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Norvégia közelről
Norvégiában 19 megyei önkormányzat van.
A megyei és települési önkormányzatok az
államtól kapják – különféle törvényekben
meghatározott – jogkörüket. Az államot
helyi szinten a Megyei Államigazgatási Hivatalok képviselik. A megyei önkormányzatokat 1975-ben hozták létre azzal a szándékkal, hogy beiktassanak egy igazgatási szintet
az állam és a települések közé. Az 1967-es
nagy egyesítési reformot követően a települési önkormányzatok száma 420-440 között
állapodott meg.
Az önkormányzatok a helyi igazgatás legfontosabb szervei. Feladataik közt szerepel
az általános iskolai oktatásról és a szociális

ellátásról való gondoskodás, a helyi közutak
fenntartása, a vízszolgáltatás, a csatornázás, a
helyi ügyek szabályozása. A középiskolai oktatásról és egy sor szakszolgáltatásról a megyei önkormányzatok gondoskodnak. A különböző szintű önkormányzatok bevételeinek
egy része különféle adókból, illetékekből, helyi vállalkozási bevételekből tevődik össze, illetve a központi hatóságoktól és más közintézményektől származó juttatásokból.
A megyei és helyi önkormányzatokat választott képviselő-testület irányítja. Helyhatósági választásokat négyévente – az ország-

gyűlési választások félidejében – tartanak.
A mandátumokat az arányos képviselet elve alapján osztják el, és számuk igen változó
lehet 13 (települési önkormányzatok) és 2585 között (megyei önkormányzatok). A képviselő-testületet az ügyvezető bizottság és a
polgármester irányítja. A bizottság a testület
tagjai közül kerül ki arányosan képviselve a
pártokat. Néhány kivételes esetben, ilyen például Oslo és Bergen, az irányítás parlamenti
formáját láthatjuk, ahol párt-alapú helyi önkormányzati rendszert alkalmaznak.

Drammen - Oslótól 40 km-re fekvő város, itt található a KS egyik regionális irodája
Lent: balra Osló belvárosa, középen a Storting (norvég Parlament) épülete belülről és jobbra a KS irodaháza belülről
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Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
Túl vagyunk a 2010. esztendő első, egyben
meghatározó jellegű választásán. Véget ért egy
hosszú, reformkísérletekkel teli, majd gazdasági válsággal terhelt korszak. Az Országgyűlés és
a kormány megalakulásával egyidejűleg a közfigyelem az önkormányzatok felé fordul. A választások eredményeként a kormányzó pártszövetségnek most van esélye, hogy kétharmados
törvényeket módosítson, ami egyszerre nagy lehetőség és nagy felelősség.
Kérdések sokasága fogalmazódik meg a tekintetben, hogy az őszi önkormányzati választásokat
megelőzően lesznek e változtatások magában a
rendszerben, illetve milyen változások várhatóak
az önkormányzati választási eljárásban. Egyáltalán
hogyan alakul az önkormányzatok sorsa a ciklus
hátralévő néhány hónapos részében, illetve miképpen változik hosszú távon az önkormányzatok helye és szerepe a társadalomirányítás és a
közszolgáltatások rendszerében.
Miközben ebben az esztendőben ünnepeljük
az önkormányzati rendszer fennállásának 20.
évfordulóját, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
a jelenlegi működési keretek között az önkormányzatok sokasága nem képes megfelelő színvonalon teljesíteni feladatát, és a rendszer finanszírozása tartósan bizonytalan és elégtelen.
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2	Gyorsjelentés – Győztes önkormányzati vezetők
az Országgyűlésben | Zongor Gábor

Elkerülhetetlen az önkormányzatok alkotmányos helyzetének újragondolása, és ennek megfelelően az önkormányzati törvény és a kapcsolódó szabályozások újrafogalmazása.
Az elmúlt években sokszor és sokat vitatkoztunk az átalakítás egyes elemeiről, a megoldási
módozatokról, sőt jó néhány kérdésben megfogalmazódtak konkrét törvénymódosítási javaslatok is. Ennek ellenére sem kormányzati,
sem önkormányzati oldalról, sem pedig a szakma részéről nem készült olyan átfogó javaslatcsomag, amely érdemben meghatározta volna
a koherens változtatási indítványokat. Állítható, hogy jelenleg nincsen még konszenzusos
jövőkép a kívánatos önkormányzati rendszerre vonatkozóan, csupán egyes részelemekben
vannak kiérlelt anyagok, de ezek gyakran egymásnak is ellentmondanak.
Ezért is nagyon fontos, hogy az országos
önkormányzati szövetségek egyeztessék álláspontjukat, kezdeményezéseiket, és minél
előbb kezdődjenek meg a tárgyalások a kormányzattal, hogy az elkerülhetetlen átalakítást követően erősödjön az önkormányzatok
autonómiája, a decentralizáció, és biztonságosan szervezhetőek legyenek az önkormányzati közszolgáltatások.
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Győztes önkormányzati
vezetők az Országgyűlésben
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

2010-ben, a 176 egyéni országgyűlési választókerületben összesen 108 országosan
ismert, vagy kevésbé ismert helyi politikus, megyei és települési önkormányzati vezető szerezte meg a jelöltséghez szükséges számú ajánló cédulát. Előző számunkban a szerző elemzésében az első számú önkormányzati vezetőkre: a megyei közgyűlési elnökökre és a polgármesterekre koncentrált. A vizsgálódás nem terjedt ki
a megyei közgyűlési alelnökökre, az alpolgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, továbbá a korábbi önkormányzati tisztségviselők szerepvállalására sem.
Most a választás eredményének ismeretében vizsgáljuk az önkormányzati vezetők
szereplését.
Korábbi lapszámunkban gyorsjelentést készítettünk a polgármesterek egyéni parlamenti képviselői mandátumszerzési indulásáról,
amely azonban több pontatlanságot tartalmazott. Így Borsos Lászlót, Bodony község
polgármesterét MDF-jelöltként szerepeltettük,
miközben csak a névrokona indult a választáson. Ugyanakkor sajnálatos módon nem szerepelt a Fidesz–KDNP jelöltek között a Békés
megyei Simonka György Pusztaottlaka község,
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tamás Bar
nabás Putnok város, Hörcsik Richárd Sárospatak város, a Fejér megyei Varga Gábor Cece
nagyközség, a Heves megyei Tóth József Tiszanána község, a Komárom-Esztergom megyei
Michl József Tata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Lipők Sándor Kemecse község polgármestere. Ugyancsak hiányzott az összeállításból a Győr-Moson-Sopron megyei Bozsvári
István, Fertőszéplak község polgármestere, aki
a Civil Mozgalom jelöltjeként szerezte meg az
indulás jogát. Így helytelenül állítottam, hogy
a civilek között nem volt polgármesterjelölt.
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Szintén kimaradt a korábbi Fideszes országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Edelény város polgármestere, Molnár

Oszkár, aki most független jelöltként győzött
a választásokon. Az olvasótól és a tévedésben
érintett valamennyi polgármestertől ezúton
kérek elnézést.
Mint közismert, a Fidesz–KDNP elsöprő
sikert aratott a választáson, csupán három
egyéni körzetben nem sikerült megszerezniük a képviselői mandátumot, ami egyben azt
is jelenti, hogy az új kormánypárt valamen�nyi megyei közgyűlési elnök és polgármester
jelöltje győzedelmeskedett. Ugyanakkor kiemelendő, hogy abból a három választókerületből, ahol nem a Fidesz–KDNP-jelölt nyert,
kettőben ugyancsak polgármester nyerte el
a képviselői mandátumot. Ezek után lássuk,
milyen eredményt értek el az önkormányzati vezetők a választásokon.

Megyei közgyűlési elnökök
Az országgyűlési választásokon induló 14 megyei önkormányzati elnökből 13 Fidesz–KDNP-

1. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselő megyei közgyűlési elnökök (2010. április 25.)
Megye
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Győr-Moson-Sopron
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Vas
Veszprém
Zala

OGY képviselővé jelölő szervezet neve
Hargitai János (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Bányai Gábor (Fidesz–KDNP–NF)
Fidesz–KDNP
Domokos László (Fidesz–KDNP–Gazdakörök) Fidesz–KDNP
Ódor Ferenc (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Szakács Imre (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Fejér Andor* (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Völner Pál (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Becsó Zsolt (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Szűcs Lajos (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Gelencsér Attila (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Kovács Ferenc (Fidesz–KDNP–NF)
Fidesz–KDNP
Lasztovicza Jenő (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Manninger Jenő Vilmos (Fidesz–KDNP)
Fidesz–KDNP
Megyei közgyűlési elnök neve (a megyei listát állító
párt, pártszövetség neve)

* Második fordulóban győzött
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Végeredmény
63,98%
64,88%
56,20%
59,54%
57,75%
58,52%
56,28%
50,69%
59,89%
58,99%
61,41%
60,65%
63,87%

Helyzetkép
jelölt nyert, közülük tizenkettő az első fordulóban: Hargitai János (Baranya); Bányai Gábor
(Bács-Kiskun); Domokos László (Békés); Ódor
Ferenc (Borsod-Abaúj-Zemplén); Szakács Im
re (Győr-Moson-Sopron); Völner Pál (Komárom-Esztergom); Becsó Zsolt (Nógrád); Szűcs
Lajos (Pest); Gelencsér Attila (Somogy); Kovács
Ferenc (Vas); Lasztovicza Jenő (Veszprém);
Manninger Jenő (Zala). Közülük 60 százalék
feletti arányú győzelmet aratott Bányai Gábor, Hargitai János, Manninger Jenő, Kovács
Ferenc és Lasztovicza Jenő. A legnagyobb arányú győzelmet 64,88 százalékkal Bányai Gábor
aratta a bácsalmási választókerületben.
Csupán a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Fejér Andor (49,98%) kényszerült második
fordulóra, ahol viszont könnyedén (58,52%)
nyert. Az egyetlen szocialista megyei elnök,
a Heves megyei Sós Tamás (19,74%) viszont
harmadik helyen elsőfordulós vereséget szenvedett.
A megyei közgyűlési elnökök közül egyéni mandátumot szerezve új képviselők: Fejér
Andor, Gelencsér Attila és Völner Pál.
(Lásd az 1. táblázatban a győztes egyéni or
szággyűlési képviselő megyei közgyűlési elnö
kökről szóló kimutatást.)

Megyei jogú városi polgármesterek
Az egyéni országgyűlési mandátumért induló 15 megyei jogú városi polgármester közül Fidesz–KDNP-jelöltként nyolcan nyertek
az első fordulóban: Zombor Gábor (Kecskemét); Vantura Gyula (Békéscsaba); Lázár Já
nos (Hódmezővásárhely); Borkai Zsolt (Győr);
Kósa Lajos (Debrecen); Habis László (Eger);
Horváth István (Szekszárd); Gyimesi Endre
(Zalaegerszeg). A legnagyobb arányú győzelmet 64,08 százalékkal Borkai Zsolt aratta.
Rajta kívül még Zombor Gábor és Kósa Lajos
ért el 60 százalék feletti eredményt.

2. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselő megyei jogú városi polgármester (2010. április 25.)
Megye

Polgármester neve

Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Tolna
Zala

Zombor Gábor
Vantura Gyula
Lázár János
Borkai Zsolt
Kósa Lajos
Habis László
Szalay Ferenc*
Bencsik János*
Székyné Sztrémi Melinda*
Horváth István
Gyimesi Endre

OGY képviselővé jelölő szervezet neve
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP

Város

Polgármesteri jelölő szervezet neve

Kecskemét
Békéscsaba
Hódmezővásárhely
Győr
Debrecen
Eger
Szolnok
Tatabánya
Salgótarján
Szekszárd
Zalaegerszeg

Fidesz
Fidesz–KDNP–VP
Fidesz–MDF
Fidesz–KDNP
Fidesz
Egri Lokálpatrióták Egylet
Fidesz–KDNP
Fidesz
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP–NF

Végeredmény
62,25%
50,76%
55,22%
64,08%
62,18%
50,56%
59,60%
54,59%
49,95%
56,00%
51,41%

* Második fordulóban győzött

Három nagyvárosi polgármester – Szalay Fővárosi kerületi polgármesterek
Ferenc (Szolnok); Bencsik János (Tatabánya) A tíz fővárosi kerületi polgármester közül az
és Székyné Sztrémi Melinda (Salgótarján) – első fordulóban hat Fidesz–KDNP-jelölt jutott
a második fordulóban nyert. Az őszi önkor- mandátumhoz: Nagy Gábor Tamás az I., Rogán
mányzati választások szempontjából fontos Antal az V., Kocsis Máté a VIII., Pokorni Zoltán
lehet, hogy a salgótarjáni polgármester as�- a XII., Kovács Péter a XVI. és Ríz Levente a XVII.
szony a második fordulóban is „csak” 49,95 kerület vezetője. Utóbbi aratta a legnagyobb arászázalékkal nyert.
nyú győzelmet közülük 56,84 százalékkal.
A négy szocialista nagyvárosi
polgármester-jelölt közül a szom3. táblázat
bathelyi Ipkovich György (27,78%) Egyéni országgyűlési képviselő fővárosi kerületi polgármester (2010. április 25.)
már az első fordulóban vereséget
Polgármester neve
OGY képviselővé
Polgármesterré jelölő
Végszenvedett, míg hárman – a mis(kerület)
jelölő szervezet neve szervezet neve
eredmény
kolci Káli Sándor (32,26%); a szege- Nagy Gábor Tamás (I.) Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
53,33%
di Botka László (43,41%) és a duna- Bús Balázs* (III.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
63,07%
újvárosi Kálmán András (30,74%) Rogán Antal (V.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
53,62%
– a második fordulóban maradtak Kocsis Máté (VIII.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
54,02%
alul a választópolgárok támogatá- Pokorni Zoltán (XII.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
56,10%
sáért folyó versenyben.
Tóth József* (XIII.)
MSZP
MSZP
54,11%
(Lásd a 2. táblázatban a győz Kovács Péter (XVI.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–MDF–MIÉP– VP
52,87%
tes egyéni országgyűlési képviselő Ríz Levente (XVII.)
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
56,84%
megyei jogú városi polgármeste
* Második fordulóban győzött
rekről szóló kimutatást.)
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A második fordulóban négy kerületi polgármester, köztük három szocialista maradt versenyben. Közülük csupán Tóth József, a XIII. kerület polgármestere (54,11%) tudott nyerni, míg
az újbudai Molnár Gyula (44,55%) és a XVIII.
kerületi Mester László (34,66%) vereséget szenvedett. A második fordulóban az óbudai Bús
Balázs nagy fölénnyel (63,07%) nyert.
(Lásd a 3. táblázatban a győztes egyéni or
szággyűlési képviselő fővárosi kerületi polgár
mesterekről szóló kimutatást.)

Városi polgármesterek
A 20 Fidesz–KDNP-jelölt városi polgármester közül 18-an – Hörcsik Richárd (Sárospatak), Tállai
András (Mezőkövesd), Nógrádi Zoltán (Mórahalom), Tasó László (Nyíradony), Arnóth Sán
dor (Püspökladány), Tiba István (Balmazújváros), Michl József (Tata), Pogácsás Tibor (Monor),
Hadházy Sándor (Visegrád), Földi László (Cegléd), Czira Szabolcs (Nagykőrös), Szászfalvi Lász
ló (Csurgó), Tilki Attila (Fehérgyarmat), Potápi
Árpád (Bonyhád), Patay Vilmos (Dombóvár), V.
Németh Zsolt (Vasvár), Bóka István (Balatonfüred) és Kovács Zoltán (Pápa) – már az első fordulóban egyéni mandátumhoz jutottak.
Meggyőző, több mint 60 százalékos eredményt heten – V. Németh Zsolt, Bóka István,
dr. Kovács Zoltán, Potápi Árpád, Tilki Attila,
Tasó László és Szászfalvi László – értek el. A
legnagyobb arányú győzelmet (70,77%) a vasvári V. Németh Zsolt könyvelhette el.
A Fidesz–KDNP-jelölt városi polgármesterek közül csupán ketten kényszerültek második fordulóra, ahol mindketten – a putnoki
Tamás Barnabás (43,22%) és az esztergomi
Meggyes Tamás (55,76%) – megszerezték a
mandátumot.
A négy független jelöltként indult városi polgármester közül egyedül az edelényi Molnár
Oszkár jutott mandátumhoz a második for-
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dulóban. A Jobbik-jelölt visszalépését követően a második
fordulóban a korábbi Fidesz-képviselő
edelényi polgármester – 311 szavazattal
megelőzve a Fidesz
jelöltjét – 42,12 százalékkal megszerezte a képviselői mandátumot, ezzel talán
a választások legnagyobb meglepetését
okozva.
(Lásd a 4. táblázat
ban a győztes egyéni or
szággyűlési képviselő vá
rosi polgármesterekről
szóló kimutatást.)

Községi
polgármesterek

4. táblázat
Egyéni országgyűlési képviselő városi polgármester (2010. április 25.)
Megye
Borsod-Abaúj-Zemplén

Polgármester
Tamás Barnabás*
Molnár Oszkár*
Hörcsik Richárd
Tállai András
Csongrád
Nógrádi Zoltán
Hajdú-Bihar
Tasó László
Arnóth Sándor
Tiba István
Komárom-Esztergom
Michl József
Meggyes Tamás*
Pest
Pogácsás Tibor
Hadházy Sándor
Földi László
Czira Szabolcs
Somogy
Szászfalvi László
Szabolcs-Szatmár-Bereg Tilki Attila
Tolna
Potápi Árpád
Patay Vilmos
Vas
V. Németh Zsolt
Veszprém
Bóka István
Kovács Zoltán

Párt
Végeredmény
Fidesz–KDNP
43,22%
független
42,12%
Fidesz–KDNP
54,80%
Fidesz–KDNP
53,80%
Fidesz–KDNP
55,34%
Fidesz–KDNP
63,61%
Fidesz–KDNP
57,02%
Fidesz–KDNP
56,34%
Fidesz–KDNP
55,74%
Fidesz–KDNP
55,76%
Fidesz–KDNP
55,62%
Fidesz–KDNP
54,77%
Fidesz–KDNP
53,83%
Fidesz–KDNP
58,62%
Fidesz–KDNP
60,89%
Fidesz–KDNP
64,76%
Fidesz–KDNP
65,29%
Fidesz–KDNP
50,06%
Fidesz–KDNP
70,77%
Fidesz–KDNP
69,80%
Fidesz–KDNP
65,75%

* Második fordulóban győzött

A városi polgármesterekhez képest a községi polgármesterek támogatottságának hátrányait jól jelzi,
hogy a 15 érintett potenciális Fidesz–KDNPjelöltből „csupán” heten – Varga Gábor (Cece), Vécsey László (Szada), Tóth Gábor (Bag),
Móring József Attila (Somogyvár), Lipők Sán
dor (Kemecse), Simon Miklós (Nyírbogát) és
Vígh László (Felsőrajk) – szereztek az első fordulóban mandátumot, és a legnagyobb arányú győzelem – Vígh László: 59,6 – sem érte
el a 60 százalékot.
A nyolc – Simonka György (Pusztaottlaka),
Bodó Imre (Tiszasziget), Balázs József (Nagyréde), Tóth József (Tiszanána), Boldog István
(Kétpó), Bábiné Szottfried Gabriella (Sződliget), Hoffman Pál (Tököl) és Karakó László
(Gávavencsellő) – második fordulós Fidesz–
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Város neve
Putnok
Edelény
Sárospatak
Mezőkövesd
Mórahalom
Nyíradony
Püspökladány
Balmazújváros
Tata
Esztergom
Monor
Visegrád
Cegléd
Nagykőrös
Csurgó
Fehérgyarmat
Bonyhád
Dombóvár
Vasvár
Balatonfüred
Pápa

KDNP-jelölt községi polgármesterek közül a
legnagyobb arányú győzelmet a tököli Hoffman Pál (63,18%) aratta.
(Lásd az 5. táblázatban a győztes egyéni
országgyűlési képviselő községi polgármeste
rekről szóló kimutatást.)

Az önkormányzati vezető
parlamenti képviselőjelöltek
politikai megosztása
A parlamentbe igyekvő 108 első számú önkormányzati vezető (polgármester, közgyűlési elnök)
közül mind a 66 Fidesz–KDNP-jelölt mandátumot szerzett. Rajtuk kívül csupán az angyalföldi szocialista Tóth József és az edelényi független Molnár Oszkár jutott be polgármesterként
egyéni választókerületből a parlamentbe. Így 55
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Helyzetkép
5. táblázat
Községi polgármester-jelöltek az országgyűlési választásokon (2010. április 25.)
Megye
Békés
Csongrád
Fejér
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Pest

Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg

Zala

Polgármester
Simonka György*
Bodó Imre*
Varga Gábor
Balázs József*
Tóth József*
Boldog István*
Bábiné Szottfried Gabriella*
Vécsey László
Tóth Gábor
Hoffman Pál*
Móring József Attila
Karakó László*
Lipők Sándor
Simon Miklós
Vígh László

Község neve
Pusztaottlaka
Tiszasziget
Cece
Nagyréde
Tiszanána
Kétpó
Sződliget
Szada
Bag
Tököl
Somogyvár
Gávavencsellő
Kemecse
Nyírbogát
Felsőrajk

Párt
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP
Fidesz–KDNP

6. táblázat
Egyéni választókerületben nyertes polgármesterek (2010. április 25.)
Végeredmény
57,46%
53,39%
57,61%
45,60%
52,86%
56,48%
52,13%
51,15%
56,53%
63,18%
58,97%
50,90%
58,38%
59,46%
59,60%

* Második fordulóban győzött

polgármester és 13 megyei közgyűlési elnök, azaz mindösszesen 68 vezető önkormányzati tisztségviselő került be egyéni választókerületből az
Országgyűlésbe.

Az önkormányzati vezető
képviselők területi megoszlása
Annak ellenére, hogy egyéni választókerületben képviselővé választott polgármesterek 97
százaléka Fidesz–KDNP-jelöltként került be az
Országgyűlésbe, az érintettek területi megoszlása jelentős eltérést mutat.
Szám szerint a legtöbb polgármester a budapesti kerületekből (8) és Pest megyéből (8)
került a parlamentbe. Míg egyetlen polgármestert sem választottak egyéni képviselőnek
Baranya megyében. Ha az adott megyében lévő választókerületek számához viszonyítjuk a
megválasztott polgármestereket, akkor a legnagyobb arányszámmal Komárom-Esztergom
(60%), Tolna (60%), Heves (50%) és Pest (50%)
megyékben találkozhatunk. Országos átlagban
az egyéni képviselők 31 százaléka polgármes-

ter. Ha a megyei közgyűlési képviselőket is figyelembe vesszük, első számú önkormányzati
vezetők töltik be ezen mandátumok 38,6 százalékát, vagyis nagyon jelentős a kettős képviseletet betöltők száma és aránya.
Regionális bontásban vizsgálva a polgármester képviselőket, a legnagyobb aránnyal
(37,3%) az Észak-alföldi és (34,8%) az Északmagyarországi régióban, míg a legkisebb arán�nyal a Nyugat-dunántúli régióban (23,5%) találkozhatunk.
(Lásd a 6. táblázatban az egyéni válasz
tókerületben nyertes polgármesterek arányát
megyei és regionális bontásban.)

Listás parlamenti képviselők
Az egyéni országgyűlési mandátumot szerzett 68 első számú önkormányzati vezetőhöz
még további 20 csatlakozhat területi, illetve
országos listáról.
Területi listáról mandátumot szerző 19 képviselőből csupán négy szocialista, a többiek
a Fidesz-KDNP jelöltjei.
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Területi megoszlás

Polgármester képviselők száma

Százaléka

Észak-Alföld
Hajdú-Bihar

4

Jász-Nagykun-Szolnok

2

44,4
25,0

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4

40,0

Észak-Alföld összesen

10

37,3

Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén

4

30,8

Heves

3

50,0

Nógrád

1

25,0

Észak-Magyarország összesen

8

34,8

Dél-Alföld
Bács-Kiskun

1

10,0

Békés

2

28,6

Csongrád

3

42,9

Dél-Alföld összesen

6

25,0

Dél-Dunántúl
Baranya

0

0,0

Somogy

2

33,3

Tolna

3

60,0

Dél-Dunántúl összesen

5

27,7

Közép-Dunántúl
Fejér

1

14,3

Komárom-Esztergom

3

60,0

Veszprém

2

28,6

Közép-Dunántúl összesen

6

31,6

Közép-Magyarország
Budapest

8

25,0

Pest

8

50,0

Közép-Magyarország összesen

16

33,3

Nyugat-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron

1

14,3

Vas

1

20,0

Zala

2

40,0

Nyugat-Dunántúl összesen

4

23,5

Összesen

55

31,25

Az előzőekben részletezett 13 Fidesz-KDNP
megyei közgyűlési elnökön túl még öten szereztek parlamenti mandátumot – köztük az
egyéniben vereséget szenvedett szocialista heves megyei elnök –, így egyedül a Fejér megyei
közgyűlés elnöke, Balogh Ibolya nem tagja a
legfőbb törvényhozó testületnek.
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Helyzetkép
(Lásd a 7. táblázatban a területi és az or
szágos listáról képviselővé választott önkor
mányzati vezetőkről szóló kimutatást.)
A választási eredmények azt mutatják, hogy
a kétharmados támogatottságú Fidesz–KDNPfrakcióban jelentős arányt (30,7%) képviselnek az önkormányzati vezetők, így abban
bízhatunk, hogy az önkormányzati rendszer szükséges átalakítása során megfelelően képviselve lesznek az önkormányzati érdekek.


