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Segítsünk

Sajnos a közelmúltban minden hír-

adás az árvízről és az általa hazánk-

ban okozott óriási károkról szólt. 

A Magyar Posta 1997-ben az ár-

vízkárosultak megsegítésére fel-

áras bélyeget bocsátott ki. Az 

eltelt 13 év alatt az értékesítés-

ből több millió forintot gyűj-

töttek össze az adakozni hajlandó 

ügyfeleknek köszönhetően, és juttattak 

el a rászorulóknak. Ezúttal a természeti csa-

pás leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

településeit érintette, ezért a bélyegértékesí-

tés felárbevételét – 10 millió forintot – a tér-

ség károsultjainak megsegítésére ajánlotta fel 

a társaság. Az összeg a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Védelmi Bizottság és a települési 

önkormányzatok bevonásával kerül szétosz-

tásra, hiszen a rászorultság mértéke helyben 

állapítható meg leginkább. 

Az ilyen nehéz időkben az érkező küldemé-

nyeknek, különösen a pénzküldeményeknek 

megnő a jelentősége. Ezért a kitelepített ügy-

felek részére szóló küldeményeket, amennyi-

ben ismert és megközelíthető volt a tartóz-

kodási helyük, az ideiglenes elérhetőségen is 

kézbesítette a címzetteknek a Posta.

A társaság társadalmi felelősségvállalási 

stratégiájának másik sarokpontja az egész-

ség megőrzése. Hazánkban a Posta foglalkoz-

tatja a legtöbb nőt, így nem véletlen, hogy a 

vállalatnál központi helyet foglal el a szebbik 

nem testi-lelki egészségének megóvása. Ezért 

döntött néhány évvel ezelőtt úgy a társaság 

vezetése, hogy a korábban karácsonyi megle-

petésekre és reprezentációs célokra félretett 

pénzt inkább egy, az országban egyedülálló 

mobil nőgyógyászati szűrőállomás létreho-

zására és üzemeltetésére fordítják. 

2006 tavasza óta járja az országot a Ma-

gyar Posta szűrőkamionja. Már valamennyi 

megyében megfordult, sőt tavaly már másod-

szor keresett fel számos kistelepülést. Csak 

idén, az első félévben összesen 43 község lá-

nyai, asszonyai élhetnek a térítésmentes vizs-

gálat lehetőségével. Az eddigi eredmények a 

szakembereket is meglepték. A több mint 15 

és félezer szűrés azt mutatta, hogy három nő-

ből kettő valamilyen nőgyógyászati ellátás-

ra szorul. Majd háromszáz olyan beteg jutott 

el orvoshoz a Magyar Posta segítségével, aki-

nél kritikus állapotot diagnosztizáltak, vagy-

is rákot vagy közvetlen rákos megbetegedésre 

utaló tüneteket fedeztek fel. A szűrőállomá-

son dolgozó orvosok szerint a kistelepülése-

ken rendre nagy örömmel és hálával fogad-

ták őket, hiszen az eldugott, gyakran elzárt 

falvakban nem mindennapos az ingyenes 

egészségügyi szűrés. 

A társaság rák ellenes tevékenysége még ré-

gebbre vezethető vissza. Az amerikai postától  

átvéve, 2005-ben Európában elsőként bocsá-

totta forgalomba a Magyar Posta a „Mellrák: 

Adunk a gyógyulásra” feláras forgalmi bélye-

get. A befolyt felárbevételt minden évben az 

Országos Onkológiai Intézet számára utal-

ják át. Az Egészség Hídja Összefogás akció-

ban is immár ötödik éve vesz részt a társa-

ság. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a 

fi gyelmet az egészséges életmódra, a stressz-

helyzetek kezelésére, a megfelelő táplálkozás-

ra és a szűrővizsgálatok jelentőségére. 2006 

óta minden évben a legnagyobb létszám-

mal képviselteti magát a hazai cégek közül 

az egyetemes postai szolgáltató a „Terry Fox 

– Fuss a rákkutatásért” elnevezésű, nemzet-

közi jótékonysági futáson. A nevezési díjat, 

melyet teljes egészében a rákkutatás támo-

gatására fordítanak a szervezők, a postások 

esetében a társaság átvállalja. Ennek min-

tájára, hagyományteremtő céllal a Magyar 

Posta tavaly megrendezte a „Fuss a rákgyó-

gyításért Pécs2010 Európa Kulturális Fővá-

rosában” eseményt, melynek teljes bevételét, 

több mint 1,6 millió forintot a „Dél-dunántúli 

Rákbetegek Gyógyításáért” Alapítvány javá-

ra utaltak át. Idén szeptember 11-én a pécsi 

Szent István téren újra megrendezik a jóté-

kony célú sporteseményt.

Felelősséggel a társadalomért

A Magyar Posta mint az ország egyik legnagyobb munkáltatója, a 2013-as 
piacnyitásra való felkészülés mellett a társadalmi felelősségvállalásra is ko-
moly fi gyelmet fordít. A társaság ez irányú tevékenysége egyaránt magá-
ban foglalja a saját dolgozókért érzett felelősséget és a társadalom prob-
lémáinak megoldásában való részvételt. 

Szerző: Kottász Gergely
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A második Orbán kormány önkormányzati 

programjáról még nem sokat lehet tudni, vi-

szont – az előző kormányokhoz képest – je-

lentős számban kaptak kormányzati tisztséget 

aktív önkormányzati vezetők. Így a kormány 

tagjai között találjuk Fazekas Sándort, aki az 

1990 óta polgármesterként szolgált Karcagot 

hagyta ott a vidékfejlesztési miniszterségért. 

A polgármesterből lett miniszter mellett még 

négy aktív polgármester vállalt államtitkári 

funkciót a kormányban. A Nemzetgazdasági 

Minisztériumban lett államtitkár Bencsik Já-

nos, Tatabánya polgármestere, aki – egyedül 

a megyei jogú városi polgármesterek közül – 

húsz éven át töltötte be pozicióját. Ugyancsak 

húsz éve szolgálta folyamatosan Vasvár váro-

sát V. Németh Zsolt, aki vidékfejlesztési ál-

lamtitkárságra cserélte a polgármesterséget. 

A csurgói Szászfalvi László először szintén 

1990-ben lett polgármester, majd 2006-ban 

– kisebb megszakítást követően – ötödször is 

megválasztották, és most a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium államtitkári poszt-

jáért adta fel a településvezetői szerepet. Az 

első Orbán kormányban volt pénzügyi poli-

tikai államtitkár Tállai András, aki 2002-től 

immár a második ciklusban Mezőkövesd pol-

gármestere és most a Belügyminisztérium 

államtitkára lett. A megyei közgyűlési elnö-

kök közül a Komárom-Esztergom megyében 

2006-ban megválasztott Völner Pál kapott a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban állam-

titkári feladatot. 

A nyolc minisztérium 34 államtitkára kö-

zött találhatunk még aktív alpolgármeste-

reket, így a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

Önkormányzó kormányzók?

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

umban a szolnoki Hegmanné Nemes Sára, a 

Nemzeti Erőforrás Minisztériumban a deb-

receni Halász János, a Vidékfejlesztési Mi-

nisztériumban a tápiószentmártoni Czer-

ván György személyében, továbbá aktív 

önkormányzati képviselőket, mint példá-

ul a jelenleg fővárosi, de korábban jelentős 

Borsod megyei tisztségeket betöltő Fónagy 

Jánost (nfm), az ugyancsak fővárosi Rétvá-

ri Bencét (kim) és a debreceni Kovács Zol-

tánt (kim). Államtitkári tisztséget töltenek 

be korábbi ciklusokban polgármesteri (a 

budajenői Soltész Miklós, nem), alpolgár-

mesteri (a pápai Kontrát Károly, bm), ta-

nácsnoki (a soproni Molnár Ágnes, nfm), 

az egri Nyitrai Zsolt, nfm) és megyei, va-

lamint megyei jogú városi önkormányza-

ti (a miskolci Répássy Róbert, kim) szere-

pet vállaló politikusok is.

A kormányzati tisztségviselők között lévő 

17 egykori önkormányzati vezető jelenléte biz-

tató. Reméljük, hogy a központi kormányza-

ti szerepet betöltők nem felejtik el az önkor-

mányzati munkában szerzett tapasztalataikat 

és legfőképp az önkormányzati szempontokat. 

A központi és a helyi hatalom együttműködé-

se révén valósulhat meg az érdemi decentra-

lizáció, és válhatnak valóságos autonómiává 

az önkormányzatok.

A legújabb hír, hogy az Állami Számvevő-

szék vezetői is az önkormányzók köréből ke-

rülhetnek ki, mivel a kormányzó pártszövetség 

a Békés megyei közgyűlési elnökét, Domokos 

Lászlót, míg helyettesének Warvasovszky Ti-

hamért, Székesfehérvár polgármesterét jelöl-

te. Úgy tűnik, a jelenlegi kormányzati ciklus-

ban az önkormányzati vezetői tapasztalat sok 

helyen hasznosítható. A kérdés csupán az, 

hogy mindezek a személyi összetevők meny-

nyiben segítik az önkormányzati érdekek ér-

vényre juttatását.
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Helyzetkép

�Az elnök fi gyelmeztetett arra, hogy a rég-

óta szorgalmazott önkormányzati reform nem 

tudható le a kormány által ígért képviselői lét-

számcsökkentéssel. Az igazi reformhoz újra 

kell defi niálni az állam és az önkormányza-

tok viszonyát, a feladat- és hatáskörök meg-

osztását, valamint a fi nanszírozást, mivel az 

elmúlt két évtizedben végbement rendszert 

érintő folyamatok az önkormányzatok haté-

konyságának romlását és strukturális zava-

rát okozták. Az önkormányzatok egyre több 

feladatot kaptak fi nanszírozási háttér nélkül, 

ezáltal csökkent az autonómiájuk, szűkült a 

mozgásterük, és sokan már a kötelező felada-

taikat sem tudják ellátni. 

A létszámcsökkentéstől még 
nem lesz hatékonyabb 
az önkormányzatok működése
A politika hajlamos leegyszerűsíteni a problé-

mákat, mondván, a létszámcsökkentés orvo-

solni fogja a bajokat. Ettől azonban még nem 

lesz hatékonyabb az önkormányzatok műkö-

dése – hangsúlyozta a töosz elnöke. 

� Nem szabad azon pénzt megtakaríta-

ni, hogy a kisebb falvaknak ne legyen önkor-

mányzatuk. Magyarországon közel 900 te-

lepülésnek van 600-nál kevesebb lakosa, az 

önrendelkezésükhöz való jogukat a töosz 

tehát semmiképp nem csorbítaná. 

� A 12 pont azt is kimondja, hogy az önkor-

mányzati rendszerben lényeges megtakarítást 

elérni a megye–régió-vita lezárásával, a bü-

Molnár Gyula, a töosz elnöke értékelőjében 

egyik legnagyobb eredménynek a hét országos 

önkormányzati szövetség közötti együttmű-

ködés erőteljesebbé válását nevezte, melynek 

egyik fontos jele az április végén elfogadott 

közös 12 pontos nyilatkozat. 

Az önkormányzati rendszert 
végleg el kell választani 
az országos politikától

Molnár Gyula javasolta, hogy a küldöttgyűlés 

ismételten erősítse meg a szövetség korábbi 

indítványát, vagyis, hogy az önkormányzati 

választás az országgyűlési választás félidejére 

essen. Eszerint idén októberben, majd 2015-

ben ötéves ciklusra kellene önkormányzati 

képviselőket és polgármestereket választani, 

2020-tól pedig vissza lehetne állni a négy-

éves ciklusokra. Így lehetne elérni, hogy a 

helyi választások a kormányzati ciklus fél-

idejében legyenek.

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége május 13-án tartotta rendes 
évi küldöttgyűlését, egy nappal az új Or-
szággyűlés alakuló ülése előtt. Így nem 
volt meglepő, hogy aktív pártpolitikusok 
nem vettek részt az eseményen. Jelen volt 
viszont három leköszönő szakállamtitkár: 
Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium, Dióssy László, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
valamint Pataki István, az Önkormányzati 
Minisztérium képviseletében. A tanácsko-
zást éles viták és termékeny egyetértések 
jellemezték. Azóta egy hónap telt el, az 
Országgyűlés több sarkalatos kérdésben 
döntött – pl. a testületi létszámok csökken-
téséről, a választási eljárás módosításáról 
–, de bőven maradt még megoldani való 
probléma, köztük a legfontosabbak pél-
dául az önkormányzati kompetenciák és 
a fi nanszírozás. 

Az elnökség beszámolóját a TÖOSZ 
titkárság munkatársainak – Boda Bog-
lárka jogi titkár, Steiner Erika főtitkár-
helyettes, Tóth Karolina elnökségi titkár 
és Keil Szilvia nemzetközi titkár – rövid 
prezentációi egészítették ki. Végül a fő-
titkár tájékoztatta a küldötteket arról, 
hogy a norvég tapasztalatok felhaszná-
lásával a Polgármester Akadémia után 
a közeljövőben megindul a képviselő-
testületi tagok képzése is.

Induljon újra
a központi és a helyi hatalom között 
megszakadt párbeszéd! 
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára | Fotó: Kolin Péter
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rokrácia csökkentésével lehet, a megyei jogú vá-

rosok és agglomerációjuk közötti feladatelosztás 

módosításával, továbbá a főváros és a kerületek 

közötti viszony tisztázásával. Kényszertársítások 

helyett pedig a minőségi szolgáltatások ésszerű 

támogatását kell elvárni az új kormánytól.  

