. kerülete 
(117 millió), 2007-ben Bátorterenye (100 millió), 
2008-ban Szombathely (152 millió), 2009-ben pe-
dig Nyírbogdány (129 millió). Mellettük a Heves 
Megyei Önkormányzat nyert még el 100 millió 
forint feletti összeget, 2007 óta rendre 100, 150, 
majd újra 150 millió forintot. Beszédes adat, hogy 
a Heves Megyei Önkormányzat egymagában több 
támogatásban részesült ezen időszak alatt, mint 
az összes többi megye együttvéve.  

A támogatott települések meghatározó hánya-
da (közel kilenctizede) a legsérülékenyebb tele-
pülési körből kerül ki, ugyanakkor a források je-
lentős része mégis inkább a városokhoz, illetve 
egyes esetekben fővárosi kerületekhez, megyei 
önkormányzatokhoz kerül.  Bizonyos értelem-
ben, a rendkívüli támogatásnak mint megoldás-
nak a kritikáját jelenti, hogy a támogatott tele-
pülések jelentős része a négyből legalább három 
évben kapott támogatást, vagyis a tüneti kezelés 
számukra már nem megoldás. 

HO-jelentés
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nyi feladatokét, vagy akár a települési sportfel-
adatok állami támogatásáét. Több normatíva 
jogcímnél csökkent a fajlagos mutató össze-
ge, például a bölcsődei ellátás, az óvodai ne-
velés, az iskolai oktatás alapnormatívájánál. 
(A bölcsődei ellátásé 8,5%-kal, az óvodai ne-
velésé 7,85%-kal csökkent, csakúgy, mint az 
iskolai oktatás alapnormatívája.) A normatív 
támogatási jogcímek, valamint a fajlagos mu-
tatók csökkenése, az alapfeladatok finanszí-
rozásába a helyi források további bevonásá-
ra kényszeríti az önkormányzatokat.

A 2010-es év pénzügyi kockázatai, a gazda-
sági válság térben és időben eltérően érinti a 
települési önkormányzatokat, beleértve Al-
győ Önkormányzatát is. Az adósságállomány 
(deviza alapú kötvénykibocsátás) az árfolyam-
változások miatt jelentősen növekedett, ezzel 
az önkormányzat pénzügyi kockázata is ma-
gasabb lett. A hitelkamatok is tovább emelik 
az önkormányzat likviditásának kockázatát. 
Az önkormányzat terhei folyamatosan emel-
kednek a munkanélküliség, a közfoglalkozta-
tásban részt vevők számának, az ápolási díjra 
és lakásfenntartási támogatásra történő kifi-
zetések emelkedése miatt.

„Az iparűzési adónak az APEH által törté-
nő beszedéséről általánosságban elmondható, 
hogy amennyiben az eddigi tájékoztatások-
nak megfelelően történnek az utalások, ak-
kor lényeges problémát Algyő esetében nem 
jelenthet az ígért 35 napon belüli teljesítés” – 
érkezett a válasz Piri Józseftől arra a kérdés-
re, hogy mi a véleménye az iparűzési adó be-
szedésének központosításáról. Mindenesetre 
meglepő az az elv – tette hozzá –, miszerint 
az adóelőlegnél, először 2010. szeptember 15-i 
előleg fizetéskor a tényleges adómegfizetés-
től függetlenül megkapja az önkormányzat a 
bevallás szerinti összeget és az APEH kötele-
zettsége lesz az adó behajtása, a be nem folyt 

összeggel nem rövidíti meg az önkormány-
zat költségvetését. A központi költségvetés-
nek eddigi tapasztalatok alapján nem szo-
kása megelőlegezni az önkormányzatoknak 
járó pénzeket, itt úgy tűnik, mégis erről van 
szó. Az iparűzési adóbevételek viszont egy-
általán nem vagy alig tervezhetőek. Ez már 
2011/2012. évet érintő hatása lehet az új sza-
bályozásnak, hiszen a 2010. évre vonatkozó 
bevallás már nem az önkormányzathoz ér-
kezik, így talán csak a cégektől informális 
úton tud majd információt szerezni az ön-
kormányzat, hogy milyen összeggel tervezze 
a jövő évet. A fizetéskönnyítés, adómérséklés 
tekintetében is az APEH-nak lesz döntési jo-
gosultsága, az önkormányzatnak csak egyet-
értési joga lesz. Természetesen itt is a konk-
rét szituáció fogja eldönteni, hogy az APEH 
és az önkormányzatok közötti kölcsönös in-
formációáramlás segíti vagy hátráltatja a te-
lepülés érdekeinek megfelelő döntések meg-
hozatalát. Mindenesetre aggályosnak tűnik, 
hogy ebben a tekintetben a helyi adóról álla-
mi adóhatóság fog dönteni, vagyis nemcsak a 
beszedés központosításáról van szó, hanem az 
önkormányzati jogok csorbításáról is.

