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Járj két lábbal a földön!
Interjú Schmidt Jenővel, Tab polgármesterével (11. oldal)

A Polgármester Akadémia három tanuló csoportját egy-egy jelentős hazai
közigazgatási szereplőről neveztük el, amellyel a modern magyar közigazgatás történeti fejlődésének is emléket kívántunk állítani. Mint kiderült az
egyes csoportok nevét viselő személyiségekről a hallgatók ismerete hiányos, így feltételezhető, hogy olvasóink számára is hasznos röviden bemutatni Szemere Bertalant, Magyary Zoltánt és Köllner Ferencet.
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Lichteinstein és Norvégia támogatásával

Szemere Bertalan

Magyary Zoltán

Köllner Ferenc

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

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

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

Elszegényedett nemesi családban született
a Borsod megyei Vattán. Iskoláit szülőfalujában, Miskolcon, Késmárkon és Sárospatakon végezte. Hamar megmutatkozott költői
érdeklődése. Művei fiatal kora dacára megjelentek a Felső-Magyarországi Minerva című folyóiratban. 1832-ben jogászként diplomázott és Pozsonyban kezdett dolgozni
jogászgyakornokként és az országgyűlési ifjúság tagja lett. 1835-ben hosszabb külföldi körutazásra ment, több jelentős és fejlett várost meglátogatott. Úti élményeit és
a külföldi demokratikus intézmények működéséről, felépítéséről írt esszéit színvonalas úti naplójában adta közre, melynek hatására az MTA levelező tagjává választotta.
1841-től 1847-ig Borsod vármegye egyik főszolgabírója, majd másodalispánja, végül alispánja és a megye országgyűlési képviselője Pozsonyban. A reformországgyűlésen az
ellenzék egyik jelentős vezére volt. 1848-ban
a Batthyány-kormányban belügyminiszter
lett. Az Országos Honvédelmi Bizottmányban az igazságügyért felelős pozíciót töltötte be. 1849. május 2-től miniszterelnök és
belügyminiszter Kossuth Lajos kormányzó
mellett a kormány lemondásáig.

Katonatiszti családban
született Tatán. A piaristáknál folytatott középiskolai tanulmányait követően államtudományi oklevelet (1910), majd
jogtudományi doktorátust (1912) szerzett. Pályájának első fele a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumhoz és a Klebelsberg Kúnó által irányított tudománypolitikához kapcsolódott. Az 1930-as évektől egyetemi tanári és
az általa alapított/vezetett közigazgatás-tudományi intézetben végzett kutató munkássága
vált meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatási tudós. Több nyelven beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás),
több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország, Olaszország, USA, Szovjet-Oroszország). Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben
Tatára, majd Héregre, az erdészházba költöztek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet
csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására
– az önkéntes halált választották.
Tudományos munkásságának részeként
empirikus vizsgálatokat végzett a Tatai Járás közigazgatásáról. Máig ható legjelentősebb műve az 1942-ben megjelent Magyar
közigazgatás.

A jogi egyetem elvégzését követően először Székesfehérvár városi tanács
munkatársa, majd az ország legnagyobb járásának legfiatalabb elnöke 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 városkörnyéki igazgatási rendszer kiépítésével, a kisvárosi
igazgatási modell megerősítésével kapcsolatos
munkáit. Ennek szerves része volt a Tanácsi Tájékoztató Szolgálat (TTSZ) kialakítása az ÁSZI
keretei között, amely a közreműködő tanácsok
„társulásaként” alakult meg és működött 1990ig. A TTSZ szakmai kísérlete volt a tanácsi önkormányzati szövetség megalakításának. Az
Államigazgatási Főiskola címzetes docense.
Meghatározó szerepet vállalt a tanácsok, a végrehajtó bizottságok és a tisztségviselők kettős
alárendeltségének megszüntetésében, a tanácsok gazdálkodásában a helyi igazgatási önállóság erősödését szolgáló kettős pénzalap megszüntetésének előkészítésében, majd 1987-től a
negyedik tanácstörvény, lényegében az önkormányzati törvény előkészítésében.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének alapító főtitkára tragikus haláláig.
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Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
A TÖOSZ elnökségének kibővített, februári ülésén annak kapcsán merült fel a következő önkormányzati választások lehetséges időpontjának kérdése, hogy sajtóhírek szerint a jelenlegi
önkormányzati ciklus meghosszabbítását tervezi a kormányra készülő legnagyobb ellenzéki
párt. A javaslat mögött az a – TÖOSZ által már
többször kezdeményezett – gondolat húzódik
meg, hogy az országgyűlési választási ciklus felező idejében legyenek az önkormányzati választások. Így kétévente lenne az országos megméretés, ezáltal kiegyensúlyozottabb lehetne a
kormányzat politikája az önkormányzatokkal
kapcsolatban, valamint mentesülne az ország
az egy évben zajló két választási kampánytól.
A praktikus javaslat egyben arra is lehetőséget adna az új kormánynak és az Országgyűlésnek, hogy az elhalasztott önkormányzati
választások előtt hozzányúljon a rendszer átalakításához, erre ugyanis októberig, a menetrend szerinti önkormányzati választásokig
nincs elegendő idő.
A most felmerült javaslat és a TÖOSZ korábbi indítványai a végeredményt nézve azonosak, a lényeget illetően azonban számottevő a különbség. A szövetség kezdeményezése
arra irányult, hogy legkésőbb a választásokat
megelőző évben teljes politikai konszenzussal
fogadják el a parlamenti pártok a ciklus meghosszabbítására vonatkozó szabályokat, és a
kezdeményezés hosszabb távra szóló megoldást jelentsen. Enélkül a választási ciklus esetleges meghosszabbítása alkotmányos aggályokat vet fel, hiszen a választópolgár, amikor
szavazott, négy évre adott bizalmat a képvi-

selőknek és a polgármestereknek. Mindezek
alapján a TÖOSZ elnöksége úgy foglalt állást,
hogy továbbra is fontosnak és szükségesnek
tartja a két választás időbeli elkülönítését,
viszont erre most az októberi választásokat
megelőzően nem lát jogszerű lehetőséget. Arra viszont igen, hogy az őszi választásokon ne
négy, hanem – kivételesen – hat évre válas�szák meg az önkormányzati testületeket és
polgármestereket.
A sajtó által megszellőztetett másik javaslat,
amely szerint a jövőben megszűnne a polgármesterek közvetlen választása, teljes elutasítást váltott ki az elnökségben. Az elmúlt évek
átalakítási javaslatainak egyik visszatérő eleme volt a polgármesteri tisztség megerősítése, a képviselő-testületektől való indokolatlan függés enyhítése. Ha a polgármestert – az
1990–94 közötti időszak 10 ezer feletti lakosságszámú településeihez hasonlóan – a testület választaná a tagjai sorából, jelentős mértékben csökkenne a legitimitása és mozgástere. Ma
Magyarországon a közvetlenül választott polgármesternek van a legerősebb közösségi felhatalmazása. Ezt jól jelzi, hogy az esetleges politikai kötődést felülírja a személy alkalmassága
és a személyiség szerepe. Míg a politikai rendszerváltoztatás évében elfogadható volt a működőképesség stabilitása érdekében a „nagyvárosok” esetében a közvetett választás, húsz év
elteltével ez már nem indokolt. A helyi pártpolitikai viták helyett a település érdekeit néző, közös cselekvésre épülő konszenzuális helyi demokrácia képes csak hosszú távon tartós
eredményt elérni.
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Élt csaknem 3 évet

2006. XII. 14. – 2009. IX. 4.
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

„Szükséges, hogy az önkormányzati szféra mielőbb közösen fogalmazza
meg az elvárásait a jövőbeli központi hatalomnak. Változtatnunk kell az
eddigi szemléleten és megközelítésen, nem elegendő azt kifejezni, hogy
mivel és miért nem értünk egyet, hanem arra is választ kell adnunk, hogy
egy-egy vitás kérdést vagy megoldatlan közszolgáltatási feladatot hogyan
oldanánk meg. Vagyis szükséges, hogy legyenek saját alternatív javaslataink” – többek között ezt a következtetést vonja le a TÖOSZ főtitkára a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fóruma működésének és „elhalásának”
tapasztalatairól írt elemzésében.
A 2007. évi költségvetés érdemi egyeztetésének hiánya miatti önkormányzati felháborodás eredményeként jött létre 2006. december 14-én a Kormány–Önkormányzatok
Egyeztető Fóruma (KÖEF), amelyet egyik oldalról az 1121/2006. (XII. 12.) számú kormányhatározat, a másik oldalról az országos önkormányzati szövetségek egyetértése legitimált.
A 2010. évi költségvetést érintő 120 milliárd
forintos kormányzati elvonásról szóló bejelentést követően szorgalmazott, de elmaradt
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egyeztetés következtében az önkormányzati
oldal 2009. szeptember 4-én egységesen felfüggesztette KÖEF tagságát. Lássuk, hogy a
KÖEF léte, majd szünetelése hogyan hatott és
hat az önkormányzati érdekvédelemre.
A KÖEF az önkormányzati érdekegyeztetés első intézményesített és szervezett fóruma volt, amely az önkormányzati szféra és a
kormányzat közötti folyamatos szakmai és
szakmapolitikai együttműködés terepe kívánt lenni. A KÖEF összesen 19 plenáris ülést
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tartott. 2006-ban csak az alakuló ülésre, míg
az azt követő két teljes esztendőben (2007ben és 2008-ban) hét-hét ülésre került sor,
és 2009-ben a közös fórum eddigi története
a negyedik üléssel ért véget. Ebben az időszakban meglehetősen intenzíven cserélődtek az önkormányzatokért felelős miniszterek
is. A KÖEF alapítása Lamperth Mónika nevéhez fűződik, az ő idejében az ülések még nyilvánosak voltak. Az őt követő Bajnai Gordon
a sajtónak szánt napi pártpolitikai üzenetek
mellőzésének indokolásával áttért a zárkörű
tanácskozásra, ami segítette a munka hatékonyságát, ugyanakkor csökkentette a KÖEF
publicitását. A sűrű miniszterváltásnak köszönhetően a 2008. május 13-i tanácskozás sajátossága volt, hogy még a leköszönő Bajnai
Gordon vezette az ülést, amelyen már jelen
volt az eskü előtt álló új önkormányzati miniszter, Gyenesei István. A KÖEF utolsó két
találkozóját Varga Zoltán vezette. A fórum
sajátos történetének része a miniszterelnökök jelenléte, ugyanis az első ülésen Gyurcsány Ferenc, míg az utolsón Bajnai Gordon
is részt vett a munkában.
A KÖEF elnöki tisztségét betöltő önkormányzatokért felelős miniszterek személyének
gyakori cserélődése ellenére a fórum mindvégig foglalkozott az önkormányzati rendszer átalakításának kérdésével, melyet alapvetően a kormányzati javaslatok határoztak
meg. E tárgyban a KÖEF négy munkabizottságot is létrehozott, amelyek eltérő hatékonysággal tevékenykedtek, viszont a két oldal által közösen elfogadott – alapvetően technikai
jellegű – törvénymódosítási javaslatokból végül is nem lett semmi.
A KÖEF létének talán legfontosabb eredménye,
hogy rendszeressé vált a hét országos önkormányzati szövetség vezetőinek együttműködése, intenzívebbé a szövetségi elnökök, tisztségviselők

Helyzetkép
közötti szakmai és emberi kapcsolatok. Ugyanis
az önkormányzati oldal mindegyik KÖEF-ülést
megelőzően egyeztette álláspontját, így úgy tűnik, hogy a külső „kényszer” jótékony hatással
volt az amúgy természetesnek tűnő együttműködésre. Szemben a kormányzati oldalon történt
személycserékkel a KÖEF önkormányzati társelnöki tisztségét a kezdetektől Gémesi György, a
Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke töltötte be. A társelnök személyének meghatározásánál alapvető szempont volt mindvégig,
hogy az elnök ne legyen parlamenti képviselő és
ne legyen vezető párt-tisztségviselő, valamint ne
töltsön be kormányzati megbízatást a területfejlesztés intézményrendszerében.

A kudarc kódolva volt
A KÖEF kudarca több okra vezethető vissza.
Nem tisztázódott egyértelműen a tényleges szerepe, így nem történt meg az általa tárgyalt témák beillesztése a kormányzati és a parlamenti
döntéshozatali mechanizmusba, vagyis esetleges volt, hogy mikor került a KÖEF elé egyes
nagy jelentőségű, az önkormányzatiságot érintő lényeges kérdés megvitatása. Ennek következtében keveredtek a napirendre vett ügyek.
Ritkán került a fórum elé koncepcionális állapotában egy-egy kormányzati kezdeményezés,
gyakran olyan jogszabálytervezetekről folyt a
„vita”, amelyekben már megszületett a döntés,
vagy már a törvényjavaslatot a kormány korábban benyújtotta a parlamentnek. Az előzőekben írtakból következően ugyancsak nem sikerült tisztázni a KÖEF viszonyát az egyéb ágazati
egyeztető fórumokhoz.
Az előzőekből következően nem történt lényegi
változás a jogszabálytervezetek véleményezésére adott határidő kérdésében sem, így az önkormányzati szövetségeknek továbbra sem maradt
kellő ideje a tagsággal és a gyakorlati szakemberekkel való érdemi egyeztetésre. Mivel a kor-

mányzati oldal által diktált „rohamtempót” az
önkormányzati oldal többnyire nem volt képes
felvenni, ennek következtében mélyreható vita
a plenáris üléseken nem alakult ki.
Az érdemi egyeztetés „fogyatékosságai”,
hiányosságai nem csupán a kormányoldalra
voltak jellemzőek, hanem az önkormányzati
oldalra is. Valóságos szakmai vita csak azonos felkészültségű szereplők között lehetséges. Ahhoz, hogy az önkormányzati érdekek
képviseletére hivatott szervezetek közössége
valódi tárgyaló partnere legyen a mindenkori
kormányzatnak, mindenképpen meg kell erősíteni e közösségek szakértői bázisát.
Az a mindennapok gyakorlatából jól látható, hogy a hét szövetségnek még jelenleg sincs
mindig átütő szakmai ereje valamennyi szakterületen. Annak nincs is értelme, hogy valamennyi szövetség valamennyi szakmai kérdésben külön szakértőket foglalkoztasson. Közös
szakértői csapatra van szükség, amelyik minden felmerülő, az önkormányzatok életét befolyásoló kérdésben képes gyorsan, szakszerűen
és a gyakorlatra orientáltan választ adni. Ehhez viszont az kell, hogy a szövetségek osszák
meg egymás között a munkát, vagyis pontosan lehessen tudni, melyik szövetség melyik típusú ügyet gondozza. Példaértékű, hogy a közös nemzetközi ügyek koordinálását illetően
sikerült megállapodni a hét szövetségnek, így
ezt a munkát a TÖOSZ végzi. Ez nem azt jelenti, hogy az egyes szövetségeknek nincs dolga
a nemzetközi szintéren, „csupán” azt, hogy a
nemzetközi szervezetekben a közös magyar
önkormányzati érdekek megjelenítése az eddigieknél szervezettebben történik.
A munka ésszerű megosztása esetén hatékonyabbá válhatna a közös érdekképviselet. Ehhez a szövetségek vezetői között bizalomra van
szükség, illetve a közös érdekből végzett munkáról folyamatosan tájékoztatni kell a többieket,
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valamint lehetőséget kínálni számukra a munkába való bekapcsolódásra. Az egyes szakterületekért felelős szövetség egyben betölthetné az
adott érdekegyeztetési tanácsban is a képviselői,
illetve szóvivői szerepet.

Szerepekről és lehetőségekről
A közös fellépés és bizalomépítés új fórumaként jött létre 2009. február 25-én az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa,
amely júniusban, majd a Helyi Önkormányzatok Napján, szeptember 30-án tanácskozott.
Ez az új fórum jó kezdeményezésnek tűnik,
viszont az elmúlt időszakban elsődlegesen
csak demonstratív szerepet töltött be.
Az érdekvédelmi területen dolgozók mindegyike érzi, hogy újra kell gondolni a szerepeket és a lehetőségeket. Így az önkormány-

február | ÖNkormányzat



Helyzetkép
zati érdekérvényesítés helyének, szerepének
tisztázására tapogatózó lépések történtek a
KÖEF és az Önkormányzati Szövetségek Konzultatív Tanácsa ülésén is.
Abban egyetértés van, hogy a szövetségek
fontosnak tartják az érdekérvényesítés folyamatának újragondolását, tisztázni kívánják azt,
hogy mit kell érteni az érdekérvényesítés fogalmán, milyen esetekben milyen jogosítvánnyal
rendelkezhetnek a szövetségek. Álláspontjuk
szerint az érdekegyeztetés struktúrájának és
működtetésének finanszírozását a központi
költségvetésnek is támogatnia kell.
Felmerült az egyetértési jog követelésének
igénye mindazon kérdésekben, amelyek alapvetően érintik az önkormányzatok alapjogait,
az önkormányzati reformot, a polgármesterek
és a képviselők jogállását, az önkormányzatok
működésének az alapelveit, valamint az önkormányzati feladatellátás feltételeit. A kérdés átfogó vitájára már nem jutott kellő idő,
és az önkormányzati szövetségeken belül sem
volt teljes összhang az egyetértési jog követelésének ügyében. Ugyancsak ismételten felmerült a kétkamarás parlament létrehozatalának a gondolata, amelynek következtében
megszűnne a polgármesterek parlamenti képviselővé választásának lehetősége, viszont az
önkormányzati érdekek megjelenhetnének a
felsőházban. Természetesen mindez egy esetleges alkotmánymódosítás során ismételten
napirendre kerülhet.
Újra és újra felmerül az a kérdés, hogy helyes lépés volt-e szüneteltetni az önkormányzati oldalnak a KÖEF-tagságot. Visszatekintve is megállapítható: helyes döntés volt, mert
egyéb eszköz nem maradt a szövetségek számára, annak demonstrálására, hogy érdemi
egyeztetés nélkül nincs értelme fenntartani
a látszólagos partneri viszonyt. A dolog pikantériája, hogy miközben megszakadtak a
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formalizált tárgyalások, mégis sikerült eredményt elérni az önkormányzatok költségvetését érintő megszorítások ügyében. Így a
„kőbe vésett” 120 milliárdos elvonás végső
soron 77 milliárdra csökkent. Természetesen ennek ellenére az önkormányzatok idei
évi állami támogatása nem tekinthető elfogadhatónak.