Természetesen vannak – az átfogó átalakításo-

kat megelőző aktuális, gyors változtatást igénylő 

– ügyek, melyekben az új kormánynak azonnal 

lépnie kell. Ilyen például az iparűzési adó besze-

désének visszahelyezése az apeh hatásköréből az 

önkormányzatokhoz. A mielőbbi törvénymódo-

sításra azért van szükség, mert július elseje előtt 

még különösebb szervezési nehézségek nélkül 

teljesíthető a helyi iparűzési adó önkormányza-

ti beszedése. Gyors döntés szükséges a vízi köz-

művek privatizációjának leállításáról, és azok ön-

kormányzati tulajdonba adásáról, valamint a nem 

művelt állami tulajdonú földek önkormányzati tu-

lajdonba adásáról.

� Molnár Gyula kijelentette, hogy a töosz az 

„önkormányzati rendszerváltoztatást”, tehát az 

önkormányzati reformot „jó szívvel támogatja”. 

A Fidesz–kdnp választási eredményével kéthar-

mados többség jött létre a parlamentben, ami po-

litikai értelemben új helyzetet jelent. A „politika 

centruma máshová kerül”, ezért a töosz-nak mint 

a legnagyobb önkormányzati érdekvédelmi szer-

vezetnek is más politikai feladatai lesznek, mint 

eddig: sokkal gyorsabb, hatékonyabb és erősebb 

érdekérvényesítésre van szükség. 

� Mindehhez a legfontosabb, hogy újraindul-

jon a központi és helyi hatalom között megszakadt 

párbeszéd. Azt követeljük, hogy az új kormány, 

amely felhatalmazásánál fogva valóban képes lehet 

a változtatásokra, és amely nemzeti konzultációt 

hirdet, alakítson ki rendszeres kapcsolatot az ön-

kormányzati érdekvédő szövetségekkel is. 

Végezetül az elnök felhívta a fi gyelmet arra, hogy 

2010. szeptember 30-án ünnepeljük a magyar ön-

kormányzati rendszer létrejöttének 20. évforduló-

ját, s a többi országos szövetséggel egyetértésben 

javasoljuk, hogy ezen a napon a társszövetségek-

kel közösen szervezzük meg a húsz éve polgár-

mesteri tisztséget betöltő településpolitikusok or-

szágos tanácskozását. Ez a fórum alkalmas lehet a 

tapasztalatok értékelésére, az önkormányzati vá-

lasztásra irányuló fi gyelem fokozására, valamint 

a polgármesteri tisztség megerősítésére.

Múltból hozott gondok, 
jövőbe mutató javaslatok
A hozzászólók többsége érintette és támogatta a 

társszövetségekkel közösen megfogalmazott 12 

pontot. Tóth Imre, Sarkad város polgármestere 

ugyanakkor szorgalmazta, hogy a megfogalma-

zottak körébe kerüljön bele mindaz, amit a szö-

vetség az évek során kért az előző kormányzat-

tól, de nem sikerült megvalósítani. Tóth Csaba, 

Lesenceistvánd község polgármestere kiegészí-

tésként javasolta az önkormányzati szolidaritás 

erősítésének megfogalmazását, valamint a tele-

pülések közötti esélyegyenlőség megteremtésé-

nek képviselését.

Egyetértés alakult ki az önkormányzati képvise-

lői létszám diff erenciált csökkentése ügyében, Zoltai 

László, Fulókércs község polgármestere ugyanakkor 

felvetette a kétkamarás parlament létrehozásának 

szükségességét, amelyben megfelelő helyet kaphat-

nának a polgármesterek is. Schmidt Jenő, Tab város 

polgármestere szerint a képviselők létszámcsökken-

tése csak az országgyűlési képviselők létszámának 

csökkentésével együtt képzelhető el. Varga József, 

Szigetújfalu polgármestere nem az önkormányzati 

képviselők létszámát tartotta gondnak, hanem azt, 

hogy kevés a forrás, a pénz a díjazásukra. Egyben 

javasolta, a küldöttgyűlés foglaljon állást arról, hogy 

az önkormányzati képviselők feladatukat tisztelet-

díj nélkül lássák el.

Több polgármester – Schmidt Jenő (Tab), Nagy 

Gáborné (Dunaföldvár), a töosz társelnöke, Hal-

mi Béla (Letenye) és Kisari Zoltán (Ostoros) – is 

Tóth Imre, Sarkad

Schmidt Jenő , Tab

Stokker Sándor, Rédics

Varga József, Szigetújfalu

Helyzetkép
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TÖOSZ Aranygyűrűt kapott:  Galuska László, 

Nyékládháza polgármestere a szövetség vezető-

jeként, megyei tagozatvezetőjeként, valamint vá-

rosvezetőként az önkormányzatok érdekében több 

évtizede végzett következetes és eredményes mun-

kájáért.

TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettet kapott: Sza-

lai János, Csősz polgármestere több évtizedes ered-

ményes és következetes településvezetői tevékeny-

ségéért, valamint a kistelepülési önkormányzatok 

érdekeinek következetes képviseletéért. Kóródi Jó-

zsef szakértő, a TÖOSZ tanácsadójaként, a terület- 

és településfejlesztés, valamint a vidék megújítása 

érdekében kifejtett több évtizedes következetes 

és eredményes munkájáért.

TÖOSZ Tűzzománc Emléklapot kapott: Főváro-

si Gázművek Zrt. az önkormányzatok céltudatos 

támogatásáért és a társadalmi felelősségvállalás 

következetes megvalósításáért végzett munkájuk 

elismeréseként. Alsómocsoládiak Baráti Köre 

a helyi demokrácia fejlesztésében elért kimagasló 

eredményéért.

László (Taktaharkány) azt hangsúlyozta, hogy 

ő személy szerint nem kistérség párti, de sok 

olyan pályázatot nyertek már társulásban az 

önkormányzatok, amelyeket évekig követni, 

folytatni kell, ezért kért mindenkit arra, hogy 

alaposan gondolkodjon el, helyes lenne-e a tár-

sulások azonnali megszűntetése.

A gyors törvénymódosítások körében Tóth 

Imre (Sarkad) az eu-s pályázatokkal kap-

csolatos túlzott bürokratizmus megszűn-

tetését igényelte, míg Varga László (Takta-

harkány) felvetette a közbeszerzési törvény 

módosításának szükségességét is. Halmi Bé-

la (Letenye) kérte, hogy figyeljen mindenki 

oda az oktatási intézmények átszervezésé-

re, mert az időpont előnytelenül megválto-

zott, ezért javasolta a szabályozás mielőbbi 

módosítását. (A határidőt módosító törvény-

javaslat az Országgyűlés elé került.)

A legnagyobb vita a helyi iparűzési adó apeh 

általi beszedésének megítélése körül alakult ki. 

Varga József (Szigetújfalu) és Kisari Zoltán (Os-

toros) nem értett egyet azzal, hogy az iparűzési 

adót az apeh szedje be, s a kérdés újragondolását 

javasolták. Ezzel szemben Stokker Sándor (Ré-

dics), Halmi Béla (Letenye) és Tóth József (Pol-

gár) az apeh általi beszedést tartotta jó megol-

dásnak – megfelelő garanciák mellett.

Pásztor Béla, Veresegyház város polgármes-

tere elmondta, hogy szeptember 15-ig meg-

kapják a települések a kivetett és az apeh által 

beszedett iparűzési adó teljes összegét. Ezért 

javasolta, hogy ezzel a témával még várjanak 

egy kicsit. Varga László (Taktaharkány) fel-

vetésére – mely szerint az iparűzési adó el-

vével van a probléma, hiszen sok olyan ön-

kormányzat van, amelyik nem tett semmit 

az ipari fejlesztésért, csak megörökölte azt – 

Pásztor Béla megjegyezte, hogy valóban van 

olyan település, amely örökölte a vállalatokat, 

de sok olyan is van, amely saját maga terem-
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tett helyi ipart. Ezekkel nem lehet megtenni, 

hogy elvesszük tőlük, hiszen az állam annak 

érdekében, hogy ezek a vállalatok létrejöjje-

nek, nem tett semmit. 

A vitát követően a küldöttek többsége szava-

zatával támogatta, hogy az adó beszedése kerül-

jön vissza az apeh-től az önkormányzatokhoz. 

(Időközben a visszaállításra vonatkozó tör-

vény módosítási is az Országgyűlés elé került.) 

Ugyancsak többségi támogatottságot szerzett az a 

javaslat is, hogy az önkormányzati képviselők ne 

kapjanak tiszteletdíjat, csak az igazolt költségei-

ket térítsék meg. A külön szavazásokat szorgal-

mazó Varga József javasolta, hogy az új kormány 

felé mindenképpen bizalommal és ne támadás-

sal forduljanak az önkormányzatok. 

A küldöttgyűlésen kialakult széles körű vi-

ta is igazolta, hogy az egyes részletkérdések-

ben is szükséges az álláspontok egyeztetése 

az egységes fellépés, a közösen kialakított ál-

láspont védelme érdekében.  �

hangsúlyozta az egysé-

ges önkormányzati szö-

vetség létrehozatalának 

szükségességét az ered-

ményesebb érdekképvi-

selet céljából.

Schmidt Jenő az ön-

kormányzatok pénzügyi 

helyzetével kapcsolat-

ban elmondta, hogy 

mindenképpen adós-

ságrendezésre van szük-

ség. Ezen belül a műkö-

dési hitelek, valamint a 

fejlesztési hitelek ügyét elkülönítetten szüksé-

ges kezelni. Véleménye szerint nem indokolt a 

fejlesztési hitelek kiváltása, hiszen azt az önkor-

mányzat maga vette fel a kockázatok mérlegelé-

se mellett. A működési hitelek kiváltását is négy 

év alatt, szigorú feltételek kidolgozása mellett 

tartja megvalósíthatónak. Javaslatát Tóth Csa-

ba (Lesenceistvánd) és Kisari Zoltán (Ostoros) 

mellett támogatta a töosz elnöke is.

Vita alakult ki a kistérségi társulások jövőjé-

vel kapcsolatban. Zoltai László (Fulókércs) és 

Varga József (Szigetújfalu) a kötelező társulá-

sok ellen emeltek szót. Kóródi József, a töosz 

szakértője viszont azt kérte, hogy valamennyi 

önkormányzat gondolja meg a társulások ügyét, 

hiszen a jó szomszédsági viszonynál, vagy akár 

a barátságnál nincs fontosabb: együttműködés 

kell, így lehet csak eredményeket elérni. Varga 

Pásztor Béla, Veresegyház

Szalai János, Csősz

Tóth Csaba, Lesenceistvánd

Tilhof István, Mátyásdomb

Helyzetkép
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Az első témánk az önkormányzat oktatási 

feladatellátását érintő problémákra, hiányos-

ságokra vonatkozott. 

A válaszokban leggyakrabban az alulfi nan-

szírozottság, a diszkrimináció és a halmozott 

hátrányok szerepelnek. (Diszkrimináción a 

kistelepülések vezetői sokszor a település-

méretből adódó hátrányokat értik.)

Balatoncsicsó: a legkisebb iskolafalu
Schumacher József polgármester kívánságai nem 

a pénzről szólnak, sokkal inkább az értékekről, 

a jó pedagógus megbecsüléséről. A kérdésre, 

hogy miért ezeket emelte ki főbb vágyaiként, 

így felelt: „Nem lenne hiteles másról beszélni, 

hisz működik az iskolánk, rendkívül büszkék va-

gyunk rá. Húszéves polgármesteri pályám leg-

nagyobb sikerének tartom, hogy példás összefo-

gással tudjuk működtetni, és nem utolsósorban, 

hogy négy tehetséges gyermekem saját falujá-

ban végezhette és végzi el általános iskolai ta-

nulmányait.” Balatoncsicsó 220 lakosú település 

Veszprém megyében, a Balaton északi partján a 

festői Nivegy-völgyben. Magyarország legkisebb 

községe, ahol 1–8 osztályos iskola működik. Öt 

kisközség összesen alig 900 lakossal 1993 szep-

temberében alapította meg német nemzetisé-

gű oktatási intézményként. 1997-től alapfokú 

művészetoktatás indult harmonika és zongora 

szakon. Jelenleg 107 tanulója és 106 zeneiskolás 

növendéke van a Nivegy-völgyi Német Nemze-

tiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-

tatási Intézménynek. A fenntartó önkormány-

zatok – Óbudavár, Szentjakabfa, Szentantalfa, 

Tagyon, Balatoncsicsó – folyamatosan fejlesz-

tették az iskolát. 

� Schumacher József elsősorban azt sze-

retné, ha a mindenkori oktatáspolitika elfo-

gadná azt a tényt, hogy kisközségi iskolában 

is folyhat minőségi oktatás és nevelés. 

„Számos tény támasztja alá a kis iskolák létjo-

gosultságát, így a balatoncsicsóiét is. Az itt vég-

zettek rendkívül jó arányban jutnak be felsőfo-

kú intézményekbe. Kiváló szakemberré vált a 

községeinkben maradó fi atalok túlnyomó ré-

sze. Az öt községben a tanköteles gyermekek 

95 százaléka a balatoncsicsói iskolába jár. Ta-

nulóinak jelentős hányada az átlagos neveltségi 

szint felett kerül középiskolába. Az évenkénti 

kompetenciamérésen szereplésük a községi át-

lag felett van. Gyönyörű, 8000 négyzetméteres 

park veszi körül az iskolát, amelyhez sportpálya 

és játszótér is tartozik. Tehát minden adott ah-

hoz, hogy a Balatoncsicsón tanuló diákok tes-

tileg és lelkileg is fejlettek legyenek.”