A jövőben az adóalany és helyi adóhatóság 
között nem lesz közvetlen kapcsolat, nem lesz 
naprakész információ, elnehezül a kommuni-
káció. Néhány számítás alapján az idei ipar-
űzési adó bevételek 2009. évben a tervhez ké-
pest kedvezően alakultak. Algyőn a többlet 
adóbevétel a település speciális helyzetéből 
adódik. Néhány vállalkozásnál adómérsék-
lés és adó előírás törlésére került sor, de ösz-
szességében adókiesés nem mutatkozik, mert 
a legnagyobb adózók jelentős összeget fizet-
tek az önkormányzatnak. Ezek alapján a kieső 
adóbevétel nem, viszont a többlet adóbevétel 
érinti a központi költségvetés szerint számí-
tott adóerő-képességet. Ez azt jelenti, hogy 

a tervezett adóerő-képesség alapján számít-
ják ki a  normatív támogatásból elvont ösz-
szeg nagyságát.

Algyő Nagyközség Önkormányzatát, a tele-
pülés speciális helyzetéből adódóan, az adó-
erő-képesség számítása hátrányosan érinti. 
Mivel az adóerő-képesség tovább emelke-
dett, a jövedelemkülönbség mérséklés elszá-
molásakor a zárszámadásnál, további elvo-
násra lehet számítani. Az önkormányzatot 
2009. évben jövedelemkülönbség mérséklés 
címén 132 284 000 forint elvonás terhelte – 
mondta a polgármester. A költségvetési tá-
mogatások rendszerében az ilyen mértékű 
forrásátcsoportosítás nagyon magas. 2010-
ben az ilyen módon levonandó összeg nem 
lehet több mint a települési önkormány-
zatot a kötelezően ellátandó feladatai után 
megillető normatív hozzájárulás összegé-
nek 90 százaléka. Ez a mérték 2009-ben 
80 százalék volt.

Az állami kiegyenlítő támogatásokat füg-
getleníteni kellene a települések forrásteremtő 
képességétől. A finanszírozási rendszert úgy 
kellene kialakítani, hogy a települések érde-
keltek és képesek legyenek a helyi adóbevé-
teleik növelése érdekében, különféle fejlesz-
tések végrehajtására, a helyi vállalkozások 
munkahely teremtésének támogatására. Pi-
ri József elképzelhetőnek tartaná az iparűzé-
si adó bevételek kistérségi, vagy egyéb régiós 
szintű kezelését, azzal, hogy az adóbevételek 
egy részét térségi szintű fejlesztésekre lehet-
ne fordítani. Ezzel a helyi ipar negatív hatá-
sainak (környezetszennyezés, veszélyes üze-
mek) ellensúlyozására irányuló fejlesztések 
látható és érzékelhető távolságon belül va-
lósulhatnának meg. A jelenlegi elvonással 
a jövedelemdifferenciálás az ország egészé-
re vetítve történik, míg a területfejlesztések 
zöme régiós szintű.

SzempontOK
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tele és főleg multinacionális cégek a befizetők, 
ez a változás nem jelent gondot – mi egyelőre 
ilyen város vagyunk” – tette hozzá Zatykó Já-
nos. Ahol a likviditási helyzet azonnali kezelé-
sére szolgált eddig az adóbefizetés, és szolgálna 
ezután is az iparűzési adóbevétel, ott fog nagyon 
hiányozni a közvetlen befizetés. 

Iparűzési adóbevételeik a tervezettnél job-
ban alakultak. Terv: 2 500 millió forint, módo-
sított 3 800 millió forint, teljesített 4 000 mil-
lió forint. Adóerő-képességüket az eredeti 
terv szerinti bevétel sem befolyásolta. A jö-
vedelemdifferenciálódás kiegyenlítésére szol-
gáló elvonás a maximum, az állami norma-
tíva összegének 80 százaléka volt 2009-ben. 
Ez az összeg 543 554 ezer forint volt a múlt 
évben, 2010-ben pedig, számításaik szerint 
557127 ezer forint lesz.

A fentiekből következik, hogy Komáromot 
hátrányosan érinti az adóerő-képesség szá-
mítás. Az alapelvet mégis elfogadhatónak ta-
lálja Komárom polgármestere, ugyanakkor a 
mértéket már kevésbé. Az ideális természete-
sen az lenne, ha az állami kiegyenlítő támo-
gatásokat függetleníteni lehetne a települések 
forrásteremtő képességétől. „Igazságosabb-
nak tartom ezt a rendszert, mintha egyálta-
lán nem számolnának a települések poten-
ciális, vélelmezett adóerejével” – tette hozzá 
gondolatmenetéhez zárszóként.