7. táblázat
A területi és országos listáról képviselővé választott önkormányzati vezetők
Megye

Önkormányzati vezető neve

OGY képviselővé jelölő párt neve

Település, megye Neve

Baranya

Szekó József

Fidesz-KDNP

Mohács

Bács-Kiskun

Kovács Ernő

Fidesz-KDNP

Tiszakécske

Békés

Babák Mihály

Fidesz-KDNP

Szarvas

Borsod - Abaúj-Zemplén

Káli Sándor*

MSZP

Miskolc

Csongrád

Dr. Botka László*

MSZP

Szeged

Csongrád

Magyar Anna

Fidesz-KDNP

Csongrád**

Hajdú-Bihar

Rácz Róbert

Fidesz-KDNP

Hajdú-Bihar**

Heves

Sós Tamás*

MSZP

Heves**

Jász-Nagykun-Szolnok

Dr. Fazekas Sándor

Fidesz-KDNP

Karcag

Nógrád

Szabó Csaba

Fidesz-KDNP

Hollókő

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Lakatosné Sira Magdolna

Fidesz-KDNP

Túristvándi

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Seszták Oszkár

Fidesz-KDNP

Szabolcs-SzB**

Pest

Kőszegi Zoltán

Fidesz-KDNP

Dabas

Tolna

Dr. Puskás Imre

Fidesz-KDNP

Tolna**

Vas

Bebes István

Fidesz-KDNP

Körmend

Vas

Dr. Ipkovich György*

MSZP

Szombathely

Veszprém

Győrffy Balázs

Fidesz-KDNP

Nemesgörzsöny

Veszprém

Szedlák Attila

Fidesz-KDNP

Litér

Budapest

Láng Zsolt

Fidesz-KDNP

II. kerület

Önkormányzati vezető neve
Ivády Gábor*

OGY képviselővé jelölő párt
neve
LMP

Település neve

Országos lista
Megye
Heves

* Egyéni választó kerületben is indult
** Megyei közgyűlési elnök
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Ivád

Legyen rendszeres

a központi és a helyi hat al
Egy évvel a 20. évi, jubileumi küldöttgyűlés után összehívott TÖOSZ küldöttgyűlésen
az elnökség és a szövetség szerveinek beszámolója elsődlegesen az elmúlt év meghatározó programjaira koncentrált. Külön hangsúllyal szerepel a norvég program, amelyet
az egyes témákért felelős titkársági munkatársak mutatnak be. A sikeres képzési
programok felelevenítése mellett értelemszerűen mindenki az új Országgyűlés és az
új kormány közelgő intézkedéseire figyel, ezen
belül is az önkormányzati rendszer átalakításának módjára.
Mint ahogy a TÖOSZ küldöttgyűlésein mindig,
most is foglalkozunk az önkormányzati rendszer
átalakításának, korszerűsítésének kérdésével, valamint megfogalmazzuk elvárásainkat az újonnan alakuló kormányzat számára.
Az elmúlt esztendőben a hét országos önkormányzati szövetség közötti együttműködés
erőteljesebbé vált, és egyre gyakrabban fogalmaztuk meg közösen elvárásainkat. A hét szövetség elnökségeiből álló Önkormányzati Szö-

A küldöttgyűlés elé

A megyei jogú városi polgármesterek közül
az egyéni mandátumért vívott harcban vereséget szenvedett szocialista polgármesterek közül hárman jutottak területi listáról mandátumhoz, így a nagyvárosi polgármesterek 60
százaléka egyben parlamenti képviselő is.
Országgyűlési képviselő lett még egy fővárosi
kerületi, öt városi és öt községi polgármester, valamennyien Fidesz-KDNP listáról.Országos listáról
csupán Ivády Gábor, Ivád község polgármestere,
az LMP jelöltje jutott be az Országgyűlésbe.

Országos önkormányzati érdekképviseleti
szövetségek közös nyilatkozata
Az önkormányzati szövetségek elnökei Gödöllőn találkoztak. Megállapították, hogy az általuk
képviselt települések érdekeltek az önkormányzati rendszer átalakításában. Elvárják, hogy a nemzeti
együttműködésben a kormány egyenrangú partnerként fogadja el őket. Az átalakítással kapcsolatban
az önkormányzatok az alábbi pontokat tartják sarkalatosnak.
1 Minden település és megye választhasson önkormányzatot.
2 Újra kell szabályozni az állami és önkormányzati feladatellátást, a hatásköröket és a finanszírozás mértékét.
3 Fontosnak tartjuk az ésszerű és hatékony együttműködésen alapuló önkormányzati társulások fenntartását.

Helyzetkép

vetségek Konzultatív Tanácsa ugyan utoljára
2009. szeptember 30-án ülésezett, de a szövetségek vezetőiben megvan a készség az érdemi
együttműködésre.
A küldöttgyűlés előkészítése során a TÖOSZ elnöksége ismételten tárgyalta a legfontosabb elvárások ügyét. Azonban az eddigi gyakorlattól eltérően
ebben az esztendőben nem csupán a TÖOSZ elvárásai, hanem a társszövetségek elnökeivel közösen
megfogalmazott nyilatkozat lesz a vitaalap. Erre lehetőséget ad, hogy a hét szövetség elnöke egyeztető
megbeszélést tartott 2010. április 30-án, amelyen kialakította közös álláspontját az új kormánnyal kapcsolatos elvárásokról. (A közös nyilatkozatot lásd
lent.) A közös nyilatkozatban megfogalmazott 12
pont a leglényegesebb követeléseket tartalmazza,
a közvélemény számára is érthető módon.
Természetesen vannak az átfogó átalakításra vonatkozó törvénymódosítások megvalósítását megelőző aktuális, gyors változtatást igénylő
ügyek is, így például az iparűzési adó beszedésének visszahelyezése az APEH hatásköréből az
önkormányzatokhoz. A mielőbbi törvénymó-

4 Szükségesnek tartjuk az önkormányzatok gazdasági és finanszírozási alapjainak megerősítését, a helyi és központi adórendszer átalakítását.
5 Fontosnak tartjuk a főváros és a kerületek egymáshoz való viszonyának újraszabályozását.
6 Javasoljuk a helyi adók és az illetékek beszedésének újragondolását.
7 Javasoljuk a pályázati rendszer radikális egyszerűsítését.
8 Támogatjuk az országgyűlési képviselői létszám
csökkentésével egyidejűleg az önkormányzati képviselő-testületek létszámának differenciált csökkentését.
9 Az önkormányzati rendszerben indokolt a polgármesterek jogállásának megerősítése.
10 El kell érni, hogy főszabályként az önkormányzati választás két országgyűlési választás félidejére essen.

Mit kell tudni

hat alom között a párbeszéd!

a költségátalány
elszámolásának
új szabályairól?

dosításra azért van szükség, mert július elseje előtt még különösebb szervezési nehézségek
nélkül teljesíthető a helyi iparűzési adó önkormányzati beszedése.
Fontos, hogy az új kormány megalakulását követően mielőbb megkezdődjenek a tárgyalások a
kormányzat és az önkormányzati szövetségek között, valamint rendszeres legyen a központi és a
helyi hatalom közötti párbeszéd.
Az új helyzetben a TÖOSZ számára is fontos,
hogy megfelelő stratégiát alakítson ki, amelyben meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön
a többi szövetséggel való érdemi és folyamatos
munkakapcsolat, annak érdekében, hogy az önkormányzati érdekképviselet, érdekvédelem és
érdekérvényesítés hatásos és hatékony legyen.
2010. szeptember 30-án ünnepeljük a legújabb
kori magyar önkormányzati rendszer 20. évfordulóját, ezért a TÖOSZ elnöksége javasolta, hogy
a küldöttgyűlés kezdeményezze: ezen a napon legyen – a társszövetségekkel közös szervezésben –
a 20 éve polgármesteri tisztséget betöltők országos
tanácskozása. Ez a fórum alkalmas lehet a tapasztalatok értékelésére és az önkormányzati választásra irányuló figyelem fokozására, valamint a polgármesteri tisztség megerősítésére.
(A küldöttgyűlési előzetest Zongor Gábor, a
TÖOSZ főtitkára fogalmazta meg.)

11 A közösségi tulajdonon belül az állami és az önkormányzati vagyon legyen egyenrangú.
12 Kezdeményezzük a rendszeres párbeszédet a
kormány és az önkormányzati szövetségek között. Az
önkormányzati szövetségek elkötelezettek az érdemi
önkormányzati érdekképviselet létében.

Tisztelt dr. Zongor Gábor Úr!
Hivatalunkhoz címzett levelében felvetett kérdésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást adom:
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik.
E törvény 18. § (1) bekezdésének értelmében a
polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
A 18. § (2) bekezdése szerint a polgármestert, választása szerint – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány
mértéke – a képviselőtestület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 százalékának megfelelő összeg.



(Gödöllő, 2010. április 30.)
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Országos Szövetsége | Sütő László, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége | Szabó Gellért, Magyar Faluszövetség | Wekler Ferenc, Községek,
Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati szövetsége
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Az szja-törvény 2010. január 1-től hatályba
lépő módosításai – többek között – érintették a polgármesterek költségelszámolásának szabályait is. Sok polgármester
számára nem volt teljesen világos, mi is a
változtatás lényege, mit jelent ez számukra a gyakorlatban. Többen a TÖOSZ-hoz
fordultak fölvilágosításért, amely ezután
levélben kérte az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, értelmezze a jogszabályt,
az elszámolható kiadások körét, hogy a
polgármesteri költségtérítés elszámolása
kapcsán egységes jogalkalmazói gyakorlat alakulhasson ki. Alábbiakban szó szerint közöljük az APEH válaszlevelét, mely
pontos és kimerítő eligazítást ad. Olvasása intenzív odafigyelést kíván.
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Helyzetkép
A 18. § (3) bekezdése szerint, ha a polgármester
kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely
okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2) bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja-törvény) 3. számú mellékletének
I. 25. pontja szerint költségként elszámolható kiadás különösen „az európai parlamenti, az országgyűlési, a helyi
önkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben megszerzett bevétel esetén, valamint a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült, a magánszemély
nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás – ideértve különösen a lakhatási támogatásra jogosult országgyűlési
képviselő szállásra fordított kiadását -, valamint az adott
tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalányértékcsökkenése.”
Tekintettel arra, hogy a polgármesteri tisztség nem
önálló tevékenységnek tekintendő, mely során a kifizető feladata a magánszemély számára a tevékenység
végzéséhez szükséges feltételeket biztosítani, a tevékenység ellátásával összefüggésben felmerülő
költségek elsősorban önkormányzatot, illetve az önkormányzat költségvetését végrehajtó polgármesteri hivatalt terhelik.
A tevékenység feltételeinek biztosítása a polgármesteri tisztséget ellátó magánszemélynél nem
minősül bevételnek az szja-törvény 4. § (2) bekezdés harmadik mondata alapján.
Amennnyiben a polgármester tevékenységének
ellátásával összefüggésben a tevékenység ellátásához
szükséges feltételek biztosítása érdekében felmerülő
költségeket megelőlegezik, vagy a magánszemély előlegezi azt meg, akkor a költségekkel történő elszámolás esetén vagy azok megtérítésekor az szja-törvény
7. § (1) bekezdés g) pontja alkalmazandó.
Az szja-törvény 3. § 10. pontja alapján a polgármester, az országgyűlési, önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges
utazás (a lakóhelytől való távollét) hivatali, üzleti utazásnak minősül. Így, ha a polgármester számára megtérítik a tevékenység ellátásával összefüggésben felmerült
hivatali, üzleti utazás költségét, azt nem kell bevétel-
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ként figyelembe venni, ha az megfelel az szja-törvény
7. § (1) bekezdés r) pontjaiban foglaltaknak. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a polgármester kiküldetési rendelvény alapján is elszámolhat a hivatali üzleti
utazással kapcsolatos kiadásairól, ha ahhoz a saját tulajdonában lévő személygépkocsiját használta.
Az 1994. évi LXIV. törvény alapján tehát a polgármesternek két választási lehetősége van: vagy megelőlegezi a tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket, amit utólag, az önkormányzat nevére szóló
számlákkal, vagy egyéb bizonylatokkal (pl. saját személygépkocsi használat esetén útnyilvántartással alátámasztott üzemanyag-elszámolással) történő elszámolás alapján megtérítenek neki, vagy utólag elszámol
a saját nevére szóló számlák, bizonylatok alapján.
Az szja-törvény 4. § (3) bekezdése alapján költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a
tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt kiadás minősül. Az elszámolás alapjául szolgáló szükséges
bizonylatról az szja-törvény 4. § (4) bekezdése rendelkezik. Az szja-törvény 8. § (1) bekezdése alapján
nem számít költségnek – az e törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – azon kiadás, amely a
magánszemély személyes vagy családi szükségletét
részben vagy egészben kielégítő termék vagy szolgáltatás megszerzése érdekében merült fel (pl. étkezési költségről szóló számla).
Mivel az 1994. évi LXIV. törvény úgy rendelkezik, hogy a polgármesteri költségátalányt a képviselő-testület engedélyezi, így az adóhatóságnak nem
tartozik hatáskörébe annak eldöntése, hogy a költségátalány összegének megállapításánál e költségek
közé mi sorolható. Minden ilyen esetben a képviselő-testület és a polgármester feladata eldönteni azt,
hogy a polgármesternek a tevékenységével kapcsolatban milyen költségei merülhetnek fel.
A költségtérítés címén kapott bevétellel szemben
csak azok a kiadások vehetők figyelembe költségként,
amelyek az szja-törvény 3. számú melléklete szerint
elismert kiadásnak minősülnek. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy nem önálló tevékenységet folytató
magánszemély (pl. a polgármester) a költségtérítés
címén kapott bevétellel szemben a jövedelmét tételes költségelszámolással állapíthatja meg, vagyis
minden olyan esetben, amikor a magánszemély ki-
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adásainak megtérítésére kerül sor (ideértve a jogszabály alapján kapott költségtérítést is), minősíteni szükséges, hogy az adott kiadás beletartozik-e az
elismert költségek körébe.
Amennyiben a polgármester költségátalányt kap,
akkor annak összege az szja-törvény 25. § (1) bekezdése alapján nem önálló tevékenységből származó
bevételnek minősül, mellyel szemben a költségek az
előzőekben ismertetett módon számolhatók el.
Hasonló a megítésése az önkormányzati képviselők részére adott költségtérítéseknek is. A különbség annyi, hogy a költségtérítés/költségátalány ös�szege önálló tevékenységből származó bevételnek
minősül, tehát esetünkben a tételes költség elszámolás helyett választható a bizonylat nélkül elszámolható 10 százalék költséghányad alkalmazása is
a jövedelemszámítás során.
A költségtérítésnek az a része, melyet a magánszemély nem igazol, vagy olyan kiadásról csatol bizonylatot, amely nem tekinthető elismert költségnek (öltöny,
fodrász), a magánszemély jövedelmének minősül.
A bevételből – a magánszemély költségelszámlására vonatkozó nyilatkozata alapján – megállapított jövedelemből a kifizetőnek az szja-törvény 46.
§ (3) bekezdése szerint adóelőleget kell levonnia.
Az adóelőlegre vonatkozó nyilatkozatot az szja-törvény 48. §-a szerint kell megtenni, amelynek során
a magánszemély – többek között – nyilatkozik arról, hogy tételes igazolással elszámolható költség
levonását kéri-e. A kifizetőnek tájékoztatni kell a
magánszemélyt a nyilatkozat következményeiről az
szja-törvény 48. § (4)-(5) bekezdés szerint.
Az adóalap megállapításakor az összevont adóalapnak az szja-törvény 29. §-ában rögzített általános szabályait kell alkalmazni, azaz a jövedelmet
meg kell növelni a 27 százalék adóalap-kiegészítéssel (szuperbruttósítás). Az adóelőleget az szja-törvény 2010. január 1-jétől hatályos 30. §-a szerinti
adómértékkel kell megállapítani.
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy
a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek
minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2010. április 19.
Tisztelettel:
dr. Papp István főosztályvezető

HO-jelentés
Az országos politikai hangulat kihat az egyéni jelölésre

Kísérlet kettős képviseletre
Szerkesztette: Kovács Róbert és Sipos Ivett, a Helyi Obszervatórium munkatársai

A polgármesterek fontos döntést hoznak, amikor elvállalják az országgyűlési képviselőjelöltséget. Településük szempontjából a döntés ellentmondásos. Az országos politika közelébe jutó helyi politikusok elvileg sokat segíthetnek a település és a környék
lehetőségeinek bővítésében. Ennek ellenére a megosztott figyelem, a feladat-többlet
olyan terhet jelent, ami korlátozza a közvetlenül a településért végzett munkát, ezért
jobb munkaszervezésre, megbízható munkatársakra, gyors döntésekre van szükség.
Összességében így is vannak, akik nem tartják hasznosnak településük számára, ha a
polgármester országgyűlési képviselő is. A parlamenti döntéseket sokszor a pártérdekek diktálják, így a helyi érdek érvényesítésére vajmi kevés esély van. A pártok egyértelműen a közismert helyi személyiséget keresik, ugyanakkor a polgármesterek magánemberként is sokat veszíthetnek, életük sokkal zaklatottabb lesz. Túl vagyunk a választásokon, minden eldőlt, mégsem haszontalan felidézni, mit gondoltak, mit mérlegeltek
egyes polgármesterek, amikor elvállalták a jelöltséget, majd nem nyertek.

Hajdú János, Hernádkak
Hernádkak polgármestere ugyan még nem
volt jelöltetve, most mégis a mellett döntött,
hogy elindul. Miért? Látta, miként alakult saját térségének és az ország számos kisközségének sorsa. Folyamatosan szembesült a leépüléssel, az elnéptelenedéssel, a gettósodással, a
jövőkép-nélküliséggel. „A falvak élhetetlenné
válnak a munkanélküliségtől és a bűnözéstől. Ráadásul a döntéshozók sok esetben azt
kommunikálják, hogy szükségtelen rosszak
vagyunk, akik fölöslegesen költjük az állam
pénzét. Nem vagyunk elég hatékonyak!? Mi a
vidék értékeit és érdekeit akarjuk képviselni a
parlamentben. A demokrácia nem lélekszámfüggő!” – hangsúlyozza a polgármester.
Határozottan jobbnak látja a polgármesterek
esélyeit a megválasztásra, hiszen egy település
jó irányítója tisztában van azokkal a problé-

mákkal, amelyek a településén, a térségében
előfordulnak, jelen vannak. Úgy véli, ezeken
keresztül lehet a legkönnyebben megszólítani az embereket, akik a politikusoktól a problémáik megoldását várják. Másrészt már van
rutinja a kampány tervezésében és kivitelezésében. A településen az őt megelőző polgármester sosem volt még képviselőjelölt.
Véleménye szerint, ha egy település polgármestere egyúttal országgyűlési képviselő is, az
előnyös a település számára. Hátránya, ha van,
eltörpül az előnyeivel szemben. Mivel egy jó
polgármester egyébként is elfoglalt, nincs állandóan az irodájában, nehezen elérhető, így
ezzel a településen élőknek mindenképp számolniuk kell. Az az ember, aki itt lakik, itt él a
családja, és itt élnek a barátai is, nem kell, hogy
állandóan helyben legyen ahhoz, hogy tudja,
mi történik a faluban, mi történik az intézmé-
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nyekben, mik az emberek problémái, igényei.
A mérleg megvonásakor nyilván ezek a szempontok is relevánsak lehetnek.

András István, Harta
Harta első számú vezetője immáron 27 éve dolgozik a nagyközség vezető testületeiben, 16 éve polgármesterként. 12 éve tagja a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés MSZP-frakciójának. Nem párttag.
Felkérték jelöltnek, és ő igent mondott.
Korábban még ő sem volt országgyűlési képviselőjelölt. Habár korábban sosem vesztett választást, nem látott olyan okot, ami miatt kifejezetten jobbnak ítélte volna esélyeit.
Igaz, a korábbi választások bizonyították, hogy
a polgármesterek nagy számban kerültek be az
Országgyűlésbe, a választópolgárok valószínűleg
értékelték a helyi eredményeket, vagyis kijelenthető, hogy létezik az a bizalom, amely a sikeres
polgármestereket megilleti, azaz kimondhatjuk, egy település vezetőjének jobbak az esélyei
az országgyűlési képviselő választásra. Elődje
nem volt országgyűlési képviselő.
A választókerületben 22 település található,
mely szinte megegyezik a kistérséggel. A térségi együttgondolkodás meghatározó a települések fejlődésében, az intézmények működtetésében. A településnek csak előnyt jelenthet
egy helyben élő országgyűlési képviselő függetlenül a megnövekedett időszükséglettől. A
mai informatikai világban szinte bárki, bármikor elérhető, így nem hinné, hogy komoly
problémát jelenthet, ha a település vezetője fizikailag nincs mindig jelen, hiszen bármi
elektronikus úton gyorsan és könnyedén elintézhető. Emellett a településnek van elérhető
alpolgármestere, jegyzője, hivatala…
Egy jelöltség semmit nem befolyásol, sem
a lakosokkal, sem a vállalkozókkal való kapcsolatra nincs hatással. A jelöltség a településre nincs közvetlen hatással.
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HO-jelentés
„Még több munka, még több elfoglaltság.
Nem azért vállaltam a jelöltségemet, hogy
karriert építsek” – felelte András István polgármester arra a kérdésre, hogy „A személyes
életét, karrierjét, lehetőségeit hogyan alakítja
át, hogyan befolyásolja, hogyha megválasztják országgyűlési képviselőnek?”.
Személyes tapasztalatai alapján, kijelentette: az országos politikai hangulat kihat az
egyéni jelölésre.

Bihi Miklós, Vizsoly

A riportalanyok
választási eredménye

Vizsoly polgármestere mostani döntésének
hátterében az áll, hogy tavaly megkeresték
a Lehet Más a Politika (LMP) szervezetétől,
amikor is hosszas gondolkodás után döntött
arról, hogy elvállalja a felkérést. „A döntésemet az akkori politikai helyzet miatt hoztam
meg” – mondta a polgármester.
A riportban szereplő polgármesterek választókerületi eredményeit összevetve a saját településükön elért eredménnyel egyértelműen állítható, hogy a helyi ismertségük és elfogadottságuk
jelentősen eltérítette helyben az eredményt.
Mindegyik polgármester legalább kétszer
akkora arányú támogatottságra tett szert a
településén, mint amennyit a választókerülete egészében szerzett. A legnagyobb helyi sikert Mali Zoltán könyvelhette el, mivel a saját

Polgármester
neve

Jelölő párt

Mali Zoltán
András István
Hajdu János
Bihi Miklós
Nagy Sándor

Összefogás
MSZP
Összefogás
LMP
LMP
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Eddig nem vállalt semmilyen politikai szerepet, egyik pártnak sem volt tagja, ezáltal
nem is jelöltette magát országgyűlési képviselőnek.
Tapasztalat hiányában nem volt rálátása
arra, hogy jobb vagy rosszabb, jók vagy ros�szak az esélyei a választáson. Általában egy
polgármesternek nagyobb az ismertsége, beágyazottsága az adott körzetben. A pártok valóban jobban bíznak a sikeres polgármesterekben. Elődje nem volt jelölt.
Úgy véli, a település számára inkább előnyös,
ha a polgármester országgyűlési képviselő is,
főleg ilyen többszörösen hátrányos térségben.
Jobban tud élni a lobbierővel, hogy az itt élő
emberek életminősége javuljon. A település
vezetését meg lehet oldani, hogy minden gördülékenyen menjen, igaz sokat kell dolgozni,
illetve jó szervezést igényel.
községében a legtöbb szavazatot gyűjtötte
be András István mellett, aki a választókerület
egészében második helyezést ért el, helyben
második lett Bihi Miklós, míg Nagy Sándor csupán 15 szavazattal maradt le a második helyről Vértesszőlősön.
A vesztes polgármesterek országgyűlési választási eredményének helyi vizsgálata egyfajta előrejelzésül is szolgálhat az őszi önkormányzati választásokra.

Választó
kerületi
eredménye
(helyezés) %
Baranya 6.
(4.)   1,58
Bács-Kiskun 7.
(2.) 19,37
Borsod-Abaúj-Zemplén 1.
(4.)   3,31
Borsod-Abaúj-Zemplén 9.
(4.)   2,65
Komárom-Esztergom 2.
(4.) 10,30
Választókerület
sorszáma

ÖNkormányzat | április–május

Települése neve
Drávapiski
Harta
Hernádkak
Vizsoly
Vértesszőlős
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Településén
elért
eredménye
(helyezés) %
(1.) 44,10
(2.) 40,70
(3.) 18,50
(2.) 27,10
(3.) 21,96

Saját településére természetesen pozitívan hat a jelöltsége, mivel nagyobb a rálátása
az országos politikára. Arról, hogy megváltozik-e a személyes élete, ha megválasztják,
ezt mondta: „Óriási feladatot ró az életemre,
sok mindenben változtatni kell. A családi életem is teljesen megváltozna, mivel sokat lennék távol, illetve a feladat és a felelősség jóval
nagyobb lenne.”
Sok pozitív élményben volt már része Vizsoly polgármesterének a jelöléssel kapcsolatban az eltelt időben, nagyon sokan biztatják,
gratulálnak neki, viszont tudja, sok munkával is jár majd.