� Anyagi megbecsülés

Helyre kell állítani a jól dolgozó pedagógu-

sok anyagi megbecsülését, legyen módja az 

iskolaigazgatónak, az intézmény úgymond 

húzóembereinek nagyobb javadalmazást jut-

tatni. Ehhez párosulhatna egy úgynevezett 

kistelepülési pótlék a 3000 lélekszám alatti 

településeken dolgozók részére.

� A patrióta vidékfejlesztési politika 

megvalósulása

Ez azt segíthetné elő, hogy azok a diákok, 

akik a településen tanultak, a későbbiek-

ben itt, a helyi vállalkozásoknál kamatoz-

tathassák megszerzett tudásukat. „Rend-

kívül fontos számunkra, hogy fiataljaink 

térségünkben telepedhessenek le, és le-

gyen piaca az általuk megtermelt termé-

keknek, ami a mi esetünkben elsősorban 

a szőlő, a bor és a méz, kiegészülve a falu-

si turizmus adta lehetőségekkel. Örömte-

li módon az öt község lakosságszáma nő, 

hisz egyre több urbanizációs környezet-

ből kiszakadó értelmiségi család választ-

ja lakóhelyéül a Nivegy-völgyi községeket, 

így elemi érdekünk az óvoda és az iskola 

fenntartása”.

Vép: integrációból jeles
A Szombathely agglomerációjához tartozó te-

lepülés Vas megye legfi atalabb városának szá-

mít. A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény létszáma 

a 2009/2010-es tanévben 258 fő.  Hátrányos 

helyzetűnek számít 62 fő, halmozottan hát-

rányos helyzetűnek 42, ami a tanulólétszám 

16 százaléka. A kettő együtt nagyon magas 

arány: megközelíti a 40 százalékot.

� Varga Gyula polgármester első kí-

vánsága, hogy a hátrányos helyzetű 

diákok nagyobb támogatásban része-

sülhessenek.

 „Intézményünk az integrációs program szel-

lemében tevékenykedik, törekszik arra, hogy fi -

gyelembe vegye a tanuló igényeit, törekvéseit, 

 Néhány hónapon át – a TÖOSZ kezdemé-
nyezésére – településvezetőket keresünk fel 
azzal a kérdéssel, hogy mi lenne az a „három 
kívánság” amelyek teljesülése esetén leg-
fontosabb problémáik megoldódhatnának, 
vagy lényeges javulást érhetnének el. A kez-
deményezés egyúttal vitafórum is, amely-
hez a felkért hozzászólók mellett bárki csat-
lakozhat: javaslatokat a további kérdésekre 
olvasóinktól is szívesen vennénk. 

Szerző: Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium

kívánság kívánság 
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érdeklődését, személyiségét, speciális erőssége-

it és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazo-

dik a gyerekhez.” Az osztályok kialakításakor 

nem válogatják a tanulókat, heterogén osztályo-

kat szerveznek. „A diff erenciált óravezetés teszi 

lehetővé a hátrányos helyzetű tanulók egyéni 

haladását, fejlesztését. Arra törekszünk, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű diákok legalább 

90 százaléka évfolyamvesztés nélkül folytathas-

sa tanulmányait, illetve, öt százalékkal szeret-

nék megnövelni, hogy oktatási intézményük-

ben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

érettségit adó intézményekben tanuljanak to-

vább. Ezt a célunkat úgy tudnánk sikeresebbé 

tenni, hogy tanulmányi ösztöndíjat adnánk a 

jól tanuló 7. és 8. osztályos hátrányos helyzetű 

diákoknak.” Ehhez még hozzátette: „A szociá-

lisan hátrányos helyzetben élő tanulók anya-

gi támogatása elősegítené a közösségi progra-

mokban való részvételt.”

�A gyermekek közlekedése

 „Iskolánkba négy településről járnak gye-

rekek (jelenleg 63 fő). Közlekedésüket jára-

tos autóbusszal oldjuk meg. A gyereklétszám 

csökkenése miatt szeretnénk bővíteni a tanulói 

létszámot. Nagy segítséget jelentene, ha lenne 

iskolabuszunk.” Ez a tanulók szállítása mellett 

több előnnyel is járna, például a városban mű-

ködő 11 civil szervezet munkáját lehetne ezzel 

elősegíteni, vagy legalábbis hatékonyabbá ten-

ni, továbbá az osztálykirándulásokat is kiszol-

gálhatná, az oktatási intézmény bevételeinek 

növelése érdekében, amikor szünet van és ki-

rándulásokat sem szerveztek, bérbe adhatnák 

a járművet. Roppant fontos lenne az is, hogy 

az iskola diákjai könnyebben eljuthassanak a 

területi, a megyei, sőt akár az országos verse-

nyekre is. Ne ez legyen az akadálya, ami miatt 

esetleg egy tehetséges diák nem indulhat el egy 

versenyen. Nem utolsósorban pedig kiszolgál-

hatná a városkörnyéki településen élő gyerme-

kek művészetoktatási igényét, lehetőséget adna 

a diákoknak arra, hogy művészeti ismereteiket 

továbbfejlesszék.

� A közalkalmazotti réteg jobb meg-

becsülése, anyagi helyzetük javítása. 

Varga Gyula polgármester szeretné a befa-

gyasztott bértábla feloldását, megemelt alap-

pal való alkalmazását, vagy esetleg új fi nanszí-

rozási rendszer bevezetését. Jelenleg a 25-30 

éves munkaviszonnyal rendelkező, többdip-

lomás tanár nettó fi zetése 110-120 ezer forint, 

ugyanakkor a munkával töltött ideje a napi tíz 

órát is meghaladja. Továbbá indokoltnak tarta-

ná, hogy bevezessék a cafeteria rendszert a köz-

alkalmazottak körében is.

Sármellék: nem csak a repterére 
akar büszke lenni
A kis Zala megyei falu – a Balaton és Hévíz „hát-

terében” – a Kis-Balaton kapuja, s Magyaror-

szág egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító 

repülőterének helyszíne. Itt is igaz, hogy nagy 

könnyebbséget jelentene, ha az oktatás jobb kö-

rülmények között működhetne, amihez majd-

hogynem elegendő az ebben résztvevők jobb 

anyagi megbecsülése, motiváltsága.

� Szabó Vendel polgármester első kíván-

sága az alapfokú oktatás személyi feltételei-

hez szükséges bér- és járulékköltség normatív 

alapú meghatározása, valamint az oktatás-

hoz szükséges tárgyi, szakmai felszerelések 

pénzügyi feltételeinek megteremtése. 

„A rosszabb anyagi körülmények között mű-

ködő önkormányzatok a normatív támogatáson 

felül nem tudnak elégséges pénzügyi feltétele-

ket teremteni. A normatív támogatás, sajnos a 

bér- és járulékköltségeket sem fedezi. Az ön-

hikis pályázatokon az utóbbi években ezt a hi-

ányt sem sikerült kiegészíttetni.” Nincs meg a 

gyerekek esélyegyenlősége, hisz a kisebb vagy 

szegényebb településeken a fentiek miatt ele-

ve hátrányosabb helyzetbe kerülnek. 

� A valódi szakmai felügyelet létrehozása

A polgármester szerint az egyes alapfokú okta-

tási intézmények munkáját, oktatási-pedagógiai te-

vékenységét a helyi önkormányzatok – szakem-

berek hiányában – nem tudják reálisan megítélni. 

„Szükséges lenne legalább megyei (vagy regionális) 

irányítású szakmai felügyelet létrehozására, illetve 

ciklusonként minimum egy átvilágításra.” 

� A harmadik kívánság inkább kér-

dés, de nagyon lényeges kérdés: vajon 

kell-e az önkormányzatnak kötelező 

feladatként a közoktatás? 

„Eldöntendő, hogy önkormányzati kötele-

zettség maradjon-e a közoktatási feladatok 

ellátása. Hiszen nem minden település ké-

pes oktatási intézményt vagy intézményeket 

fenntartani, működtetni.”

Kálló: ahol a kisebbség a többség
A Cserhát-hegység déli, ellaposodó domboru-

latának egyik mélyedésében, a váci völgy bejá-

ratánál, a gödöllői dombvidék északi határán 

fekszik. Kelet felől a Vanyarc patak nagy ka-

nyarulattal fordul Verseg felé, és a maga által 

alkotta széles, nádas völgyben ma már csak 

csordogál, hogy egy másik patakkal egyesülve 

Hatvannál beleömöljön a Zagyvába. 

Kálló polgármester asszonya, Babecz János-

né megfogalmazta azokat a feladatokat is há-

rom kívánsága mellett, amelyek elősegíthet-

nék teljesülésüket.

� A kiszámítható közoktatás-politika

A közoktatás – nem csak Magyarorszá-

gon – gondban van, néhány szakember már 
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válságról is beszél. A magyar közoktatás va-

lódi reformját eddig egyik kormány sem vál-

lalta, helyette számtalan, apró részproblémá-

val foglalkoztak, csak toldozgatás-foltozgatás 

történt. A magyar közoktatás nincs szakma-

ilag felkészülve a más országok sikeres meg-

oldásainak adaptálására. A pedagógustársa-

dalommal szakmailag senki nem foglalkozott. 

A változtatás politikai igénye ugyan nagy, a 

végrehajtás módja azonban vagy hiányzik, 

vagy esetleges. Ehhez szükséges lenne töb-

bek közt, hogy kikérjék a gyakorlati szakem-

berek véleményét, továbbá, hogy a külföldről 

átvett módszerek adaptálásánál fi gyelemmel 

legyenek az eltérő magyar valóságra, esetleg 

a helyi viszonyokra. (Kállón az általános is-

kolába járó gyerekek 95 százaléka a cigány 

kisebbséghez tartozik, az óvodában az ará-

nyuk 75 százalék.)

� „Szeretném, ha több pénz állna ren-

delkezésünkre”

A magyar közoktatásban kevés és sok pénz 

van egyszerre. Az alaptevékenység alulfi nan-

szírozott. A normatív támogatás a működte-

tési költségek 50 százalékára nyújt fedezetet, 

ami több problémát is felvet. Az alapfokú ok-

tatáshoz hozzátett önkormányzati saját for-

rás miatt nem jut pénz út- és járdafelújításra, 

épületek karbantartására stb. A pedagógu-

sok fi zetése alacsony. Munkájukat jobban el 

kellene ismerni, amihez szintén pénzre len-

ne szükség. Számtalan program fut párhu-

zamosan az alaptevékenységgel. Ilyen példá-

ul az integrációs program (ipr), az Útravaló, 

az Arany János Tehetséggondozó, a Foglal-

koztatásba Ágyazott Képzés és így tovább, de 

ezek nem alanyi jogon járnak, elérhetőségük 

csak pályázatok útján lehetséges. Többségük 

azonban igen bonyolult. Az elnyert pályázat-

tal kapcsolatos járulékos adminisztrációs kö-

telezettségek pedig óriási terhet jelentenek, 

mind az oktatási intézményben, mind pedig a 

hivatalban dolgozó pénzügyes kollégának. Az 

ezzel járó munkaigény sok esetben nem épül 

be az alaptevékenységbe, többletterhet jelent. 

Ezek a pályázatok rövid távúak, a beindulás-

hoz elegendőek, a hosszabb távú fenntartha-

tóságuk azonban bizonytalan. Az oktatási nor-

matíva megállapításánál fi gyelembe kell venni 

a reális szükségletet úgy, hogy a normatíva ele-

gendő legyen az intézmény működtetési költ-

ségeire és garantálja a pedagógusok megfele-

lő bérezését is.

A polgármester asszony indoklásában meg-

fogalmazott még egy fontos célt: a jelenleg fo-

lyó pályázatok nagy része alanyi jogon járjon, 

és az adminisztrációja csökkenjen. 

� A rend 

A település halmozottan hátrányos helyze-

tű családokkal, gyermekekkel van tele. Általá-

nos a munkanélküliség. Hiányzik körülöttük, 

bennük a rend. Ugyan a helyzetük kezelésé-

re születtek szociális megoldások, de sajnos 

ezek nem javítottak, nem javítanak semmit. 

A helyzetükből fakadóan morális, motiváci-

ós, mentálhigiénés reakcióik a helyi többségi 

(nálunk kisebbségi) társadalom szembeállá-

sát eredményezi. Babecz Jánosné így summá-

zott: „Az oktatás feladatainak ellátását elő-

segítheti az, hogy a társadalom perifériájára 

szorult családokkal el kell fogadtatni a társa-

dalom normáit. Ezen belül ki kell vívni, hogy 

a tanár, valamint az oktatási intézményben 

dolgozó visszakapja az évtizedekkel ezelőtt 

meglévő tekintélyt, megbecsülést.”

Magyarcsanád: a négy torony faluja
A határfolyó, a Maros partján, nagy kiterje-

désű természetvédelmi terület mellett talál-

ható háromszáz éves dél-alföldi települést 

négy nemzetiség lakja (magyar, román, cigány, 

szerb). Az 1500 lelkes falunak van saját oktatá-

si intézménye, melyet nehezen tart fenn. 

A polgármester, Farkas Jánosné első kíván-

sága ezért az, hogy az önkormányzatok részére 

megállapított oktatási normatívákon felül, 

� a kis önkormányzatok kis létszámú 

oktatási intézményei fenntartásához kap-

ják meg ugyanazt a kiegészítő normatí-

vát, amit az egyházaknak mint fenntar-

tóknak a magyar állam megad. 
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Magyarcsanádon az önkormányzat nyolc osz-

tályos, nemzetiségi nyelveket oktató általános is-

kolát működtet 114 tanulóval és háromcsopor-

tos óvodát 60 óvodással – intézményfenntartó 

társulásban. Farkas Jánosné indoklása szerint: 

„Működési forráshiányunk jelentősen csökkenne, 

ha az említett kiegészítő normatívát megkaphat-

nánk. Jelenleg a két oktatási intézmény műkö-

dési hiánya 33 179 000 forint, a kiegészítő támo-

gatás összege 31 920 000 forint lenne.”