Nagyhegyes 
Bajusz Istvánné polgármester

Az önkormányzatok bevételeinek 
visszaállamosítása kezdődik  

Nagyhegyes települése alig 50 éves, tanyavi-
lágból alakult község. Az egykoron Hegyes-
házas névre hallgató település az Alföld 
nagy kiterjedésű tájegységén helyezkedik 

el. A helyi gazdaságban meghatározó ál-
lattenyésztés fontosságát mutatja a tele-
pek nagy száma és folyamatos fejlődése. 
A jelenleg is aktív gáztermelés kiemelkedő 
szerepet töltött és tölt be a település dina-
mikus fejlődésében. A kisiparosok széles 
körű, sokoldalú tevékenysége is hozzájárul 
a település aktív fejlődéséhez. 

„Nagyhegyes vezetői nem támogatnának 
olyan változtatásokat, amelyek az önkor-
mányzatok pénzügyi értelemben vett kény-
szer egyenlősítéséhez vezetnének, érdekte-
lenné téve a településeket a bevételek alapját 
képező termelés és szolgáltatás ösztönzésé-
ben” – mondta Bajusz Istvánné polgármes-
ter. – Sajnálatos tény, hogy a települési ön-
kormányzatok kötelező feladatellátásához 
kapcsolódó normatíva változása folyamato-
san negatív irányú, így az önkormányzat sa-
ját bevételeiből egyre nagyobb összeget vesz 
igénybe a feladatellátás biztosítása. A 2010. 
év legnagyobb kockázatát a gazdasági válság 
munkavállalásra gyakorolt hatása jelenti, ez-
által a szociális ellátás területén várható jelen-
tős feladat- és forrásigény-bővülés. További 
gondot jelent a feladatellátás folyamatos ra-
cionalizálási igénye, a feladatellátási kötele-
zettség állandó bővülése. Sajátosan magyar 
szabályozási gyakorlat, hogy az új feladat el-
látásához a forrást, illetve a személyi feltéte-
leket nem teremtik meg.

Az iparűzési adóval kapcsolatosan az a véle-
ménye, hogy 2010-ben nem kevesebb lesz a fel-
adat, hanem több 2009-hez viszonyítva. – „A 
szabályozás átgondolatlan, hiányoznak a garan-
ciák a beszedésre és leszámolásra vonatkozó-
an, a pótlékok és a bírságok elszámolásával kap-
csolatosan pedig elfogadhatatlan a szabályozás, 
ami arányos juttatást biztosít az önkormány-
zatoknak a bevételből. A változtatás tényleges 
hatása között szerepel az, hogy a költségvetés 

Komárom 
Zatykó János polgármester

Az iparűzési adó központosítása a 
nagy települések számára hasznosabb

A Duna jobb partján elterülő település 
neve eredetileg Új-Szőny, amelyet 1896-
ban egyesítettek a Duna bal partján fekvő 
Komárommal, majd később a másik ré-
szével, Szőnnyel 1977-ben. Komáromban 
mindig kiemelkedő kereskedelmi és straté-
giai szerepet játszott a kedvező dunai át-
kelés lehetősége, a római kor óta, a folyón 
haladó vízi és a mellette lévő szárazföldi 
közlekedési utak miatt. 

„Természetesen végeztünk számításokat az 
állami támogatások változásának hatásáról” – 
reagálta Komárom polgármestere. Mivel a 2010-
es költségvetésük az interjú készítésének pilla-
natában még nem készült el, ezért akkor csak 
annyi volt tudható a rendelkezésre álló informá-
ciók szerint, hogy a 2009-ben kapott 1 028 mil-
lió forint összegű normatív támogatás helyett 
885 millió forint normatív állami támogatással 
számolnak. Ez 14 százalékos csökkenést jelent, 
így az sem volt biztosan felmérhető, hogy me-
lyek lesznek a 2010-es költségvetési év várha-
tó legjelentősebb pénzügyi kockázatai, és mi-
lyen esetlegesen biztató folyamatok várhatóak. 
A költségvetési törvénybe eredetileg tervezett 
megszorítások mínusz 139 millió forintot jelen-
tettek volna városuknak, ezzel szemben az elfo-
gadott költségvetés szerint 143 millió forinttal 
kapnak kevesebb normatív támogatást. 