Önkormányzati jövőkép
Az új parlament megalakulását követően tisztázni szükséges az új kormány és az önkormányzati szféra együttműködésének keretét.
Egyértelművé kell tenni a szerepeket, és tanulva a KÖEF eddigi működésének tapasztalataiból
törekedni kell arra, hogy amennyiben a KÖEF
folytatja munkáját, akkor az önkormányzatiságot érintő valamennyi stratégiai kérdés idejében megvitatható legyen, és a fórum ne utólagos legitimáló szerepet töltsön be.
Nagyon fontos, hogy az új kormányzati időszakban ne essünk még egyszer abba a hibába, hogy csupán a kormányzati kezdeményezések legyenek a vita tárgyai.
Szükséges, hogy az önkormányzati szféra mielőbb közösen fogalmazza meg az elvárásait a
jövőbeli központi hatalomnak. Változtatnunk
kell az eddigi szemléleten és megközelítésen,
nem elegendő azt kifejezni, hogy mivel és miért nem értünk egyet, hanem arra is választ
kell adnunk, hogy egy-egy vitás kérdést vagy
megoldatlan közszolgáltatási feladatot hogyan
oldanánk meg. Vagyis: szükséges, hogy legyenek saját alternatív javaslataink.
Ebből következően az önkormányzati szférának magának is meg kell fogalmaznia a jelen társadalmi és gazdasági folyamatainak
ismeretében a reálisan megvalósítható önkormányzati jövőképet. Ez természetszerűen komoly belső vitákat feltételez a különféle önkormányzati típusuk között.
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Közösösen kialakított önkormányzati jövőkép és átalakítási terv nélkül nem lehet garantálni az egységes érdekérvényesítést és fellépést sem. Természetesen tudom, hogy az
önkormányzati típusok közötti nézetkülönbséget még tovább árnyalja az önkormányzati
vezetők pártpolitikai hovatartozása is, éppen
ezért kell még a parlamenti választások előtt
megállapodniuk a szövetségeknek, hogy melyek azok a közösen elfogadható egyeztetési
szempontok és elvek, amelyek alapján a tudományos élet és a gyakorlati szakemberek bevonásával megrajzolható a közös önkormányzati
jövőkép. Ezt a munkát csak együttes akarattal és elhatározással lehet elvégezni.
A közösen meghatározott értékek védelmére építve lehet megteremteni az önkormányzati szféra egységes tájékoztatási rendszerét.
Elengedhetetlenül szükség van a közvélemény
folyamatos és az önkormányzati szolidaritásra épülő tájékoztatására. Változtatni kell
az önkormányzatok társadalmi megítélésén,
amely elsődlegesen a központi hatalom által
rákényszerített „konfliktus konténer” szerepből adódik.
Önkormányzatok sokasága által joggal merül
fel az igény, hogy erősíteni kellene az önkormányzati érdekérvényesítő képességet. Meggyőződésem szerint az őszi önkormányzati választásokat
követően – a belső viták lefolytatása után a közös
önkormányzati érdekek, valamint az egyes szövetségek súlyának figyelembevételével – ismételten
kísérletet kell tennünk az egységes önkormányzati érdekképviselet megteremtésére.
Az önkormányzati rendszer elkerülhetettlen átalakítása csak akkor lehet sikeres, ha
figyelembe veszi azokat az önkormányzati érdekeket, amelyeket az egységes szövetség képviselői – belső vitákban kiérlelve és
egyeztetve – közös álláspontként fogalmaznak meg.


Ajánló

Az ÖNkormányzat korábbi számai a TÖOSZ weboldalán (www.toosz.hu)
vagy az ÖNkorNET-en (www.onkornet.hu) is megtalálhatók.
2009-ben címlaphősök voltak! Folyóiratunkban múlt év májusától minden hónapban egy-egy polgármester életútját mutatjuk be, és a címlapon is az ő portréját közöljük. Tavaly Dunaföldvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház, Budapest Újbuda, Zalakaros és Mártély polgármesterei
szerepeltek a címlapon, mutatták be településüket és meséltek gondjaikról, sikereikről.
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öröksége, Az állam, mint kulcsszereplő a modern társadalmakban, Az
állam újrafelfedezése, Az állami feladatellátás finanszírozási dilemmái.
A szekcióülések végén az érdeklődőknek lehetőségük lesz kérdezni
is az előadóktól.
Az előadások és a kísérő rendezvények reggeltől egészen késő délutánig követik egymást a rendezvénynek
helyet adó Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán.
A szakkollégisták az évfordulóra
Magyary Zoltán hagyatékának kutatásával is készültek, munkájuk eredményeit posztereken mutatják be a
tanácskozáson.
A szakkollégium az ország ös�szes felsőoktatási intézményéből
várja az érdeklődőket és a már gyakorló közigazgatási szakembereket egyaránt március 24-re a Corvinus Közigazgatási Karára (Bp. XI.
Ménesi út 5. További információ
és online regisztráció: konferencia.
http://magyary-szakkollegium.hu).

Szilágyi Bettina

Pályázati felhívás

interneten is elérhető!
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n Konferencia a magyar közigazgatás klasszikusának emlékére. Március 24-én a Budapesti Corvinus Egyetem Magyary Zoltán Szakkollégiuma
országos konferenciát szervez Magyary Zoltán halálának 65. évfordulóján. A
szakkollégium mint szakmai műhely
és szellemi közösség 2001-ben jött létre, azóta számos módon nyújt tagjainak lehetőséget arra, hogy tudásukat
bővítsék és érvényesíthessék.
A szakkollégium tevékenységének
központjában a Magyary-hagyaték kutatása áll, és a konferenciával a közigazgatástan kiváló tudósáról emlékeznek. A rendezvény témája az állami
feladat- és szerepvállalás, ezek változásai, legaktuálisabb kérdései. A témát
a helyi igazgatás, a központi igazgatás
és a magánszféra oldaláról közelítve
vizsgálják. Az elméleti megközelítéseken túl a magyar tudományos és közélet jeles személyiségei fejtik ki javaslataikat a jövendő és a már gyakorló
közigazgatási elit számára, mindegyikük a saját szakterületének szemszögéből. A javaslatok célja, hogy segítsék
a reformok megvalósítását a hatékonyabb és eredményesebb közigazgatás érdekében.
Az érdeklődők olyan neves előadókkal találkozhatnak, mint Verebélyi Imre, a Szent István Egyetem
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetője; Stumpf István, a
Századvég Alapítvány elnöke, Máthé Gábor, a Magyar Jogászegylet elnöke és Kiss László alkotmánybíró,
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék volt elnöke. Néhány előadás
témája ízelítőül: A Magyary iskola

A szakkollégium esszéíró pályázatot
hirdet a magyar felsőoktatás minden
jog- és politikatudományi hallgatója
számára Állam a főszerepben, rendező kerestetik! – avagy az állami
szerepvállalás dilemmái címmel. A
pályázók max. 15 oldalban fejthetik
ki gondolataikat az általuk választott szakterületről. A pályaművek
beérkezési határideje március 14., a
munkákat a magyary.szakkollegium@gmail.com címre küldhetik.
A döntőbírók a konferencia előadói
közül kerülnek ki, eredményhirdetés március 24-én lesz, a konferencia keretében.
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Gazdálkodás

Merre tovább helyi adók?
Szerző: Szmetana György, a TÖOSZ helyiadó-szakértője

Előző lapszámunkban tisztáztuk a helyi adóknak a központi adóhoz való viszonyát. A helyi adók stratégiai jelentőségének bemutatásán túl bizonyítottuk, hogy csak egy rendszerszemléletű helyzetfelmérés hozhat
döntő fordulatot a bizonytalanságot kiváltó okok visszaszorításában, a
helyzet konszolidálásában. Írásunk második részében a helyi adók és a
központi adók kölcsönhatását értékeljük, továbbá a gazdaságpolitika
és a helyi adók viszonyrendszerének áttekintését követően kitérünk a
helyi adóztatásban rejlő tartalékokra, valamint az önkormányzás felelősségére.
A helyi adók és a központi adók
kölcsönhatása
Azon már túljutottunk 2006-ban, hogy
mit jelent a közterhek törvényben deklarált folyamatos csökkentése (növekedést!).
Az azonban talán kevésbé közismert tény,
hogy az adórendszer egyszerűsítésének, a
közterhek csökkentésének meghirdetett folyamatában – pl. az ún. kisadók megszüntetése, ideértve a helyi adók egy részét is!
– teljesen ellentétes intézkedések sorával
szembesülhetünk.
2003 és 2006 között például tizenegy
új adónem lépett hatályba: pénzintézeti különadó (két évre), vállalkozói járulék (foglalkoztatási alap), környezetterhelési díj (levegő, víz, föld), EVA, EKHO,
innovációs járulék, energiaadó, luxusadó,
házipénztáradó (később az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte!), különadó
(társaságok és magánszemélyek), hitelintézeti járadék.
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A regisztrációs adó a fogyasztási adót váltotta fel; a számított értéken alapuló központi ingatlanadó hányattatása, majd mellőzése nem kis vihart kavart a parlamenten
kívül az önkormányzatok és a lakosság körében egyaránt. Mindezzel együtt a felsorolt új adónemeken belül merőben új intézmények is megjelentek: elvárt tb-alap;
elvárt társasági (egyéni vállalkozói) jövedelem, minimumadó; személyenként havonta
adatszolgáltatás stb.
Meglehetősen hosszú annak sora, hogy
mi minden történt a többször felemlegetett
és egyébként valóban időszerű adóreform
„előkészítésére”. Erre utaló jelnek tekinthető az úgynevezett kisadók – jó ideig abban
a helyi adók egy részének – megszüntetése,
vagy az önkormányzatiságot veszélyeztető
centralizációs törekvések sora. Így például az illetékhivatalok után az iparűzési adó
végrehajtási feladatának az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (APEH) telepí-
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tése, és nem utolsósorban a központi vagyonadó vállalása, illetőleg bevezetésének
szorgalmazása.

Gazdaságpolitika és a helyi adók
Tapasztalati tény, hogy a helyi adóbevételek alakulását közvetlenül befolyásolja
egy sikeres vagy kevésbé sikeres gazdaságpolitika. Ha például ebben a makrogazdasági megközelítésben értékeljük az egyes
ciklusokat, akkor azt látjuk, hogy 1998 és
2002 között a bevétel megduplázódott. Az
1998-as 146 milliárddal szemben 2002-ben
a bevétel kereken 300 milliárd forint volt.
Ehhez képest 2006-ban az összes bevétel
449 milliárd forint. Szembetűnő a növekedés lassuló üteme, amelyen nem változtat
a 2007. évi összes bevétel (505 milliárd forint) tekintélyes összege sem. És mindehhez tegyük hozzá:
a vizsgált időszakban a helyi adók rendszerében módosítások ugyan történtek,
de strukturális változtatás nem. Ezzel
együtt az önkormányzatok pénzügyi pozíciója sem javult, ami magyarázatul szolgálhatna a bevételképzés ütemének mérséklődésére.
A jelenség további vizsgálatot indokol, ös�szefüggésében az önkormányzati szabályozók
változásával. Annál is inkább, mert a vizsgált időszakban – kis mértékben, de – növekedett a helyi adót bevezető önkormányzatok száma.

Gazdálkodás
A bevételek növekedésének lassulásában minden bizonnyal szerepet játszanak a számukban és súlyukban túlhajtott központi adók , ezzel együtt a
mélyponton lévő gazdaság. Ebbe a gazdasági környezetbe ágyazva teljesen normális jelenségnek tekinthető az, hogy a
települési önkormányzatok ésszerű keretek közé szorítják a helyi adóztatást,
a legkevésbé sem igyekeznek azt „csúcsra járatni”.
A helyi adók működésének vizsgálata annak elemző feltárását is indokolja, hogy a
forráshiányos önkormányzatok adóztatási
„kényszere” és a romló gazdasági környezet kölcsönhatásában vajon a reálgazdaság által megkívánt rugalmassággal történik-e az eszközök megválasztása – az
egyes adónemek alkalmazása vagy mellőzése – és az elvonás mértékének esetleges
módosítása.
Közismert, hogy amennyire rugalmatlan
a központi elvonások eszközrendszere, a
helyi adók esetében ennek ellenkezője igaz
– legalábbis a lehetőségek szintjén. Az alkalmazkodásnak, a reális helyzet felmérésének és az elvonás eszközének mindezekhez
igazításában legfeljebb annyi a különbség
a jogalkotó képviselő-testület, illetőleg az
Országgyűlés között, hogy helyben hamarabb szembesülhetnek a lehetőségekkel és
a megoldásra váró gondokkal.
A közállapotoktól, benne a központi
szabályozóktól elvonatkoztatva képtelenség értelmezni a helyi adók működését, illetőleg működtetését. Az önkormányzatok ugyanis adóügyi döntéseiket
– az adó megállapítását vagy mellőzését, valamint az adó mértékét – a náluk
lecsapódó kölcsönhatások körültekintő mérlegelésével hozzák meg.

A romló gazdasági és szociális mutatók
ismeretében nagyra értékelhető, hogy a települési önkormányzatok még mindig képesek növelni bevételüket, az inflációs rátát meghaladó mértékben. Súlyos tévedés
azonban azt hinni, hogy a helyi adók – akár
csak részleges központosításával is – s ezzel együtt a működő rendszer szétzilálásával
megoldható a bevételi „tartalékok” mozgósítása. A rendszerben ugyan kétségtelenül
vannak tartalékok, ám azok esetleges mozgósítása a külső körülmények lényegi változását igénylik.
Az önkormányzatok évről évre növekvő
feladataik mellett nem ok nélkül és főként
nem a források bősége okán tartózkodnak
a helyi vállalkozók és a lakosság mértéktelen megadóztatásától.

„Tartalékok” az adórendszerben
A bevételi veszteségek – az adóalapok
szűkítése, eszközök mellőzése stb. – kapcsán nem kerülhető meg annak exponálása, hogy milyen nagyságrendű „tartalékai”
vannak a helyi adók rendszerének. (A tartalékot a továbbiakban inkább csak mint
elvi, eszmei lehetőséget kezeljük. De azért
ennek fenntartása mellett is gondolatébresztő lehet a kalkuláció a meglévő eszközök esetleges kiváltása vagy megerősítése
szempontjából.)
Abból kell kiindulnunk, hogy még eszmei megközelítésben sem tekinthető a
rendszer úgynevezett tartalékának az, ha
a település hátrányos gazdasági és szociális helyzete miatt, nem vagy csupán korlátozottan él az adó megállapításának és
beszedésének lehetőségével. Az adóztatásnak ugyanis szükséges, de nem elégséges feltétele az adótárgy – például az
ingatlan – megléte. Megfelelő folyó jö-
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vedelem hiányában nem érvényesülhetnek a Htv. 6. §-ának c, pontjában foglaltak: „Az önkormányzat adó megállapítási
joga arra terjed ki, hogy: az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz… és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa.”
A jelzett feltételek hiányában az adó
megállapításának mellőzése törvényes
és méltányos. Ezért a szóban forgó elvi, eszmei tartalékról akkor szólhatunk, ha az adóztatásnak törvényi és
ténybeli akadálya nincsen, de az önkormányzat más, annál fontosabbnak
vélt megfontolások miatt nem él, vagy
a lehetőségtől elmaradva él a helyi forrásképzéssel.
Az önkorlátozás joga tehát nem kifogásolható. Különösen akkor, ha ezzel a módszerrel igyekszik vállalkozóit megtartani
az adott településen, újabbak letelepedését
ösztönözni, vagy a helyben lakók bizalmát
megnyerni. Ez utóbbi körében például olyan
közösségi feladatok vállalásával, amelyek a
település fejlődését szolgálják. A helyi sajátosságok széles körében persze arról sem
feledkezhetünk meg, hogy a lakosság bizalmának elnyerése a választások időszakában
ugyancsak „kamatozó” befektetésnek bizonyulhat. A helyi adóztatás „tartalékáról” tehát ez utóbb jelzett összefüggést is mérlegelve szólhatunk.
A valóban lehetséges tartalékokról leginkább a bevételi szempontból meghatározó
nagyságrendet jelentő építményadó és iparűzési adó tényszámainak és lehetőségeinek
exponálásával beszélhetünk. 2006-ban az
építményadó-bevétel megközelítette az 50
milliárd forintot, miközben az önkormányzatoknak éppen csak egyharmada élt az adó
bevezetésének lehetőségével. Közülük is kö-
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Gazdálkodás
zel kétszer annyian – 732 önkormányzat –
vetették ki nem lakás célját szolgáló ingatlanra, mint lakástulajdonra.
Jellemző az is, hogy inkább az alacsonyabb komfortfokozatú és értékű falusi
lakásokat terheli az építményadó, az értékesebb városi lakásállományt alig vagy
egyáltalán nem.
Ezen belül is jelzésértékű, hogy az összes
építményadó alig több mint a felét – 27 milliárd forintot – fizeti a lakosság. Ez önmagában
is – az iparűzési adóval együtt pedig különösen
– megerősíti a rendszer működtetésének belső
aránytalanságát. Azt, hogy a helyi adók meghatározó hányada a vállalkozó szférát terheli.
Számos képviselő-testület maximálisan
igyekszik mentesíteni potenciális választópolgárait – az egyre kevésbé fizetőképes adóalanyait – a helyi adóktól. Ez a differenciálás,
amíg megtehetik, teljesen érthető és elfogadható, szerves része a helyi adópolitikának. Ezzel
együtt ott, ahol egyáltalán a törvényben előírt és helyben kiegészített kedvezményekkel
működik az építményadó, jellemzően az adómaximum felét el nem érő, azt csupán megközelítő mértékű az adó.
Mindebből jelentős tévedés kockázata nélkül levonható következtetés: elvileg legalább
200 milliárd forintra becsülhető az építményadóból törvényes keretek között és valamelyest a helyi méltányosság követelményét is
követő bevétel érhető el. Vagyis: forrásképzés
szempontjából évekre előretekintve alkalmas
és alkalmazható eszköz az önkormányzatok
gazdálkodásában.
Az iparűzési adó alkalmazása az előbbinél lényegesen szélesebb körű, 2008-ban közel 2700
önkormányzat vetette ki. Ez esetben az elvileg
lehetséges adóbevételi tartalék már ez ok miatt is lényegesen szűkebb. Mivel azonban a lehetségeshez képest mintegy 80–85 százalékos