� Magyarcsanád azt szeretné, ha 

nem a létszám lenne a meghatározó, 

hanem az ellátott feladat alapján fi -

nanszíroznák az intézményeket. 

Ennek az lehetne az eredménye, mint az el-

sőnek. A tanulói létszámtól független a tanári 

létszám – a rezsiköltség is az ellátott feladat-

tal lehetne arányban. Mindkét kívánság eseté-

ben (akár egyedileg is) meg lehetne vizsgálni 

az adott oktatási intézmény helyi specialitá-

sát, körülményeit, lehetőségeit.

�  „Ne legyen diszkriminatív megkü-

lönböztetés a pályázati kiírásoknál az 

ellátottak létszáma miatt.” 

Azok az önkormányzatok, ahol kevesebb az 

oktatásban az ellátotti létszám, általában súlyos 

forráshiánnyal küzdő, kistelepülések, milliónyi 

egyéb gonddal, problémával. Elszegényedett la-

kosság, magas munkanélküliség, hiányos inf-

rastruktúra, szociális ellátásokra szorulók je-

lentős létszáma a jellemző, és a felsorolás még 

korántsem teljes. Tehát, nagyon leegyszerű-

sítve: kis önkormányzat, kevés pénz, nagyobb 

mértékű támogatási igény. Vannak pályázatok, 

amelyekre bizonyos létszámú ellátottal műkö-

dő intézmények pályázhatnak fontos, alapve-

tő, a működtetés minőségét is befolyásoló dol-

gokra. Figyelemfelkeltő példa, hogy a 2010. évi 

informatikai és eszközfejlesztési pályázatra, a 

21/2010. okm rendelet alapján a 200 fő ellátotti 

létszám alatti intézmények nem pályázhatnak, 

holott ezek sokkal inkább rászorultak.

Beled: egy fi atal, kicsi város
A Rábaköz délnyugati részén, a 86-os főútvo-

nal északi oldalán fekszik, a Kis-Rába átfolyik 

a településen. A Dél-Rábaközi Önkormányza-

tok Térségfejlesztési Társulásának legnagyobb 

és egyben központi települése. Polgármestere: 

Tompáné Balogh Mária.

� A központi irányítás úgy határoz-

za meg az oktatási normatívákat, hogy 

azok fedezzék az oktató-nevelő mun-

ka költségeit. 

Tehát: a feladatellátáshoz, a tanulólétszám-

hoz kötött, az adott év bekerülési költségeit 

fedező állami normatíva kellene. Az elmúlt 

néhány évben a kezdetben előnyös norma-

tíva következtében létrejöttek a kistérségi és 

mikrotérségi oktatási központok. A támoga-

tás azonban évről évre kevesebb, és zömében 

a központi település költségvetését terheli a 

tényleges bekerülési költség és az állami nor-

matíva közötti különbözet.

�  Az oktatást érintő fejlesztési pá-

lyázatok esetében ne a társult telepü-

lések demográfi ai adatai legyenek a 

döntőek, hanem az adott intézmény-

be járó tanulók létszáma.

Az oktatási intézmények korszerűsítésé-

hez, felújításához a kormányzat olyan pályá-

zatokat írjon ki, amelyek a tényleges közpon-

ti, nagy befogadóképességű, hosszú távon is 

működő intézményeket részesítik előnyben. 

A jelenlegi operatív programok lehetőséget 

adnak tíz százalékos önerővel a pályázaton 

való részvételre. Fontos kikötés: a kistér-

ségi támogatás. Ez jó dolog, ha valóban ar-

ra az intézményre esik a választás, amely-

nek fejlesztése a térségben a legfontosabb. 

Ez nem minden esetben van így. De a leg-

fontosabb a pályázatok tartalma. Nevezett 

pályázaton csak intézményfenntartó társu-

Balaton-
csicsó

Vép
Sármel-

lék
Kálló

Magyar-
csanád

Beled Sarkad

Állandó népesség száma (fő) 220* 3550 1854 1585 1559 2824 10 827

Állandó népességből 0–14 éves 37 472 253 373 256 369 1891

Állandó népességből 6–14 éves (saját becslés) 22 283 152 224 154 221 1135

Állandó népességből a 15–17 évesek száma (fő) 8 158 66 61 66 112 449

Állandó népességből 6–17 (saját becslés) 30 441 218 285 220 333 1584

Állandó népességből a 18–59 évesek száma (fő) 108 2230 1096 859 877 1725 6250

Állandó népességből a 60–x évesek száma (fő) 62 690 439 292 360 618 2237

Általános iskolai feladat ellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással) (db)

1 1 1 1 1 1 2

Általános iskolai tanulók száma a nappali 
oktatásban – gyógypedagógiai oktatással együtt (fő)

110 269 149 140 108 324 957

Naponta bejáró általános iskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (fő)

88 56 27 6 3 113 12

Naponta bejáró általános iskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (%)

80% 21% 18% 4% 3% 35% 1%

* A polgármester friss adatai szerinti érték, a KSH 2008-as adata szerint 215 fő

Alapvető demográfi ai és oktatási mutatószámok (2008)

A táblázatban azokat az adatokat gyűjtöttük össze a sorozat-

ban szereplő településekről, amelyek az oktatással összefüg-

gésben vannak. A táblázatból jól láthatóak, hogy a válaszolók 

sajátos oktatási helyzetű, nagyon különböző települések-

ről kerültek ki. Kikövetkeztethető az is, hogy elköteleződése-

ik mennyiben fakadnak napi kényszerekből, mennyiben elvi 

meggyőződések okán. 
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lások indulhatnak, és a pályázati kiírás de-

mográfiai táblája a társult települések de-

mográfiai adatait kéri 2002 és 2009 között. 

Köztudott, hogy ez az időszak volt a ’má-

sodik iskolakörzetesítés’ időpontja. Gyak-

ran előfordul, hogy a jelenleg iskolafenntar-

tó társulásban működő település még 2002 

vagy 2003-ban önállóan látta el kötelező ok-

tatási feladatait. Közben csökkent a telepü-

lés gyereklétszáma, és a tanulók a mikrotér-

ségi közoktatási intézmény tanulói lettek. 

Így a mikrotérségi intézményben nőtt a ta-

nulólétszám, és fejlesztések váltak szüksé-

gessé. A fejlesztés akadálya pedig éppen az 

integrálódott település demográfiai adata, 

mert a vizsgált időszakban ez a százalék 50 

alá csökkent, és így a befogadó intézmény 

elesik a pályázati lehetőségtől. 

� A napközis konyha anyagbeszer-

zése ne legyen a közbeszerzés része 

„Általában az oktatási intézmények része az 

intézményi étkeztetés, vagyis a konyha. Nem 

kell nagy iskolának, vagy óvodának lenni ah-

hoz, hogy a főzéshez szükséges anyagok be-

szerzése meghaladja a nyolcmillió forintot. 

Ám innentől az anyagbeszerzés csak közbe-

szerzésen keresztül bonyolódhat le, ami egy-

részt megnöveli a költségeket (maga az eljárás 

300-400 ezer forint), másrészt kizárja a hely-

ben termelt termények felvásárlását, háttérbe 

szorítja a helyi vállalkozókat. Tehát kívánsá-

gom, hogy a napközi konyha anyagbeszer-

zése ne legyen közbeszerzés-köteles és legyen 

lehetőségünk a helyben termelt élelmiszerek 

helyben való feldolgozására.” A polgármester 

asszony hozzátette még, hogy tudná folytat-

ni a kívánságlistáját, akár csak magát az ok-

tató-nevelő munkát érintően (tanulói, tanári 

óraszámok, a tanítandó tananyag, tantervek, 

tankönyvek, követelmények, szülő-pedagó-

gus felelőssége...), de mint fenntartó számá-

ra jelenleg a gazdasági szempontok a legfon-

tosabbak.

Sarkad: város a Csörsz árok „partján”
Békés megye északkeleti részén, a Fekete-

Körös jobb oldalán, a román határ mentén 

helyezkedik el. A település vasúton, az Al-

föld–Fiume vasútvonal részét képező Békés-

csaba–Kötegyán vonalon is megközelíthető, 

ami a város délkeleti peremét érinti. A tele-

pülés aljegyzője, Sípos Kornélné fogalmazta 

meg három kívánságukat.

Sarkad Város Önkormányzata tíz másik te-

lepülésé mellett tagja és központja a Sarkad 

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

Az oktatási feladatellátás részeként pedagó-

giai szakszolgálatot hoztak létre (logopédia, 

nevelési tanácsadó, továbbtanulási és pálya-

választási tanácsadás, gyógytestnevelés), va-

lamint intézményfenntartó társulás kereté-

ben általános iskolát és óvodát működtetnek 

Sarkad és Kötegyán településeken. 

� A feladatarányos normatív fi nan-

szírozás tegye lehetővé a kistelepülési 

iskolák (óvodák) működését 

(esetleges javaslat lehet, hogy csak az kapjon 

az önkormányzattól támogatást, aki rend-

szeresen és helyben járatja oktatási intéz-

ménybe a gyermekét, hiszen mindenkinek 

érdeke, hogy a települések megtartó ereje 

érvényesülni tudjon, az önkormányzatok 

fenn tudják tartani intézményeiket), és a 

kötelező gyermeklétszám meghatározásá-

nál legyen figyelemmel a jelenlegi demog-

ráfiai helyzetre.

� A kistérségi feladatellátások köre 

az ésszerűség, valamint a települési 

autonómia tiszteletben tartása alap-

ján legyen kialakítva, és annak norma-

tív fi nanszírozása ösztönzőleg hasson 

a társuláson belüli közös feladatellá-

tások bővítésére.

Végül, az igazságosabb, befogadó társada-

lom iránti vágyat is megfogalmazva az aljegy-

ző asszony kiemelte, hogy 

� az integrált nevelés-oktatás újraér-

telmezése és szabályozása 

is fontos feladat lenne, mert azt tapasz-

taljuk, hogy a jelenlegi szabályozással átes-

tünk a ló másik oldalára. Probléma például, 

hogy anyagi forrás hiányában nem tudunk 

pedagógiai asszisztenst alkalmazni minden 

osztályban, valamint az is, hogy az integrá-

ció legnagyobb ellenzői maguk az integrált 

oktatásra ’kötelezettek’. Ezen belül a szabad 

idő hasznos eltöltésének lehetősége még ége-

tőbb szükséglete a xxi. század fi ataljainak, 

mint a korábbi években jellemző volt. Ezért 

szükséges az oktatási intézményekben a he-

lyi igényeknek megfelelően tartalmas délutá-

ni szakköröket, foglalkozásokat szervezni. 

Ezekre a foglalkoztatásokra kérünk közpon-

ti támogatást, pályázati lehetőséget” – zárta 

gondolatait Sarkad aljegyzője. �

A következő témánk a helyi adókkal kap-

csolatos hiányosságok köré épül. A helyi 

adók szabályozásában, kivetésük, besze-

désük módjában a mentességek meg-

adásában milyen változásokat szeretne? 

Van-e olyan helyi adó, ami jobban meg-

felelne a céljaiknak? Amennyiben ezzel 

kapcsolatban lenne három kívánsága, 

amelyet indokoltnak, kellően fontos-

nak és hasznosnak tartana ahhoz, hogy 

megossza az Olvasókkal, kérem, jelezze a 

csyko@toosz.hu e-mail címen.
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– Miért volt fontos az Ön számára, hogy 

még ennyi mindent elvégezzen két diploma 

megszerzése után, a család és a polgármes-

teri munka mellett? 

– A polgármesteri hivatás rendkívül összetett. 

Ahhoz, hogy az ember megfelelően helyt tudjon 

állni, mindig újabb és újabb területeket kell mélyre-

hatóbban megismernie. A folyamatos továbbképzé-

seket valóban nem könnyű feladat összeegyeztetni 

a családdal és a mindennapi munkával, de feltétle-

nül szükségesek ahhoz, hogy a lakosság érdekeit a 

lehető legerőteljesebben tudjam képviselni. 

– S akkor még nem beszéltünk további közéle-

ti funkcióiról. Ön elnöke a Dunakanyar-Pilisi 

Önkormányzati Kistérségi Társulásának, al-

elnöke a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Ta-

nácsnak, tagja a Közép-Magyarországi Regio-

nális Fejlesztési Tanácsnak, továbbá: elnöke a 

Szentendréért Közalapítványnak, a Szentend-

rei Városfejlesztő Egyesületnek, a töosz Pest 

Megyei tagozatának és a M0 Érdekvédelmi 

Egyesületnek. Mi hajtja előre, miből meríti a 

feladatok ellátásához szükséges energiát?

közök beszerzéséhez, lefóliáztuk a meggyengült 

dunai gátszakaszt, továbbá a védekezés során el-

lennyomó medencét, bordás megtámasztást és 

kőszekrényt is alkalmaztunk. A Pannónia telepet 

védő 2008-ban megépült gát jól vizsgázott, áll-

ta a lezúduló víz ostromát. Most egy kicsit fellé-

legezhetünk ugyan, de a megoldandó feladatok-

nak még nincs vége. Többek között fertőtlenítés, 

szúnyoggyérítés, vis maior kárigények bejelenté-

se és a közterületek helyreállításának haladékta-

lan megkezdése vár még ránk.