Nagy Sándor, Vértesszőlős
Vértesszőlős polgármestere eddig nem vett
részt a pártpolitikában, nem is volt egyik párt
tagja, támogatója sem. Azonban a rendszerváltás után húsz évvel, sajnos, eljutottunk
oda, hogy a politika öncélúvá vált, elszakadt
a többség, a választópolgárok elvárásaitól. A
lakosság bizalma megcsappant a jogállam intézményei iránt.
Ezért úgy gondolta, hogy az eddig aktívan
nem politizáló civileknek is szavukat kell hallatniuk, hogy a magyar demokrácia végre megújulhasson, és kiléphessen abból a demagóg,
populista és kizárólag pártérdekeket szolgáló zsákutcából, amibe az elmúlt két évtizedben került.
„Schiffer András és Ivády Gábor személyesen kértek fel a képviselőjelöltségre, melyet
néhány nap gondolkodás után elfogadtam,
és párton kívüliként az LMP jelöltje lettem” –
nyilatkozta Vértesszőlős polgármestere, aki
először jelöltette magát országgyűlési képviselőnek.
Saját tapasztalatai alapján az a véleménye,
hogy a választók és a pártok is jobban bíznak
a hiteles, már bizonyított jelöltekben. A pol-

HO-jelentés
gármesterek az átlagnál jobban ismerik a környezetük problémáit, a települések helyzetét.
Közel dolgoznak a választókhoz, hitelesebben
tudják képviselni érdekeiket. Az állampolgárok különösen a kistelepüléseken közvetlen
kapcsolatban vannak az önkormányzati vezetőkkel, ezért a helyi döntéseket is jobban
magukénak érzik.
„Elődeim nem voltak képviselőjelöltek. Általában eddig nem volt jellemző, hogy községi polgármesterek jelöltként indultak, erre
többnyire a megyei jogú városok polgármesterei vállalkoztak.”
Véleménye szerint inkább előnyös, ha a
település polgármestere egyúttal országgyűlési képviselő is, ugyanis jóval nagyobb
lehetőség adódik az önkormányzatok és a
lakosság érdekeinek érvényesítésére, bár az
is igaz, hogy, sajnos, a parlamentben helyet
foglaló kormánypárti polgármesterek az elmúlt években sorra megszavazták az önkormányzatokat hátrányosan érintő intézkedéseket, a forráselvonásokat. Nagy Sándor
szerint egy első számú vezetőnek a közszférában is fő feladata egy jól működő rendszer
felépítése, működtetése, ellenőrzése, a fontos információk begyűjtése. Aki elvész a napi operatív feladatokban, az nem alkalmas
erre a feladatra.
Arra a kérdésre, hogyan hat jelöltsége a
településre és ottani kapcsolataira, így felelt:
„Azoknak, akik eddig függetlenként dolgoztak, számos negatív visszajelzéssel kell találkozniuk a lakosság részéről, ha elkötelezik
magukat egy párt mellett. A magyar lakosság végletesen megosztott, mára szinte csak
a két nagy pártban tud gondolkodni. A pártpreferenciák gyakran győznek a jelölt személyével szemben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte mindegy, hogy egy esélyes párt
kit indít jelöltnek, nagy valószínűséggel a párt

szavazói támogatni fogják. A magyar közélet
megújítását éppen az szolgálná, ha végre a
tényleges teljesítmény alapján ítélnék meg a
pártokat és a politikusokat a jövőben.”

Mali Zoltán, Drávapiski
„Saját döntést hoztam, bár kikértem környezetem, családom véleményét. Nem szoktam
hagyni magam rábeszélni semmire, de úgy
gondoltam, közéleti emberként végre valakinek-valakiknek nem elvek és elvtelenség, hanem ügyek mentén, a nemzet érdekében kell
politizálni. Erre vállalkoztam a jelöléssel. Az
Összefogás Párt erre hivatott. Szepessy Zsolttal mi így politizálunk, ügyeket oldunk meg.”
– adta válaszul Mali Zoltán arra a kérdésre,
hogy mi motiválta, vagy ki befolyásolta mostani döntésében.
Eddig még nem volt országgyűlési képviselőjelölt Mali Zoltán, ahogy fogalmaz,
még csak 37 éves, van ideje érni. Bár jobban szeretne hatékonyan közreműködni
szűkebb pátriájáért, a hányattatott sorsú
Ormánságért.
Megítélése szerint nem jók az esélyei a kispártoknak. „Mindenki az erősnek látszóhoz
akar tartozni, és mi nem tudunk és nem is akarunk versenyezni velük. Bár nekünk vannak
bevégzett eredményeink velük szemben (gondoljunk csak a Segélyért munkát programra
vagy az uzsoratörvényre). Az egész elfeledett
térség még soha sem adott képviselőt a rendszerváltás óta. Utoljára is egy budapesti pártfunkcionárius lett az országgyűlési képviselő.
Talán még nem érett meg az Ormánság arra,
hogy felnőtt módon a sajátjai közül válasszon.
De hiszem, hogy egyszer az Ormánság is követi a Somogyért Egyesület példáját, és jó lokálpatrióták leszünk. A jelenlegi parlamenti
pártok képviselői között, nincs hely a kis falvak vezetőinek.”
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Jobb rálátás miatt biztosan sok előnyt tartogat képviselőnek lenni. A rossz információáramlás miatt a kistelepülések nem rendelkeznek kellő lobbi erővel és elszántsággal sem.
Erre találták ki az Összefogás Pártot. „Nincs
megosztottság és nem az számít, honnan jöttél, hanem az, merre mész” – tette hozzá a
polgármester Illyés Gyulát idézve.
Úgy véli, a saját településének semmit sem
jelent az, hogy jelölt lett. Igyekszik települése lakóit megóvni a politika elvtelenségeitől.
Nem akarja, hogy egy ilyen apró település a
sajtó és a politika játékszerévé váljon.
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A botkormánytól
a falumegújítási díjig
Beszélgetés Dicső Lászlóval, Alsómocsolád polgármesterével
Szerző: Müller Ágnes újságíró

A 380 lelkes falu a Dél-Dunántúl közepén, a három megyeszékhelytől – Szekszárd,
Pécs, Kaposvár – egyenlő távolságra, a hegyháti dombok ölelésében fekszik. A zötyögős mágocsi bekötőút alig több hat kilométernél, mégis legalább harmincnak
érzem, mire úgy háromnegyedét megteszem. De akkor, az emelkedő tetején egyszerre csak kinyílik a táj, balról tó, jobbról kellemes kis pihenő: árnyas fa alatt paddal. Előtte a hírhedt környékbeli betyár, Rigac Jancsi faragott szobra hívja fel a figyelmet az árvácskák alkotta élő falutáblára: Alsómocsoládon járok.
Megállok. Balra elém tárul a falu: a templom, a
dombra felfutó utcák, faházak az alacsonyabb, a
kálvária keresztjei a magasabb dombon. Ady Ka
rácsony című versének sorai sejlenek fel bennem,
talán a templomtorony hívja, talán gyermekkori
emlékeket idéz a megejtően szép kép.

Közelebb érve a falu védőszentjének, Szent
Andrásnak életnagyságú faszobra fogad,
majd a sok szépségtől ámulva állok meg a
dombtetőre épült új Faluház parkolójában.
Az egész falu idelátszik. Alattunk a kékvizű
tó sima tükrén hattyúk úszkálnak, a szom-

szédos Kálvária dombon szőlők, tanyák tövében takaros házak. Fák, bokrok, új házak
és tisztaság, amerre a szem ellát. Itt értelmet nyer az országszerte látható „Európai
Falu” tábla.
Dicső László polgármester irodájában fogad,
könyvek és díjak tömkelege a polcokon, irathegyek az asztalokon.
– Hogyan telik egy napja, bír az irathegyekkel?
– Reggel hatkor kezdek, és ha nem jön közbe semmi, este tíz órakor megyek haza. Ha
tehetem, vidéki útjaim előtt és után még bejövök, de hétvégén is megtalálnak, akik erre
járnak. Sokszor vagyok úton, mert több országos szervezetnek is tagja vagyok. Különféle szakmai csoportok munkájában veszek
részt, több partnerségi projekt szervezésében
kezdeményező, koordináló szerepet vállalok.
Az itt szerzett tapasztalatok fejlődési lehetőségeket és hasznos ötleteket adnak a településvezetés napi feladatainak ellátásban, bár
mára már elmondhatom: kiváló munkatársak, jó csapat vesz körül, nincs szükség kézi vezérlésre.
– Beszélik, hogy az itteniek úgy tartják, Alsómocsolád a világ közepe...
– Ez nekem természetes. Visszajelzésekből tudom, hogy én is ezt közvetítem,
de csak nemrégiben tudatosult bennem,
amikor az innen elszármazott Pesti János,
egyetemi tanár könyvbemutatóján egy idős
bácsi kimondta. Akkor, az Alsómocsoládi tájszótár megjelenésének ünnepén,
a könyv elkészítésében segítőktől, a régi
időkre emlékezőktől mintát, megerősítést
kaptam: világéletemben így éreztem, talán
meg is fogalmaztam, de ritkán mondjuk ki
azt, ami evidens.

12

ÖNkormányzat | április–május

www.toosz.hu

Arcok
– Ismerőseim megmosolyogták a falu nevét,
amikor említettem, hova készülök. Ön nem
tapasztalt hasonlókat?
– Egyetlen egyszer, középiskolás koromban,
amikor bemutatkozáskor az osztályfőnököm
visszakérdezett: ez valami vicc? Nem vicc, ez
a szülőfalum neve – válaszoltam, és nem is értettem, mitől lehet vicces az, ami nekem a világot jelenti?!
Miközben nyitott ajtónál beszélgetünk,
zajlik az élet: csörögnek a telefonok, mire elnézést és visszahívást kér. Belép egyegy kolléga aláírásért, ügyfelek állnak meg
az ajtóban, majd látván, hogy vendég van,
gyorsan időpontot egyeztetnek, s közben
rájövök: a külső irodában nem titkárnők,
hanem felelős munkakörben dolgozó köztisztviselők ülnek. Így aztán az hoz vizet,
kávét, teát, aki éppen arra jár, vagy maga a
polgármester.
– Jól látom, hogy főállású polgármesterként,
temérdek munka mellett nincs titkárnője?
– Kistelepülési polgármesternek nincs titkárnője. Még akkor sem, ha a mi tevékenységünk nem tipikusan kistelepülési mércével mérhető.
– Úgy hallottam, eredetileg repülőgép-vezető volt. Különös pályaválasztás egy háromszáznyolcvan lelkes faluból, nem gondolja?
– Édesapám traktoros volt a helyi téeszben, kötődtem a földhöz, az nem is volt kérdés, hogy mezőgazdasági irányban tanulok tovább. A mágocsi téesznek nagyon jól ment, a
térségben egyébként is a mezőgazdaság volt
a megélhetés eszköze. Így aztán Mohácsra
mentem szakközépiskolába mezőgazdasági gépszerelőnek, ott tervezgettük egymás
közt a jövőt. Az osztályból hatan jelentkez-

tünk pilótának, de csak engem vettek fel. A
tanulószobán kialakult egy jó társaság, inspiráltuk, húztuk egymást, nagyon sokat tanultunk. Annyit még életemben nem tanultam, mint akkor.
– Pedig az eltelt húsz évben folyamatosan képezte magát. Melyik diploma volt az első?
– A mezőgazdasági gépész üzemmérnöki, kiegészítve a repülőgép-vezetői képesítéssel, Nyíregyházán szereztem. Bácsalmáson és
Mélykúton dolgoztam ezután tíz évet.
A repülés nagyon intenzív munka, de évszakhoz kötött. Télen nem voltak lekötve
az energiáim, és hamarosan kiderült, ez
katasztrófa a környezetemnek. Úgy gondoltam hát, lekötöm a felesleges energiáimat, és tanulok mindig valamit, ami érdekel. Ez idő tájt indult Szekszárdon, félúton
Bácsalmás és Alsómocsolád között, középfokú népművelő képzés. Itt összetalálkozhatott a tudásszomj és az emberek iránti
érdeklődésem.
– Visszatérve a kezdetekre: miért cserélte fel
a botkormányt, és mire is? Autóra, biciklire, jogarra, madzagra, korbácsra?
– Szeretem kézben tartani a dolgokat, de
nem rángatom madzagon az embereket, és ha
hajtom őket, nem korbáccsal, hanem a saját
lendületemmel. Sokat autózom, de éppen a
napokban bicikliztem át Gerényesre, a körjegyzőségünket fenntartó további négy kistelepülés egyikébe. Bevallom, ez nem tartozik gyakori elfoglaltságaim közé, egyszerűen
nincs rá időm. A kérdésre válaszolva: azért indultam polgármesternek, mert meggyőződésem volt, hogy én vagyok az, aki tud valamit
tenni a faluért. A falu akkor vált önállóvá, főállású polgármestert akartak, de azt nem vállaltam, annyira szerettem repülni.
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Díjak: Kiváló Falugondnoki Szolgálat-2001 | Kistelepülések Kultúrájáért-2008 | Ifjúságbarát Önkormányzat2009 | Virágos Baranyáért-2009 | Idősbarát Önkormányzat-2009 | Mintaértékű Agrár-vidékfejlesztési Program
elismerő cím-2010 | Emberekért az Emberekkel Díj-2010 | Magyarországi Falumegújítási Díj első helyezése-2009
Fontosabb fejlesztések,beruházások: Faluház | Erdei iskola és diákszálló | Idősek otthona | Századagos konyha | Konferencia-központ vendégházzal | Szolgáltatóház | Erdei tornapálya, tanösvény és kiránduló központ | Többfunkciós
fesztiváltér | Játszótér | Köztéri képzőművészeti alkotások

– Aztán miért mégis? Mikor lett főállású?
– A cégnél 1992-ben minden pilótának és szerelőnek felmondtak, hogy vállalkozóként béreljük
a gépeket. Addigra már rájöttem, hogy legalább
annyira jó polgármesternek lenni, mint repülni,
ha nem jobb. Az első év bérét megpályáztam a
munkaügyi központnál, én voltam ez első „közhasznú” polgármester az országban.
– Van-e hasonlóság a két munka között?
– Azonosság, hogy rendszerben kell gondolkodni, innovatívnak, problémamegoldónak lenni, kapcsolatokat teremteni – ott a megrendelőkkel, itt a lakossággal. Örömmel tölt
el, ha emberekkel dolgozom, jó érzést, sikerélményt ad.
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Dicső László 1990 óta Alsómocsolád független polgármestere. Mohácson járt középiskolába,
majd 1984-ben mezőgazdasági üzemmérnökként végzett a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola Repülőgépvezetői Ágazatán. 1995-ben a Pécsi Janus Pannonius Egyetemen humánszervezői,
1998-ban az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervezői képesítést szerzett. A gödöllői Szent
István Egyetemen térség- és vállalkozásfejlesztési menedzserként diplomázott 2001-ben, a Corvinus Egyetem önkormányzati gazdaságszervező szakán pedig 2008-ban. 1998 és 2006 között
többek között változáskezelési tanácsadó, mediátor, multiplikátor tréner és közbeszerzési referns
szakképesítéseket szerzett. Több társadalmi szervezet elnökségi és felügyelőbizottsági tagja (a
TÖOSZ elnökségi tagja és Baranya megyei tagozatvezetője, a Párbeszéd a Vidékért Egyesület FEB
tagja.) Szakmai elismerések: Alsómocsoládért Érdemérem 1998, Magyar Teleházakért 2001, Pro Caritate 2001, Közszolgálatért Érdemjel Ezüst Fokozata 2003, TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett 2005,
Pro Humanitate Baranya 2006, Köllner Ferenc-emlékdíj 2006, TÖOSZ Aranygyűrű 2008, Idősbarát
Polgármester 2009.
– Hogyan éli meg a különbségeket? Pilótaként kap egy megrendelést, mondjuk néhány hektár búza lepermetezésére, és aznap este a jól végzett munka örömével fekszik le. Polgármesterként soha nem érezheti, hogy valamit befejezett, leg feljebb abbahagyja.
– Itt ugyanúgy vannak napi sikerek. Igaz,
többnyire apróbbak. Számomra a siker nem
csak az, ha díjat kapunk, vagy felépül valami, hanem az is, ha levezetek egy jó értekezletet, kijavítok egy anyagot, előadója lehetek
a polgármesterek akadémiájának, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy a munkát apró
részekre kell bontani, így minden egyes fázisban meg lehet találni az örömet. Kivéve
az aláírásban, mert az nem tartozik a kedvenceim közé.
– Mikor érezte úgy, hogy már kitanulta a
polgármesterséget?
– Amikor polgármester lettem, sok problémám volt abból, hogy mindent a lehető legjobban akartam csinálni, de ehhez a munkához nem értettem. A legnehezebb az volt,
amikor a testület döntéseivel nem mindenki értett egyet a faluban. Az első félévben
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szabályosan fizikai fájdalmaim voltak attól a lelki megterheléstől, hogy jól akartam
dönteni, mégis mindenkinek az érveit megértettem, azonosulni tudtam velük. Nehéz
volt elfogadni, hogy nem tehetek mindenki
kedvére. Aztán ebbe is belejöttem, mert folyamatosan tanultam. Most már nincs olyan
helyzet, amiben nem tudok legalább háromféleképpen érvelni.
– Milyen területeken képezte magát?
– Mindig oda mentem, ahol úgy éreztem, van mit keresnem. A polgármesterség
kimondottan az a hivatás, amelyben nem
elég az általános vezetői tapasztalat, szükség van arra is, hogy szót tudjunk érteni a
különféle szakterületek képviselőivel is. A
nap szinte minden órájában más-más ügy,
probléma, fejlesztés kerül elő, nekem azért
kell érteni mindegyikhez, hogy jó megrendelő tudjak lenni. Bonyolult, és nem kön�nyen érthető ez a világ. Így volt ez főleg
közvetlenül a rendszerváltás után, amikor
belefogtam az éppen akkor önállósodott falu vezetésébe. Ez egy állandóan változó világ, ha az ember nem képezi folyamatosan
magát, lemarad.
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– Versenyző alkat? Szépen megélhetett volna ez a település a helyi adóbevételekből
is – mondják sokan, amikor arról esik szó,
hogy könnyű Mocsoládnak, ott vannak a
helyi nagyvállalkozások.
– Ez így van, de ahhoz más polgármester
és más testület kellene. A mi célunk az innováció, a folyamatos fejlődés. Nem a cél tölt
fel, hanem az odavezető út. Miközben ez a
fejlődés kulcsa, egyben a legnagyobb hibám
is: nem állok meg a célban hosszasan ünnepelni, hanem újra a kihívásokat, az ismeretlen utakat keresem.
– Lehet, hogy ez az összefüggés: a repülés,
szárnyalás, sebesség élménye hajtja ebben a
hivatásban is? És mi van azokkal, akik nem
bírják a tempót?
– Elmennek, de ők vannak kevesebben. Akik
maradnak, azok nagyon szeretnek itt dolgozni. A fejlesztések, új kezdeményezések speciális felkészültséget igényelnek, s nem mindig
találunk a faluban vagy a körjegyzőség területén megfelelő szakembereket. Sokan járnak
hozzánk vidékről dolgozni, majd azután letelepednek. Jó nálunk a közösség, a változatos,
sok munka rugalmasságot, ügyfélbarát szemléletet követel.
– Meddig „repül” még?
– Ameddig megfelelek a kétévente kötelező szakmai és orvosi felülvizsgálati feltételeknek – ha a repülőgép-vezetésre gondol.
Polgármester addig leszek, amíg képes leszek
megtartani a falumbeliek támogatását. Saját
mércém szerint pedig addig, amíg a település lakóival közösen értelmes célokat találunk
ki és valósítunk meg. Addig, amíg képesek leszünk partnereket bevonni, együttműködni.
Nem a csodavárásban, hanem a közös cselekvések erejében hinni.


p

Arcok

A muzsikáló
polgármester
Szerző: Kozma Ferenc újságíró

„Amikor zenél az ember, annak örvend, hogy másnak örömet szerezhetett…” – vallja
Kovács Győző, akinek a zene
nem csupán hobbi, hanem az
életének fontos része, hivatás,
akárcsak a polgármesterség.
Vele beszélgettünk arról hogy,
harmonikusan megfér-e egymás mellett a polgármesterség és a harmonika.

– Milyennek látja a települését Boda első
embere?
– Fejlődő, szép település, megbújva a Mecsek oldalában. Innen már csak gyalogszerrel lehet továbbmenni, keresve az erdő jó
levegőjét, egyre feljebb és feljebb, a Jakabhegy felé. De nem csak én tartom szépnek.
Ha megkérdez bárkit, aki már járt a falunkban, biztosan azt mondja, hogy a környéken
az egyik legszebb. Bár bevallom, amikor benősültem, sok minden hiányzott itt ahhoz,
ami a jószívű helybélieken és a kitűnő borokon kívül itt marasztalt volna. A rendszerváltás idején nem volt sem vezetékes ivóvizünk,
sem szilárd burkolatú utunk. A későbbi fejlesztések hatására (ami teljes összközművet
takar) azonban felpezsdült a közösségi élet,
egyre többen jöttek haza, települtek be mások is a csendet, jó környezetet keresve. Ma
öt egyesületünk, közalapítványunk van, a focicsapatunk a megyei első osztályban játszik,
ami nagy szó egy ilyen kis falu életében.
– Miként nagy szó az is, hogy a polgármester zenész is egyben. Hogy fér meg a kettő
egymás mellett?
– Több is belefér az ember életébe, ha lételeme a közösségi munka. Bevallom, nagyon
szeretem a pezsgést.
– Álljunk meg egy pillanatra. Kovács Győző valójában „jött-ment”-nek számít Bodán,
ugyanakkor a benősülése után néhány évvel
már polgármesternek választották. Mi a titka ennek a gyors karriernek?
– Elsősorban a feleségem családja, akiket jól ismertek és szerettek. Másodsorban
a zene. Nem olyan régen készítettek rólam
egy filmet A polgármester címmel, s abban
is elmondtam, hogy valójában fiatalon, a zenekarom révén lettem közismert a környé-
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ken. Amikor Bodára érkeztem már tudták,
ki vagyok, később pedig nemcsak a saját zenénkkel, hanem kulturális szervezőként is
megmozgattam a helybelieket, sokféle rendezvényt hoztam a faluba. A zene és a közéletiség szerencsésen találkozott.
– Honnan a zene iránti vonzalom? Családi indíttatás?
– Semmi előzménye nem volt odahaza Bakonyán, legfeljebb az, hogy édesapám szépen
énekelt, de senki sem játszott hangszeren. Tizenéves koromban lepett meg apám egy Weltmeister harmonikával – alighanem nevelési
célzattal, és talán, mert jó hallásom volt –, és
beíratott a pécsi zeneiskolába. Ám amikor már
úgy hittem, hogy a zongoraleckéket mind megtanultam, lazán kiléptem a kapun, és átmentem
amatőrbe. Zenekart alapítottunk – jómagam
a billentyűs hangszer mögé ültem –, és egyre
több meghívásnak téve eleget, bálokon, ünnepi eseményeken léptünk fel, szép dallamos, valamint rockos zenéket játszva. Sosem felejtem
el, akkoriban a Flamingó zenekarban már komoly Wermona orgonám volt.
– Nem lehetett olcsó.
– Tizennyolcezer-hatszáz forint volt, a hetvenes években egy kisebb vagyon.
– A haknik behozták a pénzt?
– Hírünk lett, befutott a bakonyai fiúk zenekara. Minden pénteken, szombaton és vasárnap zenéltünk teljes őrületben, odaadással.
Átéltük az Edda-korszakot, írtunk saját számokat. Akkoriban nem múlt el olyan hónap,
hogy valahol ne lett volna egy-két olyan bál
a környéken, ahol legalább három-négyszáz
ember mulatott. Nem úgy, mint most. Időközben persze cserélődtek az együttes tagjai
– ekkor változott a zenekar neve Kódexre –,
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Kovács Győző 53 éves, 1990-től független jelöltként, már az ötödik ciklusban választott polgármestere Boda községnek. Gyermekkorát Bakonyán töltötte, 1978as házassága óta él Bodán, felesége női fodrász, egy fiúk van, Attila. 2006-ban
a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetség
alelnökévé választották. Önkormányzati munkásságért 2007-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét. Elnöke a Szentlőrinci Kistérség területfejlesztési bizottságának, a LEADER-közösségek megalakulása óta a Szigetvár–Szentlőrinci SZINERGIA LEADER-közösség alelnöke, valamint 1996 óta a
Nyugat-mecseki Társadalmi Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke.
Az idén március 15-e alkalmából a Baranyai Emberekért Szövetség PRO HUMANITATE díjban részesítette. A Baranya Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja több mint 12 éve. Igazi
közösségi ember, szereti a zenét, billentyűs hangszereken, harmonikán játszik, 1973 óta saját
zenekara van, amellyel az országban sok rangos eseményen szerepelt.

elmentek a régiek, jöttek újak, és végül Del
ta lett a nevünk. Az eredeti ötös-hatos felállásból mára csak én maradtam, s ma is ezen
a néven futunk.
– A siker csúcsa?
– Talán az amatőr zenekarok orosházi fesztiválja, ahol kiváló minősítést nyertünk.
– A felesége mit szól az állandó mulatozáshoz, s hogy – az egyéb elfoglaltságokat is beszámítva – hétvégén alig van otthon?
– Az asszony megértése nélkül biztosan nehéz lenne az életem, de ha olykor szóvá teszi
a dolgot, kedvesen figyelmeztetem, hogy őt
is egy ilyen bálon ismertem meg. Vagy eljátszom a kedvenc dalát, hogy „Jaj, de szép kék
szeme van magának...”
– Volt Edda-korszak, volt más repertoár az
éppen aktuális hazai és nemzetközi tánczene és rock világából. Mit játszik napjainkban a Delta?
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– Teljesen átalakult körülöttünk minden, s mi
alkalmazkodunk a mához. Amikor a működési
engedélyért minősítő vizsgát tettünk, el kellett
játszani többek között a Kék rapszódiát, amivel
ugye, nehéz volna érvényesülni egy bálban. Eleinte
koncertzenéket nyomtunk, és például mi játszottunk a Zi-Zi Labor előtt az Államigazgatási Főiskolán. Tizenhat éve háromfős a zenekar, nyakig a
retro-divatban. Egy énekesnő és szaxofonos mellett szintetizátoron játszom, énekelek, és többnyire vendéglátói, lakodalmas muzsikát adunk elő,
természetesen, kitűnő technikai háttérrel. Mindent, ami sláger, és mindent, amit muszáj, amire
a vendégek vevők, jókedvvel, szeretettel.