ÖNkormányzat | február

az adóterhelés – a bevétel dinamikája pedig az
elmúlt években megközelítette az évi 50 milliárd forintos növekedést – ezért az iparűzési adó tartaléka 100 milliárd forinthoz közeli
nagyságrendben valószínűsíthető.
Ilyen nagyságrendű, elvileg elérhető bevételnövelés a többi adónemnél nem kalkulálható.
Számításba kell venni azt is, hogy az azonos
adótárgyhoz (ingatlan) kapcsolódó különféle helyi adók – magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó – működtetése
ésszerű törvényi korlátozásba ütközik. A Htv.
ugyanis korlátozza az önkormányzat adómegállapítási jogát azzal, hogy az adóalanyt egy
meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezheti.

Következtetések
A helyi adók mozgástere vagy alkalmazásának lehetősége pénzügyi szempontból aligha tekinthető behatároltnak. Az elvi lehetőség és a szabályozási
adottság tényleges, további bevételt jelentő kiterjesztése akadályba nem ütközik akkor, ha a külső körülmények
– a mindenkori gazdaságpolitika, annak részeként a központi adók – kedvezően változnak.
Ezért hát a különféle felülvizsgálatok kezdeményezésekor a megoldást talán nem annyira a helyi
adók egyes elemeinek kiiktatásában érdemes keresni, hanem a túlhaladottá vált külső körülmények
megváltoztatásában.
Legalábbis akkor, ha meghatározónak tekintjük a jelenben és a jövőre nézve is azt, hogy a helyi adók rendszere az
önkormányzatok gazdasági önállósulásának egyik – ma már állítható: bevált
– eszköze.
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Ezzel együtt azt is tudjuk, hogy az önkormányzatok finanszírozása túlszabályozott,
és elszakadt a realitásoktól. Ezért hát az előre mutató lépést talán mégsem a kevéssé sikeres központi szabályozás erősítése jelenti,
hanem sokkal inkább a helyben elérhető források bővítése. És ez már a helyi adózáson
is túlmutató feladat a törvényhozók számára, amely a központi adókat nem hagyhatja
érintetlenül. Persze feltételezve mindehhez
egy valóban reformértékű szemléletváltozást
és ahhoz igazodó jogalkotást az államháztartásban, illetőleg az önkormányzatok gazdálkodásában.


HO-jelentés

A miniszteri keret
Az elosztás területi sajátosságai
Szerző: Gazsó István

Múlt havi HO-jelentésünkben azt vizsgáltuk, hogy a mindenkori költségvetési törvény 6. mellékletének 3. pontja alapján mely önkormányzatok
részesültek a működőképességüket fenntartani hivatott egyedi elbírálású támogatásból, az úgynevezett miniszteri keretből. Ezúttal a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség településeinek példáján keresztül mutatjuk
be a támogatások térbeli elhelyezkedését.
Előzetesen fontosnak tartjuk megemlíteni, a hátrányos helyzet önmagában nem elégséges, sőt
nem is feltétele, hogy a működőképesség fenntartását célzó egyedi elbírálású támogatás odaítéléséért sikeresen pályázzon egy település.
A leghátrányosabb helyzetű, komplex programmal támogatandó kistérségek listáját, a
Központi Statisztikai Hivatal egy összetett
mutatószám alkalmazásával állítja össze. Elkészítésekor öt nagyobb témakört (gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális és
foglalkoztatottsági) vesz figyelembe, majd az
egyes kistérségekhez rendelt értékeket csökkenő rangsorba állítja. A leghátrányosabb helyzetűek megállapításához a legalacsonyabb
pontszámot kapó kistérségtől elindulva, addig
lépkednek felfelé, amíg el nem érik, hogy összlakosságuk az ország lakosságának 15 százalékát lefedje. A komplex programmal támogatandó kistérségek köre még ennél is szűkebb,
mindössze a lakosság 10 százalékát adó 33 kistérség (továbbiakban: lhh) került bele.
A 2006 és 2009 között, egyéb támogatás jogcímen kiosztott 25,2 milliárd forint 37,6 százaléka, vagyis csaknem 9,5 milliárd forint érkezett

olyan településre, amely tagja a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségnek. A leghátrányosabbak működőképességének fenntarthatósága,
még úgy is, hogy egyéb programoknál, pályázatoknál előnyt élveznek, továbbra is megoldatlannak látszik. Jól mutatja ezt, hogy a vizsgála-

tunkba bevont négy év alatt 1746 önkormányzat
(közötte több megyei) részesült támogatásban,
és ennek 32 százalékát ugyanezen településkör
tagjai adták. A két arányszám közötti eltérés arra enged következtetni, hogy az lhh-s települések nem csak adottságaikban, de maguk az
önkormányzatok, lehetőségeik tekintetében is
súlyos hátrányban vannak az ország többi településéhez képest.
Első ábránkon az lhh körbe eső települések térbeli elhelyezkedése látható a piros szín
kétféle árnyalatával jelölve, aszerint, hogy
hozzájutottak-e többletforintokhoz a miniszteri keretből (sötétebb tónussal), vagy nem
(világosabb tónussal). Hasonló elven, sötétzölddel jelöltük meg azokat a településeket,
amelyek ugyan nem tartoznak a leghátrányosabbak közé, de támogatásban részesültek. Az ábrán keresztül jól érzékelhető, hogy
amíg tíz nem lhh-s településből öt, addig
lhh-sból nyolc található a támogatottak között. Négy megye (Borsod, Nógrád, Somogy

Az egyéb jogcímen
támogatásban részesült települések
(2006–2009)

1. ábra

Jelmagyarázat
lhh – támogatott
lhh – nem támogatott
nem lhh – támogatott
nem lhh – nem támogatott
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HO-jelentés
Az egy állandó lakosra jutó, egyéb jogcímen
nyújtott támogatások mértéke
településenként (2006–2009)

2. ábra

Jelmagyarázat
22–294 ezer forint
13–22 ezer forint
8–13 ezer forint
5–8 ezer forint
0,1–5 ezer forint

és Szabolcs) szinte teljesen besötétült, vagyis
ezekben a térségekben további, és komolyabb
strukturális problémák is lehetnek. Az aprófalvasság, a kisönkormányzatiság, vagyis
Nem hátrányos helyzetű kistérség

az, hogy egy település, amely méreténél, és
így önálló bevételei csekély mértékénél fogva eleve nehéz helyzetben van, önmagában
nem jelenti a fenntarthatatlanságot, mivel
Leghátrányosabb helyzetű kistérség

Kaposvári

790100

Fehérgyarmati

789300

Ibrány-Nagyhalászi

680483

Sellyei

555976

Siklósi

520600

Mátészalkai

513600

Marcali

495500

Mezőkovácsházai

503400

Szerencsi

404400

Szigetvári

479187

Miskolci

396400

Nyírbátori

454000

Makói

387136

Barcsi

430200

Kazincbarcikai

323700

Edelényi

412791

Sátoraljaújhelyi

304400

Enycsi

405100

Tabi

263300

Ózdi

401000

A legtöbb összesített támogatásban részesült kistérség. (2006–2009, települési támogatások
összessége ezer forintban)
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Baranya, Vas és Zala megyékben nem éri
el a támogatottak száma az összes települések felét. Egy korábbi, az 5000-nél kisebb
lakosságszámú települési kört vizsgáló kutatásunkban szintén hasonló következtetésre jutottunk, miszerint az önkormányzatok
pénzügyi nehézségeit leginkább a viszonylagos kis méret és az ellátott feladatok széles köre okozza együttesen.
Az egy állandó lakosra vetített támogatásokról készített térképünkön a legmagasabb
értékek jórészt épp a leghátrányosabb kistérségekben fekvő településekre esnek. A rekorder
a mindössze 15 lakosú észak-borsodi Gagyapáti, 293 ezer forinttal, valamint a szomszédos Alsógagy, 268 ezer forinttal. Három olyan,
többnyire igen aprófalvas kistérség (Edelényi,
Encsi, Sellyei) található az országban, amelyekben háromnál is több településnél találunk 100 ezer forint feletti értékeket, vagyis
ezeken a településeken a statisztikai úton kimutatott hátrányos helyzet komoly finanszírozási problémákkal is párosul.
A KSH által meghatározott leghátrányosabb helyzetű települési kör látványosan egybeesik a miniszteri keret forrásain keresztül
kisegített települések azon körével, ahol az
egy főre vetített összegek az átlag felett találhatók. Ez arra enged következtetni, hogy
ezen települések problémáira az alkalmi segítség nem jelent, és nem is jelenthet tartós
megoldást. Részükre további, és az önkormányzatiság intézményét hatékonyabb módon fenntartani hivatott programok kidolgozása indokolt, vagy magának a finanszírozási
rendszernek a gyökeres átalakítása – a mindenkori központi kormányzat részéről. Ellenkező esetben lemaradásuk tovább fokozódik,
ami a helyben lakók életminőségének, távlati kilátásainak további és drasztikus romlását vetíti előre.


Arcok

Járj két lábbal a földön!
Szerző: Lőrincz Sándor újságíró Fotó: Vígh István Ádám

„A polgármester ne várjon hálát, de nem könnyű tudomásul venni, hogy munkája
megítélésekor mindössze 3 százalék szól az elismerésről, 97 pedig a konfliktuskezelésről.” Schmidt Jenőt, az ötezer lelkes kisváros, Tab első emberét, a Somogy Megyei Közgyűlés pénzügyi bizottságának elnökét a településéről, az önkormányzatiságról és a sokak által irigyelt polgármesterség örömeiről, gondjairól kérdeztük.
– Mi köti Tabhoz?
– Itt születtem, itt nőttem fel, s bár egy bő
évtizedre az élet máshova szólított, újra vis�szatértem Tabra.
– Hogyan lett polgármester és miért?
– A gazdasági életből érkeztem; könyvelő, bankár voltam, és a képviselőségem alatt
rájöttem, hogy egy várost másként, jobban,
eredményesebben is lehet vezetni, mint ahogy
korábban tapasztaltam. Második ciklusom
végén vagyok, és az elmúlt időszakban életet
vittünk a településbe. A kollégáim megtanulták a pályázatírás csínját-bínját is, ami szinte
olyan, mint egy hitelkérelem. Így indulhatott
fejlődésnek a város, amelynek bizony komoly
működési problémái voltak korábban.
– A városstratégiát nézve nem csupán néhány évre tervezett…
– A folyamatos fejlődést az garantálja, ha
20–25 évre előre tervezünk. A konkrét előterjesztéseket pedig ugyancsak alaposan átgondolva kell elkészíteni, hogy a testület bőséges információt kapjon egy-egy kérdésben.
Így lehet csak helyesen dönteni, bár kompromisszumkészségre mindig szükség van.
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Mint ahogy lobbizni is tudni kell a város érdekében. A polgármesterség ugyanis szolgálat, és nem az anyagi javak és másféle üzleti
előnyök keresését jelenti. Talán ezt a szemléletmódot ismerte el a lakosság, amikor már
másodízben hetven százalék feletti aránnyal
megválasztott.
– Ekkora elfogadottság mellett könnyű lehet a polgármester élete.
– Minél nehezebben élnek az emberek, annál rosszabb a polgármesterlét is. Meg aztán
egy városvezető mindig premier planban van,
szinte mindenért őt teszik felelőssé. Talán már
azért is, ha valakinek váratlanul elromlik a kocsija, koszos a járda, fúj a szél, a szülő nem jutott be a gyerekkel az ügyeletre a hétvégén…
A polgármester ne várjon hálát, de nem kön�nyű tudomásul venni, hogy munkája megítélésekor mindössze 3 százalék szól az elismerésről, 97 pedig a konfliktuskezelésről.
– Ezek tudatában mit ajánl azoknak, akik a
jövőben polgármesteri székbe készülnek?
– A legfontosabb, hogy értsenek a pénzügyi rendszerekhez, az államháztartáshoz, a költségvetéshez, a gazdasági társaságok működtetéséhez, legyenek mindenkor
kompromisszumkészek, és adjanak a megjelenésükre. Ha kell, tanulják meg a kommunikáció alapjait, hiszen olykor 600–700
vagy akár 1000 ember előtt is tudniuk kell
beszélni. Nem lehetnek ilyenkor idegesek,
lámpalázasak, de nem is sírhatják el magukat saját beszédük hallatán. Soha nem
feledhetik: a települést a polgármesterrel
azonosítják.
– Mire büszke Tab polgármestere úgy is,
mint 24 település térségi központjának a
vezetője?
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Arcok

Névjegy

Schmidt Jenő 1966-ban született Tabon. Zalaegerszegen érettségizett, majd felsőfokú számítástechnikai folyamatszervező oklevelet szerzett Kaposváron. Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik vállalkozási szakon. A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán
szerzett közgazdász oklevelet. 1986–1990-ig a tabi VIDEOTON-nál rendszergazda, 1990–1994ig a tabi Tartály- és Vegyipari Gépgyár könyvelője, 1994–1995-ben az AGROBANK Rt. siófoki
fiókjában rendszergazda és ügyfélszolgálati főmunkatárs. 1996–1997-ig a siófoki MHB Rt.-nél
hitelügyintéző és belső elemző, 1997–2001 között az ABN-AMRO Bank tabi fiókjának vezetője.
2001-2002 között a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. és az ABN-AMRO Bank egyesülése után a közös bank tabi fiókjának vezető helyettese. 2002. október 20-tól Tab város polgármestere. A Somogy Megyei Közgyűlés tagja, a pénzügyi bizottság elnöke. A Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács elnöke. TÖOSZ felügyelőbizottsági elnöke. Nős, két gyermeke van.