Az iparűzési adó központosításának előnyét 
abban látja a településvezető, hogy remélhetőleg 
nagyobb lesz így az adózási fegyelem, de ezen 
a szinten hatékonyabb lehet a behajtás is, mint 
helyi szinten. „Úgy vélem, hogy azoknak a tele-
püléseknek, ahol jelentős az iparűzési adóbevé-
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tervezhetetlenné válik, a központi költségvetés 
‘kamatmentes’ hitelhez jut, a likviditási problé-
mákkal küzdő önkormányzatok helyzete tovább 
romlik, vagy ellehetetlenül (ami további hitel-
felvételt tenne szükségessé), az önkormányza-
tok bevételeinek visszaállamosítása kezdődik 
(rossz precedenst teremtve).” Ugyanakkor po-
zitívumként említette, hogy a kisebb bevételt 
biztosító gépjárműadó (átengedett adó) besze-
dése az önkormányzatoknál marad.

A településvezető szerint az adóerő-képesség 
vonatkozásában nem annak számítási módja 
a lényeges, hanem a rendszer működőképes-
sége, ami a feladatellátás biztonságát teremti 
meg. Önmagában részelemeket nem érdemes 
vizsgálni, a finanszírozhatóság, a fenntartha-
tóság szemszögéből érdemes nézni a bevételi 
lehetőségeket. Mindenesetre nem támogatná-
nak olyan változtatásokat, ami finanszírozás 
szempontjából az önkormányzatok egalizá-
lásához vezetne, érdektelenné téve a telepü-
léseket a bevételek alapját képező termelés és 
szolgáltatás ösztönzésében.

Visonta 
Szarvas László polgármester

Éves szinten sok tízmillió forinttól  
eshetünk el

Visonta a Mátra déli lábánál, Gyöngyös-
től keletre található. A település első írá-
sos említése 1279-ben, Vysonta alakban, 
egy oklevélben taláható. Az 1960-as évek-
ben Visonta nevéhez új jelentős esemény 
kapcsolódott: a hőerőmű és a külfejtéses 
bányászat. E két nagyüzem odatelepítése 
alaposan megváltoztatta a község képét. 

Visonta Önkormányzata, az adóerő-ké-
pesség miatti elvonás folytán, már több éve 
szinte teljesen önerőből látja el a kötelező és 

az általa vállalt feladatokat. Az intézmények 
fenntartását, a fejlesztéseket is saját erőből 
biztosítjuk, vélhetőleg az állami támogatá-
sok változása nagymértékben nem fogja érin-
teni az önkormányzatunkat, számítások hi-
ányában ezek mértékére jelenleg nincsenek 
konkrét adatok – mondta a település pol-
gármestere.

„Az iparűzési adó állami adóhatóság álta-
li beszedése mellett szóló érv, hogy a beval-
lások helyességének ellenőrzése az APEH ál-
tal biztosítható, hiszen hozzájuk nyújtják be 
a vállalkozások a többi, állam felé fizeten-
dő adónemről szóló bevallást is. Kis önkor-
mányzatoknak, mint mi is vagyunk, nagyon 
kevés lehetősége, kapacitása van az ellenőr-
zések elvégzésére. Az iparűzési adó APEH ál-
tali beszedése ellen szól, hogy az adót kivető 
önkormányzatnak nem lesz olyan rálátása az 
adókötelezettség teljesítésére, annak alakulá-
sára” – véli Visonta polgármestere.  

Ha az iparűzési adó megállapítására és tel-
jes összegének saját bevételként való kezelé-
sére az önkormányzatoknak megmarad az a 
joguk, mint eddig volt, akkor elfogadható az 
adónem APEH általi beszedése – mondja a 
polgármester. 2009-ben a település az ipar-
űzési adóból származó bevétele az előző évek-
hez hasonlóan teljesült. Várható kieső bevé-
tellel nem számoltak, erre vonatkozóan nem 
végeztek számításokat sem. „Véleményem 
szerint nem jelenti az adó összegének csök-
kenése azt, hogy visszamenőleg még támo-
gatás járna az önkormányzatnak, mivel az 
állami támogatás és az elvonás összege is a 
tényleges teljesítés összege alapján rendező-
dik” – mondta.

Visonta települését az adóerő-képesség 
számítás igencsak hátrányosan érinti. Az 
elvonás mértéke tetemes, a törvényi maxi-
mum, amely az önkormányzatot illető nor-

matíva 80 százalékáig terjed. Éves szinten 
sok tízmillió forinttól esnek így el. A költ-
ségvetési támogatások ilyen szintű átcso-
portosításával egyáltalán nem ért egyet 
Szarvas László, mert szerinte sérti az ön-
kormányzati önállóságot és a saját bevéte-
lekhez való jogot. Véleménye szerint nem 
helyes, hogy az önkormányzatok által az ál-
lam számára végzett feladat-átvállalás meg-
váltása a helyi forrásteremtő képesség függ-
vénye. Mivel Visontának kevés lakosa van, 
ráadásul kicsi is a település, és nem igazán 
van lehetőség másfajta helyi adók beveze-
tésére, a helyi iparűzési adó kiesése esetén 
megkérdőjeleződne az önkormányzat mű-
ködőképessége is.