Felhívás

Arcok

Jelige: „a polgármester másik oldala”
A Muzsikáló polgármester című cikkünkben olyan polgármestert mutattunk be az olvasóknak, akinek életében
a zene nagyon fontos szerepet tölt be, s a muzsikálást
ugyanolyan hivatásnak tekinti, akárcsak a polgármesterséget. Az ÖNkormányzatban a jövőben szeretnénk hasonlóan „több hivatású” polgármesterek bemutatkozásának teret adni. Kérük jelentkezzenek!

PATINA

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz

Igényes
környezetek,
városrészek
munkálataihoz
szállítunk
kandelábereket,
padokat,rekonstukciós
asztalokat,
szállítunk
kandelábereket,
padokat,
asztalokat,
táblatartókat,
terelőoszlopokat,
kutakat,
elkészítünkterelőoszlopokat,
egyedi installációkat
antik és modern stílusban.
táblatartókat,
kutakat,
elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.

P

1201 Budapest, Attila u. 37.
– Úgy érzem, a zene nagyon fontos az ön életében…
P Tel.: (1) 283-0155
– Valóban. Nemcsak játszani, hallgatni is sze- 1201Tel/fax:
(1) 283-1282
Budapest,
Attila u. 37.
patina@t-online.hu
(1) 283-0155
retem. A mindennapi robot után kitűnő kikap- Tel.:E-mail:
Web: www.patinaontode.hu
Tel/fax: (1) 283-1282
csolódás. Amikor meg játszunk, az ember annak E-mail: patina@t-online.hu
örvend, hogy másnak örömet szerezhetett. Lá- Web: www.patinaontode.hu
tom a mosolyt az arcokon, a jókedvet, egy-két
hálás pillantást, s ez olyan élmény, ami a következő napok hangulatát is meghatározza.  
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Norvég–magyar kapcsolatok
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Az Önkormányzati kapacitásépítési program 2009–2010 című projekt keretében 2010.
április 14 és 18. között először került sor Oslóban norvég–magyar munkamegbeszélésekre. Az izlandi vulkán jóvoltából a Polgármester Akadémia irányító bizottságának
egyes tagjai el sem tudtak indulni, mert akkor már nem szálltak fel a repülőgépek Magyarországról. Az egy nappal korábban induló delegációtagok viszont három nappal
tovább élvezhették a norvég vendégszeretetet, ugyancsak a légtérzár miatt. A közlekedési káosz, a 28 órás hazafelé buszozás sem tudta azonban megingatni a résztvevőket abban, hogy közös érdek mindent megtenni a két ország közötti kapcsolatok
további fejlesztéséért.

a”

olgárében
álást
esterk hakozá-

n.

magyar önkormányzatiság fejlesztéséről. Norvégia lakossága félmagyarországnyi, 4,8 millió
fő, ám területe a miénknek többszöröse: 342 ezer
négyzetkilométer. Az érzékletesség kedvéért,
Osló és a legészakibb norvég város távolsága
akkora, mint Osló távolsága Rómától.

Sigrun Vågeng, a KS főtitkára Zongor Gáborral, a TÖOSZ főtitkárával

aihoz

A közös szakmai munka alapfeltétele az volt,
hogy a magyar küldöttség tagjai előbb megismerkedjenek a norvég közigazgatási rendszer és
az önkormányzati érdekvédelmi rendszer felépítésével, annak történelmi sajátosságaival. Ezután
kezdődhetett meg az interaktív közös munka a

Van pénzük, a kérdés: miből?
A problémák felsorolásakor norvég partnereink
csak nagyon ritkán hivatkoztak a pénzhiányra.
Ami egy magyar önkormányzatokkal foglalkozó
szakmai megbeszélésen szinte elképzelhetetlen volna. Vagyis nekik van pénzük, a kérdés: miből?
Norvégia gazdasága ún. vegyes gazdaság,
amelyben a kapitalista piacgazdaság a meghatározó, de egyértelműen megmutatkozik az állam
ellenőrző-gondoskodó részvétele is. A norvég
olaj- és gázkitermelésből származó jövedelmet
állami nyugdíjalapba fektetik, így érik el, hogy
a jövő generációi is részesüljenek ezeknek a
bevételeknek a hasznából. A befektetési alap
pénzügyi forrásként szolgál hosszú távú befektetésekhez megbízható vállalkozásoknál a világ
minden táján. Az alap befektetési stratégiájának
meghatározó elvei: a nyitottság és az etikai megfontoltság. A halászat és más termelési szektorok is hozzájárulnak az ország magas életszínvonalához és a magas árszínvonalhoz is, amely
a legutóbbi kutatások szerint Oslót a világ legdrágább városai közé emelte.
A norvég közigazgatás berendezkedése erősen
centralizált, amely azonban kevéssé okoz problémát egy olyan országban, ahol a világos szabályok
mellé megfelelő politikai kultúra és a mindenki
által tiszteletben tartott közös cél társul: az állampolgárok magas színvonalú szolgálata.
A KS székháza Oslóban
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Az

A költségvetés tervezésében az első pillanattól aktívan részt vesz az önkormányzati szövetség, az ezzel kapcsolatos játékszabályokat
minden fél maradéktalanul betartja. Számunkra
hihetetlennek tűnhet, de Norvégiában egy önkormányzati szövetség van (Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetsége, rövidítése norvégul: KS), amelynek minden önkormányzat tagja. A szövetség teljesen jól kiépített
infrastruktúrával rendelkezik, saját székházuk
van, (lásd a fotót az előző oldalon) tagdíjból gazdálkodnak, a minisztériumoktól bizonyos feladatok ellátására kapnak támogatásokat. A KS
központjában 230 alkalmazott dolgozik, és kilenc regionális irodájuk működik. Ezekre a nagy
földrajzi távolságok miatt van szükség, például
az északi, gyéren lakott területek egészen más
problémákkal küzdenek, mint a nagyobb városok délen.
A KS szervezetén belül működik a jegyzők szövetsége, munkatársai tanácsadói feladatokat látnak el az önkormányzati vezetők testületei mellett.
Ide tartozik az önkormányzati cégek szövetsége is, külön elnökséggel és szervezeti egységekkel. Ez a szövetség a munkaadói érdekképviseleti tevékenységeket látja el, vagyis ők folytatják
le a bértárgyalásokat a munkavállalói érdekképviseletekkel.

Az önkormányzati szövetségnek saját kiadója van, amely gazdaságilag teljesen független.
Norvégiában az önkormányzatok minden helyi képviselőnek és közalkalmazottnak előfizetik a KS kiadója által heti rendszerességgel
megjelentetett újságot, ami közéleti és aktuális információkat tartalmaz. A hetilapnak van
egy rendszeresen megjelenő melléklete is, ez
elsősorban a KS híreit közli. Mindezen túl,
az önkormányzati szövetség rendelkezik egy
tanácsadó céggel is, amely rendezvényszervezéssel és szaktanácsadással foglalkozik, az
önkormányzatok közvetlenül fordulhatnak
hozzájuk a megrendeléseikkel.
Látogatásunk során betekinthettünk a fent
említett intézményrendszer működésébe, találkoztunk néhány intézmény vezetőjével. A
beszélgetések során kiderült, hogy a jelenlegi
szervezetrendszer kiépítése itt sem ment kön�nyen. Norvégiában is hosszú volt az út, hiszen
az 1903-ban alakult városszövetség és az 1923ban alakult vidéki önkormányzati szövetség
1972-es egyesülésével jött létre a mai egységes önkormányzati szövetség (KS).
A norvég tapasztalatcsere hasznos volt, hiszen betekintést nyerhettünk egy jól működő
ország jól működő önkormányzati érdekképviseleti rendszerébe, bőven kaptunk útravalót

A Polgármester Akadémia Irányító Bizottságának két tagja Dicső László, Alsómocsolád
és Nagy Gáborné, Dunaföldvár polgármestere Csiky Ildikóval, az ÖNkormányzat főszerkesztőjével
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ahhoz, hogy újragondoljuk a magyar rendszer
továbbfejlesztésének irányait, lehetőségeit. 
A szövetség jövőképe a hatékony és független önkormányzati szektor, amely az
állampolgárok igényeire összpontosít.
A küldetésük, hogy az önkormányzati
szférában a leginkább preferált fejlesztési partnerekké váljanak. Fő célok: minőség, hatékonyság és az innováció.

Oystein Haugen nemzetközi projektmenedzser

Elita Cakule, a KS nemzetközi részlegének vezetője

Az időről és
a pénzről

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

Összevont számunkban egyszerre adunk hírt a márciusi és az áprilisi
képzési fordulóról. Alább három előadó és kétszer hat polgármester
véleményét olvashatják a két legfontosabb dologról: az időről és a
pénzről. Pontosabban: az idővel való gazdálkodásról és a pályázati
pénzek megszerzésének és elszámolásának nehézségeiről.

A tréning nem csodaszer
Jenei Ágnes, a Corvinus Egyetem oktatója, tréningcsoport-vezetői tanúsítvánnyal
rendelkező trénere. Doktori (Ph.D.) fokozatát a kommunikációs tudományok terén szerezte 2007-ben. A Polgármester Akadémia márciusi képzésében mint témavezető és tréner vett részt, valamint ő írta a tréninghez kapcsolódó„Hatékony
időgazdálkodás és önkormányzati kommunikáció” című jegyzetet.

– Mit foglal magában a tréningcsoportok
vezetése? Miben különbözik a tréning a hagyományos képzéstől?
– Az intenzív, általában két-három napos
strukturált tréning csoportos formában történő tapasztalati tanulásra nyújt lehetőséget.
Én személyes- és társas készségek fejlesztésével foglalkozom. Az ilyen típusú munka gyakran részeleme egy teljes szervezetfejlesztési
programnak. Fontos, hogy a képzés tartalmának kialakítását pontos igényfelmérés és
szükségletelemzés előzze meg; az eredmény

figyelembevételével különféle készségek fejlesztését célzó tréningek szervezhetők vezetők,
valamint a különféle munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak részére. A legismertebbek: a csapatépítő, az együttműködés-fejlesztő,
az asszertivitás-fejlesztő, a kommunikációs, a
konfliktuskezelést fejlesztő, a tárgyalástechnikai ismereteket nyújtó, a közszereplésre felkészítő, az önmenedzselés-önszervezés-fejlesztő és az időgazdálkodás-fejlesztő tréningek.
Speciális igényekre természetesen további tematikus képzések építhetők (ügyfélkapcsolati, értékesítési, az interjúkészítés technikáját
fejlesztő tréningek).
– Az idő egyszerre ellenségünk és barátunk;
a vele való gazdálkodásra meg lehet tanítani bennünket?
– Gyakorlással minden készség fejleszthető.
Kérdés persze, hogy a résztvevők szükségét érzik-e a változtatásnak. Az előzetes igényfelmérésből az derült ki, hogy a polgármesterek szí-

www.toosz.hu

vesen elsajátítanának néhány olyan technikát,
amelyekkel jobban „kézben tudják tartani” az
időt. Tele vannak sürgős és fontos feladatokkal, életük jelentős része azonnali beavatkozást igénylő tevékenységekből, „tűzoltásból”
áll, miközben – főleg a kisebb települések polgármesterei – minden egyes lakos apró-cseprő gondját megpróbálják orvosolni. Ilyen körülmények között az „igazán fontos”, de nem
sürgős dolgok elvégzése gyakran csak álom
marad, miközben a stressz, a hajszoltság érzése, a „szűkös” 24 órának való kiszolgáltatottság érzése egyre csak nő.
A tréning nem csodaszer; az ott megismert és
kipróbált technikák rutinos alkalmazása csak kitartó gyakorlással érhető el. Jó hír viszont, hogy a
gyakorlására szánt idő megtérül: napi nyolc perc
tervezéssel minden nap egy órát takaríthatunk
meg (és fordíthatunk arra, amire sosem marad
idő, pedig milyen fontos lenne…).
– Mit szeretett volna mindenképpen átadni
a polgármestereknek?
– Félreértés ne essék: ez a tréning nem arról szól,
hogy hogyan lehet még többet, még gyorsabban,
még rövidebb idő alatt bezsúfolni az egyébként is
túlzsúfolt életünkbe. Ezen a képzésen olyan eszközöket lehet elsajátítani, amelyekkel a személyes
értékeinken, céljainkon alapuló tevékenységeinket
fogjuk eredményesebben menedzselni.
A tréning résztvevői először eszközöket kapnak az önvizsgálathoz, szembesülnek saját időgazdálkodásuk fő motívumaival, beazonosítják a legfontosabb időrabló tényezőket az életükben. Ezek
után megismerkednek az értékalapú tervezés lényegével és eszközeivel. Különféle gyakorlatok segítenek abban, hogy megfogalmazzák a saját életüket vezérlő értékeket, tisztázzák a legfontosabb
szakmai és magánéleti szerepeiket és az azokhoz
tartozó hosszú távú célokat. A személyes értékek,
szerepek és célok alapján megfogalmazott felada-
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tokat már csak be kell tudni tervezni a heti-, illetve
a napirendbe. Ehhez a résztvevők olyan módszereket sajátítanak el, amelyek segítenek a legfontosabb
feladatok meghatározásában, rangsorolásában, s
azok betervezésében a heti-, majd a napirendbe.
A tréning végén néhányan elmondták, hogy már
is elkezdték a módszer kipróbálását. Ha kitartóak
lesznek, sikerrel járnak.
– Ön a munka és a három kisgyerek mellett
hogyan osztja be az idejét?
– Értékalapú tervezéssel. Három gyerekkel
nem lehet másképp... Működik, még az olyan
kritikus helyzetekben is, amikor az aznapra
szóló forgatókönyv teljesen felborul.
– A varázsige a napi nyolc perc tervezés?
– Igen, de hangsúlyoznám: a napi nyolc
perc értékalapú tervezés. Ugyanis, az értékalapú tervezés a kulcsa annak, hogy az aktuális feladataimat el tudjam helyezni egy tágabb
perspektívában; hogy tisztában legyek azzal:
a napi elfoglaltságaim hogyan illeszkednek a
saját értékeimen alapuló céljaimhoz.
– Idézett egy amerikai mondást, hogy minden nap nyelj le egy békát, vagyis egy nehéz
feladaton legyél túl…
– Igen, érdemes így kezdeni a napot, mert ha
halogatjuk a legfontosabb feladatot, a végén nem
fér bele a 24 órába. Természetesen célszerű figyelembe venni, ki mikor van a napi teljesítőképessége csúcsán, és arra az időszakra betervezni a
legnagyobb koncentrációt igénylő tevékenységet.
Egy polgármester – ahogy a vezető beosztásban
dolgozók nagy része – azonban ezt nem teheti
meg; a legfontosabb, elmélyülést igénylő feladatok megoldásával meg kell várnia, amíg a település élete elcsendesedik. Addig pedig az ott lakókat
hallgatja meg, jön-megy, intézkedik, problémákat old meg. Nem mindegy, hogy ezekben az ese-
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tekben hogyan kommunikál. A tréning második
napja nem véletlenül fókuszált a kommunikációra. A személyes eredményesség szorosan összefügg a kommunikációval, a polgármester esetében különösen. Egyértelmű és pontos használata
megkönnyíti időgazdálkodását is.
A második nap tehát a polgármester kommunikációját jártuk körül, konkrétan azt, hogyan
érdemes kommunikálnia vezetőként és közszereplőként. Egyrészt azzal foglalkoztunk, miért
célszerű vezetőként arra törekednie, hogy a hatalmi pozíciójából fakadó gátakat lebontsa közte és beszélgetőpartnere között, s hogy melyek
az empatikus, értő, aktív hallgatás, valamint a
partnerorientált, együttműködő kommunikáció technikái, illetve a motiválás és értékelés
megfelelő kommunikációs formái. Másrészt
azokra az eszközökre fókuszáltunk, amelyek
használata egy nyilvános beszéd megtartásakor növeli a polgármester hitelességét és hatásosabbá teszi mondanivalóját.

– Úgy látja, hogy játékos formában a felnőttek is könnyebben értenek meg ilyen folyamatokat, területeket?
– Bizonyos készségek elsajátításához nem
elég az elméleti tudás, és nem megfelelő a
frontális, „mit” alapú tudás közvetítésére alkalmas frontális oktatás. A „hogyan” alapú
tudást mindenki a saját bőrén keresztül megtapasztalva sajátíthatja el. Biciklizni nem lehet megtanulni frontális oktatás keretében.
Az elméleti ismeretek jól jönnek, de ki kell
próbálni, hogyan lehet előrehajtani a kerekeket anélkül, hogy felborulnánk. Erre jó a
tréning. Ráébreszt, tudatosít, védett környezetben helyzetet teremt bizonyos technikák, stratégiák kipróbálására. Fontos, hogy
a csoporttagok visszajelzést adnak egymásról, a próbálkozásokról, tudatosítják, hogy
az egyes helyzetekben mi a szerencsésebb
eljárás. Nemcsak a biciklizés titka az élesben végzett kitartó gyakorlás…

Hangsúlyos az önkormányzati kommunikációban
a nyilvános szereplés
Bajnok Andrea, a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar kommunikációs tanszékének egyetemi adjunktusa. Társadalmi kommunikációt oktat, kommunikációs gyakorlatokat vezet. Ezen kívül szinkronrendezőként dolgozik.
– A két feladat- és érdeklődési kör témájában is, környezetében is teljesen más. Van
kapcsolódási pont?
– Nincs, talán a nyilvános szereplés módját tudnám említeni.
– A hatékony időgazdálkodással kapcsolatos tréning mit tárt fel?
– A témában nálam sokkal járatosabb két
kolléganőmmel, Máthé Judittal és Jenei Ág
nessel együtt készültünk fel a tréningre, és az
ő tapasztalataikra támaszkodva szabtuk pol-
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gármesterekre a tematikát. Mondanivalónk
egyik leghangsúlyosabb pontja az időmátrix
volt, vagyis annak a felismertetése, hogy tevé-

kenységeink kategorizálhatók a sürgősség és a
fontosság tengelye mentén. Az igazán lényeges tevékenységeink nem sürgősek, de fontosak. A ráébresztést tartottuk fontosnak: például mennyi időt szánnak polgármestereink
a sürgős teendőkre, és mennyit a fontosakra,
vagyis azokra a tevékenységekre, amelyek az
értékeiknek megfelelő tettekről szólnak, amelyek egybevágnak céljaikkal. Az időgazdálkodás értékalapú megközelítése ez.
– A kommunikáció mennyire lényeges része
a vezetői munkának?
– Minden területén jelen van. Egy polgármesternek nyilvános szereplőként és vezetőként is
helyt kell állnia. Nyilvános szereplőként az őt megválasztó közösség és a nagyobb nyilvánosság előtt
kell gyakran, akár napi szinten ügyesen kommunikálni, vezetőként a hivatal dolgozóival, illetve a
képviselő-testület tagjaival kell szót érteni.
– Melyiket tartja a leghasznosabb vezetői
stílusnak?
– Többféle játékkal próbáltuk szemléltetni, hogy milyen különbségek vannak az egyes
vezetői stílusok között, például milyen az autokrata vezető, aki a legapróbb részletekig ellenőrzi a beosztottak munkáját, vagy a laissez-faire típusú vezető, aki kellő mennyiségű
útmutató nélkül hagyja magára a szervezetet.
A kettő közötti egyensúlyt a demokrata vezető igyekszik megtalálni.
– Függ a befogadó közegtől, hogy neki hogy
kell viselkednie?
– Minden esetben. A befogadó közeghez
igazodnia kell: például úgy, hogy milyen nyelvi fordulatokat használ, mennyire fejti ki a
mondanivalóját, de a saját értékrendje határozza meg a viselkedését, és attól nem tér el
a befogadó közeg miatt.

– Lehet-e befolyásolni egy felnőtt, érett ember stílusát?
– A kommunikációs stíluson belül például a beszédstílus, a beszédtechnika életünk
végéig alakítható, változtatható, korrigálható, természetesen nagyon sok gyakorlással.
A vezetői stílus fiatalabbaknál, tapasztalatlanabbaknál kialakulatlanabb. Az idősebbeknek,
gyakorlottabbaknak is lehet ötleteket adni arra vonatkozóan, hogyan lehet másképp, hatékonyabban, jobban csinálni. A csoportomban ülő polgármesterek örömmel mondták el
saját tapasztalataikat, hogy egyes módszerek
mitől működnek, mások pedig mitől nem. A
munka workshop jellegét az adta, hogy a saját tapasztalataikat is megosztották egymással. Az általuk ismertetett technikákat beazonosítottuk.
– A közszereplés gyakorlása során men�nyire tudták a résztvevők használni saját
adottságaikat?
– Polgármesterként az önkormányzati kommunikáció egyik hangsúlyos területe a nyilvános szereplés. A polgármesterek számára kihívást jelenthet például a közmeghallgatás vagy
a falugyűlés, ahol mindig elhangoznak kellemetlen kérdések, amiket meg kell válaszolni.
A nyilvános szereplés kapcsán azokat a helyzeteket igyekeztünk modellezni, amelyekben
gyakran érkeznek váratlan kérdések, nem ritkán azzal a szándékkal, hogy a nyilvános szereplőt nehéz helyzetbe hozzák, meg/összezavarják. A csoportomban ülő polgármesterekről
kiderült, hogy rutinos közszereplők, kiváló
egyéniségek, akiknek kisugárzásuk van. Nem
véletlenül polgármesterek. A tréning során hihetetlenül sikeresen oldották meg a helyzeteket, feladatokat. Ezeknek a gyakorlatoknak is
ráébresztő funkciójuk volt, hogy aha, tényleg
ez a probléma, és így lehet jól kezelni. Ezután
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a „te hogyan szoktad ezt megoldani, nálad
hogy működik” következett, vagyis megint a
tapasztalatcserét tartottuk fontosnak. Javasolták, hogy a későbbiekben foglalkozzunk a sajtószerepléssel is; a polgármesterek instrukciókat, segítséget várnak a médiaszerepléseikhez.
Például hasznos lenne egy kamerás gyakorlat
a felvételek visszanézésével és elemzésével.
Ugyanígy az írásbeli kommunikáció fejlesztésére is megfogalmazódott az igény.
– Úgy látja, közösségé alakult a Szemere csoport?
– Igen, mintha évek óta együtt dolgoznának, lenyűgöző kreativitással, együttműködéssel, példa értékű egymásra figyeléssel, empátiával. Nekem az elmúlt évek egyik legnagyobb
szakmai sikerélménye az volt, hogy velük dolgozhattam.

A jó kommunikációval
a vezető sok időt megtakarít
Máthé Judit a Közgazdasági Egyetem külgazdaság szakán végzett,
húsz évig külkereskedő volt. 1998.
óta foglalkozik HR-rel, egy ideig „fejvadászként” dolgozott, majd HR vezetőként. 2001 óta tart tréningeket,
illetve a munkavállalói oldalnak segít élethelyzetek, problémák megoldásában.
– Melyik a könnyebb, a személyes vagy a
csoportos tréning tartása?
– A húsz fő még nem okozhat gondot, nagyon élveztem a márciusit, mert aktív és lelkes volt a csapat.
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– Hogy látta, mennyire tudnak gazdálkodni az idejükkel a csoportjában lévő polgármesterek?
– Nálam voltak a legtapasztaltabbak, akik
már a sokadik ciklusukat töltik. Ők nagyon
leterheltek. Megbeszéltük, hogy ez olyan hivatás, amely ezzel jár. Szűk keretek között
lehet értelmezni azt a rugalmasságot, amit
az időgazdálkodás, vagy annak az ismerete nyújt. Elsősorban nem technikát tanítottam, hanem azt, hogyan mérjék fel, mi az,
ami az életükben igazán fontos – nem megkülönböztetve a magánéletet és a munkát.
Sok mindent elmondtak arról, hogy mi határozza meg a mindennapjaikat, és valóban
rettenetesen elfoglaltak.
– Ön is tanul ezekből a tréningekből?
– Mindegyikből. Ez talán a legizgalmasabb benne.
– Hogyan lehet valakit ráébreszteni arra:
mi a sürgős, melyek a fontossági sorrendek,
ha esetleg ő nem úgy látja?
– Az a sürgős, ami azonnali beavatkozást
igényel. Klasszikus példa erre a mobiltelefon csörgése. Amiért azonnal nyúlunk és
felkapjuk. A fontosságnál nem mi mondjuk meg az érintett számára, hogy mi tartozik ide, hanem rávezetjük, hogy ő gondolja végig az adott esetben. Nyilván nem
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lehet, hogy mindig sürgős és fontos szituációban tartózkodjon az ember, mert akkor
állandó kritikus helyzet az élete. Lehetőleg
ott legyen, és azt csinálja, ami nem sürgős,
de nagyon fontos. Ide tartozik például a feltöltődés, vagy az előkészületek: éppen azért,
hogy valamihez ne csak akkor nyúljon, amikor már ég a ház.

– Hogy sikerül a példákat kiválasztani, ös�szeállítani?
– Egyrészt van egy példatárunk, másrészt
kreatívak vagyunk, magunk találunk ki sok
helyzetet. Jártam drámapedagógiára, hogy a
tanári munkámat segítsem, ahol sok impulzust kaptam, hogyan lehet improvizálni, illetve improvizáltatni.

– A két nap anyagából mit érzett a leglényegesebbnek, amit mindenképpen szeretett volna átadni a polgármestereknek?
– Azt, hogy az ember az életét saját maga szabja meg. Akkor érzi jól magát a bőrében, amikor úgy látja, hogy nagyrészt a saját döntései mentén cselekszik. Akkor nem
vagyunk állandó stresszhelyzetben, ha hatásunk van az eseményekre, nem más rángat
bennünket, vagy nem tudjuk, mi és hogyan
lesz. A kommunikáció területén a polgármesterek előre jelezték, mi érdekli őket. Itt
az a fontos, hogy lefelé, felfelé és párhuzamosan, minden irányba ne csak akarjunk valamit átadni, hanem adjuk is át. Általában
az emberek úgy vélik, ami a saját fejükben
természetes és világos, az a másik fejében is
ugyanúgy jelenik meg. Az időgazdálkodással azért tárgyaltuk együtt a kommunikációt, mert a jó kommunikációval a vezető időt
tud megtakarítani. Nincsenek felesleges körök, félreértett feladatok.