Polgármesteri Hivatal

– Százszázalékos a csatornahálózatunk,
jól működnek oktatási intézményeink, folyik a járóbeteg-szakrendelő építése, megközelítőleg egymilliárd forintért. A városközpont-rendezés jövő nyárra készül el 600
millió forintért, ez év júniusáig pedig 85
millióért a körforgalom. 2011 végére négymilliárd forintos beruházásként megépül a
Lulla–Tab, és a Lulla–Balatonendréd összekötőút. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt
időszakban harminc bérlakást építettünk, jó
pár utca újjászületett, és van uszodánk is,
amit geotermikus energiával fűtünk. Iskolai rekonstrukciók valósultak meg, és jelentős összegben vásárolhattunk köztisztasági
berendezéseket is. Az első négy évben közel egymilliárdos fejlesztést hajtottunk végre, ebben a ciklusban pedig a duplája lesz;
80 százalék EU-s forrásból, a maradék hazai forrásból jött létre.
– Tab valóban a Koppány-völgye éke, igézően szép a látvány, ami az érkező elé tárul, s nemcsak a dombok közötti völgyekben húzódó kisvárosé, hanem a 136 pincéé
is, amely a zártkertekben található. Mire
hívja fel a polgármester először a látogató figyelmét?
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– Elsőként természetesen a panorámára, de
azután rögtön a Magyar Örökség-díjas Nagy
Ferenc fafaragó népművész állandó kiállítására, ahol szent és profán találkozik a somogyi
pásztorfaragás motívumkincseit őrző, használati és dísztárgyakban, kisebb-nagyobb szobrokban, faliképekben. Aztán Tab és Szenna
díszpolgárának, Csepinszky Máriának gyűjteményét bemutató, ugyancsak állandó kiállításra, ahol a magyarlakta területek gazdag
néprajzának tárgyi emlékeivel ismerkedhetünk meg. Tabtól egyébként szinte kőhajításnyira van Zala, Zichy Mihály egykori kúriája,
amelynek ugyancsak különleges az atmoszférája. A több orosz cár alatt is szolgáló festőművész életművének rekvizitumai találhatók
itt, ám nemcsak festményekkel, grafikákkal,
illusztrációkkal találkozhatunk, hanem míves
bútorokkal, könyvgyűjteménnyel is. A kistérség meghatározó települése a híres búcsújáróhely, Andocs, műemléktemplomával, ahova a
legenda szerint angyalok hozták az oltárt Kalocsáról, és a liturgia színe szerint öltöztetik
Máriát. De érdemes betérni a miklósi szerzetesekhez és meglesni a törökkoppányi tojásfestők titkait, s meghallgatni a koppányi as�szonykórust is. Aktív pihenésre pedig legjobb
a nemrég átadott tabi uszoda, amelynek működtetése azért gazdaságos, mert melegvízzel
fűtik, ugyanis a település alatt jelentős melegvíz-vagyon található, és ezt az energiaforrást
kiválóan tudjuk hasznosítani.
– És az aktív munkára milyenek a lehetőségek?
– Sajnos, nyolcszázalékos a munkanélküliségi ráta a városban. Mezőgazdasággal ma
már jóval kevesebben foglalkoznak, mint
korábban; hat-hétezer hektárnyi területen
gazdálkodnak. Az elektronikai ipar azonban régóta meghatározó; a Flextronics Somogyország legnagyobb cége. Jelenleg 1400-

Arcok
an dolgoznak itt, de az elmúlt két évben a
létszám a 2000 főt is megközelítette. A vasas szakmák szintén előtérbe kerültek, tartálygyár működik, kondigépeket is gyártanak, és a sátorkészítés is megélhetést jelent
több családnak.
– Milyen a kapcsolata a testületi tagokkal?
– Jó, mind a tizeneggyel, hiszen mindenkinek felelnie kell a döntéséért. Egyszerű a
képlet: emberek vannak és feladatok, amiket
el kell végezni.
– Ön elnöke a TÖOSZ felügyelőbizottságának és tagja a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetségének is, valamint a
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének. Mit
gondol az érdekképviseletek munkájáról, jövőjéről?
– A hét szövetség helyett egy erős és a nagy
politikától független érdekvédelmi szervezetnek kellene mielőbb létrejönnie, mert akkor
nem lenne így szétaprózva az érdekképviselet, s talán a szakmaiság is nagyobb hangsúlyt
kapna. Azt látom, hogy jó munkaszervezetek
működnek, de mindent a központi rendszer

irányít. Ha a parlamentben megnyomom a
gombot a költségvetésre, akkor utána nem
papolhatok arról, hogy milyen kevés pénz jut
az önkormányzatoknak. Fontos tehát, hogy
képviseljük az önkormányzatokat, az önkormányzatiságot, hiszen nekünk, polgármestereknek nem tudományos eszmefuttatást kell
tartanunk Józsi bácsinak és Mariska néninek, hanem egyértelmű, közvetlen válaszokat kell adnunk: miért ilyen sok az ellátatlan,
miért nincs munka s hol szorít legjobban a
cipő. Egyébként a megyei önkormányzatoknál is sok helyütt szorít a cipő, hiszen jelentős összegeket – mintegy 1,3 milliárd forintot – vontak el a megyénktől ebben az évben
is. A Somogy Megyei Közgyűlés tagjaként, a
pénzügyi bizottság elnökeként, a jogi és önkormányzati bizottság tagjaként mondhatom:
mivel itt politikai erők feszülnek egymásnak,
különösen nagy szerepe van a megegyezésnek. Amikor jönnek a kamerák, kinyílik a
világ, mindenki előadja színészi képességeit, ám a tét túl nagy: 4300 dolgozónk van, s
nagy ellátó rendszereket kell üzemeltetnünk.
Somogy jövőjéért pályázunk oly sokat, s úgy
látom, a megyei önkormányzat félúton van
a struktúraváltásban. A működés, az intéz-
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ményfenntartás rentábilissá tehető, de jogszabály-módosításra is szükség lesz. Egyébként
én mindig azt vallom: sose higgy a látszatnak, mindig nézz a dolgok mögé, és járj két
lábbal a földön!
– Kanyarodjunk el a szakmától, a munkától,
a közélettől! Hogy pihen Tab első embere?
– Szeretem a sportot, főleg a futballt. Rendszeresen rúgom a bőrt az öregfiúkkal, szívesen úszom és szaunázom. A biztos hátországot pedagógus feleségem, 17 éves leányom és
7 éves kisfiam jelenti. Örülök, hogy segítik a
munkámat, s nem kapok szemrehányást tőlük: miért ilyen későn értem haza, vagy miért kell már megint elmennem a hétvégén.
Rossz családi klímában az ember csak felőrlődne, s a napi konfliktusok mellett hibát hibára halmozna. Szerencsére ez nálunk másként van. Negyedévenként egy hétvégét csak
a gyerekekkel töltök, a szünidőben egyszer
elmegyünk nyaralni. Nem a világ túloldalára, hanem általában ezer kilométeren belül.
Magyarországot barangoljuk be, főleg a Trianon előtt ide tartozó területeket, miközben
tanítom a gyerekeimet, hiszen kevesen büszkélkedhetnek ezeréves múlttal.
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Lichteinstein és Norvégia támogatásával

Nem csak képzés – közösség is
„A hazai közigazgatási szakemberképzés meghatározó intézményével – amely két éve ünnepelte 30. évfordulóját – szoros szakmai együttműködésben alakítottuk ki a Polgármester
Akadémia képzési anyagát, és folyamatosan
csiszoljuk a menetközben felmerülő igényeknek megfelelően.” Imre Miklóst, a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karának dékánját a kar oktatási tevékenységéről
és az akadémia tapasztalatairól kérdezte Boda
Boglárka, a TÖOSZ jogi titkára, a Polgármester
Akadémia szakmai koordinátora.
– Oktató pályafutását még a volt Államigazgatási
Főiskolán kezdte. Honnan került oda és mikor?
1979-ben végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően másfél évig az
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium jogi főosztályán dolgoztam. Az Államigazgatási
Főiskolán 1981 februárjában kezdtem el tanítani, melynek jogutódja a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatástudományi Kara.
– A kar oktatási tevékenységében mennyire
tud igazodni a közigazgatási szakemberek
iránt támasztott kibővült igényekhez?
Az intézmény oktatási tevékenysége az elmúlt
évek során jelentősen változott, a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően. Már nem csak a klas�szikus közigazgatási pályákra képezünk szakembereket, igyekszünk kielégíteni a közszféra
egészének igényeit. Emellett jelentős azoknak
a diplomásoknak a száma, akik a közszférában
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tevékenykedő gazdasági szervezeteknél helyezkednek el. Ennek megfelelően az oktatási profil
jelentős mértékben kiszélesedett. 2008 februárjában megindult a képzés az igazgatási menedzseri mesterszakon, 2010-ben pedig elindul a nemzetközi alap- és nemzetközi mesterszakon is. A
kar továbbképző intézete számos szakirányú továbbképzési szakot működtet a gyakorlatban tevékenykedő kollégák számára. Ilyenek például a
Közmenedzsment szak, Közigazgatási modernizáció szak, Környezetvédelmi igazgatási szak,
Közszolgálati kommunikáció szak, Közbeszerzési
referens képzés. Tervezzük néhány mester szakirány elindítását is. Elsőként az elektronikus közigazgatási, valamint a költségvetési gazdálkodási
szakirány akkreditálása történik meg.
– A kar – hosszú távon – a „közjogi centrum”
szerepét kívánja betölteni. Milyen lépéseket
tesznek ennek érdekében?
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Az intézményben felhalmozott tudásbázist
az oktatási tevékenységen kívül is szeretnénk
hasznosítani. A központi közigazgatási szervekkel, az önkormányzatokkal, az önkormányzati és szakmai érdek-képviseleti szervekkel
ezért közös projekteket, kutatásokat valósítunk meg, konferenciákat rendezünk, és együtt
indulunk az egyre nagyobb számban megjelenő pályázatokon. Az intézmény nem titkolt
célja, hogy a mindenkori kormányzat szakmai háttérszervezetként működjön. A szakértői feladatokat lojális közalkalmazottakként
legjobb tudásunk szerint látjuk el.
– Mennyire jut ideje a tanszékvezetői és a
dékáni feladatok mellett a tényleges oktatásban való részvételre?
A dékáni és a tanszékvezetői feladatok jelentős idő- és energiaráfordítást igényelnek.
De nem szeretnék elszakadni az oktatási tevékenységtől. Ezért aztán az alap- mester
szakon és a doktori iskolákban tartott előadásokon kívül minden félévben vezetek szemináriumi csoportot is.
– Van-e valamilyen kapcsolatuk a karon
végzett és a közszféra számos területén elhelyezkedő volt hallgatókkal?
Az intézmény mindig fontosnak tartotta a korábban végzett hallgatókkal való
kapcsolatok ápolását. Az Államigazgatási
Főiskola és jogutódja az elmúlt 32 év alatt
több tízezer közigazgatási szakembert bocsátott ki. 2006-ban létrejött az Alumni
(Öregdiák) szervezet. 2007-ben az intézmény harmincéves jubileumán több mint
1200 korábban végzett hallgató vett részt

a szakmai és a kulturális programokon.
Valamennyi rendezvényünkre meghívunk
előadóként nálunk végzett kollégákat. Egykori diákjaink is nagyon aktívan segítik és
támogatják a kar oktatási és kutatási tevékenységét.
– A 2008 februárjában – az országban az
elsők között – beindított mesterszak hallgatói idén végeztek. Érkeznek-e tőlük vis�szajelzések?
Számos visszajelzést kaptunk tőlük. Ezek
túlnyomó része pozitív tartalmú, ugyanakkor nem titkolom, hogy néhány jogos kritikai
észrevétel is eljutott hozzám. Ennek okai, egy
új kurzus szokásos „gyerekbetegségein” túlmenően, abban keresendők, hogy a bolognai
követelmények a mesterszakra vonatkozóan összefoglaló, szintetizáló ismeretanyagok közvetítését írják elő (arra figyelemmel,
hogy a gyakorlatibb jellegű ismeretek oktatása a bolognai logika szerint az alapszakon
történik meg). Hallgatóink talán úgy érezhették, hogy a mesterszak kevésbé segíti mindennapi gyakorlati problémáik megoldását,
mint ahogy azt eredetileg remélték. Ugyanakkor álláspontom szerint a mesterszakon
oktatott tantárgyak – a nagyon erős nemzetközi összehasonlító ismeretekre is figyelemmel – olyan szemléletmód kialakítását
segítik, amely nagyban segíti a napi feladatok ellátását is.
– Milyenek az intézmény nemzetközi kapcsolatai, és törekednek-e a bővítésükre?
Nemzetközi kapcsolataink szerteágazóak.
Erőteljes együttműködést alakítottunk ki német, francia, lengyel, szlovák és orosz hasonló profilú felsőoktatási intézményekkel. Több
mint egy évtizede a Kaliforniai Santa Clara
Egyetemmel közösen tartunk nyári egyetemi

kurzusokat. Karunkon több mint két éve működik a Kínai Közigazgatás-, Gazdaság- és Társadalomkutató Központ. Ennek segítségével
rendkívül gyümölcsözőek a kínai egyetemekkel (Pekingi Egyetem, Pekingi Államigazgatási
Főiskola) való kapcsolataink. A közeljövőben
szeretnénk az együttműködést erősíteni ÉszakAmerikában és Nagy-Britanniában is.
– Mennyire tartja fontosnak a polgármesterek mint „sajátos jogállású közszolgák” képzését, ismereteinek bővítését?
Napjainkban a polgármestereknek egyebek mellett településmenedzseri, szervezetvezetési és közigazgatási szakmai feladatai egyaránt vannak. Ezek ellátásához
elengedhetetlenek a vezetői készségek, a
kommunikációs és szervezési ismeretek, a
stratégiai, tervezési, gazdasági és jogi igazgatási tudnivalók. A polgármesterek jó néhány területen megalapozott ismeretekkel
rendelkeznek. A TÖOSZ-szal közösen megindított Polgármester Akadémia célja ezek
rendszerezése és alkalmazásuk tudatosságának erősítése.
– A hagyományos egyetemi oktatástól eltérő, interaktív, gyakorlatorientált képzési
módszer alkalmazása mennyire jelentett kihívást a kar oktatóinak?
Az egyetemi alapképzésben is egyre erőteljesebb az interaktív gyakorlatorientált képzési módszerek alkalmazása. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy minden tárgy esetében
követhetők ezek a metódusok. Például közigazgatás-történeti vagy jogfilozófiai jellegű
ismereteket nehéz lenne ilyen módon közvetíteni. Az interaktív oktatásban az oktató
is számos tapasztalattal gazdagodik, hiszen
gyakran a mindennapi valóságos problémákkal és élethelyzetekkel szembesítik őt. Nem
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ritkán arra kérik az oktatásban résztvevők,
hogy ezen problémák megoldási lehetőségeit vázolja fel, lehetőleg azonnal.
– Hogyan értékeli az akadémia eddigi tapasztalatait?
Rendkívül pozitívak. Igazán szerencsések vagyunk, hiszen a képzésben részt vevő polgármesterek nagy empátiával és szakmai alázattal segítik munkánkat. Rövid idő alatt az egyébként
korábban egymást egyáltalán nem, vagy alig ismerő vezetők létező és aktív közösséggé szerveződtek. Örömteli, ahogy együtt örülnek valamely társuk sikerének. Őszintén remélem, hogy
a kurzus néhány gyermekbetegségét kiküszöbölve, olyan tudásbázis alakul ki, amely megalapozza az akadémiai képzés kibővítését.
– Milyen egyéb közigazgatási képzési projektben vesz részt az egyetem?
Mint ahogy arra már utaltam, továbbképző intézetünk számos, a gyakorlatban tevékenykedő kolléga igényének megfelelő kurzust
működtet. Karunk feltétlenül részt kíván venni az úgynevezett EMPA (Executive Master in
Public Administration) programban, az erre vonatkozó pályázat néhány nappal korábban jelent meg. A kurzus a közigazgatásban
már évek óta tevékenykedő vezetők gyakorlat-orientált tréningszerű oktatását célozza.
Az intézmény néhány éven belül szeretné
megindítani angol nyelvű mesterszakát. Ez
lehetőséget kínálna arra, hogy külföldi hallgatók és oktatók bekapcsolódjanak a képzési tevékenységbe. Oktató kollégáink nagyon
nagy számban vesznek részt a versenyvizsgáztatásban, valamint a közigazgatási szakvizsgáztatásban is. Jó néhány konkrét téma
feldolgozására is vállalkozunk, ilyen volt például az egyes településeken lebonyolított Ket.
oktatás is. 


február | ÖNkormányzat

15

alapozás

Téli

A Polgármester Akadémia negyedik képzési fordulójában január végén a tréningeké volt a főszerep. A „téli alapozás” középpontjában a szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés és a fenntartható településfejlesztés állt. Az előadók
közül interjút kértünk a tréningeket vezető dr. Bárdyné Metzker Erikától, Iványiné Szabó Andreától és Szeszler Zsuzsától, és szokás szerint kikértük a polgármesterek véleményét, nemcsak a negyedik képzési fordulóról, hanem arról
is, hogy az új ismeretek tükrében hogyan látják saját településük helyzetét és
jövőbeli esélyeit. Az érintettekkel Hajós Anna beszélgetett.

A munkánk és a magánéletünk
is stratégia szerint történik
Dr. Bárdiné Metzker Erika igazgatásszervezőként végzett az Államigazgatási
Főiskolán, majd a központi közigazgatásban dolgozott két évtizedet, amelynek
az utolsó hat évében a HR területen. Közben humánszervezői végzettséget is
szerzett. Itt került szakmai kapcsolatba a szervezetfejlesztéssel és a tréningekkel is, amelyeket most már öt éve a versenyszférában, egy tanácsadó cégben
mint szolgáltatásnyújtó végez. A stratégiai menedzsment folyamata és módszerei: tervezés és megvalósítás volt a január végi gyakorlati témája.
óta használt gyakorlata, de a közigazgatásban
ilyen még nem létezik. Most arról beszélgetünk, mi az, ami adaptálható, és hogyan alakítható ez a stratégiai menedzsment készség,
tudás a közigazgatás különféle szerveire. Minisztériumoknál, önkormányzatoknál is dolgoztunk már. Azt mutattuk meg, hogy alakítható ez az ő igényeik szerint, hogyan tehető
így a munkájuk hatékonyabbá.
– Mi a tréningek legnehezebb része?
– Minden tréninget úgy kell előkészíteni,
hogy igazodjon a résztvevők igényéhez. Nem
azt tesszük tehát, hogy van egy elképzelésünk
arról, mi az a stratégiai menedzsment, és azt,
ha kell, ha nem kell, elő fogjuk adni. Nem.
Arról van szó, hogy van ennek az elméletnek a versenyszférában tulajdonképpen rég-
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– A Polgármester Akadémián három csoport van, mindegyiknek más tréningre van
szüksége?
– Természetesen. Egyrészt a tréner személyisége határozza meg a folyamatot, építi fel a
munkát óráról órára. Arra mindannyian figyelünk, hogy három, különböző polgármesteri
gyakorlattal és közigazgatási tapasztalattal ren-
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delkező csoportot kaptunk, például az én csoportom „vegyes” csapat, vannak fiatalok, valamint nagyobb gyakorlatú szakemberek. Kisebb
és nagyobb települések vezetői egyaránt helyet
kaptak benne. Meg kell keresni a közös nevezőt,
hogy ha például egy kis település problémájáról
beszélünk, azt egy nagyobb költségvetésű település vezetője hogyan tudja használni.
– A stratégaként is kiváló Nagy Sándor egyik
csatáját bemutató filmrészlet mennyire segíti a tanulást?
– Éppen azért vetítettük le mindhárom csoportnak, hogy színesítsük a programot. A lejátszott jelenet a stratégiai menedzsment folyamatát modellezi, ami a mostani előadás
anyaga. Ennek kapcsán több gyakorlatot is
hoztunk a folyamat végig vitelére. Egy kicsit
lazítás, ám mégis az adott témához kapcsolódik. A vetítés utáni értékelés során szépen kirajzolódnak azok az állomások, lépések, amelyek megmutatják, hogy ez bármilyen, akár
hétköznapi tevékenységre is alkalmazható. A
munkánk és a magánéletünk is – jobb esetben – stratégia szerint történik.
– A tréningek során az aktivitás mennyire
függ össze a tudással?
– Az anyagot úgy állítottam össze, hogy
egy kis elméleti blokkot kövessen a tréning,
tehát, ha valakinek az adott területről nincs
elég ismerete, akkor se érezze magát kellemetlenül egy páros vagy egy csoportgyakorlatban. A főbb fogódzókat az elején megbeszéljük, azután már könnyen megoldható a
példa. Volt, aki elmondta, hogy hazament,
és a feladatait ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével vette elő, tehát van a munkánknak hozadéka.
– A tréningvezetőnek is kell a sikerélmény?