„Ezt a rendszert elfogadhatónak tartom, ha 
az iparűzési adót nem törlik el. Önkormány-
zatunk működtetésének ez az egy a záloga” 
– zárta gondolatmenetét Szarvas László, Vi-
sonta polgármestere.

Jászfényszaru 
Győriné Czeglédi Márta polgármester

Mintha a kicsi településnek nem len-
ne joga az ipar odavonzására

Jászfényszaru a Jászság észak-nyugati szélén, 
Pest és Heves megyével határosan, a Zagyva 
és a Galga torkolata fölött két kilométerrel a 
bal parton terül el. Homokos, fövenyes részein 
(Kozma part, Csonthalom, Sós-tó) az ásatá-
sok avar és honfoglalás kori leleteket hoztak 
a felszínre. A település 1993-ban kapott vá-
rosi rangot. Infrastruktúráját illetően a te-
lepülés csatornarendszere 2008 végére telje-
sen kiépült. 

Jászfényszaru Város Önkormányzata költ-
ségvetési rendelet-tervezete szerint a feladat-
mutatókhoz és lakosságszámhoz kötődő nor-

SzempontOK



�0 ÖNkormányzat  |  január www.toosz.hu

 HO-jelentés

tartja Jászfényszaru polgármestere az álla-
mi kiegyenlítő támogatások és a települések 
forrástermelő képességének a viszonyát. „Az 
alap cél helyes, a gazdagabb, erősebb térsé-
gek, települések adjanak több forrást a „kö-
zösbe”, melyből részesüljenek a hátrányosabb 
települések. Ellenben például az szja elvoná-
si rendszer nem méltányolja a több évtizedes 
munkát. Egyes ipari övezetek „örökölték” a 
méretes cégeket még a szocializmusból, úgy-
mond készen kapták a helyzetet, ami a sok év-
tized alatt magát a településméretet is megha-
tározta (ipari, gyári városok kialakulása stb.)” 
– mondta Győriné Czeglédi Márta.

Jászfényszaru, a falu méretű város, az ide-
vonzott iparához képest rendkívül kevés la-
kossal rendelkezik. Megbüntetik azért, mert 
a koncentrálódott ipart kivonzza a vidékre, így 
az 1-2 nagy adózó adóalapját számolva az egy 
lakosra eső produktum rendkívül magas. Így 
fordulhat elő például olyan, hogy egy, a köze-
lükben lévő 30 ezer lakosú város szja kiegé-
szítést kaphat, miközben több multinacioná-
lis cég is van a területén, míg Jászfényszarun, 
ahol csak egy multinacionális vállalkozás ta-
lálható, elvonás keletkezik. „Mintha a kicsi te-
lepülésnek nem lenne joga az ipar odavonzá-
sára.” Az, hogy Jászfényszaru a mai munkaerő 
piaci helyzetben van, sok évtizedes feszített 
munka, illetve a helyi adópolitika eredménye 
(12 éven át biztosított 50–70% kedvezményt az 
iparűzési adó alanyainak gazdaságélénkítő te-
vékenységekhez kötötten), így ha az iparűzési 
adó központosításra kerülne, illetve újra elosz-
tásra, csak rosszul járhatna a település.

Ahol nincs iparűzési adó és arányosítás, át-
lagolás folyik a kiegészítés vagy elvonás mér-
tékének meghatározásakor, ami egy szintén 
érdekes kérdésnek tart a polgármester asz-
szony. „Hasonló helyzet áll elő, mintha most 
központosítanák az iparűzési adót és vala-

mely norma szerint minden gazdaságpoli-
tikai helyi stratégiát figyelmen kívül hagyva 
visszaosztanának, például lakosságarányo-
san. Ami jó az önhibáján kívüli, hátrányos 
helyzetű, iparral nem rendelkező település-
nek, rossz lehet a sok munkával gazdaságot 
teremtő önkormányzatoknak, települések-
nek” – tette hozzá végezetül.

Vértesszőlős 
Nagy Sándor polgármester

Az adóerő-képesség számítás hátrá-
nyosan érinti településünket

A község a Tatabányát és Tatát összekötő 
rendkívül forgalmas 1-es főút mellett fekszik. 
A települést írásban 1244-ben említik elő-
ször. Neve az 1960-as években vált világszer-
te ismertté, amikor megtalálták majd feltár-
ták Európa egyik legrégibb, mintegy félmillió 
évvel ezelőtt élt ősemberének telephelyét. A 
rendszerváltozás után fejlesztések indultak: 
új iskolaépület, egészségház, Öregek Napkö-
zi Otthona, orvosi rendelő, fogorvosi rendelő, 
községi könyvtár, tájház, sportcsarnok.