– Képesek lesznek használni az itt hallottakat és tapasztaltakat a polgármesterek?
– Mindegyikőjük másképpen. Általában
egy tréning alapján nem változtatnak az emberek az életmódjukon, de már a tudatosítás
is fontos előrelépés. Az is eredmény, hogy
megerősítést kapnak arról, hogy amit eddig
végeztek, jól tették.


– A nyilvános beszéd tartásában milyen fogódzókat tudott a tréning nyújtani?
– Tapasztalt emberekről volt szó, de azért
adtunk néhány szempontot, továbbá kialakítottunk olyan helyzeteket, zavaró körülményeket, amelyeket kezelni kellett. Bár elmondásuk szerint az életben ilyen helyzettel
még nem találkoztak, jól reagáltak, arcizmuk
sem rándult.
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Ha kell, tudjunk nemet mondani
Szerző: Hajós Anna újságíró

A polgármester akadémisták a Ménesi úti oktatási központban megtartott hatodik képzési alkalommal azzal a kinccsel foglalkoztak, amiből a polgármestereknek talán a pénznél is kevesebb van: az idővel. A fő kérdés az volt, hogy miként
gazdálkodjunk az idővel. A napi és a heti időbeosztás szakszerű tervezésével, a
sürgős és a fontos feladatok szigorú megkülönböztetésével, azzal, mennyi időt
lehet nyerni a jó kommunikációval, a félre nem érthető világos beszéddel, s azzal,
ha megtanulnak a polgármesterek nemcsak igent, hanem nemet is mondani.
Horváth Jánosné,
Parasznya polgármestere
Tudatosan tervezünk,
ám az élet osztja be az időnket

– Parasznya Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc közelségében található. Két irányból is megközelíthető: Sajószentpéter felől a 26os úton, vagy a lyukóbányai úton, ez azonban
sajnos, nincs karbantartva a bánya bezárása óta.
A lakosok száma 1270 és 1300 között változó, az
elvándorlás és a halálozás miatt; nagyon kevés a
születés. Sok a munkanélküli a településen.
Általában reggel fél hétkor kezdek, attól
függően, hogy mennyi sürgős és fontos feladat vár rám. Van, hogy délután hatkor, de

előfordul, hogy este nyolckor fejezem be a
napi munkát. Hétkor jönnek a közmunkások, általában előző nap elkészítem a következő napi feladatsort a havi terv alapján, de
ha az időjárás ezt borítja, változtatni kell.
Akkor a megelőző félórában fejben igyekszem összeállítani, mit kívánok velük elvégeztetni, és azután közlöm velük. Nyolc
órakor kezdődik a munka az önkormányzatnál. A hivatalban találkozom a körjegyzőség munkatársaival, megadom számukra az esetleg szükséges felvilágosításokat.
Nincs semmi üresjárat, hiszen a kis településeken a lakosok elvárják, hogy a polgármesterrel beszélhessenek, bár egyáltalán
nem biztos, hogy én leszek az, aki megoldja a problémájukat. De meghallgatom, és
azután irányítom az ügyintézőhöz, aki érdemben fog segíteni. A napi tevékenység
8-tól délután 4 óráig az ügyfelek fogadása,
a lakosság gondjainak, bajainak megbeszélése, esetleg tárgyalás a települést felkereső
vállalkozásokkal, cégekkel, amelyek munkájukat kínálják. Csak négy óra után van
lehetőség az alkotó jellegű munkára. Általában én készítem a pályázatokat, méghoz-
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zá benn a hivatalban, mert ha hazaviszem,
a család elvonja a figyelmemet. A támogatóm ebben az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő nonprofit kft.-jénél
egy fiatal pedagógus, aki sokat segít, a kezem alá dolgozik. Ez azért is fontos számomra, mert látom, hogy van olyan fiatal
a településen, akire majd a munkát rá lehet hagyni. Ő is itt született, érdekli a település sorsa, s ugyanazokat az érzéseket
látom benne, mint amilyenekkel én kötődöm, igazi harcosként Parasznyához.
A gyakorlatban nehéz az időbeosztással
kapcsolatban itt elhangzottakat alkalmazni.
Beszéltük ebédnél a kolléganőimmel, hogy
mi sem minden terv nélkül indulunk neki
a napnak és a hétnek. Tervezek, á, b, és c
pontokban, kék és piros és zöld tollal, nem
határidő naplóba, hanem füzetecskébe írom
előző nap, hogy kit kell felhívnom, kinek
levelet írnom, kit kell keresnem mindenképpen, kivel kell bizonyos dolgokat megbeszélni. Ha viszont nem sikerül, van úgy,
hogy az egész oldalt másolhatom másnapra, mert nem úgy jött össze a napom. Tudatosan tervezünk, ám az élet beosztja az
időnket. Napi ötven-hatvan hívást kapok
a hivatali és a mobiltelefonomra. Most is
ebédidőben megnéztem a telefonom, jött
egy pályázati értesítő, amely 15 napon belüli hiánypótlást kér, tegnap pedig egy már
megnyert 248 milliós pályázat szerződéskötéséhez kértek további iratokat, amelyeket
25 napon belül be kell adni. Ezt belvízrendezéshez kapjuk, aminek nagyon örülök, hiszen többször volt már vis major helyzet nálunk, viszont a 25 nap nagyon kevés ahhoz,
hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel hatékonyan tudjunk együtt dolgozni. Holott
ez – éppen, ahogy az előadáson is elhangzott – sürgős és fontos feladat.
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Végül is a legutolsó mindig a család és a barátok. Ezt nagyon sajnálom, óvónőként mindenre jutott időm, mert már a munkám a kisujjamban volt, s a sok szabadidővel könnyű volt
a kapcsolattartás a barátokkal. Most nem így
van. … A 400 milliós költségvetésünkből szűkösen jövünk ki, hiszen van iskolánk, óvodánk.
Igyekszünk könnyebbé tenni azoknak az életét
is, akik valamilyen betegséggel küzdenek; betegszállítással is foglalkozunk. Egy városi polgármestert ilyesmivel nem keresnek meg.

Péntek Gyuláné,
Szilvágy polgármestere
Az én szabadidőm a köz szolgálata

– 1998-tól vagyok polgármester Szilvágyon.
Falunk Zala megyében, Lenti kistérségben, Göcsej szívében van, szép környezetben, erdővel
körülvéve. A lakosság száma sajnos csökkenő,
alig haladja meg a kétszázat, de remélem, ez alá
nem fogunk esni, s nem lesz „beszédes” szó a
nevünk, Szilvágy ugyanis eredetileg kiszáradt
patakot jelent. A településen csak az önkormányzat a foglalkoztató, közcélú munkásokat,
falugondnokot, házi gondozót, településőrt alkalmaz. Egy-két vállalkozó van, ők a Zala Erdő Rt.-nek dolgoznak. A szilvágyiak többsége a környező településekre, Zalaegerszegre,
Csesztregre és Lentibe jár munkába.
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Nemcsak mint polgármester dolgozom a
településen, hanem valóságos mindenesként.
Egy kiemelkedően közhasznú civil szervezetet alapítottam 1999-ben, nagyon büszke
vagyok rá, hogy jól munkálkodik, az önkormányzattal szoros együttműködésben. Egyik
fő célunk segíteni a lakosság szabadidejének hasznos eltöltését. Van népdalkörünk
és néptánc csoportunk, amelyek 2007-ben
Megyei Közművelődési Nívódíjban részesültek. Ezen kívül könyvtárosként is dolgozom, a teleházat és az eMagyarország Pontot működtetem, írom és koordinálom az
önkormányzat és a civil szervezetek pályázatait. A gyerekeim már felnőttek, özvegy
vagyok, ezért tudom mindezt elvégezni.
Igaz nem nyolc óra a munkanapom, hanem
sokkal több, sőt a hétvégék is a közügyekkel telnek. Szívesen dolgozom, és örülök
annak, hogy nagyon jó közösséget sikerült
kialakítani a településen. Az egyik fontos
célkitűzésünk a falukép megújítása volt, a
parkosítás, a virágosítás, nagy pályázatokban ugyanis nem gondolkodhatunk. Az önerőt csak hitelből tudnánk előteremteni,
és az is véges, hogy mennyi hitelt kap egy
kistelepülés. Ezért is jó, hogy létezik a civil szervezetünk, mert meg tudom választani, hogy mint önkormányzat, vagy mint
civil szervezet adom be a pályázatot. A civileknek ugyanis az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban 100 százalékos a
támogatottsága. Itt viszont az a gond, hogy
mindegyik utófinanszírozásos, az egyesületnek pedig még nehezebben előlegezi meg
a hitelintézet a szükséges összeget. Minden
sikernek nagyon tudok örülni, nemcsak a
többmilliós beruházásnak, hanem akár egy
100 ezer forintos pályázat megnyerésének
is. A civil szervezetünknek negyven tagja van, az együttesek tagjai mellett termé-
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szetesen a képviselő-testület is teljes egészében. Néha nevetünk azon, hogy most
képviselő-testületi vagy egyesületi tanácskozáson vagyunk…
Természetesen van naptáram, és abba előre beírom mindazt, ami fontos; hogy hová kötelező elmenni, melyek a határidős feladatok.
A napi teendők jönnek maguktól, nem lehet
előre megtervezni. Mindenkit ismerek, megállítanak az utcán, otthon is felkeresnek este,
vasárnap este meg bármikor. Hogyha valakinek fénymásolnia kell, akkor megyek és lemásolom, mert az illetőnek akkor fontos, hogy
meglegyen. Az én szabadidőm a köz szolgálata. Nem tudok és nem is szeretek nemet mondani, nem is gyakran fordul ez elő, mert mindenre próbálok megoldást találni.
A célom, hogy a lakosság hosszú távon is
jól érezze magát Szilvágyon. Szerintem egy
településen meglátszik, ha a polgármester
nő. A virágosításra meg a rendezvényekre,
az emberek szociális és kulturális igényeire
mi, nők több gondot fordítunk. Szeretném,
hogy szép, virágos legyen a falu, nemcsak a
közterek, hanem a porták is; hetedik éve veszünk részt a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen, és majdnem minden
évben nyertünk valamit; tavaly például 100
ezer forint értékű növényt, amelynek egy részét még ősszel megvásároltuk, most pedig az
egynyáriakat vesszük meg. A kultúrház felújítására pályáztunk, idén játszóteret és sétányt
építünk, gyermek-, és ifjúsági szállást. Most
készült el az erdei iskola tornapályája. Nemcsak a helyi gyermekekben gondolkodunk –
az ő számuk 35 –, hanem szervezünk nyári
tábort is. Jó a kapcsolatunk a környező településekkel, a rendezvényeinkre is meghívjuk
őket. Idén csatlakozva a Kulturális Örökség
napjaihoz, szeptember 18-án tartjuk a Szilvafesztivált, amelyen a göcseji hagyományokat

idézzük fel, már negyedik alkalommal. Az
egész megyéből és a határon túlról is érkeznek vendégek. Tavaly például 35 fajta szilvás
ételt készítettünk. Bízom abban, hogy tíz év
múlva – az infrastrukturális felzárkózás után
– minden adott lesz ahhoz, hogy jó közösségként működhessünk, és jól érezzük magunkat kis falunkban.

Gyurkó Béla,
Domoszló polgármestere
Sáfárkodjunk jól az értékeinkkel!

– Büszkén vallom, hogy én vagyok a világ legszebb településének a polgármestere.
A Mátraaljának déli lankáin található Domoszló, 2159 lakossal. Befogadó, vendégszerető község, a Mátrai Történelmi Borvidék
egyik reprezentánsa. Nálunk terem a híres
Domoszlói Muskotály, amely a 60-as, 70es években megteremtette a mátraalji borok nyugati exportját. Ez meghatározza az
ottani emberek életét, mert tradicionálisan a szőlővel és a bogyós gyümölcsök termesztésével foglalkoznak. A térség Eger és
Gyöngyös közötti települései egyre inkább
felfedezik a falusi turizmus lehetőségeit
is. Sokaknak ad még munkát a hazai villamos energia 10-15 százalékát termelő Mátrai Hőerőmű, mely a térség meghatározó
létesítménye.

Izgalmas, érdekes az akadémiai képzésünk, számomra a legfontosabb, hogy gyakorlatias. A tervszerű gondolkodásról szólt
az előadás, ami nekem nem újdonság, akkor is így éltem a mindennapjaimat, amikor
még nem voltam polgármester. Előre megtervezve, és ha szükséges volt, korrigálva rajta. Most, bármennyire is törekszem rá, nem
mindig sikerül, holott pár percet minden nap
rászánok annak a tervezésére, hogy mit fogok elvégezni, és valamivel többet arra, hogy
mit fogunk a jövő héten. Próbálok stratégiákban gondolkodni, hosszú távra tervezni,
és ezeket operatív tervekkel napra lebontani, aktualizálni. Tervszerűek a vezetői értekezletek időpontjai, amikor konkretizáljuk
az intézmények feladatait, munkaértekezleteket tartunk meghatározott időszakonként
– és ahogy a munka még megkívánja. A határidők megtartása nálam evidencia, abban
nem ismerek pardont. Ha kell, akkor mindenki annak érdekében munkálkodik, hogy
a feladat teljesüljön. Jó csapattal dolgozom,
elfogadták a munkastílusomat. Örülnék, ha
nemcsak én, hanem a munkatársaim is ízelítőt kaphatnának a hatásos munkaszervezés
módszereiből. Nekünk, akik közszereplők
vagyunk, kisebb városoknak, községeknek
a vezetői, nagyon oda kell figyelnünk arra,
miként osztjuk be az időnket, hogyan töltjük el a hivatalban, vagy az azon kívüli feladatok során. Általában reggel ötkor kezdem
a napot, és gyakran este tíz után fejezem be
a munkát. Ahogy a kollégáktól beszélgetés
közben hallom, egyikük sem köti a szorosan
vett munkaidőhöz a tevékenységét. Ez hivatás, nekem életcélom is. Azt végzem, amit
szeretek. A végzettségem szerint vidékfejlesztő vagyok. Azt szoktam mondani: sáfárkodjunk jól az értékeinkkel. Annak idején,
amikor 2002-ben megválasztottak, kicsit
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furcsának tűnt ez, olyan nagyon „piacgazdaságosnak”. Azt szeretném, ha a települést
a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve tudnánk fejleszteni. Igyekszünk
helyben tartani a lakosságot, hogy ne legyen
nagy elvándorlás. Ebben a legfontosabb feladat: a gazdaság fejlesztése. 24 települést magába foglaló LEADER-csoport elnöke vagyok,
ott is megfogalmaztuk a törekvéseket, polgármesterként is ezt szeretném képviselni.
Összefogunk más településekkel, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel és vállalkozókkal is ennek érdekében. Sokat kell tennünk,
hogy a civil szervezeteink szaporodjanak,
megerősödjenek, hogy az infrastrukturális szolgáltatások a település mindennapjait
szolgálják. A céljaink között szerepel, hogy
a kialakított, 77 telket magába foglaló építési területet infrastruktúrával lássuk el, a
szennyvízelvezetést megoldjuk. Sokan vesznek úgy ingatlant nálunk, hogy előbb nyaralónak használják, azután az itt lakók vendégszeretete, kedvessége, a környezet, a tiszta
forrásvízből táplálkozó patakok, a horgásztó
vonzereje révén állandó lakosok lesznek. Talán mi, akik itt élünk, nem is értékeljük eléggé, természetesnek vesszük ezt a természeti
szépséget. Örülök annak, hogy hagyományőrzésben „nagyon jók” vagyunk, 120 ember
táncol népi táncot, öt korcsoportban, mert
már az óvodában elkezdik a tánctanulást a
gyerekek. A táncosok rendezvényeinket színesítik fellépéseikkel, de meg kell említeni
boszorkányainkat, betyárjainkat is, akikre
mindig lehet számítani.
Szeretném, ha Domoszlón tíz év múlva
minden fontos infrastrukturális létesítmény
működne, és hogy a település őrizze meg báját, szépségét, az emberek nyugodtan éljenek,
mert minden feltétel adott hozzá. Ennek érdekében tesszük a dolgunkat.
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Rádiné Gémes Ildikó,
Pálmonostora polgármestere
A nemet mondáshoz várom
a megerősítést

– Településünk Bács-Kiskun megye keleti
határán található, a története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza. A falu helyén a XI–
XII. századig egy Pál apostol nevére szentelt
monostor állt, mely a tatárjárás idején elpusztult. A török kiűzése után a puszta a Pallavicini őrgrófság tulajdonába került, ők telepítették be újra. Akkoriban Péterinek hívták,
mert a falu védőszentjei Péter és Pál apostolok. Később többször is változott a név, de a
Péter mindig szerepelt az elnevezésben, egészen 1900-ig, amikor Alsó- és Felsőpéteri egyesült, s lett Pálmonostora. Június 29-én tartjuk
a Péter-Pál-i búcsút és a címerünkben is szerepel a védőszent (Pál apostol). Az 1800-as
években meghonosodott a dohánytermesztés, amely 150 évig meghatározó volt a község életében. Fiatalasszony koromban nekem
is volt dohányföldem, és nagyon szerettem
művelni. Van olyan fajta, a Pálmonostora dohány, amelyet itt nemesítettek. Volt piaca, de
sajnos ez megszűnt. Olyan hosszan volt meghatározó a dohánytermesztés a falu életében,
hogy úgy érzem, meg kell örökíteni az akkori
tudást. Nincs már meg az egykori felvásárló,
sem azok a hatalmas dohánypajták, amelyek-
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ben egykor a levelet szárították. Úgy tervezem,
hogy az idei falunapkor felelevenítjük ennek
a kultúráját. Pályázatot hirdettünk az általános iskolásoknak, hogy gyűjtsenek régi fényképeket, mondassák el az idősebbekkel a dohánytermesztés technikáját. Egy 90 éves néni
éppen tegnap mesélte el a dohánypalánta nevelésének technikáját, egy bácsi pedig a padlásról hozta a megtalált dohányfűző tűt.
Pálmonostorán 1906-an lakunk. Öröm, hogy
az előző évekkel ellentétben nem csökkent a lakosok száma, hanem kettővel nőtt. Az Alföld közepén élünk, a faluszerkezetre az óriási tanyavilág
a jellemző. 5300 hektár területünkből 5100 külterület. Van, aki a polgármesteri hivataltól húsz
kilométerre lakik. Tavaly sikerült beindítani két
autóval a tanyagondnoki szolgálatot, ez volt az
első akcióm, az első pályázatom, amiért nagyon
megharcoltam. Egyelőre bizalmatlanok az emberek, remélem, hogy ez elmúlik, és egyre többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Nagyon vártam – csoporttársaimmal együtt
– ezt a témát az akadémiai előadások között,
hogy hogyan lehetne a nap 24 órájából 28-at
kihasználni. Ami az előadáson elhangzott nagyon is megszívlelendő. Talán ezután jobban
tudunk gazdálkodni az idővel. Polgármesterek egymás között azt kérdezzük, ki parancsol
neked? A válasz: a naptáram. A napi feladatsor
ösztönösen alakult ki. Úgy kezdek, hogy reggel a
postabontás után jön a cetli. Fölírom, hogy mit
kell elintézni, azután, amit sikerül, kipipálom.
Ha délután nagyot sóhajtok, a munkatársaim
szólnak: kevés tán a pipa? Haza ritkán viszek
munkát. Reggel fél nyolckor kezdek, és előfordul, igaz, nem túl gyakran, hogy este nyolc, fél
kilenc, amire végzek. A testületi üléseink eltartanak néha délután háromtól éjjel fél egyig. Úgy
vélem, ha nem feltétlenül szükséges, akkor normális időben be kell fejezni a napi munkát, hiszen kell erőt gyűjteni másnapra is.
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Az időbeosztáshoz kaptunk megszívlelendő
segítséget, most várom, hogy a nemet mondáshoz adjanak megerősítést, mert ez bizony
nagyon nehezen megy nekem. Nem feltételezek másról rosszat, nincs bennem semmi rafinéria. Itt születtem, mindenki ismer, én is
ismerek mindenkit, fiatal koromtól aktívan
részt vettem a közéletben, a közösségi életben. Voltam művelődésiház-igazgató, azután
több korosztályt tanítottam is.
Fontos jövőbeli célom, hogy a lakosságunk
ne fogyjon el, mert ez azt jelentené, hogy élhető helyet sikerült kialakítanom. Most több
fiatal család is beköltözött, kisgyerekekkel,
akiknek nagyon örülünk. Sajnos, a faluban
kevés a munkalehetőség, a tizenhét kilométerre lévő Kiskunfélegyházára jár az aktív keresők többsége, meg néhányan Kecskemétre. Az országosnál nem rosszabb a helyzet,
de nem is jobb.

Gaál Lajos, Kesztölc polgármestere
Kerestem a polgármesterséggel
kapcsolatos tapasztalatokat

– Bár Kesztölc van a legközelebb a Pilishez, nagy fájdalmunkra, a hegy nincs a település nevében. Nemcsak a kelta- és az avarkorban, hanem az ősember idején is lakott
volt a táj, erre utal a Bivak-, Leány- és a Legénybarlang leletegyüttese. Szelíd, karsztos

hegyvidék a miénk, ilyen Magyarországon
kevés található. Az itt lakó emberek, miután
bezárták a környék bányáit és termelő üzemeit, visszahozták a korábbi növénykultúrát.
Megkezdődött a rómaiak által megteremtett
ősi szőlőkultúra visszahonosítása. Egykor az
esztergomi apátsági bor az itteni szőlőterületekről készült. A most felújított apátsági pince más oldalról támogat bennünket: egyrészt
az Ister-Granum Eurórégió tagjai vagyunk,
másrészt öt település részvételével turisztikai projektmenedzsmentet alapítottunk.
Pilismarót, Dömös, Esztergom, Kesztölc és
Tát arra szövetkezett, hogy egymás rendezvényeit még jobban preferáljuk, és ennek a
központja lesz az esztergomi Prímás pincében. Míg régen Kesztölcön a tapétára, most a
borra vagyunk leginkább büszkék. Szép pincesorunkat igyekszünk megvédeni: most készülő rendezési tervünkben szabályozni kívánjuk, hogy ne lehessen üdülővé alakítani,
hanem maradjon meg a régi életmódhoz, hagyományhoz kapcsolódó stílus, amely a kesztölci pincesort jellemzi. Érdekes, hogy 1973ban nem lehetett úgy végigmenni a soron,
hogy ne hívták volna be kóstolni az embert.
Azután ez feledésbe merült, most viszont újra ott vannak a gazdák a pincékben, s behívják az idegeneket, megkóstoltatják a boraikat. Készülnek hagyományos, ászokhordós
erjesztésű borok és nagyüzemiek, amelyek a
reduktív erjesztési folyamattal az angolszász
piacokat célozták meg. Értékesítési gondjaink vannak, mert Magyarországra – az unióra hivatkozva – minden gyenge árut beengednek, miközben mi bárhová utazunk, azt
látjuk, hogy a saját termékeiket helyezik előtérbe. Hiányzik az elfeledett borkultúra, ami
más országokban, például a franciáknál már a
fiataloknak is sajátja. Bízom benne, hogy ebben változás lesz, és azok, akik ezt a nagyon

szép, Magyarországra jellemző tevékenységet
folytatják, előbb-utóbb támogatást kapnak, a
munkájukat megbecsülik. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén tartja a nálunk megtelepedett egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend ünnepét, a klastrompusztai
anyakolostor romjainál. Ez pedig egybeesik a
szüreti időszakkal. Negyedik éve úgy alakítjuk, hogy szombaton van a szüreti felvonulás,
műsor, borkóstolás és bál, vasárnap a pálosmise. Az 1700-as években az addigi magyar
településre Mária Terézia telepített szlovákokat a Felvidékről. Zárt közösséget hoztak létre, amelybe nehéz volt beilleszkedni, viszont
megőrizték a hagyományaikat. Érdekes módon ezek később keveredtek a magyar hagyományokkal, mára a sokszínűség jellemzi
a települést. Az összes rendezvényben tevőlegesen részt vesz a szlovák és a magyar önkormányzat, a civil szervezetek, az óvoda, az
iskola. Minden az együttes munka eredménye, és ennek köszönhető, hogy tömegeket
tudunk megmozgatni.
Első ciklusú polgármester vagyok, ezért különösen örülök az akadémiának, mert több
olyan dologra rávilágított, amelyet vagy ráérzésből tettem eddig, vagy most értettem meg,
hogy másképpen kéne végezni. Megkérdeztem a környéken a több cikluson át dolgozó
polgármestereket, hogy csak nekem van időzavarom, vagy ti is küzdötök ezzel. Sovány vigasz volt, hogy ők is ezzel élnek együtt. Korábban pedagógusként dolgoztam, ott megvoltak
az időkorlátok, a több mint harminc év alatt
hozzászokott az ember. Kezdetek óta kerestem azokat a fórumokat, ahol a polgármesteri munkával kapcsolatos ötleteket, tapasztalatokat, ismereteket elsajátíthatja az ember.
Mert egy dolog, hogy leírják, mi a polgármester feladata, de vannak olyan taktikák,
trükkök, amelyeket az idők folyamán a ru-
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tinosabb polgármesterek régen kitapasztaltak, kipróbáltak. S amit egyszer már kitaláltak, azt nem kell újra felfedezni, hanem át kell
venni és alkalmazni. Itt olyan polgármesterekkel találkozom, akik már 15-20 éve sikeresen végzik ezt a munkát. Amit lehet, átveszek tőlük. Ez sokat segít nekem.
Az idővel nem állok jól. Állandóan borul a napirendem. Annyiban szerencsés vagyok, hogy elektronikus naptárt használok,
amit mindig viszek magammal. Így állandóan képben vagyok. Úgy érzem, ha nem ez lenne, még jobban borulna. Ám sokszor nem én
írom a programomat, hanem az élet. A mostani tréningen megismertünk olyan taktikai
fogásokat, amelyekkel ki lehet védeni ezt, és
a jobb időbeosztással még eredményesebbé
tudjuk tenni a munkánkat.