– Mindig emberekkel kívántam foglalkozni,
ez vitt erre a pályára. És itt rengeteg a tennivaló.
Izgalmas kihívásnak tartom a tréningek tartását,
mert folyamatosan más és más típusú embereket
kell egy bizonyos témával megismertetni.
– Az emberi erőforrás menedzsment men�nyire foglalkozik az emberi oldallal?
– Szervezeti siker nincs csapat nélkül,
a csapat pedig emberekből áll. Az a ve-

zető, aki nem foglalkozik az embereivel,
nem tud eredményt elérni. Az önkormányzatok teljesítményértékelő rendszereiben – ahol van – gyakran előfordulnak olyan kritériumok, amelyek alapján
odafigyelnek a munkatársakra; nem mint
gépre, hanem mint emberre. Pontosan
tudják, hogy a jó emberi kapcsolatok segítenek, ha azonnali feladatmegoldás válik szükségessé.

Muszáj meghatározni a jövőképet
Iványiné Szabó Andrea saját tanácsadói irodát vezet, amely szervezetfejlesztéssel, tanácsadással, szakértői anyagok készítésével és tréningekkel foglalkozik. Több mint 12 éve dolgozik trénerként. Problémakeresés, döntésmechanizmus és stratégiaalkotás volt a mostani gyakorlat anyaga.

– Azt tartom fontosnak, hogy az elméletet
gyakorlatorientált képzés során ismertessem
meg a résztvevőkkel. Ezért strukturált gyakorlatokat építettem fel, esettanulmányokon
keresztül. Az akadémiáról a monitoring vis�szajelzéseket elolvasva azt tapasztaljuk, hogy
a polgármesterek a legsikeresebbnek a gyakorlati részeket tartják. A cél tehát az, hogy
minél több gyakorlaton át tudják megismerni azokat az elméleti anyagokat, amelyekkel
azután dolgozni tudnak.

– Honnan veszi az esettanulmányokat?
– Több település modellanyagából állítottam
össze. Mindig van több megoldás, több jó vagy
rossz alternatíva. A mai nap egy modellen keresztül való problémakeresés, illetve döntésmechanizmus és stratégiaalkotás a folyamat, amit holnap a
saját szervezetükre, önkormányzatukra, településükre tudnak lefordítani. Minthogy nagyon erősen összefügg a stratégiaalkotás a belső szervezettel, településfejlesztéssel és stratégiával, ezért
ezeknek a kölcsönhatását is folyamatosan vizsgáljuk. Azt tehát, hogy milyen hatással van a stratégiaalkotás a saját szervezeti kultúrára.
– Mennyire szűkösek a lehetőségei ilyen
szempontból egy kis önkormányzatnak?
– Nagyon. A mai napon azért adtam ilyen
modelleket, mert különböző településekről
jöttek a polgármesterek. A későbbiek folyamán kistérségi társulást is létrehoznak
majd, ezt „kitermeli” a gyakorlatból a cso-
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port saját maga. Ott is stratégiaalkotás történik. Nyilvánvaló, hogy ha nem komparatív
stratégiában gondolkodom, hanem kooperatívan, együttműködően, akkor elkezdem
másokkal együtt keresni a megoldást. Itt
most majd kistérségi társulásban, partnerséggel, civil szervezetekkel közösen. Az életben a kistelepüléseknek sokkal nehezebb a
helyzetük, mint a példáinkban. Nem is az a
lényeg, hogy a helyi, konkrét problémákra
adjunk választ. A képzésnek nem lehet ez a
feladata. Inkább az, hogy megmutassuk azt
a folyamatot, azt a folyamatelemzést, azt a
struktúrát, ami alapján nekik gondolkodniuk kell. Figyelembe kell venni több mutatót, hogy melyek ezek, merre érdemes elindulni. A folyamatos tapasztalatcserék során
itt is elhangzik, hogy én mit tennék ebben
a helyzetben. Módszert kívánok adni arra,
hogyan menjenek végig a gondolkodási útjukon, amit azután nekik kell a helyi adottságokkal és helyi lehetőségekkel számolva
alkalmazni.
– Hogy’ látja, mennyire tudják majd a tanultakat használni?
– Amíg a mindennapos gondokkal küzd
egy kistelepülés a túlélésért, nagyon nehéz
hosszú távra tervezni. Ami bíztató: mindannyiuknak az a véleménye, hogy az emberek bizonytalanságának az eloszlatása érdekében muszáj meghatározni a jövőképüket,
hitelességgel, reménykeltéssel. Valamen�nyien meg is határozták, nem nyomasztó
küldetéstudattal, de reálisan megfogalmazva azt, honnan hová kívánnak eljutni
bizonyos időn belül. Miközben végezzük
a gyakorlatot, különféle csoportos döntéshozatali technikákat is végigveszünk. Ezt
fogják tudni alkalmazni, kapok erre vonatkozóan pozitív visszajelzéseket.
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A lényeg az egyensúly
Szeszler Zsuzsanna építészmérnök, korábban városfejlesztéssel és regionális tervezéssel foglalkozott. Miután francia tolmács végzettséget is szerzett, a rendszerváltás után egy francia–magyar együttműködést elősegítő
cégnél helyezkedett el, ahol azóta is regionális tervezéssel és településfejlesztéssel foglalkozik. A fenntartható fejlődés kezdettől fogva érdeklődési körébe tartozik.

– Előadása az integrált fenntartható településfejlesztéssel foglalkozott. Az átlagembernek a fogalom mindhárom szava némi
magyarázatra szorul…
– Ezt a kifejezést használjuk a pályázati
rendszerben, a településtervezési, fejlesztési folyamatokban, a polgármesterek a mindennapokban is alkalmazzák. Az egységes
fenntartható fejlődés úgy gondoskodik a jelen szükségleteinek a kielégítéséről, hogy
nem veszélyezteti a jövő fejlesztéseit. A gazdaság, a társadalmi igazságosság és a környezetre odafigyelés hármas egységét azért
hangsúlyoztam, mert ezek egyensúlyára kell
odafigyelni. Egyik sem növekedhet a másik
rovására.
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– Teljes mértékben. Az AGENDA egy magatartásforma, önkéntes csatlakozás, amelyet sok
ország megtett, és annak szemléletével próbálja
végiggondolni a stratégiáját. Aki úgy véli, hogy
ez neki fontos, ezzel az elgondolással, szemléletmóddal dolgozza ki a települése fejlesztési koncepcióját. A rendezési terveket ennek megfelelően készíti vagy készítteti el. A lényeg, hogy a
polgármester, aki a polgárok között az első, ennek élére álljon, mert minden a vezetőtől függ.
Az, hogyan indul el egy folyamat, és azután hogyan építi fel a szervezetét, tudja-e magával vinni a csoportját a megvalósításért. Az ő és a közvetlen környezetében dolgozók feladata, hogy
belássák: a jövőt ugyanúgy elő kell készíteni ma,
mint ahogy kezelni kell azokat a problémákat,
amiket a múltból kaptak. Nem kell mindent átalakítani, újabb pénzeket kiadni, hanem így kell
gondolkodni. Például, amikor az épületet megtervezzük, nemcsak a bekerülési költségre kell
gondolni, hanem a fenntartásához szükségesre
is. Vannak országok, ahol ezt kötelező végigvinni
már a terv benyújtásakor. Magyarországot ennek elfogadására senki sem kényszeríti, de akik
vállalták, tudják, hogy jó és fontos lépés.

– Az újonnan csatlakozott EU-s országok,
illetve önkormányzataik számára mennyire
reális az AGENDA 21-hez csatlakozás?

– Vannak, akik vállalták?
– Azok a települések, amelyek nemzetközi projektekben, illetve hálózatokban vesznek
részt, beépítik ezt a metodikát, hiszen egy kö-
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zösségben ez mindenkire egyaránt kötelező.
Budapest készített ilyen tervet, és több nagyváros, megyei jogú város is elhatározta, hogy
fog készíteni. A gondolat megfogant, kezd
elterjedni, hiszen bizonyos pályázatok hozzáféréséhez alapfeltétel ennek a stratégiának
a megléte. Az EU az általa fontosnak tartott
prioritásokat ezeken a követelményrendszereken keresztül tudja érvényesíteni.
– Az előadásban elhangzott egy érdekes kifejezés: a helyi boldogság index. Ez mit takar?
– Azt, hogy az emberek az adott településen mennyire érzik jól magukat. Ha a termelés túlszalad, valaminek a rovására történik.
Lehet, hogy sok munkahely teremtődik, de a
környezet megsínyli. Ha csak a természetet
hagyják élni, és nem csinálnak semmit, nem
lesznek munkahelyek. A társadalmi kérdéseket sem lehet ugyanakkor kihagyni, hogy
hány embernek van munkája, hányat lehet
bevonni a folyamatokba. Az egyensúly a lényeg. Ha ez létrejön, az emberek általában
jól érzik magukat. Ez a helyi boldogság index, amelyet sok helyen mérnek Nyugat-Európában. Az egyik csoportban most elhangzott, hogy azt sem tudják, mit találjanak ki
jó dolgukban… Nyilvánvaló, hogy Magyarországon a települések nagy része a rosszul
sikerült rendelkezések, a hatóságok akadályai miatt a napi gondok nyomása alatt nem
igazán tud hatékonyan figyelni a jövőre, de
már az is előrelépés, ha fel tudják mérni, mi
az, ami nincs jól náluk.
– Az integrált, fenntartható településfejlesztésben mennyire lehetnek önállóak az önkormányzatok?
– Itt valóban önállóak lehetnek. Bizonyos
pályázatokhoz bizonyos tervfajtákat megkövetelnek, de a kicsi és nagy településeknek

egyaránt van önállósága. Aki a településfejlesztési koncepciójába a fenntarthatósági szempontokat beveszi, automatikusan integrált fejlesztést végez. Bármilyen
gyönyörű is lesz az épület, ha nincs pénz a
fenntartására, elpusztul, és ez önmagát erősítő folyamat. Mindig bele kell komponálni az emberek természetét, az időt, vagyis
meggyőzni az embereket, hogy a megvalósítás nem azonnal megy. Rendkívül fontosnak tartom az önkormányzatok számára,
hogy ez megújuló közösség. A képviselők
is változhatnak. Az önkormányzati képviselet dolga, hogy felkészítse ezeket az embereket a feladatukra, hiszen sokszor úgy
csöppenek bele, hogy nem is tudják igazából, mit vállalnak.
– Felhívta a polgármesterek figyelmét az
ELENA programra. Miben segíthet ez?
– Minden olyan magyar önkormányzat,
amelynek van Fenntartható Energia Cselekvési Terve, és a csökkentési tervek legalább
húsz százalékos széndioxid kibocsátást
vállalnak, pályázhat az Európai Fejlesztési Bank közreműködésével erre a fenntartható energiát támogató programra, amely
tavaly decemberben jelent meg. Nagy hatékonyságot kér, ezért városok, vagy ös�szefogással nagyobb közösségek, például
megyék számára nyújt lehetőséget, és kombinálni lehet más EU-forrású pályázatokkal.
Érdemes az interneten a www.energiaklub.
hu címen keresni a további információkat,
hiszen központi fűtés/hűtés rekonstrukciójától kezdve a megújuló energiarendszerek alkalmazásán át a közösségi közlekedés fejlesztéséig – az energiahatékonyság
és kibocsátás-csökkentés növelése érdekében – több típusú beruházást támogat az ELENA.

Elsajátítandó: a stratégiai szemléletű vezetés

Szerző: Hajós Anna, újságíró

A Polgármester Akadémia negyedik „fordulóját” január 29–30-án tartották a Ménesi úti oktatási központban. A hétvégére rendelt tematika: a települési önkormányzatok stratégiai szemléletű vezetésének elméleti és
gyakorlati kérdései. A részvevők közül megkérdezett hat polgármester a
megtanult elmélet mellett, értelemszerűen, elsősorban a megélt és megszenvedett gyakorlatról beszélt.
Kovács Tibor,
Áporka polgármestere
Mi, a település jövőjéért
felelősséget érző lakosok
állítottuk össze a stratégiánkat

– Ha sarkítva fogalmazok, a tisztségviselő előbb kapja meg a „hivatalt”, s majd eldől, hogy kapott-e elég észt is hozzá. Általában egy kisebb közösségben a hitelesnek
tartott személy „tud valamit”, de az a legritkább esetben fedi le éppen a település vezetéséhez szükséges ismeretek széles sávját. Hiszen a jog, a közgazdaságtudomány,
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az oktatás-nevelés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a katasztrófa-elhárítás, a
műszaki és hatósági-rendészeti kérdések
területén egyaránt otthon kell lennie, legalább olyan fokon, hogy a lényegi kérdéseket fel tudja tenni, és a kapott válaszokat
értelmezze, hasznosítsa. Emellett pszichológiai, vezetéselméleti ismeretek is szükségesek. Ezért fontosnak és szükségesnek tartanám, ha megválasztásuk után szervezett
formában jutnának speciális alapképzéshez
a települési önkormányzatok választott vezető tisztségviselői, a képviselők és a polgármesterek. A norvég program segítségével ezt a hiátust pótolja – igaz szűk körben
– a TÖOSZ-akadémia.
Jómagam többdiplomás szakemberként,
24 éves igazságügyi szakértői és több évtizedes vállalkozói gyakorlattal az átlagosnál jobb helyzetben vagyok, mégis szükségét éreztem, hogy meglévő ismereteimet
bővítsem – hiszen első ciklusomat töltöm
– az új hivatásom szempontrendszerének
megfelelően, illetve a képzés során újszerű tudásanyaghoz is jussak.
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A településfejlesztésben a stratégia megfogalmazása és a négyéves ciklusokon átívelő, tudatos végrehajtása elengedhetetlen követelmény. Nem mindegy, hogy egy
község képe a külső ingatlanfejlesztők szegmentált elképzelései szerint, spontán módon vagy egy stratégiai döntés révén alakul.
Az anyagi fejlesztésekhez hasonló fontosságú az emberi tényező, a kisközösségek
kialakítása, támogatása, az egyes emberek
képzettségének, tudásának fejlesztése, a fiatalság sportolási és értelmes szórakozási lehetőségének biztosítása. Ez az önkormányzatok legfontosabb feladata, és ehhez
alapvető eszköz, hogy minden kistelepülésen megmaradjanak vagy újraalakuljanak az
oktatás, az egészségügy és a kultúra intézményei. Az arányos, kiegyensúlyozott fejlődés teszi élhetőbbé a települést, ami minden települési stratégia végső célja.
A stratégia abban lesz a gyakorló településvezetők segítségére, hogy megfogalmazza azokat a részcélokat, amelyeknek tudatos követése a már vázolt fő stratégiai célok
megvalósításához vezet. Míg a szervezeti struktúra és a döntési szintek kialakítása az adottságok és lehetőségek függvénye,
addig a település vezetésében a személyes
kompetenciák, a vezetők és a munkatársak,
a társadalmi aktivisták személyes kapcsolata a meghatározó. Összhangot kell teremteni a célkitűzés, a stratégiai tervezés, az ösztönzés, az ellenőrzés, a humánpolitika és
a szervezet fejlesztése között. Ehhez adott
hathatós segítséget a tudományos igényességgel szerkesztett jegyzet, valamint a nívós előadások.
Külső szakértői segítséggel mi, a képviselő-testület tagjai és az úgynevezett testületi szakértők, vagyis a település jövőjéért felelősséget érző lakosok állítottuk
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össze a stratégiánkat. A kérdések többségénél van közös álláspont, van, ahol viszont megosztott a testület. Az itt lakók
széles rétegei nem igazán aktívak a jövőkép kialakításában. Ha valakinek konkrét,
többnyire egyéni sérelme van, annak kíván
hangot adni a közmeghallgatásokon. A ciklus elején kérdőíves módszerrel vontuk be
a lakosságot a döntések előkészítésébe, ez
elég nagy sikerrel járt. Ennek alapján alakítottuk ki a ciklusprogram egyes elemeit.
Sajnálatos módon az előző önkormányzat
olyan nagymértékben vont be belterületbe
lakóház és üdülő céljára területeket, hogy
más irányú fejlődés már nem képzelhető
el. A befektetők viszont kivárnak, a vállalt
fejlesztéseiket nem valósítják meg, és erre
semmilyen szankció nem kényszeríti őket.
Az egyik egy rekreációs központ a Csekeszigeten, a másik a termálvízre alapozott
idősek lakóparkja, a harmadik egy hagyományos lakópark lenne. Teljes a településen a közművesítés.
Áporkának 1100 lakosa van; hatfős apparátussal működünk, mindenkinek megvan a
maga reszortja.
A folyamatosan növekvő munkamennyiséggel csak rendszeres túlmunkával birkózunk
meg. Jó munkahelyi légkör segíti, hogy az államháztartás által ránk rótt, egyre nagyobb
terheken úrrá legyünk. Így a tollal, papírral
nehezen boldoguló embereknek is ki kell állítani a szükséges űrlapokat, és most az e-közigazgatás általánossá tétele révén még több a
munka. További munkatársak felvételére anyagi okok miatt viszont nincs mód.
A vezetők és a munkatársak előtt egyaránt
tiszta a kép saját és társaik (sőt a vezetők)
munkateljesítményéről, annak hatékonyságáról. Ilyen körülmények között a kötelező teljesítményértékelés formálissá vált.
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A környező településekkel a viszonyunk
egymás tiszteletén, a másik értékeinek, sajátosságainak elismerésén alapul. Egyikmásik társulásban azonban nem egy esetben tapasztalható a gesztor önkormányzat
fokozott érdekérvényesítő képessége, amely
nem egy esetben etikátlan.
Nálunk, a ráckevei kistérségben, illetve a Csepel Szigeti Önkormányzati társulás keretei között, valamint a LEADER-közösségben is a partnerségi elv a kapcsolati
háló alapja.