Tavaly ünnepelte fennállásának 1000. 
évfordulóját a Duna mente leghangu-
latosabb kisvárosa, Szentendre. Polgár-
mestere a helyi születésű 42 éves jogász 
és közgazdász, Dietz Ferenc, aki sikeres 
ciklust mondhat magáénak a városve-
zetői tisztségben. Megválasztása óta is 
folyamatosan képzi magát, elvégezte a 
városvezetési mesterkurzust, a lakitele-
ki népfőiskola önkormányzati képzését, 
valamint a magatartásalakítás interak-
tív technikáit tanulta a Budapesti Cor-
vinus Egyetemen – többek között erről 
beszélgettünk a polgármesterrel.

– Amikor én ezt a hivatást választottam, 

szentendrei őseim példája mellett, a döntő érv 

az volt, hogy a gazdasági jog világában szerzett 

tapasztalataimat kamatoztatva tudjak valami 

hasznosat tenni a szűkebb és tágabb közössé-

gemért. Az energiát, a biztos családi háttéren 

felül, a pozitív visszajelzések adják a választók 

részéről és a külső szervezetektől. Hatalmas 

erőt tud adni egy-egy őszinte lakossági dicsé-

ret, vagy a településnek szóló szakmai elisme-

rések, mint amilyenek a tavalyi évben kapott a 

Legnépszerűbb Város, a Kreatív Város és a Csa-

ládbarát Önkormányzat díjak. Továbbá szintén 

jó érzés, hogy a most májusban a városunkban 

megtartott Nemzetközi Idegenforgalmi és Mű-

emlékvédelmi Konferencián négy ország kép-

viselői fogadták el a Szentendrei Nyilatkozatot, 

amelyben az aláírók lándzsát törtek a hosszú-

távon fenntartható, értékteremtő fejlesztések 

támogatása mellett. Szentendre határozott jö-

vőképpel rendelkező település, s ha hatékonyan 

akarjuk képviselni a városi, kistérségi, megyei 

és önkormányzati érdekeinket, akkor ezeken a 

fórumokon a jövő alakításában minden ener-

giánkkal jelen kell lennünk.

– A fölsoroltak a mindennapi munka meg-

határozói, de ott vannak még a rendkívüli 

helyzetek is, mint amilyen az árvíz. Mennyi-

re volt kritikus a helyzet Szentendrén, illetve 

hogyan zajlott az árvízi védekezés?

– Szentendrén szervezett védekezés folyt a szak-

emberek maximális segítségével és a lakosság aktív 

közreműködésével, így a rendkívül magas vízállás 

ellenére is sikerült elhárítanunk a veszélyhelyzetet. 

Amikor a hidrometeorológiai előrejelzést a Duna 

várható vízszint emelkedéséről megkaptuk, hala-

déktalanul összehívtam a Városi Védelmi Bizottsá-

got, és rendelkeztünk az előkészítő intézkedésekről. 

Felvettük a kapcsolatot az árvízi szakemberekkel, 

hozzákezdtünk a védekezéshez szükséges esz-

Szerző: Kammerer Zsófi a

Árvízi te 
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Arcok

– A TÖOSZ június 8-i elnökségi ülésén ér-

dekes ötlettel állt elő. Pontosan mit is java-

solt és milyen céllal?

– Az árvízi problémák kapcsán az elnök-

ségi ülésen azt kezdeményeztem, hogy az 

önkormányzatok az árvíz vagy belvíz sújtot-

ta települések közül válasszanak egy „árvízi 

testvérvárost”, amelynek segítséget nyújta-

nak. Budakalász és Pomáz már csatlakozott a 

mozgalomhoz, melynek célja, hogy egyszeri, 

a településre szabott segítség érkezzen a baj-

ba jutottaknak. Szentend-

réről játékokat és gyermek-

bútorokat, valamint a civil 

lakosság által felajánlott élel-

miszert, ruhát, ajándékot 

juttatunk el az árvízi test-

vérvárosunknak választott 

Szendrőre, valamint vállal-

tuk harminc gyermek nyári 

táboroztatását is. Augusz-

tus 29-én pedig a Szent-

endre Éjjel-Nappal prog-

ram keretében Érdi Tamás 

zongoraművész ad hang-

versenyt a szendrői árvíz-

károsultak javára. Kértem a 

töosz elnökségét, hogy ke-

ressük meg az európai ön-

kormányzati érdekszövet-

ségeket pénzügyi és egyéb 

támogatásért, illetve júni-

us 9-én az első francia–ma-

gyar testvérvárosi találkozó 

megnyitóján felhívtam a je-

lenlévő francia és magyar 

polgármesterek és a Kisvá-

rosok Nemzetközi Szövet-

ségének fi gyelmét az Árvízi 

Testvérvárosi Mozgalomhoz 

való csatlakozásra. 

– Úgy hallottam, a Polgármester Akadémián 

már az árvízi védekezést is oktatják. Ez igaz?

– Csak részben. A Polgármester Akadémia 

képzési tematikájának összeállítása során a re-

ferencia csoport tagjaként valóban javasoltam 

a városfejlesztés, a városmarketing, az időgaz-

dálkodás blokkok felvételét, és az árvízi hely-

zet kapcsán a vis maior helyzetek kezelésének 

tananyagba való beépítését. De természetesen 

itt nem az egyébként fontos szakmai kérdése-

ken – mint például a homokzsákok megtölté-

se vagy elhelyezése – van a hangsúly, hanem 

azon, hogy bármilyen veszélyhelyzet (természe-

ti katasztrófa, árvíz, infl uenza) esetén a polgár-

mesternek hogyan kell gyorsan és hatékonyan 

döntenie a települése érdekében. A Polgármes-

ter Akadémia keretében sokat beszélgettünk 

a kistelepülések problémáiról, mindennapos 

gondjairól, a jelentős apparátus nélküli hét-

köznapi helytállásokról, ezért tartom rendkí-

vül fontosnak a képzés és minden egyéb segít-

ség megadását számukra.

– Év elején elindult a Szentendre 1000 év+ 

program. Kapcsolódnak-e ezek a fejleszté-

sek az árvízvédelemhez?

– Szentendre tavaly ünnepelte 1000 éves fenn-

állását, így az elmúlt évünk a helyi millennium 

jegyében zajlott. A Szentendre 1000 év+ prog-

ram településünkön egy eddig soha nem látott, 

tervszerű városfejlesztést jelent. Tudjuk, mit aka-

runk, s ennek érdekében megtesszük a szüksé-

ges lépéseket. A 2007-ben elfogadott Dumtsa 

Jenő Városfejlesztési Tervben 12 vezérprojektet 

fogalmaztunk meg, amelyek közül 8 kivitelezé-

se már elindult. Utak, óvodák, panelépületek, 

szakorvosi rendelők újulnak meg, elkezdődik a 

város-rehabilitáció, és kiemelt feladatunk a mo-

bil árvízvédelmi fal megépítése a Duna-korzón. 

A tavalyi év egyik legnagyobb büszkesége a 2,8 

milliárd forint értékben megépített Vizes Nyol-

cas Uszoda és Sportkomplexum, valamint az 

Uszoda a szentendreieké program bevezetése, 

melynek keretében minden szentendrei lakos 

számára egyszeri alkalommal ingyenes uszo-

dabelépést biztosítunk, illetve jelentős kedvez-

ményekkel vehetik igénybe a szabadidőközpont 

egyéb szolgáltatásait is.

– Mennyibe kerülnek majd ezek a nagysza-

bású tervek?

stvérvárosok
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Arcok

– Idén összesen 2,8 milliárd forint uniós tá-

mogatással közel 4,5 milliárd forint értékben 11 

fejlesztési projektet indítottunk el, és ehhez kap-

csolódóan önerőből 45 millió forint értékben 

kiépítettük a városi térfi gyelő rendszert is. 

– Mennyire tudnak építeni a helyi lakosok 

aktivitására?

– Szerencsés vagyok Szentendrével, mert egy 

kreatív, megújuló város, olyan közösség, amely 

igényli a jó ötleteket, az állandó pezsgést és part-

ner ezek megvalósításában. A felsorolt fejleszté-

sekkel párhuzamosan egy új gondolkodásmód 

kialakítására is törekszünk a lokálpatriotizmus 

jegyében. A Szentendreiek vagyunk programban 

kiemelt fi gyelmet fordítunk a helyi identitás erő-

sítésére, a lakosság tájékoztatására, a város külön-

féle köreihez szóló rendezvények szervezésére, a 

kisgyermekek és diákok támogatására, motivá-

lására. Az egészségmegőrzés jegyében ingyenes 

szűrővizsgálatokat biztosítunk, és a nyugdíjasok, 

a halmozottan hátrányos csoportok, valamint a 

Nőkre szabott város jegyében a nők mindennap-

jait megkönnyítő intézkedéseket hozunk.  

– Ha mindezek megvalósulnak, megpihen-e 

Szentendre, vagy van tovább is?

– Szentendre olyan útra lépett a fejlesztések te-

rületén, amelyen nem lehet megállni, hanem to-

vább kell haladni. Lényeges a tudatos, egymásra 

történő építkezés, például a Pannónia-telep vá-

rosrészben 2008-ban gáttal biztosítottuk az árvíz-

védelmet, tavaly 450 millió forintból elkészítettük 

a csapadékvíz-elvezetést, s mindezekre alapozva 

idén átadtunk egy 48 millió forint értékű új útsza-

kaszt, s folyik a többi út tervezése is. A szerteágazó 

napi feladatok és a Dumtsa Jenő Városfejlesztési 

Stratégiában szereplő, de még hiányzó vezérpro-

jektek előkészítése mellett fontosnak tartom a fel-

készülést a következő időszakra. A Duna-straté-

gia a 2014-2020 közti terminusban nagy lehetőség 

az önkormányzatok számára is; ezért összegyűj-

töttük és beadtuk az erre vonatkozó kistérségi ja-

vaslatainkat. Szentendre közvetlenül Brüsszelbe 

is kiküldte az elkészített 5 projekt adatlapját. Vá-

rosunkban összeállt statikusokból, építészekből, 

közlekedési szakemberekből, és szociológusokból 

egy nyolc-tíz főnyi csapat, akikkel az egész Duna-

part megújítását és elsősorban a Duna-korzó fej-

lesztését dolgozzuk ki. Városunk számára másik 

nagy lehetőség a felsőoktatásban rejlik, mert a jö-

vőben csak az a település lehet sikeres, ahol tudás-

központ, felsőoktatás van. A Corvinus Egyetem-

mel közösen a Teátrum területén oktatási bázist 

szeretnénk létrehozni, továbbá tárgyalunk még a 

Szent István Egyetem, és a Képzőművészeti Egye-

tem egyes képzéseinek Szentendrére helyezéséről 

is. Hamarosan indul két bevásárlóközpont építé-

se, s megkezdődtek az előkészületek két ötcsilla-

gos szálloda létrehozására is.

–Hogyan lehet mégis egységesen tervezni, 

amikor a különféle területeknek nyilvánva-

lóan különböző érdekeik vannak?

– Az egység kulcsa a városfejlesztési stratégiá-

ban rejlik. Több lakossági fórumot követően dol-

goztuk ki a helyi igényeket tükröző, több évtizedre 

szóló Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiát, és a 

célkitűzésekhez sikerült megfelelő pályázati lehe-

tőségeket találnunk. A Városháza házhoz jön prog-

ram keretében rendszeresen konzultálunk a város-

részek lakóival az aktuális kérdésekről. 

– Tapasztalata szerint mi a testület és a 

polgármester jó együttműködésének titka? 

Biztosan vannak konfl iktusok – milyenek 

ezek, és hogyan oldódnak meg?

– Véleményem szerint elengedhetetlen a 

kölcsönös tisztelet a másik fél iránt, illetve a 

megelőlegezett bizalom, hogy bármilyen ész-

szerűtlennek is tűnik elsőre egy javaslat vagy 

hozzászólás, mögötte mindig a város jobbítá-

sának érdeke húzódik meg. A testületi ülésen 

igyekszünk szakmai és nem elvont párt-vitá-

kat folytatni. Széles körű párbeszéd szükséges 

mind a lakossággal, mind a testület tagjaival a 

határozathozatal előtt, akkor is, ha éppen fájó 

döntéseket kell meghozni és végrehajtani. Végül 

fontosnak tartom megemlíteni, hogy a városi 

munka során minden megbeszélés lezárultával 

az esetleges szakmai-politikai pengeváltások el-

lenére is mindkét félnek őszintén kell tudnia a 

másik szemébe nézve kezet fogni.

– Végül beszéljük egy kicsit a szórakozásról. Mi-

lyen izgalmakat tartogat az 51 éves Szentendrei 

Nyár és az 5 éves Szentendre Éjjel-Nappal?

– Nyáron látható lesz a Mária evangéliuma, 

az Indul a bakterház a veszprémi Petőfi  Szín-

ház előadásában, A szerelem diadala a Kato-

na József Színház művészeitől, fellép Szvorák 

Kati, a Csík zenekar, és még hosszan sorolhat-

nám a különlegességeket. Várunk mindenkit 

a 2006-ban indított Szentendre Éjjel-Nappal 

nyitva rendezvénnyel is, amelynek az a célja, 

hogy a különböző művészeti ágak hajnalig ural-

ják mediterrán hangulatban az utcáinkat és a 

köztereinket. Érdemes eljönni! (További infor-

máció: www.szentendreprogram.hu)
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Tervszerűség és stratégia

Bárdi Lajos 25 éve a Corvinus Egyetem főállású oktatója. Alkalmazott logikát, érve-
lést, tárgyalástechnikát oktat a társadalomtudományi tanszék docenseként. Tanít a 
Károlyi Egyetem jogi karán, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.