Gergó András,
Ikrény polgármestere
A szokásosnál gyakoribb
a mérlegadatok egyeztetése

– Ikrény község Győr-Moson-Sopron megyében, Győr közvetlen szomszédságában
helyezkedik el, a lakosság létszáma dinamikusan fejlődik annak ellenére, hogy a 80-as
években a tanácsi szervezeti működési szabályzat azt írta, hogy mezőgazdasági jellegű, szerepkör nélküli település. Köszönhető
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a mai helyzet az immár egy évtizede megkezdődött településfejlesztési munkának. A
meglévő 550 ingatlan mellett most hét új utcában 170 új ingatlant alakítottunk ki, ahová
Győrből és a környékről költöztek. Elsősorban
munkahelyet keresve. A táj szépséges, a Rába és a Rábca folyó között helyezkedik el, az
M1-es és a 85-ös út csomópontjánál. A közeljövőben megépítendő M85-ös út is a közigazgatási területünkön fog áthaladni. Eközben
mintegy 130 hektáros magánterületen a közlekedési főútvonalak mentén az átminősítés
után a szántókból belterület, a belterületből
pedig – a teljes közművesítés közeli befejeződése után – ipari park vagy nagyobb ipari
létesítmény kezdheti meg működését. Megfelelő távolságban ahhoz, hogy a kenyérkereset helyben megoldódjon, de ahhoz is, hogy
a mindennapi életünket a létesítmény ne zavarja. Ikrény lakóinak 95 százaléka a nyolc
kilométerre lévő Győrben keresi a kenyerét.
Reggel a család beül az autójába vagy más
közlekedési eszközbe, délután pedig együtt
visszajönnek, és jól érzik magukat a következő munkába menetig itthon.
A település összközműves, ezt azért hangsúlyozom, mert a szennyvízberuházás kivételével majdnem teljesen önerőből valósítottuk
meg a fejlesztéseket. Korszerű egészségházban működik a háziorvosi szolgálatunk, létezik fogorvosi körzet, vannak gyógyszertáraink. Az intézményi infrastruktúránk is teljes
körű, oktatási intézmények, kereskedelmi egységek szolgálják a lakosságot.
1985 óta dolgozom az államigazgatásban.
Olykor – mint az élet számos területén – találkozhatunk olyan esetekkel, amelyeket az
ember több évtizedes tapasztalattal a háta
mögött hajlamos rutinból megoldani. A mai
előadás egyrészt erre is felhívta a figyelmet.
Ugyanakkor számos olyan elemet is találtam
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a képzésben, ami visszaigazolta, hogy jól szervezetten végzem a napi munkám. Ha a polgármester nem megtervezett, megszervezett
rendszerben dolgozik, előbb-utóbb belefullad a feladattengerbe, és káosz lesz körülötte. Fél ötkor kelek, számba veszem az elmúlt
nap történéseit, az előttem álló nap már ismert feladatait, majd fél hétkor elindulok dolgozni. Nekem a nap reggeli falubejárással kezdődik. Ilyenkor azt a részét járom be, amelyik
éppen valamiért fontos, de ügyelek arra, hogy
hetente legalább egyszer a település minden
pontjára eljussak. Végignézek mindent a játszótértől a temetőig, beleértve a kieső területeket is, mindazt, amiről úgy érzem, fontos tudni, hogy ott milyenek a körülmények.
Hét óra után megtörténnek a napi munkavégzéssel kapcsolatos egyeztetések, majd pedig tárgyalások sorát követően délután, kora este – hetente egy vagy több alkalommal
– az utam még nem haza, hanem valamilyen
rendezvényre vezet. A nem tervezett események miatt gyakran késői órán fejezem be a
munkanapomat. A hétvége egy része szintén
a tisztségből eredő kötelezettségekkel telik el.
A helyzete válogatja, hogy készítek-e cédulát a
feladatokról; néha szerencsésebb, ha rögzítem,
illetve megkérem a kollégám, figyelmeztessen,
nehogy elfelejtsem. Vagy ha útközben, telefonon egyeztetek időpontot, megkérem a telefonálót, hogy figyelmeztessen rá még egyszer. A
telefonnaplómba is beírom a programomat, s
a számítógép is sokat segít. Szeretnénk ebben
az évben eljutni odáig, hogy a gazdálkodási
körülményeink figyelembevételével ne kelljen működési hitelben gondolkoznunk. Mert
akkor elmondhatom, amit vállaltam, tudtam
teljesíteni ezen a téren, még úgy is, hogy nem
az önkormányzaton múltak a település gazdasági bevételei. Értem ezen a csökkenő állami
normatívákat. Naponta kell figyelni, a mérleg-
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számaink miként viszonyulnak egymáshoz, és
már a második éve gazdálkodunk úgy, hogy a
szokásosnál részletesebb költségvetést készítünk, és a szokásosnál gyakoribb a mérlegadatok egyeztetése. Ez sok energiát elvesz, de
megéri. Nagyon büszke lennék arra, ha tíz év
múlva a 130 hektáros ipari park jelentős részén termelő gazdasági egységek lennének;
és arra, ha a közel 200 építési telek kialakítására alkalmas területen, a belterületi részünkön minél előbb megindulhatna a fejlesztés.
Ha az intézményi infrastruktúránk – iskola,
óvoda, egészségház, templom és környéke, a
faluközpont, új ravatalozó és szépen bekerített temető – felújítása megtörténne. A műemlék magtár, a kastélyépület és park részére
jó lenne olyan új funkciót megvalósító befektetőt találni, amilyet a rendezési tervünk tartalmaz. Hogy a hozzánk érkező elmondhassa,
ez igen, ez Magyarország! Ez Ikrény!
Meg szoktam mondani, ha valami nem
tetszik. A hogyant megválogatja az ember.
Ez személy- és ügyfüggő, ismerni kell a másik emberi habitusát. Van, akinél kategórikusan kell ezt kimondani, másnál pedig elég
szépen rávezetni.
Nálunk úgy alakult, hogy az ügyfélszolgálat ideje a hivatal nyitva tartásával azonos. Az
életünkbe jelentős szervezeti változást hozott 2008, amikor egy kipróbált, nagyon jól
működő Abda–Börcs körjegyzőség harmadik tagja lettünk. A három település együtt
több mint 6000 embernek ad otthont; Abda a gesztortelepülés, az azóta eltelt idő azt
igazolja, hogy ez a működési forma járható és
kifizetődő az önkormányzatok számára. Az
ott dolgozó körjegyző ragyogóan megoldja a
három hivatal egységes működését; a képviselő-testületek egyrészt a saját ügyeiket intézik, másrészt konszenzus alapján jutunk el
a közös döntésekig. 


Egyszerűbb pályáztatást!
Szerző: Hajós Anna újságíró

A Polgármester Akadémia április végi előadásainak fő témája az önkormányzati körökben talán legtöbbet áldott és átkozott terület volt: a pályázatok és a közbeszerzés világa. Áldott, hiszen, a pályázás immár a mindennapi önkormányzati munka integráns részévé vált, innen származik a településfejlesztési pénzek legnagyobb hányada, s sokszor elátkozott, hiszen a
pályázati kiírások gyakorta igen bonyolultak, a közbeszerzési eljárás pedig
nehézkes, lassú és túl sok benne a bürokratikus gyanakvás. Egybehangzóan
állítják: sok pénzt spórolhatnának meg az önkormányzatok, ha áttekinthetőbb és egyszerűbb lenne a pályáztatás.
Budai Zsolt,
Bükkösd polgármestere
Fontos lenne a pályázatkiírás
világos szövegezése

– Baranya megyében, Pécstől 25 kilométerre található Bükkösd, a Mecsek vonulatainak a végén, a Zselic kezdetén. 1236 lakosunk van. Az önkormányzati intézmények,
mezőgazdasági vállalkozók és az erdészeti
vállalkozások adnak munkát az itt élőknek.
Emellett, miután a Budapest–Pécs vasútvonalnak van megállója itt, a megyeszékhely-

re is sokan járnak dolgozni. A válság ugyan
egy kicsit visszavetette a lehetőségeinket,
érezhető a munkanélküliségi rátán, de még
mindig jobb a helyzetünk, mint a környező
ormánsági településeknek. Országos rendezvényünk a sport-, és hobbilovaglás terén
van; a múlt héten tartottuk a Nemzeti Vágta egyik futamát. A távhajtó és távlovas országos bajnokság egyik állomása Bükkösd.
A megyeszékhely közelsége miatt több vállalkozó is foglalkozik lótenyésztéssel és bértartással. Dimbes-dombos, hegyes terület a
miénk, gyönyörű parkerdőkkel, erdei ösvényekkel, amely ideális a lovagláshoz.
A pályázati rész és a közbeszerzés tárgyalása számomra a legjobb alkalom volt arra,
hogy erről a területről további ismereteket
szerezzek. A Dél-dunántúli Regionális Operatív Program keretében szennyvízcsatorna
pályázaton nyertünk. A közbeszerzése éppen
most zajlik, tehát naprakész információkat
tudtam kérni az előadóktól, ami nagyon segíti a munkánkat. 2006-ban választottak meg
polgármesternek, a vállalkozói szférából jövök, amely teljesen más, mint az önkormány-
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zati munka. Már az elején kerestem a lehetőséget, hogy megismerhessem a specifikus
feladatokat, de nem találtam ilyen oktatást.
Így számomra nagy űrt tölt be a Polgármester Akadémia, főképpen azzal, hogy gyakorlati információkat kapunk. Például részletesen megtárgyaltuk a közbeszerzés buktatóit,
a jegyzet is alkalmas arra, hogy a témát jobban megismerjük, mert emberközelibben van
megfogalmazva, mint a közel 200 oldalas törvény, amelyet, ha valaki nem jogász, nem tud
olyan könnyen átlátni.
A településünknek van fejlesztési elképzelése, egy alapkoncepció, e köré próbáljuk gyűjteni a pályázatokat. Mi is figyeljük a kiírásokat interneten, újságokban,
de a pályázatíró csapatok is megkeresnek
bennünket, ha úgy látják, a fejlesztés fontos lehet a számunkra. Másrészt fórumokon szerzünk tudomást a kiírásokról – itt
az akadémián is átnéztük, hol mindenhol
lelhetők fel. A pályázat nagyságától függ,
hogy az önkormányzat készíti el, vagy hivatásos pályázatírót bízunk meg a feladattal. A nagyobb, uniós forrású pályázatokra
vonatkozik az utóbbi; ahol mind a lehívás,
mind az elszámolás bonyolult, annak elkészítése szakértői csapat, pályázatíró cég bevonásával történik.
Nagy teljesítménynek érzem, hogy bár
első alkalommal pályáztunk a szennyvízelvezetésre, mindjárt nyertünk is 520 millió forintot. A beruházás rövidesen kezdődik, 10 százalékos önerővel, amelynek
egyik részét a lakosság, másik részét az
önkormányzat kormányzati önerő-pályázati alapból próbálja állni. Voltak kudarcaink is, főleg abból adódtak, hogy lennének
saját elképzeléseink, de lassacskán megtanuljuk, hogy nem nagyon lehet a saját gon-
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dolatainkat, hanem inkább a döntéshozók
feladatleosztását kell követni. Tehát nem
kell új koncepciót, tisztítási eljárást kitalálni például a szennyvízpályázat során,
hanem azt kell megvalósítani, amit a pályázatkiíró akar. Éppen egy közösségi közlekedést szolgáló, tizenkét települést érintő
pályázatról egyeztettünk most; a pályázatkiírás szövegezése, megfogalmazása
általános, és közben sok olyan dolog van,
amit mi szeretnénk, ám az irányító hatóság úgy gondolja, az nem fér bele. Fontos
lenne a világos szövegezés, hogy a pályázó lássa, érdemes-e belekezdeni, valamint
az alulról vezényelt pályázatok minél szélesebb köre. Mint például itt a környéken
a LEADER-központok által meghatározott
paraméterek, amelyeket mi építünk fel, eldöntjük, mi az, amit szeretnénk, és a közösség tagjai tudnak rá külön-külön pályázni. Ez jó megoldás. Ám itt akkora források
nincsenek, ezért szükség van az operatív
programokra is. Az elszámolási mód lehetne kicsit egyszerűbb; nem kellene azt
feltételezni, hogy az önkormányzatoknak
az a célja, hogy visszaéléseket kövessenek
el. Ebben az elszámolási rendszerben pedig ez a feltételezés van. A finanszírozási
részt nehezíti, hogy mindent bankon keresztül kell intézni, ami bonyolítja a megvalósítást és drágítja is, hiszen felszámolja a munkáját és a kamatokat. Nem biztos,
hogy őket kellene helyzetbe hozni.
Pályáztunk és nyertünk forrást iskolafejlesztésre, ezt húsz településsel együtt adtuk be, a kivitelezés már folyik. A Norvég
Alapból kértünk helyi akadálymentesítésre a középületeinkben, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program néhány kiírását is
megcéloztuk, és kivitelezés alatt áll néhány
további pályázatunk.
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Kislászló Csaba,
Igrici polgármestere
Azokat az ismereteket mélyítjük
el, amelyeket a gyakorlatban
tapasztaltunk

– Igrici 1340 fős dél-borsodi település, a Bükk
és a Hortobágy között helyezkedik el. Nevét
az igricekről kapta, akik Mátyás korabeli regélő hírmondók voltak, és az udvarnak tett
szolgálataikért a környéken telepítették le
őket. Később a falu a török hódoltság alatt
elnéptelenedett, majd utána újra benépesült.
Jelenleg óvodánk, alapfokú művészeti oktatási intézményünk működik, művelődési házzal, önkormányzati konyhával, saját orvosi,
valamint védőnői körzetünk van. 2006 óta
vagyok polgármester. Az önkormányzat 4446 főt foglalkoztat.
A pályázatainkat mi magunk választjuk ki,
a lehetőségeink és a szükségleteink alapján.
Ha a pályázat találkozik a mi elképzeléseinkkel, akkor megpróbáljuk. A településünkön az
elmúlt évben új óvoda, új iskola-épületszárny
épült. Szintén uniós pályázatból a teljes úthálózatunkat felújítottuk. A térkövezet, a járda
kialakítása, a közterületek, parkok létesítése
most folyik, ahogy a művelődési ház és a ravatalozó felújítása is. Nem marad el a virágosítás, szépítés sem. Igyekszünk hangsúlyt
fektetni a közösség építésére, ide tartozik az
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ifjúsági és a nyugdíjasklub működtetése, valamint a helyi rendezvények – mint például
a borverseny, a süteménysütő verseny, a veterán motoros találkozó – lebonyolítása is. Az
iskolásoknak szépkiejtési versenyeket rendezünk és hangversenyeket. Sajnos nincs a közelünkben olyan vonzerő, mint egy-egy jeles
műemlék, szép hegység, tó vagy folyó, ezért
a pusztai lovaglás, a fogathajtás, a vadászlovaglás és lovagoltatás a kínálatunk.
A mi kistérségünk, a mezőcsáti, nagyon
sok pályázatot nyert. A kistérség, és a településünk is hátrányos helyzetű. Ezeknek a
pályázatoknak egy része helyi forrású volt,
leghátrányosabb helyzetűek részére, illetve célirányosan kiírva. Azért is megpróbáljuk, mert csak öt, illetve tíz százalékos önerő
kell hozzá. Ezt pedig valahogy mindig sikerült előteremteni a minimális iparűzési adóból, a gépjárműadó-befizetésekből. Nagy segítséget jelent a munkavégzésünkben az Út
a munkához program, amelynek keretében
87 közmunkást foglalkoztatunk egész évben.
Általában négy hónaponként cserélődnek, és
nagymértékben csökkenthető a révükön a főfoglalkozású munkavállalók felvétele. A település pedig tisztább, világosabb, rendezettebb,
igényesebb képet mutat. Általában én figyelem a kiírásokat, a lehetőségeket. Nyilvánvaló,
hogy az önerővel kell jól gazdálkodnunk. Egy
pályázatíró cég dolgozik nekünk, segítségükkel készítjük el a beadandó anyagot. Van minimális szakmai jártasságom a témakörben,
polgármesterré választásomat megelőzően
mint iskolaigazgató már készítettünk szakmai kompetenciás integrációs pályázatokat.
Az iskola-felújítási pályázatokat érzem sikernek, mert ezek mind olyan szakmai munkát
segítenek elő, amely garanciája annak, hogy
a településünk fiatalsága megfelelően képzett és iskolázott legyen. Így nagyobb esélye

lesz, hogy a későbbiekben találjon magának
munkahelyet, remélhetőleg Igrici közelében.
A településünk azok közé tartozik, amelyekben az elmúlt években nem csökkent, hanem
inkább emelkedik a lakosság száma.
Általában azt szokták mondani, hogy a pályázatoknál a lebonyolítás nehézkes, rossz a késlekedés, nyűg az elszámolás is. Én ezt nem mondanám. Szerintem megfelelő ütemben zajlanak
a dolgok. Nyilván van, amit az ember sürgetne,
és toporzékol, de mindennek megvan a maga
sora és rendje. Most a támogatási szerződés előkészítésére várunk: egy művelődési ház és egy
útfelújítás a cél, a tét 52 millió forint. Ezen kívül a helyi LEADER-program keretében egy 2025 millió forintos közterület-fejlesztés, közparkok, díszparkok kialakítására kértünk pályázati
pénzt. Beadtunk munkahely-teremtési pályázatot, egy agráripari klaszter fejlesztésében 37
millió forintért egy másfél éves mezőgazdasági
jellegű foglalkoztatásra, amelyben virágkertészet, zöldségkertészet létesülne Igriciben.
Három közbeszerzésünk volt, az útfelújítás, az iskola és a ravatalozó. Csodálkoztam,
hogy nem sokan jelentkeztek kivitelezőnek,
bár azt hittem, hogy a mostani válságos időszakban minden munkára jóval többen vállalkoznának. Jó tapasztalatot szereztünk a
borsodi kivitelezőknél, meg voltunk elégedve.
Kicsit szívja az ember a fogát a Magyar Közlönyben való megjelentetés anyagi vonzatára, más problémánk nem volt. Az akadémián
sok olyan új információhoz jutottunk ebben a
témakörben, amelyeket jó lett volna már korábban is tudni. Azokat az ismereteket mélyítjük el, furcsa módon elméletben, amelyekkel a gyakorlatban már találkoztunk, bár az
ismereteink foghíjasok, de amikor az előadásokat halljuk, visszaköszön a gyakorlatunk az
elméletben. Ezután a saját időnkkel spórolva
szervezhetjük meg a munkánkat.

Bíróné Dienes Csilla,
Szamossályi polgármestere
A közbeszerzés rengeteg
felesleges adminisztrációval jár

– Szamossályi 760 lakosú kis település
az ukrán–román határ közelében, az ország
északkeleti csücskében. Szép természeti környezetben, a Szamos és a Holt-Szamos ölelésében, tulajdonképpen egy kis sziget ez a
falu. Második ciklusomat töltöm polgármesterként. A szokásos helyi problémákkal küszködünk: óriási a munkanélküliség,
s a helyzet egyre rosszabb. Fehérgyarmat a
közeli város, ahol ismét két gyár bezárt. Itthon mi, az önkormányzat vagyunk az egyetlen foglalkoztató. Ebből kifolyólag a szociális
kiadásaink igen magasak, a normatíva nem
nőtt ilyen mértékben, sőt csökkent. Kiutat a
munkahelyteremtésben látunk. Bár vannak
hiányosságai, de nagyon jónak tartom az Út
a munkához programot, amelynek a segítségével nálunk most is hatvanöten dolgoznak. A bentlakásos otthon, az óvodai és az
iskolai étkeztetés konyhájára termelünk velük zöldséget, gyümölcsöt. Egy-egy brigádot
alkotnak a munkásaink, és felelnek a saját területükért. Szép melegházunk van, amelybe
palántákat ültettünk. A beruházásaink során is minden évben igénybe vesszük a segítségüket a segédmunkánál. Évente farsan-
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golunk, vannak horgászversenyeink, július
utolsó szombatján tartjuk a falunapot, amelyet a lakosaink nagyon szeretnek és várnak.
Színvonalas hagyományőrző műsor, 5-600
vendég és a nyugdíjas egyesület által főzött
finomságok teszik érdekessé a falu ünnepét.
Most pályáztunk a LEADER-akciócsoport keretében lakodalmas ünnepség szervezésére,
felújítva a régi hagyományokat. Három település összefogásával: Szamosújlak adja a
menyasszonyt, Hermánszeg a vőlegényt, mi
pedig a lakodalmi helyszínt. Ha nyerünk a
pályázaton, a Tourinform irodákon keresztül kívánunk vendégeket invitálni.
Az uniós pályázatokat nem nekünk, kistelepüléseknek találták ki, bár tavaly sikerült nyernünk egyet, melyet szociális alapszolgáltatások fejlesztésére írtak ki. Ebből
oldjuk meg a szociálisan rászorulóknak a
házi segítségnyújtást, felújítottuk a nappali ellátást végző gondozási központunkat és
a konyháját; éppen most volt a műszaki átadása. A legtöbb beruházásunk hazai forrásból valósult meg, amelynek sokkal egyszerűbb a pályázati és az elszámolási rendje
is. Az előadás inkább a komolyabb uniós pályázatokra való felkészülésünket támogatja.
Ezekhez a pályázatokhoz szakemberek segítségét vesszük igénybe, mert nagyon bonyolultak.
A megnyert pályázat kiírását az interneten, az Észak-alföldi Területfejlesztési Tanács honlapján találtuk meg, a legelsők között léptünk, szerencsére, mert a három
megyében összesen tizenkét pályázat nyert,
és nagy csodálkozásunkra, az egyik a miénk
volt. huszonkilenc millió hatszázezer forintot nyertünk. 95 százalékos támogatású a pályázat, de mivel a konyhafelújítás nem tartozott bele, azt nekünk külön kellett állni, így
az önerőnk hat és félmillió forint volt. Egy
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debreceni céggel szerződtünk a pályázatírásra, szép, igényes munkát végeznek, sőt
segítenek az elszámolásban is. Ezért általában hat százalékot kérnek, és menedzselik is a projektet. Még így is rendkívül sok
utánjárást igényel a pályázás, nehézkes az elszámolás, ami kedvét szegi az embernek. A
VÁTI mint közreműködő szervezet elég sok
akadályt gördített elénk.
Jó lenne, ha az adminisztráció csökkenne
ezen a területen, remélem, hogy meg is valósul. Biztosan létezik korrupció, de ez a nagyfokú bizalmatlanság a pályázókkal szemben
már-már érthetetlen.
A közbeszerzés előadása sokat jelentett
mindannyiunk számára – hiszen mindan�nyian pályázunk –, fölvetődtek olyan gyakorlati problémák, amelyekből éppen saját aktuális döntésünk előtt kaptunk azonnali, gyors
és szakszerű választ. Egyetértettünk abban
– én erről kérdeztem – ami a közbeszerzési törvényben nem jó: hogy az előre nem látható munkálatok esetén újabb közbeszerzési eljárást kell hirdetni. Például nálunk csak
a kibontás után derült ki, hogy egy tartógerenda repedt, ki kell cserélni, és ezt természetesen a vállalkozó nem kívánja az eljárásban vállalt összegért pluszként elvégezni.
Ez csak időhúzás, felesleges adminisztráció,
miközben a felújításnak haladnia kellene. És
gyakorlatilag kivitelezhetetlen, hogy addig
álljon a munka.
Sokan mondják, hogy a közbeszerzés arra jó, hogy lefizessék a polgármestereket. Ez
felháborító állítás, hiszen azért könyörgök a
beruházást végzőnek, hogy még ezt is, meg
azt is készítse el az adott összegért, nemhogy nekem adjon! Meg kell nézni az épületeinket: majdnem megszólalnak, olyan
szépek! Viszont van a korrupciós jogszabálynak más buktatója is. Amikor például
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megengedi, hogy olyan vállalkozók pályázzanak, akiknek szakmai, vagy pénzügyi alkalmatlanság miatt ezt nem lehetne. Mert
APEH-eljárás folyik ellenük, vagy tudjuk,
hogy ki van az újonnan alakult cég mögött,
aki más alvállalkozókra támaszkodik, mert
az előzőket nem fizette ki, csődbe juttatva
őket. Ezért tud minden vállalkozónál alacsonyabb árat ajánlani.