Pásztor László,
Erdőkertes polgármestere
A lakosok jól érzik magukat,
az utóbbi húsz évben
a lélekszám megduplázódott

– Az idén százéves Erdőkertes agglomerációs település, annak minden előnyével és hátrányával. Lakosságszámunk 7500,
a területünk ehhez képest kicsi, 570 hektár. Van három intézményünk; óvoda 330
kicsivel, általános iskola 460 diákkal valamint Faluház és Könyvtár. A kistérségi társulás intézményeként székhelye vagyunk a Szófogadó Beszédjavító Általános
Iskolának, és az Esély Szociális Alapellátási Központnak.

Szolgáltatások széles körben vehetőek igénybe a településen. A lakosok jól érzik itt magukat, ezt bizonyítja az is, hogy az utóbbi húsz
évben a lélekszám megduplázódott.
Immáron a második ciklusban vagyok
a község polgármestere, előtte voltam egy
cikluson át önkormányzati képviselő is. A
település mintegy 700 millió forintból működik, most már harmadik esztendeje. A
költségvetés tervezése során nincs bázisszemlélet, minden évet az alapoktól kezdve újragondolunk. Igyekszünk mindenütt
spórolni. A megszorítások közepette az
ember még inkább igyekszik a saját szervezeteit egyre hatékonyabban működtetni.
A köztisztviselőknek és a kommunális csoport dolgozóinak a munkaidejét márciustól
ujjlenyomat olvasóval rögzítjük.
Az elmúlt időben részben átszerveztük
a polgármesteri hivatalt, az üzemeltetésben és a településfejlesztésben két közvetlen kollégám segít.
Az önkormányzat kommunális gépjárműveit felszereltük GPS nyomkövető rendszerrel, és üzemanyagszondával. A mobiltelefonomon meg tudom nézni, ahogy már ma
többször meg is néztem, hol járnak a szóró
és kotró autóink ebben a hóesésben. Így ki-

önkormányzati hírportál

OLVASSA! www.onkornet.hu
A szerkesztők szándéka, hogy a nyilvánosság előtt
a közigazgatás mellett kapjon szerepet
az „Önigazgatás” is. Ezért kérjük, küldjenek híreket
településükről az ÖNkorNET hírportálra,
amelyet szerkesztőink rövid időn belül közzétesznek.
E-mail: info@onkornet.hu

küszöbölhető a szemétszállítási panaszok
egy része is, hiszen percre pontosan tudjuk, hogy az adott ingatlan előtt mikor haladt el a kukás autó. Ez a rendszer erősíti
a munkaszervezést is, jobban tudunk gazdálkodni az erőforrásainkkal.
A kommunális csoport igen sok feladatot
ellát, karbantartás és felújítás mellett kisebb
beruházásokat is megvalósít, például: térburkolat kialakítást, járdaépítést. A válság
következménye az is, hogy amíg korábban
égen-földön nem találtunk embert, aki nehézgépkezelői papírral rendelkezett, most
havonta többen is jelentkeznek.
Mostanság sorra vállalnának munkát önkormányzatunknál a jobbnál jobb szakemberek, de már nem tudom alkalmazni őket,
mert az emberi erőforrás csak az egyik oldal, a béren túl az alapanyagot is biztosítani
kell. Ha csak állnak, és nem tudnak mivel
dolgozni, akkor sok értelme nincs a jelenlétüknek. Ezt kell tudni felmérni, és ehhez
kialakítani egy olyan szervezeti rendszert,
amely a vis maior helyzettől kezdve az apróbb feladatokon át akár a parképítést is el
tudja látni.
Az elmúlt évek alatt sikerült jó kommunális csapatot kialakítanom, és szerencsére még messze vannak a nyugdíjkortól. A
köztisztviselői karból elköszönő kollégák
mellé már előre megkeressük az utódokat,
akik egy évig tanulják a szakmát a tapasztalt munkatársak mellett. Ennek hátránya, hogy erre az időszakra két bér jelentkezik, viszont megvan a folyamatosság, és
az új kollégák ez idő alatt megismerik a helyi viszonyokat.
Az elmúlt időben jelentősen fiatalodott a
köztisztviselői karunk, formálódik egy csapat, amely akár húsz évig is együtt tud maradni és szolgálni Erdőkertest.
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Ha továbbra is megkapom a választóktól a bizalmat, és olyan képviselő-testületem lesz, amely támogat, a következő ciklusban megteremtődhet minden feltétel,
hogy a városi rangra méltán pályázzunk,
és eredményeink okán el is nyerhessük a
címet. Igyekszünk a település lakosságát
minél inkább összekovácsolni, ezért különféle programokat szervezünk. Februárban ilyen például a bálok mellett az „Isten hozta Erdőkertesen”, amelyre mindig
az előző évben a településre költözötteket hívom meg – az idei esztendőben ez
150 embert jelent –, akik szép számmal el
szokták fogadni a meghívást. Nekik bemutatom Erdőkertest. Ebből is láthatja az
újonnan érkezett, hogy ő is fontos a közösség számára. Ekkor van a helyi rétes sütő
verseny döntője is, és a nyertes réteseket
a hallgatóság megkóstolhatja.

Menoni Gabriella,
Várgesztes polgármestere
Itt a hollandi Villapark,
Magyarország első
négycsillagos üdülőfaluja

– 2003-ban, időközi választáson kerültem a polgármesteri székbe, társadalmi
megbízatásban látom el a feladatot. Van
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településfejlesztési koncepciónk, a tavalyelőtt kidolgozott, a falufejlesztést tartalmazó rendezési tervmódosításnak a keretében készítettük el a rövid-, közép- és
hosszú távú tervünket.
Várgesztes gyönyörű környezetben van,
ezért a turizmust kívánjuk a továbbiakban is támogatni, fejleszteni. A természeti adottságaink kiválóak, gótikus műemlék vár is van a területünkön. Itt a hollandi
Villapark, amely Magyarország első négycsillagos üdülőfaluja, szálláshely kapacitása óriási. Nyáron sok a vendég, télen
kevesebb, ősszel és tavasszal főleg a hétvégeken érkeznek. Régebben inkább a külföldiek jöttek, most inkább a magyarok veszik igénybe.
Aktívak vagyunk: tavaly 26 testületi ülés
volt; 17 rendeletmódosítás, 126 testületi határozat született. Vita esetén inkább
az egyéni érdekek befolyásolják az állásfoglalást, nem pedig a pártbeli hovatartozás. A polgármesteri hivatal létszámának
emelésére nincs lehetőségünk. A speciális szakfeladatokat külső szakértőkkel kell
megoldanunk.
Az állami támogatásunk 25 százalékkal csökkent. Hatszáz lakosunk van. Dinamikus e téren a fejlődés, hisz 2003-ban
még csak 540 volt az állandó lakosunk.
Régebben nem annyira, mostanában viszont aktívabban részt vesznek az emberek a közéletben.
Sok programunk van, azt tapasztalom,
ezekkel a fiatalabbakat könnyebb megszólítani, mint az idősebbeket. Tagjai vagyunk
a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásnak. Ez kilenc kisebb település és Tatabánya közös orvosi ellátására alakult, valamint idetartozik az egyesített szociális
intézet is.
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Varga József,
Szigetújfalu polgármestere
A szerencse az,
hogy nem is szoktunk hozzá,
hogy valamink legyen

– A 2300 lakosú Szigetújfalu a Csepelsziget földrajzi közepén helyezkedik el.
Bárcsak a gazdaságban is ilyen szerepet
töltenénk be! Ez sajnos nem így van, mert
250–260 milliós költségvetésből, 30–40
millió hiánnyal küszködő településnél ez
szóba sem jöhet. Egyik napról a másikra
küzdünk a túlélésért. A szerencsétlenségben a szerencse az, hogy nem is szoktunk
hozzá, hogy valamink legyen. Nem volt
sem vagyonunk, sem földünk, amit eladhattunk volna, közös tanács társközségéből váltunk önállóvá. A részvényeinket –
gáz, ELMÜ, patika és a többi – sikerült jól
értékesíteni az elmúlt években, de ennek
is a végére értünk. Többször előfordult,
hogy harmadikán nem tudtunk a dolgozóinknak bért fizetni.
Humánerőforrás!? Na, ez körülbelül úgy
működik, hogy legtöbbször a háztartásból
(nesze neked versenyvizsga) odakerült munkaerőből próbálunk köztisztviselőt faragni. Az óvodában, az iskolában döntően nők
dolgoznak. Engedélyt kaptunk, hogy 130-as
létszámmal működjön az iskola, mert bár
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integrálódtunk, társultunk volna, de nem
kellettünk senkinek. Gondot jelent, hogy
helyben nincsenek megfelelő képzettségű
emberek. Ha a polgármesteri hivatalhoz
szeretnék felvetetni még egy munkaerőt,
aki a jegyzőhöz hasonlóan államigazgatási főiskolát végzett, nem tudjuk megfizetni. Az íróasztalom tele van ügyirattal, mert
például az oktatással kapcsolatos véleményezést ugyan kinek adnám oda a jegyzőn
kívül? A dolgozó megtanulja, hogyan kell
a költségvetést összeállítani, de a végrehajtást mégsem konstruktív módon végzi, a rendszerbe foglalás nem megy. Vagy a
szociális ügyintéző, akitől empátiát, hozzáértést, ráhangolódást várnánk, de a koránál és helyismereténél fogva ezt nem tudja.
Most ment el az egyik munkatársunk, mert
besokallt. Diplomás emberek dolgoznak a
főhivatalokban, minisztériumokban. És jön
egy ügy, amelyben agyongyötrik a munkatársamat, ha hagyom. De nem hagyom.
Fent ugyanis a lenti munkából csak egy nagyon pici szeletet látnak, miközben nálunk
mindenkinek szerteágazó a feladatköre. És
akkor hallom, hogy a minisztériumokban
milyen jutalmakat kapnak, miközben az én
munkatársaim boldogok, ha félhavi, egy heti fizetésüknek megfelelő prémiumhoz jutnak. A fiatalabb korosztályban már nincs
meg az a fajta lelkesedés, munkafegyelem,
ami bennünk megvolt. Középfokú végzettségűek, a jegyző mellett meg tudják oldani
a feladatukat. A jegyzőnknek viszont nincs
ideje vezetni, mert rengeteg munka hárul
rá. És megint visszatérünk az eredeti gondhoz, nincs pénzünk, hogy főiskolát végzettet felvegyünk mellé.
Megítélésem és tapasztalatom szerint
önkormányzatbarát kormány nincs. Ezért
érzem úgy, hogy nagy baj lesz. Rólunk min-

dent tudnak, nem maradhatunk el az áfával, az egészségügyi biztosítás befizetésével. A szigorítás folyamatos és folytatódik.
Számtalan helyre adunk támogatást, a tűzoltóknak, az orvosoknak, a kistérségi társulásnak. Az önkormányzati munkára kiképzettek elvesznek számunkra, mert a
vállalkozásokban keresik meg a jövőjüket.
Ugyanis nem vagyunk versenyképesek a
fizetéseinkkel. Talán, ha a középiskolában
lenne olyan oktatás, amelyben közigazgatással foglalkozó embereket képeznének ki,
hogy tudják, az önkormányzati munka miről szól, az már előrelépés lenne. Akkor a
kistelepüléseken lehetne velük működtetni a hivatalt egy-két államigazgatási főiskolát végzett szakember mellett. Ahhoz,
hogy a humánerőforrás működjön, kevés
hatvan ember képzése a norvég állam segítségével. Azért harcolok, hogy a képviselő-, illetve polgármesterjelöltek számára legyen valamilyen előképzés, hogy halljanak
arról, mit vállalnak, miről kell gondoskodniuk, hogyan kell irányítaniuk a csapatukat. Számomra fontos, hogy ismét hallom
azt itt, az akadémián, amit tudok, és a legjobb, hogy tudunk egymással beszélgetni,
ötletet cserélni.
A helyi LEADER-közösségnek a tagjai vagyunk, magam a felügyelő-bizottság elnöke. EU-s pályázaton nyertünk 18 millió forintot EU-konform játszótérre. Ez jó
dolog, ám nekünk most fontosabb lenne,
hogy a tornaszoba nyílászáróit kicseréljük,
leszigeteljük, padlófűtést létesítsünk. Régi, negyvenéves vízgerincvezetéket kellene cserélni, de ezekre nem lehet pályázni.
Azután vannak pályázat nélküli (!) pénzosztások, amikből ugyancsak kimaradtunk. Egyelőre nem látom a helyzetünkből
a kilábalást, de fő a laza lélektartás.

Győriné Czeglédi Márta,
Jászfényszaru polgármestere
Funkcióbővítő városrehabilitációt
szeretnénk véghezvinni

– A témának utánaolvastam, és megtudtam, hogy a stratégia korábban kizárólag a
hadászatban ismert kifejezés volt. A Nemzetvédelmi Egyetemen tanítják Szun Tu-nak,
az időszámítás előtti VI. században élt kínai
bölcsnek a mondását, aki szerint: az a legsikeresebb háború, amit sikerül elkerülni.
Mi idén januárban frissítettük az integrált
városfejlesztési stratégiánkat, amelyet 2013ig kívánunk megvalósítani. Gyakorlatilag
funkcióbővítő városrehabilitációs projektet
szeretnénk véghezvinni a 6000 fős kisvárosunkban. A városmag megújítása kihat majd
az egész településre, ezen belül tervünk részletesen meghatározza azokat a projekt elemeket, amelyek a főtér funkcióinak kiszélesítését
jelentik. Ilyen a konferenciaterem, az étkezés
korszerűsítése, egy háttérkonyha és az önkormányzat üzemeltetésében lévő Kaszinó étterem fejlesztése. Szerepel benne a városháza
mellett lévő városgondnokság épületének felújítása, vele az ügyfélbarát kiszolgálás megvalósítása, az információs pont kialakítása a
városházán – egyúttal a lakosság fölkészítése az elektromos ügyintézésre – közösségi tér
kialakítása a vidékfejlesztési központ mögött;
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s a templom mögötti tér funkciókkal ellátása, felújítása. Szintén a projekt része a kis- és
középvállalkozások bevonásával egy üzletház
megépítése, felújítása, bővítése, irodák kialakítása – a vállalkozások fejlesztésének alárendelve. Külön felmérések készültek a szociális
városrehabilitációs területekre. Az ipari parkunk további fejlesztésének a tervei is megjelennek a pályázatban, mint ahogy a lakóövezetek fejlesztése is. Az ottani arculati terv, a
homlokzat-felújítás tervezésénél fontos a jász
hagyományok bevonása az építészetbe. Valamennyi épület felújításánál alternatív energiaforrásokat kívánunk felhasználni.
A lakosok közül mintegy ötszázan véleményezték a terveket, elmondták, mire vágynak,
mit szeretnének. Ennek alapján készült a rövid-,
közép- és hosszú távú stratégiánk. A tervezet és
a végleges terv is szerepel a honlapunkon. Sőt az
integrált városfejlesztési stratégia tartalmazza
a környező települések véleményét is. Ugyanis
a környezetünk sajátos. A periférikus helyzetünkből szeretnék központi szerepkört elérni a
magunk méretében és nagyságrendjében. Jászfényszaru Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati csücskében helyezkedik el, legközelebb
a megyében a fővároshoz, legtávolabb a megyeszékhelytől. A Heves megyei Hatvan is közelebb
van, mint a kistérségi központ, Jászberény. A három megye, az öt kistérség találkozása, a közeli 3-as út révén egyszerre logisztikai és periférikus helyzetet teremt, de megítélésem szerint
fejlődésre ítélt település a mienk.
Fontos feladatunk – szimbiózisban a fejlesztési tervekkel – fiatal, képzett szakemberek idehívása. Megköveteli ezt az ipari park
fejlesztése és maga az integrált városfejlesztési
stratégia is. Folyik az ipari parkban egy üzemcsarnok építése. Az önkormányzat törekvéseinek minden eleme – mint például az iskolaépítés, amelynek a közbeszerzési eljárása most
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Miklós Tamás,
Révfülöp polgármestere
Tudatos gazdálkodással
kiegyensúlyozott működés,
dinamikus fejlesztés