– Becslésünk szerint a 2010. évi állami nor-
matív támogatásaink összesen mintegy 1,7 
milliárd forinttal csökkenhetnek (ez műkö-
dési kiadásaink kb. 0,6 %-a) főleg a normatí-
va összevonások (önkormányzati igazgatás, 
sport, kultúra) hatása miatt. Ezeket az elvo-
násokat a községbe újonnan betelepült, átlag 
feletti jövedelmű lakosok szja helyben mara-
dó része szerencsére nagyrészt kompenzálja – 
mondja Vértesszőlős polgármestere. – A 2010. 
évi költésvetésünk legnagyobb kockázata az 
iparűzési adó várható csökkenése, ahol a ta-
valy ősszel kirobbant globális pénzügyi válság 
hatásai most fognak ténylegesen jelentkezni. 
Pénzügyi (cash-flow) kockázatot jelent, hogy 

matív állami támogatása 2010-ben 232,5 millió 
forint, 2009. eredeti előirányzat 269,0 millió 
forint (-14,6 %), amely érték nemcsak a fajla-
gos összeg változását, hanem a konkrét muta-
tószám-változás hatásait is magában foglalja. 
A gyermekétkeztetésnél a 2009. évi 8,4 mil-
lió forint helyett 4,3 millió forint lett volna a 
tervezett támogatás, ami nagyjából tükröz-
te volna a fajlagos összeg 65 százalékos terve-
zett csökkentését. A polgármester véleménye 
szerint az iparűzési adó központi beszedésé-
nak kétoldalú hatása lesz. Egyrészről egyfaj-
ta kamatbevétel-kiesés várható, mivel a be-
szedett összeg később kerül a számlájukra, 
kevesebb ideig tudják kamatoztatni. Továb-
bá az APEH-szintű beszedés javíthatja a fi-
zetési morált, növelheti a bejelentkezett vál-
lalkozások, bevallást benyújtó vállalkozások 
körét, garantált lesz az összhang a társasá-
gi adóbevallás és a helyi iparűzési adóbeval-
lás adattartalma között. Hátrányként említi 
meg a településvezető, hogy a központosítás 
előbb-utóbb ki fog terjedni arra, hogy ma-
gát a bevételt is elveszik az önkormányzat-
tól, azaz azt is központosítják. „A település 
iparűzési adóbevételeinek alakulása jobban 
függ a helyi legnagyobb adózók piaci része-
sedésétől és eredményeitől, mint az adónem 
beszedési módjától” – jegyezte meg.

Támogatás Jászfényszarunak nem jár, ma-
gát az önkormányzatot a „beszámítás”, azaz 
szja elvonás érinti. Mivel az elvonási plafon 
a normatívák egyes körének 80 százalékáról 
90százalékára emelkedett, ezzel önmagában 
növekszik az elvonás, ellenben a korlát számí-
tási alapját képező állami normatívák abszo-
lút összege csökkent, így összességében nem 
várható jelentős emelkedés az elvonás össze-
gében. (2009-ben 177,9 millió forint, 2010-re 
178,5 millió forint a tervezett elvonás mérté-
ke.) Azonban annál érdekesebb kérdésnek 
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Az említett jogszabályi változás következtében 
alapvetően hátrányt szenvedtek volna azok a 
polgármesterek, akik abban a meggyőződésben 
indultak a 2006. évi választásokon, hogy a vá-
lasztási ciklus befejezésével az akkor hatályos 
Pttv. 13/A. §, illetve 13/B. § szerint mehetnek 
nyugdíjba. Álláspontunk szerint a nyugdíjkor-
határ felemelése 2010. január 1-től – a polgár-
mesterek nyugdíjkedvezményeire tekintettel 
– alkotmánysértő, a szerzett jogok védelmé-
nek megsértését jelenti.

Ezért levélben fordultunk a szociális és mun-
kaügyi, valamint az önkormányzati miniszterek-
hez, és javasoltuk a nyugdíjtörvény polgármeste-
reket érintő módosításáról szóló rendelkezések 
hatályon kívül helyezését. Kedvezőtlen válasz 
esetére a TÖOSZ kilátásba helyezte, hogy az 
Alkotmánybírósághoz fordul.