Ferencz Márton,
Cikó polgármestere
Minden elnyert pénznek
örülünk, és minden elutasítást
kudarcnak érzünk

– Cikó Tolna megye déli részén fekszik,
Bonyhádtól hat kilométerre, a Zselici dombság déli részén. 1946-ban, a II. világháborút követően a sváb lakosság nagy részét
kitelepítették, helyükre bukovinai székelyek érkeztek nagy számban, valamint felvidéki magyarok. Tolnában és Baranyában
sok ilyen település található. Az eredeti német lakosság és a székelyek mára jól tudnak
együtt élni. Ápolják hagyományaikat, megülik ünnepeiket. A mádéfalvi veszedelemről
a székelyek emlékeznek meg, a Szent Márton napját a német kisebbség szervezi. 989
lakos él nálunk. A község területén található
a XII. századi máriaszéplaki román templom
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romja, amely búcsújáróhely. Egyik gondunk,
hogy az oktatási normatívához egyre többet kell saját erőből hozzátennünk. A másik
nehézséget az jelenti napjainkban, hogy kevés a munkalehetőség. A lakosok nagy része
egykor a bonyhádi, szekszárdi üzemekben,
valamint a mezőgazdaságban dolgozott, de
a nagyüzemek megszűntek, helyben pedig
alig van elhelyezkedési lehetőség. A munkanélküliek száma az országos átlaghoz képest
nem magas, de itt a községben gondot jelent.
Sajnos a turisztikai lehetőségeinken kívül
mást nem tudunk felmutatni. Bízunk abban,
hogy a Dél-balatoni és Sió-völgyi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorcium felépíti a három lerakó komplexumát a hozzá kapcsolódó létesítményekkel,
és ott a mi lakosaink is munkához jutnak,
mi pedig iparűzési adó bevételhez, ezen kívül támogatáshoz, amelyből sok tervünket
meg tudjuk majd valósítani. Az idei évtől
körjegyzőségi központ vagyunk Mőcsény
és Grábóc részvételével.
Az elmúlt évben megnyertünk egy falumegújítási pályázatot, két játszótér és közpark építésére kaptunk 11,5 millió forintot.
Azután pályáztunk csapadékvíz elvezetésre. A legjobb az lenne, ha programszerűen sikerülne megvalósítani az önkormányzati fejlesztéseket, ám ez általában nem így
van. Forráshiányos önkormányzat vagyunk,
a meglévő bevételeinket, a támogatásokat
olyan fejlesztésekhez tudjuk hozzárendelni,
amelyek éppen adódnak, és amelyek egyúttal kihasználhatók számunkra. Felemásak
az érzéseink, mert elkészíttetjük a terveket, és esetleg nem ítélik meg számunkra a
várt támogatást. Ilyen a kútügyünk: szerencsére a vízminőséggel nincs baj, de korábban három kútból nyertük a vizet, azután
egy tönkrement, de hiába pályáztunk, nem

nyertünk. Ráadásul azóta még egy víznyerőhely meghibásodott. Jelenleg csak egy kutunk van, viszont van tervünk, van vízengedélyünk, csak pénzünk nincs, hogy még
egy tartalékot létesítsünk. Keressük a pályázati lehetőséget.
Nyolc éve vagyok polgármester, a pályázati és közbeszerzési ismereteimet a gyakorlatban szereztem meg. A pályázataink közül a
terjedelmeseket, fajsúlyosakat pályázatírókkal készíttetjük. Több céggel próbálkoztunk,
most találtunk olyat, amelynél maradunk. A
kisebb pályázatokat pedig mi magunk írjuk.
Minden elnyert pénznek örülünk, és minden
elutasítást kudarcnak érzünk, holott az utóbbi eseteknek nem okozója az önkormányzat
apparátusa. Beszéltem külföldi polgármesterekkel, akik elmondták, náluk teljesen más,
könnyebben megérthető, követhető a pályázati rendszer. A mi térségünkben úgy tűnik,
az uniós pályázati lehetőségek is eléggé vis�szaszorultak. Amire tudunk, pályázunk, de
nagyon rossz százalékkal sikerül nyerni. Az
is érthetetlen a mai világban, hogy a pályázati anyagot ki kell nyomtatni, kitölteni, beküldeni, azután ott ismét beviszik a számítógépbe. Miért nem lehet elektronikus formában
beküldeni? Bár közbeszerzési referens végzettségem is van, tapasztalatokat csak kisebb
munkálatoknál szereztem, nagyberuházásoknál nem is mernék erre vállalkozni, olyan sok
a buktató, olyan sok helyen el lehet rontani.
Érdemes szakértőt igénybe venni. Viszont így
hol marad a költséghatékonyság, ami a közbeszerzés lényege kellene, hogy legyen?
Az előadás pozitívuma volt, hogy a témáról
jó áttekintést adott, napi szinten folyamatosan használható ismeretekkel. Szerencsés az
is, hogy az előadókkal és a többi polgármesterrel is személyes kapcsolatot tudunk kiépíteni, ami a kollektív bölcsességet segíti.

Kispál István,
Kisszállás polgármestere
Minden forintért a településen
élők érdekében küzdünk

– Kisszállás Bács-Kiskun megye déli részén található. 2720 lakosunk van, elég jelentős a külterületünk, mintegy négyszázan
laknak tanyákon. A velük való kapcsolattartásra, segítésükre két tanyagondnoki szolgálatot működtetünk. Nyolc osztályos általános
iskolánk és óvodánk foglalkozik a gyerekekkel, két orvosi körzet két háziorvossal praktizál, a szomszéd településsel együtt tartjuk
fenn a gyermekorvosi körzetet. Van gyógyszertárunk, postánk, művelődési házunk.
A kapcsolattartáshoz a lakossággal nagyban hozzájárul a település tíz civil szervezete, amely minden korosztályt felölel. Bár
az önkormányzat a lehetőségein belül segíti
őket, de egyre inkább a saját sikeres pályázataikkal teremtik elő a működési, fenntartási költségeiket. Valamennyi szociális ellátás létezett Kisszálláson, de kénytelenek
voltunk kistérségi társulási működtetésbe vinni a finanszírozási költség és a térítési normatíva közötti különbség miatt. Ez
most már harmadik éve megy így; kezdetben nehezen, sok egyeztetéssel folyt a munka. Mostanra megnyugtató és átlátható lett.
Továbbra is végezzük valamennyi kötelező
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és önként vállalt feladatunkat. A harmincfős
bennlakásos otthon, miután a településünk
ötezer fő alatti lakosú, az önként vállaltak
közé tartozik, ahogy az idősek nappali otthona is, amely szintén harminc fővel működik. A többletnormatíva mellett még így is
kiegészítés szükséges az intézmények fenntartásához. Az állandóan teljes létszám jelzi, hogy szükség van rájuk.
Részt tudtunk venni uniós pályázaton.
2006-ban egy piaccsarnokot építettünk 43
millió forintért, és az előtte lévő vizes, saras
tér burkolatot kapott. Mostanáig zsáktelepülés voltunk – az 53-as és 55-ös főút szeli
át a közigazgatási határainkat –, az 55-ös főútról volt bekötve Kisszállás. 2006-ban pályáztunk és nyertünk: sikerült egy, az 53-assal összekötő út megépítésével ezt a helyzetet
megszüntetni, és lehetővé vált sokak munkahelyének, Kiskunhalasnak a könnyebb megközelítése.
A választási ciklus elején kialakítottuk a
fejlesztési koncepciónkat, ismerve a települést, és kikérve a lakosság véleményét. 1990től vagyok képviselő, 1999-től polgármester. A
korábban kényszerűségből bezárt, majd 1998ban újra megnyitott művelődési házat rendbe
hoztuk, nagyon szépen belaktuk, több civil
szervezet is ott tartja a foglalkozásait. Most
nyertük meg az integrált közösségi színtér
pályázatot, ez további lendületet adhat az
intézmény megújulásának. Sikerült az óvodát, a polgármesteri hivatalt, az orvosi rendelőinket is felújítani. A vidékfejlesztési pályázatok segítségével valósítjuk meg további,
mintegy 100 millió forintos terveinket: a központi sétányt, amely az orvosi rendelőket, a
gyógyszertárat, postát, élelmiszerüzleteket,
tehát a falu központját köti össze szép parkkal körülvéve. A közbeszerzési folyamat lezárult, a szerződéskötések vannak még hátra,
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és indul a beruházás. Az általános iskolánk
egy műemlék jellegű kastélyépületben működik, a tetőszerkezetének a teljes cseréjére
nyertünk 38 millió forintot.
Házon belül dolgozik egy pályázatokért felelős kollégánk, uniós pályázatoknál szerződéses partnerünk segítségét szoktuk igénybe
venni. Ők éves díjért gyakorlatilag korlátlan
számú pályázatot készítenek el számunkra;
ismerik a képviselő-testület elképzeléseit,
és célirányosan figyelik az idevágó pályázati
lehetőségeket. Most készül éppen a szennyvíz-pályázatunk, amelyre egyszer már eredménytelenül nyújtottunk be anyagot, de szeretnénk ezt a tervünket végre megvalósítani.
Magam is beiratkoztam, már polgármesterként, egy pályázatíró képzésre, hogy legyen
fogalmam arról, mit kíván meg ez a munka, hogyan induljunk el. Több alkalommal
részt vettem közbeszerzési tanácskozáson
is. Van rossz tapasztalatom is: amikor az iskolánk tetőzetének a javítására pályáztunk,
kihirdették, hogy nyertünk, ám végül sem
abból, sem a következő pályázatból nem jutottunk pénzhez, mert elfogyott a keret. Sőt
a levelükben azt írták, hogy megtekintették
az épületet, miközben nálunk nem járt a bírálóbizottságból senki. Jó lenne, ha a pályázati kereteket az önkormányzatok számára
kötelező feladatok és az igények figyelembevételével határoznák meg. A közbeszerzési
törvényt, illetve rendszerét is érdemes lenne
felülvizsgálni. Mi minden forintért a településen élők érdekében küzdünk, arra tettük le
az eskünket. Nem szeretnénk, ha bármen�nyi is máshoz kerülne. A mostani előadásokat nagyon jónak tartottam, a polgármestereknek szükségük van arra, hogy el tudjanak
igazodni e témakörben. Sőt konkrét kérdéseimre is választ kaptam, amelyet ezután nyugodtan terjeszthetek a testület elé.
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Hokstok Imre,
Győrsövényház polgármestere
Egy-két ötletet felírtam
magamnak, amit máshol már
megvalósítottak

– 820 fős település vagyunk Győr-Moson-Sopron megyében, egyforma távolságra
Győrtől, Mosonmagyaróvártól és Csornától.
Most kezdünk bele a legnagyobb beruházásunkba: szennyvízelvezetésre, csatornázásra
nyertünk pályázati támogatást. 1993 óta szeretnénk erre a célra pénzt szerezni, de csak
most sikerült. 314 millió forintot kaptunk,
ehhez járul hozzá az önkormányzat és a lakosság. Előre eldöntjük, hogy mit szeretnénk
megvalósítani, ahhoz keressük a pályázatokat. Nemrég újítottuk fel például így a ravatalozónkat, folyamatosan tervezzük a következő lépést, persze nem mindig nyerünk.
Most éppen az integrált közösségi szolgáltató tér megvalósításához kaptunk támogatást, amely a régi iskola helyén lesz.
A 2800 fős Kónnyal, a Rábaköz legnagyobb
településével közös a körjegyzőségünk, egy
hónapja dolgozik ott olyan munkatárs, aki
a pályázatokért felelős, a kisebbeket ő maga írja. Eddig saját magunk figyeltük a pályázatokat, kerestük a megírókat, de most
már látjuk, hogy ez nem elég. A nagyobb volumenűeket a későbbiekben is cégekkel ké-
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szíttetjük. Tizenhat éve vagyok polgármester,
nemcsak sok gyakorlati tapasztalatot szereztem, hanem felsőfokú reklám-marketing végzettséget is, mert a megbízatásom elnyerése
elején úgy gondoltam, hogy erre szükségem
lesz a gépész szakmám mellett. Hosszú ideig a szennyvíz-elvezetési pályázatot éreztem
kudarcnak, hiszen 17 év kellett, amíg elnyertük a támogatást. Az első időben Bősárkány
gesztorságával nyolc, majd tizenegy település szerette volna ezt együtt megvalósítani,
de mindig megakadt, mert túl nagy volt a volumen és túl kicsik a települések. Most önálló, saját szennyvíztisztítónk lesz.
Jó lenne, ha a pályázati kiírások és az elszámolás egyszerűbbek lennének. Most fogunk először közbeszerzést kiírni a szennyvíz-pályázat révén. Őszintén megmondom,
nincs benne tapasztalatom. Amit most hallottam az akadémián, az például számomra teljes újdonság a közbeszerzés területén.
Szeretném felhasználni, ahogy azoknak a polgármestereknek a segítségét is, akikkel itt ismerkedtem meg. Például olyan budapesti polgármester kollégáét, akinek egész apparátusa
működik arra, hogy egy közbeszerzést levezényeljen. Egy-két ötletet felírtam magamnak,
amit máshol már megvalósítottak, az egyik
ilyen egy közösségi busz beszerzése a jelenlegi 30 éves jármű helyett.
Nem tudtam, amikor jelentkeztem az akadémiára, hogy mire vállalkozom, de nagyon
sok olyan információt, tudást kaptam, ami a
további munkámban meghatározó lehet, és
rengeteg olyan ismerőst szereztem, akivel különben sosem találkoztam volna. 

OLVASSA!
www.onkornet.hu

Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettese

A norvég finanszírozásból megvalósuló oktatásügyi tapasztalatcsere program második munkacsoport ülését Hódmezővásárhelyen, a városháza dísztermében tartották február végén, ahol a részt vevő négy önkormányzat (Mátyásdomb, Hódmezővásárhely, Tab és Kistokaj) szakemberei megismerhették
Hódmezővásárhely oktatási struktúrájának egyedülálló átalakítását.
A prezentációt Tóthné Kecskeméti Katalin,
Hódmezővásárhely MJV Önkormányzat oktatási, ifjúsági és sportbizottságának elnöke, Patócs Anikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója és Báthoryné Licska
Anikó, a hivatal oktatási irodájának vezetője tartotta.
A város a hatékony finanszírozás érdekében szerkezetileg és tartalmilag radikálisan átalakította az oktatási intézmények
struktúráját. A közoktatási koncepció újragondolásával – elsőként a megyei jogú
városok körében – települési szinten teremtették meg a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrált oktatásának feltételrendszerét.
Az intézmények átalakítását alapos helyzetfelmérés és elemzés előzte meg. Tényadatok mutattak rá arra, hogy az első osztályba beiratkozó gyermekek száma tíz év
alatt 1000-ről 400-ra csökkent, az iskoláskorúak 42 százaléka részesül rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, a támogatottak 30 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű, a városban nagyfokú a szegregálódás (roma, tanyasi szegény családok
populációja).

E tendenciákat felismerve a hódmezővásárhelyi közoktatási koncepció a hatékony
intézményfinanszírozással egyenrangú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók integrált oktatását települési szinten, így radikálisan átalakították a beiskolázási körzeteket.
Az általános iskolákban alapvetően új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, így
2006/2007. tanév végeztével valamennyi
általános iskola megszűnt, és a tizenegy intézmény helyett öt új
intézményt alapított
újjá a közgyűlés, miközben valamennyi iskola (a városi beiskolázású intézmények
is) körzeti feladatellátási kötelezettséget
kapott.
Bevonták ebbe a kistérségi társulást, valamint az egyházat is.
Jelenleg a városban öt
önkormányzati, egy kistérségi és két egyházi
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fenntartású iskola működik. A megmaradt
intézményekben új osztályok indultak, mindenhol nőttek a meglévő létszámok.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kiegyenlített arányának elérése érdekében
a körzethatárok meghatározásához elkészítették a HHH-térképet, amely alapján elhatározták
a szegregálódó intézmények megszüntetését, a
körzethatárok újjáalakítását. Alapvető célkitűzés
volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen
a HHH tanulók aránya és a cigány származású
tanulók integrációja is megvalósuljon.
Az integráció ma egyre fontosabb Magyarországon. A Hódmezővásárhelyen megteremtett esélyegyenlőség olyan eredményt
mutat, amely nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismerést váltott ki. Egyre többen érdeklődnek a vásárhelyi modell
iránt és egyre növekvő igény van arra, hogy
a már kidolgozott módszert mások átvegyék
– mondta Tóthné Kecskeméti Katalin.
Az integráció a város összes diákját érintette. Mára már külterületen nincsen tanítás,
a diákokat iskolabusz szállítja.
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A hódmezővásárhelyi „modell”
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A sikeres integráció alapkövetelménye a befogadó iskolák nyitottsága és szakmai hozzáértése, ennek érdekében Hódmezővásárhely
önkormányzata megvalósítja a Halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelé
se HEFOP 2.1.5/B. pályázat keretében támogatott szakmai programot. Ennek kiemelt célja
az Integrációs Pedagógiai Keretrendszer (IPR)
települési szintű menedzsmentjének létrehozása révén valamennyi intézményben az integráció megteremtése, a pedagógusok módszertani felkészítése, a befogadó és újonnan
érkező gyermekek közös programjainak bizto
sítása – még az új tanév megkezdése előtt –, s
olyan hátránykompenzációs programok kidolgozása városi szinten, amelyek az óvodától a középiskoláig tartó utat építik ki a gyermekek számára.
Az oktatási rendszer tartalmi megújulásának főbb elemei a következők voltak: kompetencia alapú oktatás bevezetése, fejlesztése;
pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése; befogadó környezet kialakítása; erdei
iskola program; mentorhallgatói program; tanoda típusú intézmények kialakítása; mindennapos testnevelés.
A változások követelte további fejlődést különféle pályázatok segítik.
Az átalakítás legfontosabb eredménye, hogy
érvényesül az oktatási esélyegyenlőség és a
hatékony működtetés, valamint javult az oktatás minősége.
A városházi programot követően a résztvevők a Varga Tamás Általános Iskolában gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek, ki-ki választása alapján szövegértés kompetencia órán,
projektórán, illetve mindennapos testedzés bemutatóórán vehetett részt.
Ezt követően a jelenlévők meglátogatták a
Bodnár Bertalan Oktatóközpontot is Mártélyon.
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Települési önkormányzatoknak

Ajánló

Hulladékgazdálkodási díj 2010

Az Arany Hangya – a szorgalom, az
ötletesség, a kollektív munka, a szervezettség, az energia és az alkotókészség szimbóluma. A hangya apró lény,
amely szorgos munkájával hihetetlen
eredményeket érhet el.
A Tanzer Consulting Kft. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(KvVM) fővédnökségével 2010-ben
is meghirdeti az Arany Hangya díjat,
melynek célja a környezetvédelmi kiválóság elismerésére a szelektív hulladékgazdálkodás területén a települési önkormányzatoknak.
A díjat 2009-ben hirdették meg először, és
a beérkezett nagyszámú pályázat bizonyította időszerűségét, egy hasonló elismerés létének fontosságát.
Az Arany Hangya díj lehetőséget ad a települési önkormányzatoknak a hulladékaik szakszerű és eredményes kezelésének elismerésére.
Ugyanakkor inspirációt is jelenthet nyertesnek és pályázóknak egyaránt a szelektív hulladékgyűjtés területén végzett munkájuk to-
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vábbviteléhez / további fejlesztéséhez. A díj a
szelektív hulladékgyűjtést, a környezeti szemléletformálást valamint a hulladékgazdálkodás területén megvalósult vagy folyamatban
levő innovatív projekteket támogatja.
A pályázatokat független szakértői bizottság értékeli.
Az Arany Hangya díjat a települési önkormányzat a szakmai bírálóbizottság komplex
értékelésével nyerheti el az alábbi 3 szempont alapján: a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága (80% részaránnyal a teljes pontozásból), a környezeti szemléletformálás
fejlesztési irányai (20% részaránnyal a teljes
pontozásból) megvalósult vagy folyamatban
levő hulladékgazdálkodási projekt (egyedi
döntéseknél).
Díjazás: a fődíj 1 000 000 forint – Arany
Hangya vándordíjjal
A díj ezen felül egyedi elismerést is biztosít,
ugyanis vándordíj jelleggel a legjobban teljesítő települési önkormányzatok között évente gazdát cserél.
Érdekli Önt is ez az újszerű, önkormányzati
munkát díjazó rendszer? Ha igen, részletes információt talál a www.aranyhangya.hu oldalon
ahonnan közvetlenül is pályázhat a díjra.
Leadási határidő: 2010. május 31.
A verseny meghirdetője: Tanzer Consulting Kft.
Fővédnök: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Támogatók: ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.,
Öko-Pack Nonprofit Kft., Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft., Hungakku Nonprofit Kft., Re’lem Nonprofit Kft., A.S.A. Magyarország Kft., Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége, Megyei Jogú Városok
Szövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Posta

A piacépítés jegyében
Szerző: Kottász Gergely újságíró

A közelgő piacnyitásra készülő Magyar Posta legfontosabb célkitűzése, hogy
növelje ügyfelei elégedettségét, és a szolgáltatásai iránti bizalmat. Ennek
érdekében – számos egyéb lépés mellett – a posták jelentős részének ügyféltereit is modernizálja, átalakítja a társaság.
A részletekről Krutki Józsefnét, a Magyar Posta Zrt. Lakossági Ügyfelek Üzletágának vezetőjét kérdeztük.
– A postai piacokon Európa-szerte egyre dominánsabb szerepet töltenek be a pénzügyi szolgáltatások és termékek – mondja a szakember.
Mi is igyekszünk lépést tartani versenytársainkkal, és azonnal reagálunk a változásokra.
A társaságnál már hagyomány, hogy mindegyik
esztendőnek van egy szlogenje, amely az adott év legfontosabb célkitűzéseit, stratégiai sarokpontjait is kifejezi. 2010 a „piacépítés éve” a Magyar Postánál.
– Ennek jegyében célunk, hogy a jelentős
forgalmú postahelyeket olyan szolgáltatóhel�lyé alakítsuk, amely ügyfelei számára vonzó,
bizalmat és diszkréciót sugároz, segít az eligazodásban az egyre bővülő szolgáltatások között – folytatja az üzletágvezető. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a termékek fejlesztése, a
kínálat palettájának kiszélesítése önmagában
nem elég. Fontos, hogy a környezet harmonizáljon a szakmai fejlődéssel, méltó legyen a
postákon a szolgáltatások terén ma már egyre
inkább jellemző banki színvonalhoz.
Ennek érdekében modernizálják a posták
ügyfélterét. Ez elsősorban az elválasztó ablak
lebontását, illetve a nagyobb postákon az ügy-

félhívó rendszerek kiépítését is jelenti. Utóbbi
segítségével folyamatosan tudják elemezni és
segíteni a kiszolgálás folytonosságát.
– A közvetlenebb kommunikáció megvalósítása miatt fontos, hogy ne válassza el a postai
munkatársat az ügyféltől egy üveg- vagy műanyagfal – véli Krutkiné. A legkorszerűbb biztonságtechnikai eszközöket alkalmazzuk, tehát a
biztonsági feltételeknek így is maximálisan meg
tudunk felelni, és egészen más ilyen körülmények között tárgyalni – különösen pénzügyekről. Az ügyfélhívó rendszernek köszönhetően
pedig csökkenhet a várakozási idő, és a szolgáltatás igénybevétele során az ügyfélen kívül csak
a kezelő nyer betekintést privát információkba.
Így a postára betérők immár valóban diszkrét
körülmények között intézhetik banki, biztosítási,
vagy épp hagyományos postai ügyeiket.
A tavalyi év végére 79 település 161 postája
vált „nyitott pultossá”, idén pedig tovább nő
mindkét szám. 2010 decemberére országosan várhatóan több mint kétszáz posta rendelkezik már ilyen kulturált ügyféltérrel. Az
átalakításokkal természetesen nehézségek is
járnak, hiszen úgy nem valósulhat meg egyetlen beruházás sem, hogy az ügyfelek semmit
ne vegyenek észre belőle.
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– Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy ügyfeleink kiszolgálása a körülményekhez
képest ne sérüljön, és lehetőség szerint ideiglenes bezárás nélkül „vészeljük át” a munkálatokat – folytatja a szakember. Ezért az átalakítások dandárját mindig hétvégére időzítjük.
Egy országos hálózattal rendelkező társaságnál
ugyanakkor fontos az egységes megjelenés is.
Ezért arra is komoly energiákat fordítunk, hogy
az egyes posták ügyféltere harmonizáljon egymással, és modern arculattal biztosítsuk ügyfeleink számára a kellemesebb környezetet. A
Magyar Postánál hiszünk benne, hogy utólag
visszatekintve majd nyugodt szívvel mondhassuk: 2010 valóban a piacépítés éve volt!

Üvegfal nélkül könnyebb a kommunikáció
és az ügyintézés

Immár a monori postán is kulturált körülmények
fogadják az ügyfeleket
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PostaA Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

„A tanulás nem más, mint annak felfedezése,
hogy valami lehetséges” Fritz Perls

Szakmai nap és döntő

A fenti mondat szellemében kezdték el a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programját végrehajtani Magyarországon azok a
szervezetek, amelyek a TÖOSZ szervezésében
évről évre közzéteszik felhívásukat az önkormányzatoknak Példát átadó gyakorlatok pá
lyázata címmel.
Ezek a szervezetek 2010-ben a következők:
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Önkormányzati Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Mi-

Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok Programja
2009–2010
Megnyitót mond Molnár Gyula, a
TÖOSZ elnöke és Nagy Gáborné
társelnök, a program Irányító Bizottságának elnöke. A programot
ismerteti Zongor Gábor, a TÖOSZ
főtitkára.
A délelőtti program: a Roma integráció, a társadalmi kohézió erősítése témában bemutatkozik: Budapest XIII. kerület: Mi leszek, ha nagy

nisztérium, az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja, és a
Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI). Valamennyi szervezet képviselteti magát a módszer végrehajtásáért felelős
Irányító Bizottságban: ők jogosultak dönteni minden lényegi kérdésben. A program továbbra is nyitott minden olyan szervezet számára, amely elfogadja az Európa Tanács által
kidolgozott módszert.
A legjobb gyakorlatok programja nem egy
kutatási projekt, vagyis nem cél, hogy minden
létező gyakorlatot felkutasson a meghirdetett
témakörökben. A módszer alapvetően az ön-

leszek? – közösen együtt a mi XIII.
kerületi tanodánkért | Csorvás:
Egyenlőnek lenni az egyenlők között – Roma integráció, vissza az ősi
cigány mesterségekhez | Háromfa: Roma társadalmi integráció kiteljesedése a településen | Mohács:
Az általános iskolai szegregáció
megállításának stratégiája. | Uszka: Magyar–cigány–ukrán együttélés a Tiszaháton
A délutáni program:
1. Megújuló energiaforrások használata és/vagy energiahatékony-

Szajol
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kéntességre épít, a pályázó önkormányzatok
gyakorlatát mutatja be, azokét, akik hisznek
abban, hogy valami újszerűt és másutt is megvalósíthatót vezettek be, s amely tevékenységnek már eredményei is vannak.
A program – így annak magyar adaptációja is – nem nélkülözheti a szakmaiságot,
ezért az eljárásrendbe szakértők is bekapcsolódnak, akiket a részt vevő szervezetek delegálnak. Általuk a magyar gyakorlatot jól ismerő, felkészült szakemberek járulhatnak
hozzá a program sikeréhez. A beérkezett pályázatokat vizsgálva javaslat készül egy „rövid
listára”, amelyre azok a pályázók kerülnek,
akiknek a tevékenysége érdemes a helyszíni
vizsgálatra is, és esélyesek lehetnek a döntőben való részvételre.