– Révfülöp 1300 lakosú Balaton-parti település, de nyáron az üdülőtulajdonosok, a
magánszállásokon és a kempingben nyaralók révén a lélekszám hét-nyolc ezerre emelkedik. Büszkék vagyunk rá, hogy itt működik
a Balaton egyik legjobb kempingje, a Napfény,
amely 2005-ben Magyarországon az Év kempingje címet is elnyerte, és tavaly decemberben pedig az utrechti Vakantiebeurs turisztikai
vásáron család- és gyermekbarát különdíjjal
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tüntettek ki. Míg a turisztikai forgalomban
visszaesés tapasztalható, nálunk a vendégéjszakák száma több mint 11 százalékkal növekedett. Településünk jövőre 800 éves, 150 éve
üdülőhely. Fürdőtelepnek indult, a helyi fürdőegyesület 1899-ben alakult meg, 1943 óta
ismét önálló település. A hatvanas, hetvenes
években balatoni kiemelt térségi, mikrokörzeti központ, 1973-tól nagyközség. E helyzetből
adódóan akkor még nem foglalkoztak önálló
helyi stratégiaalkotással. 2005-ben közösségi
összefogással turisztikai fejlesztési koncepciót alakítottunk ki; bevontunk turisztikai szakembereket, konzultációs tanácsot hoztunk létre az érdekeltek részvételével. Más területen
hosszú távú stratégiai gondolkodás nem volt,
inkább a pillanatnyi pályázatok kihasználása
történt, s az infrastrukturális fejlesztésben
szép eredményeket ért el a település. 2006ban lettem polgármester. Előkészítő időszak
után tavaly nyáron elindítottam egy eszmecserét Révfülöp jövőjéért címmel, amely megmozgatta a településért tenni akaró – főleg értelmiségi – helyieket és üdülőtulajdonosokat.
Ott merült fel a településfejlesztési koncepció
szükségessége. A februári testületi ülésen határozat született egy köztiszteletben álló polgárokból, szakemberekből álló konzultációs
tanács megalakításáról, amely aktív partnere
lesz a pályázati úton kiválasztott fejlesztési
koncepciót készítő szakmai csapatnak. Szerintem a település hosszú távú fejlődésében
továbbra is a turizmus az elsődleges. Az eltöltött kereskedelmi vendégéjszakák tekintetében az első hatvan magyarországi település
között vagyunk, sajnos a magánszoba-kiadás
visszaszorulóban van.
Míg a háttértelepülések lassan elnéptelenednek, a mi lakónépességünk állandó, de elöregszik. Főleg az idősebb helyi üdülőhely-tulajdonosok választják szívesen állandó lakóhelyül
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Révfülöpöt a szép környezet, a teljesen kiépített infrastruktúra okán. A rendszerváltás, az
önkormányzatok önállósodása idején feszültséggel volt terhes a kapcsolatunk a környező
településekkel. Ebből mára nem maradt semmi, de néha vitákat generál a pénztelenség, a
csökkenő állami támogatások pótlása közös
fenntartású intézményeinknél. Révfülöp térségi központ. Közös fenntartással működtetjük
iskolánkat és óvodánkat immár másfél évtizede. A Káli-medence településeivel összefogva szociális alapszolgáltató társulást hoztunk
létre. Nálunk van a védőnői körzet központja, háziorvosi, fogorvosi rendelő stb. Mintegy
50 millió forintos hiánnyal vettük át a települést 2006-ban; korai megszorításokkal, tudatos
és takarékos gazdálkodással és a turizmus segítségével elértük, hogy nincs működési gondunk. A koncepcióba illeszthető fejlesztési terveink között szerepel az önfenntartó integrált
közösségi szolgáltató tér/ház, pályázati támogatásból való kialakítása. Ehhez ingatlant vásárolt az önkormányzat, amelynek földszintjén lesz az említett szolgáltatói tér, az emeletet
pedig üdülési célra tudjuk hasznosítani. Üdülő-, fürdőhelyi fejlődésünket közel 100 milliós
beruházású strandfelújítással szeretnénk előmozdítani, amelyhez uniós pályázati támogatást várunk.
LEADER pályázati támogatással újítjuk fel régi, nagyhírű tóparti Rózsakert parkunkat, és
tesszük EU komfortossá játszóterünket. Már
folyik a közbeszerzési eljárás. Önerővel elkezdődött az egyik strand fogadóépületének felújítása, a másik strandunk feljavítását tavas�szal kezdjük. Bár tavaly tartalékoltunk az idei
beruházásokra, de rendkívül nehéz helyzetbe
hoz bennünket az idegenforgalmi adóhoz kapott állami támogatás felére csökkentése, a helyi vállalkozókat pedig az üdülési csekk megadóztatása. 


A rovatban szereplő fotókat Kolin Péter készítette.

folyik, az óvoda felújítása, amelyre most készítjük a benyújtandó pályázati anyagot, a kerékpárút építésétől a folyamatban lévő útépítésig
– a munkát kívánja biztosítani az itt lakóknak.
Minden megmozdulásunk, a felújítások is, egyúttal elősegítik a munkahelyteremtést, illetve
fenntartást. Bár nálunk is vannak munkanélküliek, de a régióban a legkisebb számban. Ez
persze nem jelenti azt, hogy elégedett az önkormányzat vagy jómagam, folyamatosan készülünk azokra a projektekre, amelyek munkahelyet adnak és lehetőséget kínálnak az alacsony
iskolázottságú vagy munkaerejében, képességében csökkent embereknek is.

Az önkormányzati kapacitásépítés norvég módszer alapján

Orvosi ügyeleti modell
Szerző: Tóth Karolina TÖOSZ-elnökségi titkár

A TÖOSZ a projekt keretében az egymástól való tanulás módszerét próbálja ki az önkormányzatok aktív részvételével. Megvalósítását az EGT
és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Norvégia, Izland
és Liechtenstein támogatja. Az egészségügyi tapasztalatcsere csoport
munkáját szakértőként dr. Vadász Mária segíti.
2010. január 19-én Pilismaróton tartották első
munkamegbeszélésüket a tapasztalatcsere programban részt vevő négy önkormányzat – Pilismarót, Gyöngyös, Öcsöd, Nyírbátor – polgármesterei, illetve szakértői a kistérségi társulásban
megvalósuló orvosi ügyelet ellátásával, megszervezésével, működtetésével kapcsolatos eredményekről, tapasztalatokról, jó gyakorlatokról.

A háziorvosi ügyelet megszervezése önkormányzati feladat, és nagyon eltérő módszerekkel és eltérő árakon valósítják meg ezt
a helyhatóságok. A megbeszélésnek helyet
adó Pilismarót példája azért is volt érdekes,
mert közbeszerzési eljárás keretében egy évvel ezelőtt átszervezték a szolgáltatást. Pilismaróton és a térségbe tartozó kilenc telepü-
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lésen 2009. február 1-e óta az orvosi ügyeletet
az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. bevonásával látja el.
A polgármesteri hivatalban rendezett megbeszélésen jelen volt a kistérségi iroda vezetője, Hummel Rudolf, aki elmondta, hogy
2005. május 10-én alakult meg a többcélú
kistérségi társulás, részben a feladatok hatékonyabb ellátása, részben a költségek csökkentése érdekében. A társulás feladatai közé
tartozik többek között a szociális ellátás, valamint az egészségügy is. Kezdetben a betegek két központban kereshették fel az ügye-
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letet: az esztergomi központhoz Esztergom,
Dömös és Pilismarót tartozott, a nyergesújfalui központhoz pedig Nyergesújfalu, Tát,
Mogyorósbánya, Bajót, Lábatlan és Süttő. A
finanszírozási nehézségekre, valamint a kihasználatlanságra való tekintettel döntöttek
úgy a települések, hogy egy központi ügyeletet hoznak létre Esztergomban.
Az ügyeletet üzemeltető nonprofit kft. szakmai igazgatója, Dankó Alpár arról beszélt,
hogy a kft. 1999 óta működik, s a térségben
54 ezer lakos orvosi ügyeletét látja el – 2009
óta egy központtal. Az ügyelet hétköznapokon 16–08 óráig, hétvégén és ünnepnapokon folyamatosan a lakosság rendelkezésére
áll. A rendelőben jelentkező betegek ellátását
egy orvos végzi az ápoló segítségével, a területi betegellátást pedig a kijáró orvos az ápoló-gépkocsivezető segítségével.
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Az ügyelet működtetéséhez szükséges, a jogszabályban előírt (60/2003. ESzCsM rendelet)
gyógyszerek, eszközök, műszerek és gépkocsi
folyamatos biztosítása a szolgáltató feladata. Az
ügyeleti rendelő Esztergom Város Önkormányzatának tulajdona, amit a szolgáltató a bérleti
szerződésben meghatározott díjazás ellenében
használ. Az intézeti ellátás helyben, a Vaszary
Kolos Kórházban történik. Speciális esetekben
azonban lehetőség van a betegek más kórházakba szállítására is, ha a szükséges beavatkozásokra helyben nincs lehetőség. A betegeket
ekkor az Országos Mentőszolgálat eset/rohamkocsija főként Tatabánya és Budapest területén található kórházakba szállítja.
A mentést az Országos Mentőszolgálat végzi.
A kistérség területén Esztergomban az esetkocsi
és a mentőgépkocsi egyaránt, Nyergesújfaluban
a mentőgépkocsi folyamatosan elérhető.
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Az alapellátási ügyeletet teljes egészében
az OEP finanszírozza, jogszabályban előírt fejkvóta szerint. Az OEP-pel közvetlenül a kistérség áll szerződésben, az ügyeleti szolgáltatásért az Orvosi Ügyelet Kft. a közreműködői
szerződésben meghatározott összeget a kistérségtől kapja.
A település háziorvosa, dr. Hunyadi Mátyás üdvözölte a kezdeményezést, és elmondta, hogy régebben háziorvosi ügyelet csak
hétvégén volt. Dömössel együtt készenléti
ügyeletet láttak el a háziorvosok, és sokszor
a rendelés után kellett menni az ügyeletbe
és onnan megint a rendelőbe. Ezt sajnos ma
már – közel a nyugdíjhoz – nem tudja vállalni. A kistérségi ügyeletben nagyobb a terület és az ellátandó lakosok száma is. Régen
a kórházban látták el az ügyeletet, rendelkezésre álltak az eszközök, és szükség esetén a
kórház is azonnal felvette a beteget. Ez kikerült az intézményből, külön épületbe költözött az ügyelet, messze van a kistérségi központ, nőttek a feladatok, a háziorvosok nem
akarnak részt venni az ügyeletben. Természetesen a körzetében élő lakosoknak mindenben segít, és ha őt hívják rendelési időn
kívül is ellátja őket.
A beszámolókat követően, a Pilismaróton tett rövid séta után a résztvevők délután
Esztergomba látogattak, ahol a helyszínen is
megtekinthették a központi orvosi ügyeletnek, valamint a mentőállomásnak is helyt adó
épületet, illetve rendelőt. Itt rövid tájékoztatást, valamint gyakorlati bemutatót kaptak a
betegek érkezésétől távozásáig tartó adminisztrációról.
A program végén a munkamegbeszélés
résztvevői úgy ítélték meg, hogy a nap folyamán elhangzott információk mindenki számára hasznosak, érdekesek és a kéréseikre
kapott válaszok kielégítőek voltak. 


Események
n A TÖOSZ elnöksége május 12–13-ra hívta
össze a szövetség éves küldöttgyűlését. A
küldöttgyűlés Budapesten, a tervek szerint a
Flamenco Hotelben lesz, amelynek első napján az előző évhez hasonlóan a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyére és eredményhirdetésre kerül sor. A második napon
a küldöttek megvitatják az elmúlt évi beszámolót és a kapcsolódó dokumentumokat,
valamint meghatározzák az elkövetkezendő
időszak feladatait. Végezetül átadják a TÖOSZ
kitüntetéseket és elismeréseket.
n 20 évesek az önkormányzatok. Születésnap vagy halotti tor címmel a Pécsi Tudomány
Egyetem BTK politikai tanulmányok tanszéke
konferenciát szervez Pécsett 2010. március 19–
20-án. Az 1990-ben megszületett magyar önkormányzati törvény nyomán létrejött önkormányzati rendszer értékelése nemcsak a kerek
évforduló miatt indokolt, hanem azért is, mert
ma már nyilvánvaló, hogy a modell számos vonatkozásban korrekcióra, reformra szorul.
A konferencia speciális, politikatudományi témára koncentrál, jelesül arra, hogy az önkormányzati rendszer beváltotta-e a hozzá fűzött politikai reményeket? Decentralizált-e Magyarország
hatalmi szerkezete? Milyen a helyi demokrácia
helyzete? Vannak-e ellensúlyok a központi kormányzati hatalommal szemben? Van-e esély a
regionalizált Magyarország megteremtésére?
Az előadók a témakör elismert politikai és
államtudományi művelői közül verbuválódtak, de sikerült megnyerni az önkormányzati
minisztert, Pécs polgármesterét, országgyűlési képviselőket, önkormányzati szövetségi vezetőket is, hogy az önkormányzatokkal
kapcsolatos aktuális, gyakorlati problémák is
terítékre kerülhessenek. A konferencia célközönsége az önkormányzatokkal foglalkozó viszonylag szűk politológus, szociológus szak-

ma mellett, az önkormányzati politikusok,
kormányzati szakpolitikusok, köztisztviselők, doktoranduszok köréből kerül ki.
Az ingyenes konferenciáról további részletes információkat szerezhet a www.politologia.btk.pte.hu/konferencia honlapon.
n Változások – 2010. Ezekben a napokban fogadják el az önkormányzatok 2010. évi költségvetésüket. Az idei költségvetés, akárcsak a tavalyi, rendkívüli megszorításokat vetít előre. A
központi kormányzat saját megtakarítási kényszerét jórészt az önkormányzatokra hárította.
Az önkormányzatok követelése, hogy ne a támogatásokról, hanem a feladat és az elvégzéséhez
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szükséges források harmóniájáról essék előbb
szó, hatástalan maradt. Megszakadt a párbeszéd
az önkormányzatok és az állam között.
Nem csoda tehát, hogy ha sokan kaotikusnak,
átláthatatlannak, tervezhetetlennek ítélik a kialakult állapotokat. Ebben a helyzetben szeretnénk a
költségvetésért felelős szakértők és az önkormányzatokban dolgozók részvételével olyan párbeszédet kezdeményezni, ami közelebb visz a megoldásokhoz. E célból szervez konferenciát a CompLex
Kiadó és a Helyi Obszervatórium március 4-én
Budapesten, a Hilton Hotelben.
A konferenciára vonatkozó részletes információk elérhetők a http://www.localmonitoring.eu/menu/Valtozasok-2010 honlapon.
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Megyenap Igalban
Szerző: Lőrincz Sándor újságíró Fotó: Vígh István Ádám

Igal, Somogyország legfiatalabb városa adott otthont az idei megyenapi ünnepi közgyűlésnek. A Somogy Megyei Önkormányzat évek óta Vízkeresztkor
emlékezik arra, hogy II. Ulászló király a megyék közül elsőként Somogynak
adományozott címer- és pecséthasználati jogot 1498-ban. A közgyűlésen
rangos kitüntetéseket adtak át.
Jakab József, Igal polgármestere köszöntőjében örömmel szólt arról, hogy néhány
hónapja városi rangot kapott a település, s
arra kérte a jelenlevő politikusokat, hogy
lehetőségeik szerint mindenki támogassa
a gyógyvízéről ismert kisvárost, ahol egykor Szabó Lőrinc is szívesen időzött. Itt írta

a Tücsökzene versciklusának egyes részeit
is, így nem véletlen, hogy a 110 éve született költő, műfordító verseiből is elhangzott
néhány – az énekszámok, kórusmuzsika és
pattogó fúvószene mellett – az ünnepi közgyűlésen.
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke beszéde végén így summázta mondanivalóját: 2009 súlyos esztendő volt a somogyi embernek. Naponta rémisztő hírekkel
szembesültek. Egyre nehezebb a megélhetés,
elveszített állások, megszűnő munkahelyek,
emelkedő árak és csökkenő bérek, elégtelen
nyugdíjak, magas adók és járulékok. 26 853
álláskereső, 20 százalékos munkanélküliség,
amely 7 százalékkal haladja meg az országos
átlagot. Legalább ennyire, azaz 30 ezerre becsülhetjük azon somogyiak számát, akik már
a regisztrált munkanélküli státust sem birtokolják, a szakzsargon szerint már a rendszer
sem látja őket. És ami még ennél is tragikusabb, semmilyen ellátásban sem részesülnek.
Minden harmadik munkaképes somogyi munkát keres. Ez a tény súlyos emberi és családi
Balra: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
Jobbra: Somogy Polgáraiért díjat vett át Varga Róbert
könyvtárigazgató
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katasztrófák előidézője. Márpedig ahol en�nyi a baj, ott elkél a csoda, de az emberi akarat bizonyosan…
Gelencsér Attila szerint a somogyi ember képes
a csodára. Megannyi nehézség közepette is felemeli fejét, megy előre, keresi, hol teremthet maga is
csodát. Mint megjegyezte, 2010 nem a tanakodás,
hanem a tervezés és a cselekvés éve lesz.
A díszvendég ezúttal Kovács Árpád egyetemi tanár volt. Az Állami Számvevőszék volt elnöke beszédében arra utalt: a címer a megmaradás örömét
is kifejezi, s erre emlékeztet a megyenap is.
– A jövő nemcsak lehetőség, hanem valóság itt, Somogyban, hiszen tudják, bizonyítják, hogy a fejlődés harmóniát jelent, és nem
azonos a technikai lehetőségek adta növekedéssel. Kovács Árpád szerint a jelenlegi, nehéz körülmények között sem mondhatunk le
a hosszabb távú gondolkodásról. Kiszámítha-