A Polgármester Akadémia májusi képzési fordulójának színhelye Eger volt, fő té-

mája pedig a tárgyalástechnika, melyről Bárdi Lajos, a Corvinus Egyetem oktató-

ja* tartott – élményszerű gyakorlatokkal fűszerezett – előadást. Hangsúlyozta a 

tárgyalásra való felkészülés fontosságát, azt, hogy célszerű előre saját stratégiát 

felépíteni, de beszélt arról is, hogyan ismerheti fel a polgármester, ha partnere 

blöff öl, vagy csak csűri-csavarja a szót. Az irodatervezés kapcsán szólt arról, mi-

lyen nagy lehet az irodai környezet meggyőzést segítő szerepe.TÁ
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával

– Számomra nem újdonság, hogy polgármes-

tereket oktatok. Mintegy tíz éve él egy akkredi-

tált programunk, amely a valamikori Magyar 

Közigazgatási Intézetben sokféle képzést tett le-

hetővé különféle területeken dolgozók részére a 

meggyőzés, befolyásolás, érvelés, tárgyalás té-

makörben. Például tartottunk ügyfélszolgála-

ti kommunikációs tréninget a Miniszterelnöki 

Hivatal munkatársainak éppúgy, mint a kiste-

lepülési polgármesteri hivatalok dolgozóinak. 

Volt, hogy alapítványok részére folytattunk le 

gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy a polgár-

mester, jóllehet ez politikai funkció, minél job-

ban „képben legyen” az általa végzett munka 

minden területének tevékenységében. 

– Miben segít nekik a tárgyalástechnika?

– A polgármester feladatkörénél fogva so-

kat tevékenykedik a saját képviselő-testületé-

ben, ő vezeti le a vitákat. Jó, ha tudja, hogy ez 

hogyan működik. Az előadás során a részt-

vevők elmondták, tulajdonképpen annyira 

nagy újdonságokat nem tud mondani nekik 

egyik program sem, viszont sokkal tudato-

sabban fognak a két nap után erre a terü-

letre odafi gyelni. Felszínre hoztuk azokat a 

tudományos, szakszerű eredményeket, ame-

lyek a polgármesteri tárgyalás során előjön-

nek. Emellett ő maga is tárgyalópartner, ha 

az önkormányzathoz valamilyen vállalkozó 

vagy partnerintézmény képviselője eljön, jó 

tehát, ha okos, ügyes és talpraesett. 

– Jobb meggyőzési pozíciót tud elfoglalni a 

polgármester, vagy inkább a tárgyalópartner 

kiismerésében támogatja ez a technika? 

– Mindkettőben. Ha azt tudom, hogyan kell 

egy hatékony tárgyalási stratégiát felépíteni az 

adott témakörben, akkor magamat segítem. Ha 

azt tudom, milyen fortélyai vannak a befolyá-

solásnak, észre tudom venni a csűrés-csava-

rást, amelyet a tárgyalópartner visz a játszmá-

ba. A tárgyalásban a legfontosabb az, hogyan 

készültünk fel, milyen stratégiával. Hogy amit 

mondunk, tudjuk igazolni, alátámasztani. Tu-

datosabban, ésszerűbben tárgyaljunk. 

– Hogyan függ a témával össze az iroda-

tervezés?

– A befolyásolás nagyon általános kategó-

ria. Alig találunk a világban olyan jelenséget, 

amelynek ne lenne valamilyen befolyásoló le-

hetősége. Például az, hogy a polgármester mi-

lyen irodában és milyen tárgyi környezetben 

fogadja a tárgyalópartnerét, sokat tud lendíte-

ni, vagy éppen rontani a helyzetén. Az, hogy 

hogyan tudok játszani a tárgyalási szituációk-

kal, segíthet, hiszen két dolgot kell elérnem: 

bizalmat kelteni, meg azt kell sugallnom – ne-

ki pedig azt kell éreznie –, hogy szakember, 

tehát kompetens vagyok, döntéshozóként pe-

dig jó értelemben hatalommal bírok. Mind-

ezt tervezni lehet. Volt olyan hallgatóm, aki 

elmondta, átrendezi az irodáját, mert most 

már látja, erre a célra nem jó a belső kialakí-

tása. Felvetődött, hogy a tárgyalópartnernek 

kell-e látni egyből engem, ha belép hozzám. 

Igen, kell. Mert különben elbizonytalanodik, 

és rossz érzése alakul ki.

* A másik két előadóval, Iványiné Szabó Andreával és Jenei Ágnessel korábbi számunkban készült interjú.

Szerző: Hajós Anna, újságíró | Fotó: Kolin Péter
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– A 12 dühös ember című fi lm közös meg-

tekintése miért volt fontos?

– Nem játékfi lmként néztük meg, hanem szer-

ves részeként a gyakorlatnak, a meggyőzés tech-

nikáját, a befolyásolást fi gyeltük. A gesztikuláció 

kapcsán néztük egy másik fi lm kisebb részle-

tét, amely az emberi gesztusok, mimikák, kézuj-

jak, lábak, testtartás elemeit vizsgálja. Meglepő-

en jól sikerült egy újabb téma megvizsgálása; az 

elég banális kérdés az volt, amit a lakógyűlés el-

játszása során vitathattak meg: lehet-e lakásban 

kutyát tartani? Három csoportra oszlottak, egyik 

játszotta az értékelők szerepét, a másik kettő pe-

dig az egymással ellentétes álláspontot képvisel-

te. Utána odajött hozzám az egyik polgármester, 

és elmondta, náluk ez mindennapi probléma, a 

lakók jelentgetik fel egymást a kutyatartás mi-

att. Még volt egy „vérfagyasztó játszma”: háborús 

helyzetben a megszálló csapatok főnöke bosszú-

ból megtizedeli a falut, de a falu vezetőinek ad-

ja a lehetőséget, hogy kijelöljék a száz embert. 

Roppant érdekes, ahogy ilyen esetben a csoport-

stratégia hogyan alakul ki. Egy ideig össze-visz-

sza beszéltek, és csak azután kezdett formálódni a 

csoportdinamika. Úgy láttam, a Köllner csoport, 

amelyiknek a gyakorlatot két napon át tartottam, 

minden tagja élvezte, és okult belőle.

– Miért Egerben került sor most az akadé-

mia előadásaira?

– Minden alkalommal önszervező akcióként 

bemutatkozik egy-egy régió. A résztvevők köz-

ben rájöttek, hogy ez nagyon fontos, mert az 

ország különböző részeiből érkező polgármes-

terek ennek a segítségével nemcsak tapasztala-

taikat osztják meg, hanem baráti kapcsolatba 

is kerülnek egymással. Most az Észak-magyar-

országi régió látta vendégül az akadémiát. Az 

esti rendezvény is kitűnően sikerült, öröm, 

hogy így, ilyen szeretettel tudnak egymásnak 

kedveskedni a polgármesterek.

Az a jó, ha mindkét fél nyer
A májusi képzési szakasz végeztével ezúttal is kikértük hat polgármester vé-
leményét. Válaszaikból kiderült többek közt, mekkora élmény volt számukra 
A 12 dühös ember című amerikai „szemléltető fi lm” meggyőzési techniká-
ja, s még inkább a saját modellezett tárgyalásaik fi lmre vétele és visszaját-
szása. Mindenkinek tetszett a két „félhíd” külön felépítése és összeilleszté-
se. A fölépült konkrét híd egyszersmind a tárgyalásos együttműködés szép 
metaforája is volt.

Horváth Gézáné, Magyarmecske

Amit hallottam, 
mind fel fogom használni 
a munkámban

– Magyarmecske Baranya megyében fekszik, 

Szentlőrinc, Pécs és Siklós között. 368-an lak-

ják, egy kedves, barátságos református telepü-

lés polgármestere vagyok. Számomra az aka-

démia csodálatos dolog, a tárgyalástechnikai 

résszel foglalkozó időszak rendkívüli volt. Sokat 

tanultam, például azt, hogy nem szabad meg-

döbbenni egy váratlan fordulaton, jóval hatá-

rozottabban kell kiállni az ügyemért. 

Tizenhat éve dolgozom a faluért, ez idő alatt 

sok fejlesztés megvalósult, ám mindez sok küz-

delem és gyakori konfl iktusok árán történt. A 

polgármesteri feladat sokrétű, lényeglátó és 

rendkívüli tárgyalóképességet is igényel. Az 

akadémia számomra ezért több szempontból 

is hiánypótló: egyrészt megadja a közösség biz-

tonságát, hiszen mindig megbeszéljük aktuális 

nehézségeinket, másrészt a tudás magabiztos-

ságával vértez fel. A sok elméleti ismeret, amely 

a gyakorlati életünkből merített példákon ke-

resztül könnyebben megérthető, segített felsza-

badítani bennem egyfajta belső erőt.

Nagyon fontos tapasztalat számomra, hogy 

bár mindannyian egy adott közösségért dol-

gozunk, vannak hasonlóan megfogalmazha-

tó nehézségeink. Magam is hajlamos vagyok 

„csak Magyarmecskében” gondolkodni, de az 

akadémián rájöttem, hogy ez nem elég. Lát-

nunk kell a körülöttünk lévőket és az együtt-

működés formáit kell keresni. 

Alapvetően kapcsolatépítő, kommunika-

tív személy vagyok, aki azonban képes elfo-

gadni a másik érveit, de elég kitartó az erede-

ti célja véghezviteléhez. A női voltom olykor 

nehezíti a helyzetet, máskor könnyíti. A tré-

ningek segítettek saját belső konfl iktusaimat 

is feloldani. 

Ebben a munkában gyakran érezhetünk si-

kert és még gyakrabban magányosságot. Ami-

kor a 12 dühös ember című fi lmet elemeztük, 

ugyanezt a kettősséget ismertem fel: közöttük 

is volt egy magányos kételkedő, aki végül meg-

győzte a többieket, de önmagában elbizony-

talanodott. A polgármesteri munka gyakor-

latában naponta átéljük ezt az érzést.
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Tulajdonképpen mindent, amit hallottam 

ezen a két napon, fel fogok használni a mun-

kám során. Az eddigi tevékenységem, a tele-

pülést érintő, fejlesztő terveim sikeresek vol-

tak. Az eredmények kézzel foghatóak, van 

önálló postánk, nyolc osztályos általános is-

kolánk, óvodánk, egészségügyi központunk 

orvosi rendelővel, védőnői szolgálattal. Most 

más céljaim vannak. Az akadémiai kapcsola-

tokkal megerősítve és megerősödve a falusi 

élet minőségére szeretnék koncentrálni. 

Ottó Péter, Zirc

Az önkormányzati lét 
folyamatos tárgyalássorozat

– Zirc 7150 lakosú kisváros, a Zirci kistér-

ség központja, a Bakony szíve. Története szoro-

san összefügg a cisztercita renddel. iii. Béla ki-

rály hívta be Franciaországból a szerzeteseket, 

ők építették fel itt az első monostorukat, amely 

mellett kis falu alakult ki. Mezőgazdasági – ipa-

rosok által is lakott – település volt, amíg a xx. 

század közepén megnyílt Dudaron a bányaüzem, 

amely népességnövekedést hozott. A bánya be-

zárt; a kistérség jelentős problémája az, hogy sok 

az ingázó, a lakosok nagy része csak a közeli, vagy 

a távolabbi nagyobb városok ipari parkjaiban ta-

lál munkát. A mi kis ipari parkunk fejlesztésére 

is készült terv, de a jelenlegi pályázati kiírások 

nem a mi méretünknek kedveznek.  

Biztos vagyok benne, hogy a megismert 

tárgyalási technikát a mindennapi életben 

is tudom alkalmazni. Az önkormányzati lét 

folyamatos tárgyalássorozatból áll, akár a 

testületi munkát tekintem, akár az intéz-

ményi vezetőkkel vagy külső partnerek-

kel való kapcsolattartást. A képzés során 

olyan technikákat sajátíthattunk el, ame-

lyeket tudatosan alkalmazhatunk. A lénye-

ge szerintem, hogy amit eddig autodidakta 

módon, a köznapi életben szerzett tapaszta-

latok alapján „magunkra szedtünk”, ezentúl 

rendszerezve és tudatosan használjuk. Meg-

erősíti a jó gyakorlatot, és megmutatja azt, 

ami rossz, vagy hiányos felkészültségünk-

ben. A tervszerűség és a tárgyalási felkészü-

lés, a stratégia fontosságát hangsúlyozta az 

előadás. Én azt is fontosnak tartom, hogy 

a tárgyalópartner fejével is tudjak gondol-

kozni. Nemcsak a saját álláspont jó képvi-

seletét kell tudni jól ellátni, hanem tudni, a 

másik fél esetében hol van a maximum, és 

melyek azok a területek, amelyeknél esetleg 

engedményeket tud adni, s mi az, amihez 

foggal-körömmel ragaszkodik. Bár az első 

nap délelőttjén nem tudtam az előadáson 

részt venni, a délutáni szituációs játékban 

már igen, amelyben a megszállt terület la-

kosai és a katonaság tárgyalásánál próbáltuk 

a délelőtt megismert eszközöket alkalmaz-

ni. Meglepő stratégiával, bátor fellépéssel, 

megdöbbentettük a megszállókat. A 12 dü-

hös ember című filmet már gyerekkorom-

ban is láttam, unalmasnak és vontatottnak 

éreztem, most viszont újra megtekintve re-

mekműnek tartom. Kevés eszközzel, rend-

kívül jó dramaturgiával és kitűnő színészi 

munkával jött létre. Az utolsó szituációs 

gyakorlat érdekessége az volt, hogy a Pol-

gármester Akadémia három külön csoport-

jából most kettő lett, nem a megszokott és 

összeszokott csapatmunkáról volt szó, ha-

nem új helyzet alakult ki. A külön-külön el-

készített félhídnak a végén illeszkednie kel-

lett, és csak a háromfős delegációk tárgyalása 

segített ennek megoldásában.