A 2009–2010-es pályázati
szakasz témakörei
1. Közösségi összefogással a helyi fejleszté
sekért a LEADER-program keretében
A LEADER+ program eredményeként kibontakoztak a vidéki közösségek, a települések közti együttműködés formái. Az itt élők

sági gyakorlatok témában bemutatkozik: Budapest XI. kerület: Zöld
Újbuda | Dénesfa: Használjuk fel a
természet adta energiáinkat | Hernád: Hőszivattyús fűtés és napkollektoros melegvízellátás a hernádi
napköziotthonos óvodában és az
általános iskolában | Örményes:
Megújuló energiaforrások | Taktaharkány: Energiamegtakarítással
a sok kicsi sokra megy
2. Közösségi összefogással a helyi
fejlesztésekért a LEADER-program
keretében témában bemutatko-

zik: Alsómocsolád: „Tovább-lépés” a
Baranyai Hegyhát Megújulásáért –
LEADER-típusú fejlesztés a Sásdi Kistérségben | Domoszló: Példa értékű összefogás Domoszló község fejlesztése érdekében | Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás: „Mi”
„miénk”„nekünk”, de másokkal
A szakmai nap összegzése, ünnepélyes díjátadás. Moderátor: Zongor
Gábor és Nagy Gáborné az IB elnöke, a TÖOSZ társelnöke, Dunaföldvár polgármestere

Rózsák tere a községházával
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Közös pont
tényleges gazdasági autonómia megteremtéséhez, illetve megerősítéséhez. Hatékony
energiagazdálkodással, kisebb vagy nagyobb
energiahatékonysági beruházásokkal már
jelentős költségmegtakarítás érhető el az
önkormányzatoknál. A megtakarítás pedig
alapja lehet a későbbi beruházásoknak, fejlesztéseknek, s a megújuló energiaforrások
hasznosításának a településen.

A döntő
2010. május 12-én Budapesten, a Flamenco Hotelben (XI. Tas Vezér u. 7–10.) lesz a
döntő, egy szakmai nap keretében. A „rövid listára” kiválasztott önkormányzatok 15
percben adhatják elő pályázatukat. Az írásos
pályázatok értékelése, majd a helyszíni szakértői látogatások után ez az utolsó „szűrő”,
hogy kiválasszák a beküldött projektek közül a program elveihez valóban leginkább
közelítő önkormányzati kezdeményezést.
Minden témakörben egymillió forint az a
– névleges – összeg, amelyet egy gyakorlat
elnyerhet egy évben. A nyeremény szabadon
felhasználható, azzal a megkötéssel a szerződésben, hogy a pénz a pályázat céljával
megegyező célra használható fel.
A döntőn az Irányító Bizottság és a szakértők mellett a legfontosabb résztvevők az önkormányzatok képviselői, akik ha nem is lépésről lépésre követhető kész módszereket,
de ötleteket és tapasztalatokat mindenképpen
nyerhetnek, és hozzászólásaikkal szakmai vitanappá emelhetik az eseményt.
A konferencián osztják ki a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok Programja
című kiadványt, amelyben meghirdetik
a 2010–2011-es pályázati témaköröket.
A kiadvány letölthető a www.toosz.hu,
illetve a www.onkornet.hu
weboldalakról.


Roma valóság

megismerhették ennek az uniós programnak
a működését, pályázati rendszerét, és így a
speciális, a helyi igényekhez igazodó, helyben
megalkotott fejlesztési tervek megvalósításának módjait, a finanszírozás lehetőségeit is. A
szakemberek szerint a vidékfejlesztési programok felfrissítették a vidéken élők gondolkodásmódját, ösztönözve az összefogásra és
a tevékeny öngondoskodásra. A 2009-es kiírás szerint a szervezők olyan helyi települési,
vagy kisebbségi önkormányzatok pályázatait várták, amelyek egy LEADER-közösség tagjaként példamutató vidékfejlesztési projektet
valósítottak meg, illetve más közösségek önkormányzatai számára is követendő módszertant dolgoztak ki.
2. Roma integráció, a társadalmi kohézió
erősítésére
A pályázati témát 2009-ben újra kiírták, hiszen Magyarország legnehezebb helyzetben
lévő kisebbsége továbbra is a mintegy nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. A magyarországi települések tekintélyes részében
javarészt marginalizált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a településen élő nem
cigány lakosságtól szegregáltan. A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjából
kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági integrációja. Az integráció sikerében
meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közintézményeknek, valamint az
általuk nyújtott és szervezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügyi alapellátás,
szociális szolgáltatások valamint a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférésnek.
3. Megújuló energiaforrások használata és/
vagy energiahatékonysági gyakorlatok
A pályázatra olyan munkákat vártak, amik
bemutatják, hogy az energiahatékonyság és a
megújuló energiaforrások használata kiváló
eszköz lehet az önkormányzatok számára a

Borsodifalvakésnemzetközinagyvárosok közönsége is betekintést
kaphatott a közép-európai romák
életébe a Chachipe-vándorkiállításon, amely 2008 óta járja a világot.
A cigányok valóságát bemutató fotópályázat célja a vizuális sztereotípiák elleni fellépés, a roma emberek, és a roma kultúra hiteles, érzékletes és művészi bemutatása.
Több magyarországi településen
ez sikerült is. E cikkben olyan, különböző foglalkozású emberekkel
beszélgettünk, akik a saját környezetükben próbálták ki, hogyan tud
eszköze lenni a kultúra a romák integrációjának.

Szerző: Rácz Johanna újságíró
„Sosem volt ebben a városban olyan etnikai feszültség, amiről érdemes volna beszélni. Egy-két családdal van csak gond”
– mondta a helyi romák problémáit ecsetelve Farkas Félix, a mezőkövesdi cigány
kisebbségi önkormányzat elnöke. Városában a Chachipe (a szó jelentése lovári

zával
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Közös pont
nyelven „valóság”) kiállítási anyaga néhány
napot töltött csupán, de így is sikerült sok
embernek megmutatni, hogyan látják a romák chachipéjét a Magyarországról és a környező országokból érkezett roma és nem roma alkotók.
Farkas Félix szerint a kiállítások alkalmat adtak rá, hogy megmutassák az új nemzedéknek,
milyen körülmények között élnek a romák. A
kiállítás nagy sikert aratott, romák és nem romák – még a kevésbé toleránsak is – kérték,
hogy szervezzenek megint hasonlót.

Művelődésszervezők és metodisták
Alsózsolcán a 2008-as Chachipe és a 2009-es
ifjúsági Chachipe anyaga is több hétig vendégeskedett. A hatezer lelkes település közösségi házának vezetője, Szaláncziné Somos Zsu
zsanna lelkes szervezője volt az eseménynek.
„Mivel a cigányságról volt szó, igyekeztük a romákat mozgósítani” – emlékezett vissza a két
évvel ezelőtti megnyitóra, ahol éneklő, verset
mondó, zenélő gyerekek léptek fel. A szervezők felvették a kapcsolatot a Miskolci Nemzeti Színház színészével, Szegedi Dezsővel is,
aki roma gyerekekből álló színjátszó csoportot
vezet, ők is játszottak Alsózsolcán.
A rendezvény mindkét alkalommal jó vis�szajelzéseket kapott; a látogatók még elemezték is a látottakat. Sokan úgy vélték, hogy a
2008-as anyagban több volt a derűs kép, míg
az egy évvel későbbi tárlat komorabb valóságot ábrázolt. A kiállításra iskolákból, óvodákból, nyugdíjasklubból és egyéb intézményekből is szerveztek csoportokat – mesélte
a közösségi ház vezetője.
Kummer János: Hölgyek (előző oldal)
Kondor Krisztián: Szimbolikus keret (fent)
Kiss Norbert: Füstösök (alatta)
Hódosi Renáta: Életem színei (legalul)
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Alsózsolca 800-900 fős cigánysága ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a keletmagyarországi romák többsége. Az egykori ipari településen tömegesen alkalmaztak
képzetlen munkaerőt, mára ezek a munkahelyek megszűntek, és még a képzettebbek
sem találnak munkát. „Nehéz azoknak, akik
tenni akarnak, többre akarják vinni. A többségi társadalom előítéletes, és a roma társadalom is kiveti őket magából” – mondta
Somos Zsuzsanna. A cigányok felzárkóztatásáért sokat tesz a kizárólag romákból álló helyi metodista közösség is. A metodisták aktívan részt vettek a 2009-es kiállítás
szervezésében is.

Kultúra és integráció
Alsózsolcán a polgármester a TÖOSZ-on keresztül értesült a kiállítás lehetőségéről. Úgy
gondolták, érdemes pályázni, hiszen a képek
utaztatását és elhelyezését a pályázatszervező
Nyílt Társadalom Intézet (OSI) és OSA Archívum vállalta, így a településnek anyagi áldozatot nem kellett hoznia, csak a helyet kellett
biztosítani a képeknek. A kiállítás pozitív üzenete pedig nem vitás.
A mai magyar társadalom nem látja tisztán a roma közösségek életmódját, helyzetét, kultúráját. A kiállítás által színesebbé, árnyaltabbá vált a kép, ráadásul a magyarországi
anyagot a külföldi alkotók munkái egészítik ki
– mondta Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára.
Szerinte, aki elmegy egy ilyen kiállításra, nyitottabbá válhat a romakérdésben, a Chahipe
tehát segíti az elfogadást, a kölcsönös megoldáskeresést. A vizuális üzenetek ezt hatékonyabban segítik elő, mint a leírt szövegek
– tette hozzá. A vállalkozás sikeréhez ugyanakkor nagy szükség van az önkormányzatokra is, amelyek néha ódzkodnak a hasonló kezdeményezések felvállalásától.

Barangoló
Hangsúlyozta, hogy a szociális és a kulturális eszközöket együtt kell alkalmazni a romák
felzárkóztatásában, egyik a másik nélkül nem
működik. „Ha nem ismerem a másik kultúráját, viszonyrendszerét, akkor hogy’ találok
neki megfelelő munkát? Hogyan vethetem
fel azt a gondolatot, hogy ha őt a közösség
támogatja, akkor ő is járuljon hozzá valamivel?” Zongor Gábor szerint a kiállítás nem a
megszokott, sztereotíp képet tükrözte vis�sza a romák életmódjáról és megjelenéséről,
amely sokaknak él a fejében.

Jön a Chachipe 3.
Az először 2007-ben meghirdetett nemzetközi fotópályázat egyik fő célkitűzése valóban az volt, hogy leszámoljon azokkal a
vizuális közhelyekkel, amelyek a romákat
övezik. A ló, a szemétdomb, a szegénység
helyett valóban a romák mai valóságát ábrázolni – a kiválogatott képekből a szervezők olyan internetes archívumot (http://
photo.romadecade.org/) hoztak létre, amelyet a sajtótermékek és egyéb kiadványok
készítői használhatnak romatémák illusztrálásához.
A Chachipe már az első forduló után önálló életre kelt – járja az országot és a világot
anélkül, hogy reklámoznák. A kistelepülések
mellett kiállították Brüsszelben és Bukarestben
is, de vendégeskedett Szentendrén és Budapesten is. A szervezők annyi érdeklődő levelet
kaptak az első pályázat után, hogy 2008-ban
újabb fordulót hirdettek, ezúttal diákoknak
és fiataloknak, majd ez az anyag is vándorútra indult. Két év alatt összesen 3600 kép érkezett, amelyből körülbelül kétszáz került be
a kiállítások anyagába, s egy időben egy helyen általában 40 kép látható. Az érdeklődés
a pályázat iránt azóta sem lanyhult, így 2010
őszén újabb forduló következik.

Zsáktelepülés
zsákutcában?
„Miért kell trükköket kitalálni,
hogy működjön az iskola?”
Kép és szöveg: Simon Cs. József újságíró

Vajon hány ilyen kistelepülés van a
mai Magyarországon, mint a 2300
lelket számláló Tiszapüspöki? Már
ami a küszködést, a megmaradásért
folytatott tisztességes napi harcot
jelenti. Kapnak-e kellő törődést a politikusoktól, a jogalkotóktól? S ha
nem, a jövőben jut-e rájuk nagyobb
odafigyelés? Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg bennem, ahogy
órákon át hallgattam Polgár István
polgármestert és képviselőtársait.

egyszer kijön. Előnye és hátránya is van a
fekvésünknek. Hátrány, hogy az ipar és a
kereskedelem annyira elkerül bennünket,
mint ördög a tömjénfüstöt! Előnyünk, hogy
üdülőfalu vagyunk, csendes és olcsó. Az ingyenes tiszai szabad strandra például burkolt úton lehet lejutni, és a törökszentmiklósi rendőrkapitányság értékelése szerint
is a kistérség legbiztonságosabb települése
vagyunk. A közös, józan gondolkodás, ami
egymásrautaltságot jelent, ez tartja össze
a falu lakosságát, melynek egyébként csaknem negyede roma – teszi hozzá Lukács
Mihály, a helyi képviselő-testület szociális
bizottságának elnöke, aki egyúttal a JászNagykun-Szolnok Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzatnak is vezetője.
Nincs nagyfokú előítéletesség, egymásra
mutogatás, a jó viszony, barátság a jellemző – hangsúlyozza. Püspökiben mindenki
együtt álmodik, együtt ébred reggel, a problémák ugyanazok. Speciális roma probléma nincs. Mindenkinek be kell tartani az
együttélési normákat.

Rendezvények felajánlásból

A településünk a Szajol – Törökszentmiklós
– Tiszapüspöki háromszög északi csücskét
alkotja, beszorulva a Tisza partjára – mondja Polgár István. Zsáktelepülés vagyunk, ha
valaki idejön, kétszer is jön. Egyszer bejön,

www.toosz.hu

Mindig nagy igény volt az itt élők részéről
a látványos, szórakoztató rendezvényekre.
Ilyen a nőnap, nyáron a falunap, a Mártonnapi búcsú. A civil szervezetekkel közösen
szervezi ezeket az önkormányzat, jószerivel
pénz nélkül. A kevés jövedelmező vállalkozás miatt iparűzési adót nem vetett ki a település, hiszen az egyszemélyes bolt tulajdonosa vagy a villanyszerelő épp csak meg
tud élni. A néhány „még jól menő” vállalkozás segít a nagyobb rendezvények megszervezésében. Van, aki a hangosítást, a színpadépítést végzi, van, aki a falunapra való
húst ajánlja fel – sorolja a falu első embere.
A közösségi összefogás nélkül elmagányo-

április–május | ÖNkormányzat

41

Barangoló
sodnának az emberek, elsorvadna a közélet, elmaradnának a társadalmi-kulturális
programok. Szerencsére ennek ellenkezője
igaz a falunkra. Nagy a felelőssége a helyi civil szervezeteknek, mert megszépítik, gazdagítják az emberek életét – mondja Ban
der József, a képviselő-testület társadalmi
és civil-szervezetek bizottságának elnöke.
Az emberek belső feszültségét tudjuk csökkenteni, napi nyomorúságukat feledtetni
a sport- és kulturális rendezvényekkel. A
focicsapatunkban például 90 százalékban
helyi tehetséges roma fiatalok játszanak.
Nagyon várjuk már, hogy két év után végre
kihirdessék az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására beadott pályázatunk
eredményét. Nem értjük az időhúzást, nekünk ez nagyon fontos lenne. A mostaninál jóval nagyobb figyelmet érdemelnének
a kistelepülések a mindenkori kormánytól,
politikától.

Trükkökkel működtetett iskola
Ha az állam nem segíti meg a hátrányos helyzetű településeket, senki se tudja megoldani a
problémáinkat – veszi vissza a szót a polgármester. Miért kell trükköket kitalálni, hogy
működjön az iskola? Folyamatos eladósodást
ró az önkormányzatokra az állam az oktatáson keresztül. A korábbi 80-90 százaléknyi
támogatást lecsökkentette 40 százalékra. A
pénzünk évről évre kevesebbre elég. Minden
drágul. A pályázatoknak megfelelni is egyre
nehezebb, miközben maga a pályázati rendszer is elég furcsán működik. A szennyvízprogramból már évek óta kimaradunk, miközben máshol egész tórendszer építésére
kapnak támogatást. Az ivóvízminőség-javító programban ugyan sikerrel veszünk részt,
de a 30 millió forint saját forráshoz 9 milliós
hitelt kellett felvennünk. Három év múlva
kezdjük törleszteni sok-sok kamattal. Miért
kell minket ezzel büntetni? Jó lenne figyelem-

Faragott kapu az emlékparkban
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be venni a kistelepülések erőképességét. A településüzemeltetés, szemétszállítás, az utcák
éjszakai „díszkivilágítása” is iszonyú sok pénzünkbe kerül. Hiába tárgyalunk a szolgáltatókkal, nem érdekük, hogy nekünk olcsóbb
legyen. A falu lakosainak ötöde munkanélküli, a többiek fele pedig nyugdíjas, akik számára mindez megfizethetetlen.

„Nem látom az alagút végét!”
Nagyon sok az önkormányzathoz segélyért forduló ember – folytatja a polgármester –, adni
kellene, de miből? Hitelből? Ráadásul számos
törvény kötelezi a települést az ingyenes gyógyszer, tankönyv, étkezés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítására. A pénzügyi
keretünk annyira kicsi mindezekre, hogy alig
lehet elosztani, pedig a legnagyobb igazságosságra törekszünk. Nagy gond, hogy rendelkezésre állási támogatást már csak egy fő kaphat
a családban, pedig sok helyen mindkét szülő
munkanélküli. Tönkremegy az önkormányzat,
lassan mindent elzálogosítunk. Nem látom az
alagút végét! Mégis minek örülök? Tavaly volt
1000 éves a településünk. 14 millió forintból –
az összes fejlesztési pénzünkből – átadtunk egy
helytörténeti gyűjteményt, kialakítottunk egy
Leader központot és egy emlékparkot. Faragott kaput, kopjafát állítottunk egy szép ünnepség keretében. Az elmúlt nyolc évben minden
utcát leburkoltunk, mindenütt van vezetékes
víz, villany, gáz, telefon. A templomunk új tetőt
kapott, közintézményeinkben korszerűsítettük
a világítást. Elkezdődött a szervezett szelektív
szemétszállítás és a szúnyogirtás. Várjuk az új
Tisza-híd megépítését, a gyorsforgalmi úttal,
ami a településünk mellett vezet majd el néhány száz méterre. Mindenképpen szeretnénk
rácsatlakoztatni a falut egy le- és felhajtó úttal,
máskülönben továbbra is elszalad a világ Tiszapüspöki mellett.


Barangoló

A távmunka régi ideám
Találkozás Hivatal Nándorné jutai polgármesterrel

Szerző: Lőrincz Sándor újságíró

Harminchárom éve él a somogyi megyeszékhelytől hét kilométerre lévő
Jután, s nem is vágyódik el innen. Hivatal Nándorné családjával együtt remekül érzi magát e szép helyen, ahol folyamatosan növekszik a lélekszám;
többségében fiatal értelmiségi családok telepszenek le itt, de a kisvállalkozókat is vonzza a falu. A polgármester korábban könyvtárosként dolgozott, így nem csoda, hogy a településfejlesztésen kívül a szellemi gazdagodást is fontosnak tartja.
– Négy évvel ezelőtt miért pályázott a polgármesterségre?
– Azért, mert elégedetlen
voltam a falu fejlődési ütemével,
amelynek jelenleg 1255 lakója van.
Öten indultunk a polgármesteri székért, s én kaptam bizalmat.
Akkor is azt mondtam, most is
azt vallom, amikor a szennyvízrendszer kiépítését koordinálom:
a csatornának nincs pártállása, mint ahogy a polgármesternek sem, hiszen függetlenként indultam.
Az a dolgunk a testülettel, hogy Jutát szolgáljuk,
és megpróbáljunk minél kedvezőbb, komfortosabb életteret teremteni az itt élőknek.
– Hogyan tud együttműködni a testülettel?
– Kiváló képviselő-testülettel áldott meg a
sors. Hét fiatal emberrel dolgozhatom együtt, s
az a szerencse, hogy az elmúlt ciklusban mindig sikerült közös nevezőre jutnunk, s abban
is megállapodtunk, mi határozzuk meg a fejlődés irányát, természetesen alkalmazkod-

va a pályázatokhoz. Annak pedig kiváltképp
örülök, hogy munkánkat, szolgálatunkat egy
több évtizedes szakmai múlttal büszkélkedő
jegyző, Vassné Enyedi Mária segíti. Ennek az
átgondolt team-munkának köszönhető, hogy
az ideális környezetben, főközlekedési útvonalak mentén fekvő településen mindig történt, történik valami…

só találkozókat, kiállításokat rendezni, beszélgetni, énekpróbát tartani, olvasni. Én magam
is szívesen térek be az épületbe.
– A virágos faluképen is látszik: hölgy kormányozza a települést.
– Ez nem igazán pénz kérdése, csak jó szem
és némi szépérzék kell hozzá. Én is szeretem
magam körül a rendet, a harmóniát, s az itt
élőknek, az átutazóknak vagy a vendégségbe érkezőknek is élmény, ha tarka egynyáriak csalogatják a szemet.
– Milyen visszajelzések jutnak el a fülébe?
Szívesen fogalmazzák meg véleményüket a
jutaiak?
– Elsősorban pozitív megerősítéseket kapok, de a problémáikat, kételyeiket sem rejtik véka alá. Nekem az is dolgom, hogy mindenkit meghallgassak, és segítsek, ha tudok.
Számomra mindenképpen megtiszteltetés,
ha őszintén megosztják velem gondolataikat
a jutaiak, mert ez a bizalom jele.

– Nevezetesen!?
– 2006-ban rendeztünk először Idősek karácsonyát, s új ruhát öltött a katolikus templom. Négy év alatt teljes körűvé vált a szociális ellátás; a kötelező alapellátáson kívül az
önkormányzat végzi a házi segítségnyújtást, a
szociális étkeztetést, az idősek nappali ellátását, és megalakult a falugondnoki szolgálat is.
Akadálymentesítettük a polgármesteri hivatalt,
amely kívül-belül megújult, s a posta is kulturáltabb körülmények között működik. Létrehoztuk az idősek klubját, amire különösen
büszke vagyok; itt kapott helyet a könyvtár és
az e-Magyarország pont is. Lehet itt író-olva-
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Barangoló
– Mekkora a munkanélküliség a faluban, s
lehet-e ezen változtatni?
– Az elmúlt másfél évben jelentősen megnőtt, ám még így is az országos átlag alatti maradt. Viszonylag kevés a képzetlen munkaerő.
Ha tehetném, nőknek való munkahelyeket teremtenék. Szerintem fontos, hogy a nők azon
túl, hogy őrzik a tűzhely parazsát, valamit végezhessenek otthon – hozzájárulva a családi
költségvetéshez. A távmunka régi ideám, remélem, egyszer megvalósulnak e terveim is, s nem
kell az önkormányzat közmunkaprogramjába
bevonni többgyerekes családanyákat.

– Mivel elég jelentős a betelepülők száma,
nem verik fel a tulajdonosok az ingatlanárakat? Egyáltalán: mennyiért lehet hozzájutni egy szép családi házhoz Jután?
–10-30 millió forint között már gyönyörű
házat lehet vásárolni.

– Van még miről álmodni?
– Hogyne! Minden vágyam, hogy a településközpontban egy körforgalom létesüljön, s létrejöjjön Jutában egy vidékfejlesztési központ,
egy integrált közösségi és szolgáltató tér, amely
akár új munkahelyeket is jelentene.

– Hamarosan szennyvízhálózat is lesz a faluban.
– A csaknem félmilliárdos beruházás még
az idén elkezdődik, és a falubeliek 90 százaléka szándéknyilatkozatot adott. A próbaüzem várhatóan 2011 második felében
indulhat.

– A kistelepülések megtartó ereje függ az iskolától is. Jutában helyben tanulhatnak az
alsós gyerekek és óvoda is van.
– Iskolánk a somogyjádi iskola tagintézménye. A négy osztályban csak a készségtárgyak
oktatása történik összevontan. Most egyébként felújítottuk az óvodánkat, amelynek május végén lesz az átadása.
– S mi lesz az önkormányzat alatt húzódó
160 négyzetméteres téglaburkolatos pincével?
– Remélem, a LEADER-Program keretében 14 millió forintot nyerünk a felújításra,
és akkor a somogyi gasztronómia, a zene, a
művészetek felváltva adhatnának randevút
egymásnak.
– Mit olvasott utoljára a polgármester,
aki korábban módszertani szaktanácsadó
könyvtárosként kereste kenyerét?
– A magyar szerzők közül Örkény a kedvencem fanyar humorával, különös iróniájával. Szeretem az útleírásokat is, most éppen egy Provance-ról szóló művet olvastam
Mayle-tól. Élvezem ugyanis a francia életvitelt, konyhát, s ezt a mentalitást idehaza is el
tudnám képzelni; a franciák természetszeretetével, igényes környezetükkel, mérsékelt távolságtartásukkal együtt.
– Lehet, hogy Juta hamarosan egy kis magyar Provance lesz?
– Csak idő és akarat kérdése.
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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, Tab, Berhida és Alsómocsolád 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 a következő hónap 10-ig küldje el emailen: a toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu címre. Faxon a 06-1-3207600-os számon lehet szavazni. (Szerk.)