Barangoló
Január 7-én a múzeum oldalán elhelyezett Széchényi
Ferenc emléktábla avatása. A dombormű Gera Katalin
szobrászművész munkája.
Lent: Somogyi huszárok hozták be a megyezászlót

tó szabályozás, és az ennek megvalósítására
képes, az évek távlatában következetesen működő állami menedzsment kell. Az új generációk, a fiatalok érdekében is szükség van a
gazdaság fenntartható fejlődését biztosító, az
állam túlzott mértékű eladósodását megakadályozó, az államháztartás egyensúlyát megvalósító lépésekre.
A Somogy Megyei Közgyűlés Pro Comitatu Somogy díját Barkóczi István, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója vette
át az erdészetben végzett több mint három
évtizedes kiemelkedő munkájáért. Ugyanezt
a díjat kapta Jürgen Schütz, a németországi
Rhein-Neckar járás és Baden-Württemberg
tartomány önkormányzati szövetségének elnöke, akinek támogatásával 1994-ben vette fel
a kapcsolatot Rhein-Neckar Somogy megyével, s mindvégig segítette a szociális, kulturális
és oktatási területeken való együttműködést,
mint ahogy több testvér-települési kapcsolat
kialakításában is tevékeny szerepet vállalt.
Somogy Polgáraiért Díjat húszan kapták
meg; köztük Ágoston Attila jutai iskolaigazgató, az Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon kollektívája, Kovács Géza nagyatádi nyugdíjas népművelő, Szomolányi István
balatonlellei fogorvos, Szőcs Mihály fonyódi
iskolaigazgató, Tapolcai József, Buzsák, Tóth
László, Látrány polgármestere, Ujságh Andrea Anna, a balatonmáriafürdői Csillagvirág
Óvoda vezetője, s Varga Róbert, a Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója.


önkormányzati hírportál
OLVASSA! www.onkornet.hu
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Velencei-tó:

Vidékfejlesztés
LEADER szemmel
Szerző: Hajós Anna és Koppány György újságíró

Modellértékű rekreációs turizmus
megvalósítását tűzte ki célul a Velencei-tó helyi vidékfejlesztési stratégiája. Az önkormányzatok összefogásával megvalósuló beruházások
körülölelik a tavat; kilenc tókörnyéki
település négy évszakos turisztikai
programot és sok új szolgáltatást tervez kínálni, építve a térség egyedülálló természeti, történelmi, kulturális
értékeire, a gyógyvízre, a vízi sport és
kerékpáros lehetőségekre. Erre hívja
fel a figyelmet a helyi vidékfejlesztési stratégia szlogenje: „Velencei-tó, a
természetes egészség”.
Decemberben a Velencei-tó Térségfejlesztő
Egyesület sajtótájékoztatón ismertette a megvalósuló beruházásokat. Elmondták, hogy
2007 augusztusában a kilenc település – Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu – polgármestere elhatározta, hogy a kistérség egybefüggő területként elindul közösen a helyi civil szervezetekkel és vállalkozókkal az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
és IV. tengelyének keretében megpályázható
LEADER Helyi Akciócsoport cím és az ezzel
járó fejlesztési források elnyerésére, a 2007–
2013 tervezési időszakban. 2008 szeptemberében megkapták a LEADER címet, s vele a
Velencei-tó LEADER Akciócsoport 1606 ezer
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euró forrást nyert. Ebből 881 ezer eurót a III.
tengely és 725 ezer eurót a IV. tengely LEADER
helyi pályázataira.
Ecsődy László, a térség országgyűlési képviselője, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrárpályázatok, ezen belül a
LEADER terület fejlesztései egymást kiegészítő, egymást generáló projektek. Van köztük,
amely több pályázatot is érint, így a Velenceitó Kapuja, a Napsugárpart, amelyek egyszerre kiemelt és regionális fejlesztések.
Kupi László, az akciócsoport elnöke elmondta, hogy a vasút is megújul, az elővárosi fejlesztés során épülnek a zajvédett sínek, mellettük
pedig a zajfogók, végig a települések mentén. A
két vasúti projekttel együtt mintegy 100 milliárdos nagyságrendű beruházás, illetve fejlesztés valósul meg a tó térségében.
A III. tengelyhez tartozó 12 nyertes projekt közösségi összefogásban valósul meg. Például Pázmándon a XVIII. századi kálváriát építik újjá. A
szinte elpusztult köztéri szobrok köveit a helyiek
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lelkes csapata gyűjtötte össze, megtisztították a
stáció bozótos útvonalát, ez adta az ötletet, hogy
pályázati forrásból az újrafaragásukat egy szobrászművész végezze el, így őrizzék meg az utókornak, és egy különleges kirándulóhelyet hozzanak
létre az itt élők és az idelátogatók örömére. Sukorón kalandvár épült, s kerékpáros pihenő. Vereb
alig nyolcszáz lelket számlál. Minden pályázati lehetőséget igyekeznek megragadni, a faluközpontot lépésről lépésre szépítik, parkosítják, virágokkal
ültetik tele. Országosan egyedülálló a háromszájú kemencéjük, amelyet lakossági összefogással
tényleg téglánként hordtak össze a nyáron, azzal
a céllal, hogy a faluban élőket és a verebi vitézt –
az itt talált honfoglalás kori harcos sírját – meglátogatók kellemes környezetben pihenhessenek,
mielőtt tovább indulnak a környék megismerésére. Pákozd féltően őrzi az 1848-as történelmi hagyományokat, a Pákozd–Sukoró–Mészeg-hegyi
tematikus út megvalósítása mellett a faluközpont
pihenőhelyeit, a Templomkert megújítását szorgalmazza az elnyert pályázati forrásokból. Több
falusi szálláshellyel és új szolgáltatásokkal várják
az ideérkezőket.
Megszületett a szomszédolás fogalma a térségben, a kulturális, történelmi, helyi adottságaik megismertetése egymással. A hálózati
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együttműködés, a kölcsönös segítés, a közös
értékek megtalálása erősíti a települések és a
Velencei-tó térségi, valamint országos imázsát
és ismertségét. Ilyenek a jó hangulatú falunapok, a kistérségi szüreti mulatság, a fesztiválok sorozata és a komolyzenei hangversenyek
a környék legszebb templomaiban.
A tóhoz érkező először a négycsillagos
Velence Resort&Spa vonzó látványával találkozik. Hamarosan még egy vízparti hotel
szélesíti a kínálatot; márciusra készül el az
óceánjáróra emlékeztető Gárdony Vital Hotel Nautis Superior.
Velence gazdagodott a karácsonyi szünet
után birtokba vett két tannyelvű általános
iskolával, ami a megye egyik legkorszerűbb
tanintézménye. Az EU társfinanszírozásával
elkészült bővítéshez és teljes felújításhoz a
város 500 millió forintos uniós támogatást
nyert. Az angol nyelv tanulását két számítógépes labor is szolgálja, van internet és interaktív tábla. Több mint 760 millió forintos
uniós támogatással valósul meg a kistérségi
járóbeteg-szakellátó központ, amely megoldja a kistérség további hat településének, valamint Martonvásár lakóinak korszerű egészségügyi szakellátását. 


Környezetvédelem
Felhívás kitüntetési javaslattételre

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felkéri a TÖOSZ-tag önkormányzatok tisztségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy tegyenek írásos és indokolt
javaslatot a kitüntetendő személyekre és
szervezetekre.
Javaslatokat három kategóriában lehet
tenni:
 A TÖOSZ tűzzománc emléklapját a szövetség munkáját legjobban segítő szervezetek kaphatják. Évente legfeljebb ketten.
 A TÖOSZ tűzzománc emlékplakettjét a
szövetség tevékenységében közreműködő
önkormányzati tisztségviselők, önkormányzati és állami tisztviselők, illetve tudományos
kutatók kaphatják. Évente legfeljebb öten.
 A TÖOSZ aranygyűrűjét évente két személy kaphatja meg a kiemelkedő munkát
végző önkormányzati tisztségviselők, illetve az
önkormányzati érdek-képviseleti munkában különösen magas szinten tevékenykedők közül.
A javaslatokat 2010. március 31-ig lehet eljuttatni a TÖOSZ titkárságára. (1067.Bp. Teréz krt. 23.
E-mail: toosz@toosz.hu)
A kitüntetéseket 2010. május 12–13-án adják át a
TÖOSZ-közgyűlésen.

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

Legutóbbi írásunkban* az éghajlatváltozás kihívásaival foglalkoztunk, s
riasztó tények és kutatási eredmények bemutatásával kívántuk felhívni az
olvasók figyelmét a klímaváltozás hatásaira, a bennük rejlő kihívásokra és
veszélyekre. A téma aktualitását a koppenhágai klímakonferencia is alátámasztja, amely végül nem hozott áttörést a klímaváltozással kapcsolatos
globális törekvésekben. A klímacsúcs két és fél oldalas záródokumentuma
12 pontban foglalja össze a főbb megállapításokat, amelyből hiányoznak
az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésének közös célszámai. A
részt vevő országok között lefolytatott egyeztetések, illetve viták is alátámasztják azt a tendenciát, hogy egyre inkább felértékelődni látszik a helyi
szint szerepe, s az ismert szállóige gyakorlati megvalósulása: „gondolkodj
globálisan, cselekedj lokálisan”.
A klímaváltozással kapcsolatos kihívásokhoz
kötődő megoldási lehetőségek alapvetően két
nagy csoportba sorolhatók, egyrészt a mitigációs, vagyis a megelőzést segítő, üvegházgáz
kibocsátást csökkentő törekvések; másrészt

A költségátalány elszámolásának új szabályai. Az szja törvény 2010. január 1-től hatályba lépő módosításai – többek között – érintették a polgármesterek költségelszámolásának szabályait is. Ha a polgármester kérésére a képviselő-testület költségátalányt
állapít meg, akkor a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben keletkezett kiadásokat saját névre kiállított bizonylattal kell igazolni. Tehát ez évtől a költségátalányra jogosult polgármestereknek is számlával igazoltan kell megelőlegezni a költségeket.
Az szja módosítása tartalmazza ugyan, hogy az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült költségeket lehet elszámolni, e rendelkezés azonban a jogalkalmazói gyakorlatban számos problémát vet fel. Több település polgármestere levélben fordult a TÖOSZ-hoz kérve, hogy értelmezzük a költségtérítési feltételek változásait,
az elszámolható kiadások körét. Ezért szövetségünk levélben fordult az APEH-hez annak
érdekében, hogy a polgármesteri költségtérítés elszámolása kapcsán egységes jogalkalmazói gyakorlat alakuljon ki.
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az adaptációs, vagyis az alkalmazkodással
kapcsolatos tevékenységek körébe. Olyan
megközelítések is léteznek, melyek a Nemzeti
Éghajlat-változási Stratégia (2008–2025) felépítésének megfelelően harmadik megoldási
lehetőségnek a klímatudatosság növelését tekintik. Jelen írásunkban azzal foglalkozunk,
hogy az önkormányzatok milyen szerepet
tölthetnek be az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ezen belül elsősorban a mitigációs
intézkedésekre összpontosítunk..
Az éghajlatváltozásnak ugyan számos oka
ismert, de tény, hogy kiemelt szerepet játszanak közöttük az üvegházhatású gázok,
amelyeknek csökkentése mindenekelőtt az
energiafelhasználás mérséklésével teljesíthető, ami nemcsak klíma- és környezetba* ÖNkormányzat, 2009. 11–12.
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Környezetvédelem
rát, hanem költséghatékony is egyben. A
klímaváltozás hatásai globálisak és helyiek
is lehetnek, következésképpen a válaszok is
globális és helyi szinten adhatók. A lokális
válaszokban az egyes ember vagy a kisebbnagyobb helyi közösség cselekedete a meghatározó, ezen belül az önkormányzatok viselkedése lehet az iránymutató.
A lokális cselekvéshez vezető út természetesen több szakaszból állhat: a probléma megismerésétől, a felkészülés ismeretén
át a megelőzés lehetséges számbavételéig s a
kárelhárítástól a helyreállításig. Az ismeret-
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szerző felkészülésen túlmenően, például igen
tanulságos, ha egyszer mindenki végiggondolná a napját üvegházgáz-kibocsátás szempontjából, esetleg megmérné a saját maga által okozott szén-dioxid-kibocsátást. Ebben
mindenkinek segítségére lehet az interneten is megtalálható úgynevezett szén-dioxid
számláló (www.co2ntra.hu), amely nemcsak
egyéni, hanem önkormányzati szinten is alkalmazható. Nemcsak a háztartásokban, de a
munkahelyeken is kiváló példák találhatók a
klíma- és környezetbarát viselkedés elősegítésére. Ilyen például a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szervezet Ablakon
bedobott pénz elnevezésű pályázata, melyen
minden szervezet részt vehet olyan megvalósult intézkedésekkel, amelyek egyszerre hoztak környezetvédelmi és gazdasági hasznot.
Az egyesület másik kezdeményezése a Zöld
Iroda Program, amely a környezetbarát megoldások elősegítésével egyben a klímaváltozás mérsékléséhez is hozzájárul.
Kérdés az, hogy az önkormányzatok milyen
területeken tudnak aktív szereplőivé válni az
éghajlatváltozás elleni küzdelemnek?
Egyrészt: fogyasztók és szolgáltatók egyszerre,
s e kettős szerepben kiváló mitigációs lehetőségek rejlenek. Az önkormányzatok sokszor több
épületben is működnek, így különféle energiatakarékossági programok segítségével jelentős
megtakarításokra nyílhat lehetőségük. Mindemellett nagy energiafelhasználású szolgáltatásokat is nyújtanak, ami szintén kiváló terep az
üvegházgáz kibocsátás mérséklésére.
Másrészt az önkormányzatok tervező, fejlesztő és szabályozó feladatokat végeznek.
Például a városfejlesztéshez kötődő stratégiai döntések csökkenthetik a közlekedés energiafelhasználását, de megfelelő szabályozással az épületenergetikai kérdések is klíma- és
környezetbarátabb irányba terelhetők.
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Harmadrészt az önkormányzatok tanácsadó, ösztönző és példamutató szerepet is betöltenek a helyi közösségek életében. Így lehetőségük nyílik arra, hogy bevonják és segítsék
a lakosságot, a helyi cégeket és a különféle
szervezeteket a hatékonyabb energiafelhasználás terén.
A fenntartható energiagazdálkodással
kapcsolatos tájékoztatás, a különféle figyelemfelkeltő és példaértékű tevékenységek
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egész
helyi közösség elkötelezze magát a témakörrel kapcsolatban. Mindezeken túlmenően az önkormányzatok ösztönözhetik a
helyi energiatermelési lehetőségek elterjedését és a megújuló energiaforrások használatát egyaránt.
Kiváló példa a Tatabánya MJV újonnan
bevezetett klímajegy-rendszere. A széndioxid-semlegesítő rendszer megalkotása
a civil, a vállalati szféra és a lakosság aktív bevonásával valósult meg, azaz széles
társadalmi bázisra és a partnerség elvére
épít kistérségi szinten.
A www.noco2.hu honlapon található
szén-dioxid- és klímajegy-kalkulátor segítségével mindenki tájékozódhat jelenlegi ráeső kibocsátásáról, valamint a kibocsátást csökkentő, illetve környezetet
védő beavatkozások lehetőségéről. A beavatkozások támogatását és az önkéntes
vállalásokat a klímajegy-rendszerben számolják el.
A projekt hatására jelentkező társadalmi,
környezeti és gazdasági előnyök: a környezetközpontú beruházások számának növekedése, a vállalati társadalmi felelősségvállalás filozófiájának terjedése, végül a közszféra
és a magánszféra együttműködésének erősítése a konstrukció alkalmazásával a Tatabányai kistérségben.


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 Dunaföldvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veresegyház, Budapest
Újbuda, Zalakaros, Mártély, Vésztő és Tab polgármesterei szerepeltek a címlapon, mutatták be településüket és meséltek gondjaikról,
sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkormányzat szerkesztésében
részt venni, kérjük, szavazzon a következő havi címlapunk leendő hősére!
Írja meg: ki legyen a címlapon, 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 06-1-320-7600os számon lehet szavazni. (Szerk.)
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