A két nap tapasztalataként tudatosabban 

készülök a tárgyalásokra, hogy határozot-

tan tudjam képviselni az álláspontomat. Az 

Észak-magyarországi régió bemutatkozá-

sa nagyon tartalmas volt, az ottani polgár-

mester társaim kitettek magukért. 

Tóth Lucia Krisztina, Kisrécse

Észrevehettük az erősségeinket, 
de a gyengeségeinket is

– Kisrécse Nagykanizsa  és Zalakaros kö-

zött fekszik Zala megyében, a régi 7-es út mel-

lett. Hivatalosan 188 lakosa van, de sok kisré-

csei jelentkezett be Nagykanizsára a gyerekek 

iskolai és óvodai beiratkozása miatt. A tele-

pülés része Kendli, más néven Sándor ma-

jor. Ott működik a híres Ludwig Nemzet-

közi Művésztelep, ahová Európától kezdve 

Malajziáig szinte a világ minden  tájáról  ér-

keznek művészek, és tartanak amatőröknek 

is kurzusokat. Itt található Czinki László, a 

megye turizmus díját elnyert Nosztalgia Pa-

rasztudvara is.  A kisrécsei részen a Takács 

Vendégház és a hozzá  kapcsolódó lovas tu-

rizmus örvend nagy hírnévnek.
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Tavaly társadalmi munkában, közadakozás-

ból az önkormányzat területén és 500 ezer fo-

rintos hozzájárulásával építettünk egy kápol-

nát Szűz Mária, a Világ Királynője tiszteletére. 

A művésztelep alkotói vállalták, hogy a falakat 

díszítő alkotásokat ők fogják elkészíteni. 

Épp most folyik, és augusztus végére készül 

el a szennyvízelvezető csatorna és -telep építé-

se, ez kétéves előkészítő munka eredményeként 

valósul meg. Nagyon örültünk, hogy megnyer-

tük a támogatást, szerencsére időben sikerült 

bekerülnünk az áfa-körbe, így lecsökkent a 

beruházásra fordítható összeg. 

Elsősorban ebben az ügyben folytattam komoly 

tárgyalásokat, jóllehet közbeszerzési eljárással tör-

tént a beruházást végző kiválasztása, de a lako-

sokkal is folyamatos volt a kommunikáció. 

Visszatérve az akadémiára: a tárgyalástechnika 

gyakorlat fantasztikus volt! Az ember tárgyal, de 

sohasem  látja magát közben. Most viszont felvet-

ték fi lmre, és utána visszanézhettük,  kielemezhet-

tük. Észrevehettük az erősségeinket, de a gyenge-

ségeinket is. Nálam  hiányzik a „pókerarc”. Amikor 

meglepő dolgot hallok, kiül az arcomra. Azt vettem 

észre, hogy mindenki, talán tudat alatt, igyekszik a 

tárgyalások során azzal élni, ami az erőssége, mert 

valószínűleg azzal ért el korábban sikereket. Ez ed-

dig ösztönös volt, de  most már tudatos lesz!

A gyakorlat során, amikor mint őslakos tár-

gyaltam a római katonákkal, a végeredmény-

nyel elégedettek voltunk, mindkét fél úgy érez-

te, hogy  nyert, mindent végre tudtunk hajtani, 

amit szerettünk volna, sőt egy kicsit többet – 

és a rómaiak is ezt mondták. Ez az igazi siker, 

amikor egyik félben sem marad tüske!

Úgy látom, ahhoz, hogy az ember fel tudjon 

készülni egy tárgyalásra, nem árt, ha  minél 

többet tud a tárgyalópartneréről és az adott 

témáról, mert érvelni kell.

Valószínűleg, nekem a nőkre jellemző a tár-

gyalási technikám: a felkészülésen túl a tár-

gyaló személye sem mindegy. Úgy érzem, nem 

úgy kéne felfogni a tárgyalást, mint egy  csa-

tát, inkább, mint egy komoly játékot. Azokat 

a tárgyalásokat szeretem,  amelyeknél látszik, 

hogy mindkét fél élvezi, hogy mind a két fél  

építheti a másikat. Nem pedig minél többet 

elvenni a másiktól, és rombolni.

Igazán feltöltő hatású volt ez a két nap! A 

tárgyalástechnika másik érdekes gyakorlata 

bebizonyította, hogy  az eddigi akadémiai 

foglalkozások során annyira  egy csapattá vál-

tunk, olyan jól megismertük egymást, hogy 

teljes bizalom alakult ki közöttünk.

A feladat: két egymást ismerő bűnöző vagyunk, 

akiket közúti ellenőrzés során letartóztattak. Aki 

a másikra vall, elengedik, a társa pedig tíz évet 

kap. Ha mindketten bevallják, öt-öt évet kapnak, 

ha egyikük se, egy-egy év a büntetés, mert csak 

a közúti szabálysértést tudják rájuk bizonyítani. 

Egyikük sem tudja, a másik, mit vallott.

A csoportunkból senki sem vallott, se magá-

ra, se a másikra. Baráti lett a kapcsolat mind-

annyiunk között, tanácsokat adunk, igyek-

szünk segíteni egymásnak. 

Pozitív tapasztalat még, hogy amikor a mi 

régiónk mutatkozott be az akadémián, hihe-

tetlen összefogást és támogatást tapasztal-

tam Zala megyében a polgármesterek és a 

hivatali alkalmazottak részéről is! Gyönyö-

rű  prezentációt tudtunk összeállítani  a ka-

pott anyagból. A termálfürdővel rendelkező 

települések belépőket, a borpalackozó bort 

ajánlott fel, szóróanyagot, skanzen-belépő-

ket kaptunk erre a célra. Ezúton is szeret-

ném mindenkinek megköszönni a segítséget. 

Az összes régió bemutatkozása nagyszerű-

en sikerült.

Köszönet a töosz-nak és a Norvég Alap-

nak is, hogy létrehozták ezt a remek képzé-

si lehetőséget.

Kupi László, Kápolnásnyék

A bennem rég kialakult 
képesség most tudatosult

– A Fejér megyei Kápolnásnyék több mint 

kétezer éves település, a késő bronzkortól él-

tek itt emberek. Laktak kelták, rómaiak, több 

népvándorlás kori törzs is megszállt a terüle-

tén. Jelentős longobárd sírlelet került elő, s az 

avarok nyomai is fellelhetőek. A Velencei-tó 

állat- és növényvilága adta a megélhetésüket. 

A jelenlegi ciklusban választottak meg alpol-

gármesternek, az előző választási időszakban 

a kulturális bizottsági elnök voltam. 

A tárgyalástechnikai képzés két napján 

sok olyan dologgal találkoztunk, amire nem 

is gondoltunk munkánk során, azt hiszem, 

ezt mondhatom mindnyájunk nevében. Gya-
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korlatilag megvolt a tárgyalási képességünk 

egy adott szinten kinek-kinek a képességé-

hez viszonyítva, de nem tudatosan tárgyal-

tunk. Most éppen azt tanultuk, hogyan kell 

tudatosan tárgyalni, hogy milyen befolyásolá-

si tényezők, milyen csapdák vannak. A meg-

győzési csapdák érdekesek, amikre rámuta-

tott az oktatónk, Iványiné Szabó Andrea. A 

csúsztatás, az álláspontok változtatgatása, a 

személyeskedés, a rossz hivatkozás, a közvéle-

kedésre hivatkozás, ezek mind olyanok, hogy 

ha az ember erre tudatosan nem készül, fel 

sem tűnnek neki. Rámutatott a gyenge és az 

erős érvekre, a hétköznapi érvelési logikák-

ra. Most már ezeket a gyakorlatban jobban 

tudjuk használni. 

Foglalkoztunk a meggyőzés pszichológi-

ájával, hogy milyen útjai vannak ennek, mi-

lyen stratégiákkal lehet elfogadtatni az em-

berekkel, vagy a tárgyalópartnerünkkel az 

érveinket. Eddig nem volt jellemző, hogy egy 

tárgyalás előtt felkészüljek, de ezek után már 

fogok; a tanultakból leszűrve egyrészt arról, 

amiről tárgyalok, másrészt az illetőből, aki-

vel találkozom, mert fontos tudni, kivel ál-

lok szemben. Ha ez nem lehetséges, a talál-

kozás első pillanataiban, az első pár mondat 

során fel kell mérni a tárgyalópartner gesztu-

sait, mimikáját, és utána a tanultaknak meg-

felelően tárgyalni vele. Miután vezető vagyok 

hosszú évek óta, már kialakult bennem egy-

fajta tárgyalási képesség, amiből most sok 

minden tudatosult. Elsősorban a meggyőzés 

pszichológiáját fogom a későbbiek során fel-

használni. Hasznos, hogy tudom, tárgyalás 

közben milyen fontos a testbeszédre fi gyel-

nem. Megismertem olyan tényezőket, ame-

lyek alapján az embereket osztályozni tudom, 

eldönteni, kivel és hogyan kell a kapcsolatot 

felvenni. A problémamegoldó képességemet 

helyezem előtérbe. 

A 12 dühös ember című filmet láttam ré-

gen, de nem érintett meg. Teljesen más volt 

most a hatása, amikor előtte megbeszéltük, 

mire figyeljünk. Itt is a konfliktuskezelé-

si szakaszokat elemeztük, és a vetítés után 

megbeszéltük a részvevők magatartását. 

Érdekes volt a lezáró tréning is, amelynek 

során egy hidat kellett összeállítanunk, két 

csapat közösen építette a kapott anyagok-

ból, ám két külön teremben a fél-fél hídrészt. 

Nem láttuk, mit végez a másik fél, tárgya-

lással kellett összhangba hozni a munká-

latokat. A másik csapattól kaptuk szóban 

a tapasztalatokat, mert ott volt szakember, 

és annak alapján dolgoztunk. Arra is szá-

mítottunk, hogy ha valamit ők nem készí-

tenek el, azt mi pótoljuk. Végül állt a híd, 

és nagyot nevettünk azon, hogy mondtam, 

most már húzzuk alá a folyót.

Számomra a legérdekesebb az egyik szi-

tuációs játék volt, amelynek során a római 

hódítók és a telepesek kötöttek új szerző-

dést. A csapat egyik fele a rómaiakat, a má-

sik része, velem együtt a bennszülötteket 

képviselte. A kijelölt tárgyalópartnereknek 

három menetben kellett egyezkedni. A „lé-

gionárius” engem mindjárt ki akart zárni 

a megbeszélésből, azzal a mondvacsinált 

ürüggyel, hogy egyszer megsértettem, és 

ezért velem nem hajlandó egy asztalhoz 

ülni. Ezt a konfliktust kellett nekem elsi-

mítani, és végül a három menetben min-

den problémát sikerült megoldani. Sokat 

tanultam belőle.

Az Észak-magyarországi régió képvise-

letében nagyszámú résztvevője van az aka-

démiának, kitűnő programot állítottak ösz-

sze számunkra bemutatkozásul Egerben; 

tizenkét polgármester – hölgyek és urak 

– népviseletbe öltözve vártak bennünket, 

még táncot is bemutattak. Az eddigi legjobb 

program volt, és ezzel feladták nekünk a 

leckét, mert mi, a Közép-Dunántúl, készít-

jük a záróprogramot, amelyre meghívjuk 

az oktatókat és mindazokat, akik velünk 

voltak a Polgármester Akadémián.  

Vass Lajos, Sajókápolna

Az élet rákényszerít, 
hogy konkrét elképzelésekkel 
induljak

– Miskolctól 16 kilométerre, a Pitypalaty 

völgy kapujában épült ki a 450 lakosú Sajó-

kápolna. A környező üzemek bezártak, ezért 

sok nálunk a munkanélküli. Járnak az em-

berek Kazincbarcikára, a BorsodChem-be, 

valamint Miskolcra dolgozni. Szeretnék a 

biogáz, a napkollektorok, a bányahő, a föld 

mélye kincseinek kiaknázásával mintegy 50 

fő részére munkahelyet teremteni mikrotér-

ségünkben. Mintegy tizenöten az önkor-

mányzatnál végeznek közhasznú munkát. 

A falu infrastruktúrája teljes körű; s nagy 

büszkeségünk a polgármesterségem alatt 

felújított gyönyörű református templom. 

1934–1962 között sportrepülőtér is műkö-

dött itt, tavaly Repüléstörténeti Múzeumot 

alapítottunk ezen a helyen. Az eseményen 

részt vett a hazai pilóták nagy többsége, a 

veteránokkal együtt. Településünk a három 

és fél kilométeres Kápolnacsúcs-futásról lett 
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ismert az elmúlt években, amelyre az ország-

ból sokfelől érkeznek résztvevők. Három éve 

rendezzük a Pitypalaty völgyben az országos 

nyílt sörmaraton futást. Miután nincs elég 

szálláshelyünk, az önkormányzat pályázott 

turista szálláshely kialakítására, négyolda-

lú, Interreg-forrásból, az egykori pedagógus 

szolgálati lakás bővítésére. Most kaptuk az 

értesítést, hogy nyertünk, így megvalósul-

hat a mintegy 80 milliós projekt.