Az egyeztetések végül is eredményre vezettek, 
köszönhetően az Önkormányzati Minisztérium 
vezetésének, ugyanis az Országgyűlés 2009. no-
vember 2-án elfogadta a Magyar Köztársaság 

Legutóbb tavaly júniusi számunkban foglalkoztunk azzal, hogy miként 
érinti a polgármestereket az Országgyűlés által május 11-én elfogadott, 
a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező – 1997. évi LXXXI. tv. 
(Tny) módosításáról szóló 2009. évi XL. – törvény, amely szerint az öreg-
ségi nyugdíjkorhatár 2010. január 1-től fokozatosan emelkedik 62-ről 
65 évre. A törvénymódosítás elsődlegesen azokat a polgármestereket 
érintette hátrányosan, akik a polgármesteri jogállásról szóló törvényben 
(1994. évi LXIV. tv. – Pttv.) szabályozott korengedményes öregségi nyug-
díj igénybevételére a ciklus végeztével, 2010-ben jogosulttá váltak.

Nem változnak idén a polgármesterek  
korengedményes nyugdíjszabályai

Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

Joghelyzet

2010. évi költségvetését megalapozó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2009. évi CIX. tör-
vényt, amely – többek között – módosította a 
2009 májusában elfogadott nyugdíjtörvény pol-
gármesterekre vonatkozó rendelkezéseit.

Az új szabályozás szerint 2010. december 31-
ig a polgármesterek a Pttv. jelenleg  hatályos 13/
A, valamint 13/B§-aiban foglaltak szerint vehe-
tik igénybe a korengedményes nyugdíjat, 

vagyis a ciklus végeztével – egyéb felté-
telek fennállása esetén – jogosulttá vál-
hatnak a nyugdíjra, nem kényszerülnek 
újabb választásra.

Ugyan a Pttv. fent említett passzusaival az el-
múlt évek során már több esetben foglalkoztunk, 
mégis egyre több érintett polgármester fordul a 
TÖOSZ titkársághoz a jogszabály értelmezése 
miatt. A közelgő őszi helyhatósági választások-
ra is tekintettel, szükséges, hogy ismételten fog-
lalkozzunk a polgármesterek korengedményes 
öregségi nyugdíjával, különösen a jelenleg ha-
tályos Pttv. 13.A, valamint 13/B. §-aival.

az APEH által beszedésre kerülő előleg egy 
része visszautalásra kerülhet, ezért az előleg 
felhasználása csak annak egy részéig, óvato-
san történhet meg. Problémás lehet még az 
egyéb helyi adónemek behajtása, a kintlévő-
ségek várható növekedése.

Az iparűzési adó központosított beszedéséről 
nem változott a polgármester véleménye, azt ön-
kormányzata számára továbbra is előnytelennek 
tartja. Vértesszőlősön az adózási feladatokat más 
munkakör mellett egy munkatárs látja el, ettől 
tehát bérköltség megtakarítást nem várhatnak. 
Nagy Sándor szerint a döntést az önkormány-
zatokra kellett volna bízni: átadják-e ezen fel-
adatot az APEH-nek, vagy pedig továbbra is sa-
ját hatáskörben végzik el. 

– Az iparűzési adót fizető, kiemelt vállalko-
zásaink nagy része nem az erősen exportfüg-
gő termelő ágazatokban tevékenykedik, ha-
nem elsősorban a kereskedelmi és lakossági 
szolgáltatások terén, így az adónem jelentős 
csökkenése nem várható – mondja. 

Az adóerő-képesség számítás hátrányo-
san érinti a települést. Előnyösebb lenne, ha 
az állami kiegyenlítő támogatások függetle-
nednének a forrásteremtő képességektől. – Jó 
lenne végre elérni azt, hogy az átadott állami 
feladatok ellátását annak tényleges (takaré-
kos) költségein térítené meg az állam – véli a 
polgármester. Az anyagi jellegű erőforrások 
települések közötti bizonyos mértékű átcso-
portosítását a szolidaritás indokolja, azon-
ban ennek mértéke vitatható. 

Ma Magyarországon a szerencsésebb hely-
zetű települések a forráshiányos központi költ-
ségvetési környezetben sokkal inkább képe-
sek a fejlesztési források, pályázati önrészek 
előteremtésére. A kedvező adottságok mel-
lett azonban a tudatos tervezésre, hatékony 
munkára is szükség van az optimális forrás-
szerzés hosszú távú biztosítására.  
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Lényeges kiemelni, hogy a jogosultság megille-
ti mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású 
polgármestert. A polgármester öregségi nyugdíja 
megállapításának Pttv.-ben meghatározott általános 
feltétele, hogy tisztsége az új polgármester megvá-
lasztásával szűnjön meg, egyéb esetekben a jogo-
sultság a polgármestert nem illeti meg.

A nyugdíj megállapításának további feltétele, 
hogy a polgármester a társadalombiztosítási nyug-
ellátásról szóló 1997. évi LXXXI.tv. (Tny.) 7.§-ának 
(1), (4) és (5) bekezdésében meghatározott öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezmény-
nyel csökkentett, reá irányadó korhatárt elérje a 
Pttv.-ben meghatározott naptári év végéig.

megfogalmazott összes megoldási javaslattal 
most nem foglalkozunk. Ehelyütt csak a pol-
gármesteri korengedményes nyugdíjnál indo-
kolt változtatási javaslatot említjük meg.

A jelenlegi szabályozás szerint (Pttv. 13/A §.) 
korengedményes öregségi nyugdíjra csak ak-
kor jogosult a polgármester, 

ha megbízatása azért szűnik meg, mert új 
polgármestert választanak meg helyette. A 
tisztség többi megszűnési esetét a törvény 
nem méltányolja,

 azokat mintegy a polgármester elhatározásá-
hoz (lemondás) vagy személyében rejlő vala-
mely okhoz (pl. összeférhetetlenség, bűncse-
lekmény elkövetése) köti.

Ugyanakkor van két olyan eset, amely nem a 
polgármester döntésének vagy valamely felró-
ható magatartásának a következménye: egyrészt 
amikor az Országgyűlés kimondja a képviselő-
testület feloszlatását, másrészt amikor maga a 
képviselő-testület dönt a feloszlatásáról.

Ekkor az Országgyűlés határozatával, illetve a 
feloszlatást követően az új polgármester megvá-
lasztásával szűnik meg a polgármester tisztsége 
(2.§ (1).bek. b. és c. pont).  Ez utóbbi megszűnési ok 
– „a képviselő-testület feloszlásának kimondását 
követően új polgármester megválasztásával” – az 
elmúlt időszakban meglehetősen gyakran fordult 
elő, tekintettel arra, hogy egyre több önkormány-
zatnál nem tud együttműködni a képviselő-testü-
let és a polgármester, ezért a működésképtelensé-
get más módon orvosolni nem tudják.

Álláspontunk szerint a három eset között 
egyetlen lényegi különbség van: a megbízatás 
megszűnésének időpontja – hogy az a ciklus 
végén vagy aközben történik.

A nyugdíjkorhatár jelentős mértékű növelé-
se, valamint a polgármesteri tisztség specialitá-
sa együttesen is indokolja, hogy a kérdéssel az új 
összetételű Országgyűlés érdemben foglalkozzon 
még az önkormányzati választások előtt.  

Ki legyen a következő címlap hőse?
Folyóiratunkban 2009. májusától minden hónapban egy-egy polgármester 
életútját mutatjuk be, és  a címlapon is az ő portréját közöljük. Idáig Duna-
földvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház, Budapest Újbuda, Zalakaros, 
Mártély és Vésztő polgármesterei szerepeltek a címlapon, mutatták be tele-
pülésüket 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 cím-
lapon, 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.)

Joghelyzet

A nyugdíjkorhatár jelenleg tehát 62, nem pe-
dig 65 év, mivel a polgármesterekre a Tny. de-
cemberi módosítása miatt a korhatáremelés – 
2010. december 31-ig – nem vonatkozik.

A már említett 13/A.§ jelenleg a választási 
ciklusok számához igazítja a korengedmény 
mértékét, így egy választási ciklus után há-
rom év, két választási ciklus után öt év, három 
vagy ennél több választási ciklus után hét év 
kedvezményt lehet kapni, tehát a legalább há-
rom ciklust (és minimum 11 évet) polgármes-
teri tisztségben eltöltött vezető 55 éves korá-
ban vonulhat nyugdíjba. 

Ezt a szabályt egészíti ki a közszolgálati jára-
dékról szóló rendelkezés, amely az iménti fel-
tételek (minimum három ciklus, 11 év) fenn-
állta esetén már 50 éves kortól megteremti a 
visszavonulás lehetőségét.

A lényegi különbség a két jogintézmény kö-
zött egyrészt a folyósított összegben található, 
hiszen a járadék az öregségi nyugdíj 50, 60 vagy 
70 százaléka (a 3-4-5 ciklusra figyelemmel), 
másrészt a közszolgálati járadékra a társadalmi 
megbízatású polgármester nem jogosult.

Fontos tudni, hogy sem a korengedményes 
öregségi nyugdíj, sem a közszolgálati jára-
dék igénybevételénél nem kell újra indulni 
az önkormányzati választásokon.

Amin változtatni kellene
Bár a Pttv. által a polgármestereknek biztosított 
korengedményes öregségi nyugdíj 2003-ban 
hatályba lépő rendelkezéseit a TÖOSZ jelentős 
eredményének tartjuk, a szabályozás koránt-
sem teljes körű. Az azóta eltelt időszak néhány 
további problémát hozott felszínre.

Így a polgármesterek jogállásáról szóló tör-
vény több ponton is változtatásra szorul. Ezeket 
a TÖOSZ összegyűjtötte, elkészült egy szabá-
lyozási koncepció is, azonban a koncepcióban 
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