Az elmúlt évtizedek során nem volt senki, 

aki a településeket megpróbálta volna össze-

fogni, segíteni a gondjaikban, problémáikban, 

ezért üdvözölöm és nagyra tartom a töosz 

vállalkozását, hogy elindította az akadémiát. 

Teljesen más a gyakorlat a kistelepülésen, ahol 

nincsenek osztályok, csoportok, csoportveze-

tők, hanem egy körjegyzőség hat dolgozóval, 

akikkel minden feladatot meg kell oldanunk. 

Az egymástól ellesett ötletek is hasznosak. A 

tárgyalástechnika taglalásából számomra a 

legfontosabb, hogy mindenképpen meg kell 

ismernem a tárgyalópartnert, fel kell készül-

nöm belőle, hogy észérvekkel tudjam meg-

győzni az elérni kívánt cél érdekében. Az élet 

eddig is rákényszerítette a kistelepüléseket, 

hogy konkrét elképzelésekkel induljanak a 

tárgyalásra, hiszen amikor az ember egy szál 

magában ül le az asztalhoz, elengedhetetlen, 

hogy átgondolt, érvekkel alátámasztott, tak-

tikai lépésekkel megerősített legyen a straté-

giája, mert a másik oldalon esetleg jogi vég-

zettségű, tanácsadókkal megtámogatott fél 

foglal helyet.

Most az árvíz és a belvíz három irányból meg-

támadta a települést, 95-en vállvetve védekez-

tünk; kemény munka volt, de meg tudtuk védeni 

Sajókápolnát. Sikerült megtalálni azt a han-

got, hogy mindenki jött önként segíteni, még 

a környező településekről is a barátok, ismerő-

sök. Szerencsére csak egy lakás szorul felújítás-

ra, de a melléképületek, a pincék, az aknák kárt 

szenvedtek. Éppen a vis major károk felmérése, 

ellenőrzése folyik, erről tárgyalunk.

Demeterné Nyeste Erzsébet, Gelej

Határozottan kell a testület
elé állni

– Gelej 700 lelkes település Borsod me-

gye déli részén, Mezőcsát és Mezőkeresztes 

között. 1990-ig nem volt önálló önkormány-

zata, sem vezetékes vízellátása, gázhálózata, 

világítása. Az új önkormányzati rendszer tet-

te lehetővé, hogy a falu meginduljon a fejlő-

dés útján. A korábban létrejött és nagyon jól 

működő termelőszövetkezet, amelynek fény-

korában 270 tagja volt, ma is él, nem terme-

lőszövetkezetként, hanem kft.-ként, és a leg-

nagyobb munkáltató a belőle alakult két cég. 

Sok az állattartásra alkalmas legelő, a termé-

szetvédelmi terület. Tehenészet, tejfeldolgo-

zó- és sajtüzem működik, amely ma már két 

nagy üzletlánc beszállítója. A legismertebb és 

legkelendőbb sajtunk a geleji trapista. 

2002-től vagyok a település polgármeste-

re. Számomra az előadás legérdekesebb része 

a minél hatékonyabb érdekérvényesítés volt. 

Miután kis település vagyunk, nem sokszor 

tárgyalunk. A pályázatainkat is saját kezűleg 

írom. A testület is, én is úgy vélekedünk, amit 

magunk el tudunk végezni, azért nem fi ze-

tünk pénzt, és ha hibázunk, azért nem mást, 

hanem saját magunkat okoljuk. A legfonto-

sabb, amit a korábbi vezetés rám hagyott az, 

hogy mindig határozott elképzeléssel kell a 

testületi ülés elé állni, tehát előtte a jegyző 

és a polgármester megbeszéli, hogy mi len-

ne a helyes út, a jó megoldás. Annak semmi 

értelme, hogy felvezetünk valamit, vitázunk 

órákat, és mégse tudunk dönteni. Úgy látom, 

a képviselők elvárják, hogy a polgármesternek 

legyen elképzelése az adott döntésről. A leve-

tített amerikai fi lm tanulságos volt, ám az én 

településemre nem jellemző. Biztosan vannak 

olyan önkormányzatok, helyzetek, ahol eny-

nyire lehet manipulálni az embereket. 

Ezen a hétvégén volt a mi régiónk bemu-

tatkozása, és mindannyian igyekeztünk min-

dent megtenni, hogy jól sikerüljön. Létszám-

ban sokan vagyunk, tizenhárman, aktívan 

részt vettünk tizenegyen, mert sajnos a töb-

bieknek az árvízi védekezés, helyzetfelmérés 

foglalta le az idejét. Régiós bemutatkozásra 

koncentráltunk, a vacsora alatt vetítettünk 

a településeinkről, és miután itt sok külön-

leges, szép népviselet alakult ki, köztünk 

pedig többen büszkélkedhetnek népi tán-

cos múlttal, beöltöztünk a térségünkre leg-

jellemzőbb viseletbe, és táncoltunk is. Fer-

geteges sikert arattunk. 

Most érkeztem haza a csoportommal Nor-

végiából. Egy 140 tanulós általános iskolában 

voltunk, ahol a legkorszerűbb digitális táb-

la és számítógép a jellemző. Úgy érzékeltük, 

nincsenek kötött, szigorú előírások, mint ná-

lunk, a cél, hogy a gyerek és a pedagógus jól 

és szabadon érezze magát. Ezt egy kistelepü-

lésen nehéz megvalósítani; mi a szomszédos 

településsel együtt működtetjük az iskolát, az 

óvodát, a körjegyzőséget – így, hogy két te-

lepülés hangolja össze a munkát – sikeresen 

és átláthatóan. �
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A KS jogilag hasonló a magyar önkormány-

zati szövetségekhez, ám míg hazánkban a leg-

nagyobb önkormányzati szövetségnek tíz fős 

apparátusa van, addig Norvégiában a KS-nek 

170 alkalmazottja dolgozik Oslóban és további 

60 fő a 17 regionális irodában.

A „megye vagy régió” kérdést a norvégok úgy 

oldották meg, hogy területileg a kettő szinte fe-

di egymást, a megyét választott testület és elnök 

vezeti, regionális szinten van egy kinevezett kor-

mányzó, aki a hatósági ellenőrzést végzi, amely 

azonban sokban különbözik a mai vagy a pár 

évvel ezelőtti magyar berendezkedéstől. Az ál-

lami szervek csak akkor ellenőrizhetik a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi 

rendelkezéseit, ha az regisztrálva van a robek 

nevű rendszerbe, ahova a gazdasági problémák-

kal küzdő önkormányzatok kerülhetnek be. Az 

önkormányzat döntéseit saját kezdeményezés 

alapján nem bírálhatja felül állami szerv, kivé-

ve, ha minimum kettő testületi tag kifejezi erre 

irányuló kérését, az állampolgárokat megillető 

jogorvoslat intézménye mellett.

Reformtörekvések
A mai norvég önkormányzati rendszerben a 

hagyományosnak mondható felelősségmeg-

osztás a jellemző a különböző kormányzati 

szintek között. Ez azt jelenti, hogy a különbö-

ző szintű önkormányzatok hasonló funkció-

kat töltenek be. Hasonlóak a kötelezettségeik 

a közszolgáltatások nyújtásában, a jogbizton-

ság megteremtésében, a helyi fejlesztésekben 

tekintet nélkül a nagyságukra. 

Az elmúlt évek reformtörekvései ezért leginkább 

arról szóltak, hogy a kötelezettségeket és a hatás-

köröket miképpen delegálják, hogyan decentrali-

zálják – a helyi demokrácia, a felhasználóbarát és 

hatékony közigazgatás megteremtése érdekében. 

2002-ben a megyei önkormányzatok sokkal na-

gyobb szerepet kaptak a korábbiakhoz képest a re-

A norvég önkormányzati folyamatokról
A norvég önkormányzati rendszerről már 

többször közöltünk alapvető adatokat, így 

most csak egy rövid összefoglaló: az önkor-

mányzati szektor bevétele Norvégia gdp-jé-

nek 16,9 százalékát teszi ki. 

Ebben a szektorban dolgozik Norvégia ösz-

szes munkavállalójának 18,7 százaléka. A mun-

kanélküliség 3,5 százalékos. A 4,3 millió lakosú 

országban a 430 települési és 19 megyei önkor-

mányzat egy szövetségbe (KS) tömörül. 

A ks-en belül azonban szakmailag önálló 

szervezetként működik az önkormányzati tu-

lajdonú közszolgáltató cégek szövetsége (KS 

Bedrifts). A tagjai olyan cégek (jelenleg 513), 

amelyek a közszolgáltatások szektorában ak-

tívak, vagy a piacon működnek, de az önkor-

mányzat a tulajdonos. 

A mindkét szervezetnek előnyös együttélés 

egyik fő feladata a bértárgyalások lefolytatá-

sa, hiszen az önkormányzatokat és cégeiket 

munkáltatóként a ks képviseli központi szin-

ten. A KS Bedrift négy szektor vállalkozásait 

fogja össze: technikai infrastruktúra, egész-

ségügyi és szociális szolgáltatások, gazdaság 

és tulajdon, kultúra és képzés.

Dietz Ferenc szentendrei polgármester vezetésével a Polgármester Akadémia 
Magyary csoportja június 2-5 között Oslóba látogatott. A rövid tanulmányút 
célja a norvég önkormányzati rendszer megismerése és a tapasztalatszerzés 
volt. Ezért az elméleti előadásokat követően a csoport tagjai Hole önkormány-
zatához látogattak.

Norvégiából jöttünk

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
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gionális fejlesztésekben azzal, hogy a vidékfejlesz-

tésben nagyobb igazgatási hatásköröket nyertek el.  

2002-ben a megyei fenntartásból átkerültek álla-

mi kézbe a kórházak, 2003-ban pedig kísérletek 

indultak alternatív modellek irányába a közszféra 

regionális szintjének megszervezésére.

2006-ban a kormányzat bemutatta Fehér 

Könyvét az igazgatás szintjei közötti felelősség-

megosztásról. A regionális kormányzati szint 

reformjának célja a régiók nagyobbá és erőseb-

bé tétele volt. Az egyik értelmezésben tehát a 

központi szintről a regionálisra helyeződne át a 

központi hatalom az új régiókban. A hangsúly 

a szerkezeti átalakításon, valamint a régiók és a 

központi kormányzat közötti viszony újrarende-

zésén van. Ezeket a változtatásokat 2010 január-

jában kezdték el végrehajtani. A reformtörekvé-

sek tehát a kétszintű rendszer irányába hatnak, 

ahol az egyik szinten a régiók, a másikon a he-

lyi önkormányzatok foglalnak helyet.

A jó helyi demokráciáról
A szövetség kormányzati támogatással a he-

lyi demokrácia erősítése és megalapozása ér-

dekében, az önkormányzati képviselők és az 

állampolgárok megkérdezésével olyan adatbá-

zist hoztak létre amely lehetővé teszi az egyes 

önkormányzatok és lakossági csoportok tel-

jesítményének összemérését. Frode M. Lindt-

vedt, a KS vezető tanácsadója előadásában el-

mondta, hogy 2007-ben felkértek öt különféle 

területeken dolgozó akadémikust, hogy fog-

lalják össze a jó helyi demokrácia alapelveit. 

Ezeket összevetve kialakítottak egy szövetsé-

gi álláspontot arról, mitől érezheti az állam-

polgár demokratikusnak az önkormányzat 

működését. 

A következő lépés az önkormányzatok és 

a központi kormányzat viszonyának vizsgá-

lata a demokrácia szempontjából.

Az alapelvek és a feltételek 
Akkor beszélhetünk a helyi demokrácia meg-

születéséről, ha 

a) az állampolgárok bíznak a helyi politi-

kusaikban; 

b) a választott képviselők meghatározzák az 

irányokat, ellenőrzik a források felhasználását, 

és ombudsmanok is egyidejűleg, valamint 

c) ha betartják az ígéreteiket. 

Az állampolgári bizalom abból látható, hogy 

magas a választásokon a részvétel, a válasz-

tások közötti időszakban is aktívak a helyi 

ügyekben a lakosok, ha jól informáltak az ál-

lampolgárok, ha aktívak a helyi pártszerveze-

tek és civil szervezetek, valamint ha érvénye-

sülnek a kisebbségi jogok. 

A választott képviselők akkor töltik be megfe-

lelően a szerepüket a demokrácia szempontjából, 

ha elkülönülnek a szerepek a hivatalnokok és a 

választott képviselők között, ha jók a kapcsolatok 

a testületen belül, ha kiegyensúlyozott a nemek 

képviselete, ha az etika és az aktív tulajdonlás a 

meghatározó a testületi munkában.

A helyi választott képviselők akkor tartják be az 

ígéreteiket, ha azzal kapcsolatosan eredményeket 

tudnak felmutatni, jó szolgáltatásokat nyújt az ön-

kormányzat, ha fejleszti a helyi társadalmat a lehe-

tőségek kiaknázásával, és ha a testület az önkor-

mányzat tevékenységét felügyeli és ellenőrzi.

A fentiekből a jó helyi kormányzás négy 

alapértékét állapították meg: 1. megbízható 

kormányzás, 2. elszámoltatható kormány-

zás, 3. egyénekhez közeli kormányzás, 4. ha-

tékony kormányzás.

Résztvevők balról jobbra: 

Horváth Jánosné (Parasz-

nya), Ferencz Márton (Ci-

kó), Vass Lajos (Sajókápol-

na), Gyurkó Béla (Domoszló), 

Gál Lászlóné (Pusztaederics), 

Sabján Katalin (TÖOSZ), Csá-

szár László (Tapolca), Hebling 

Zsolt (Alsóőrs), Majorné Kiss 

Zsuzsanna (Balatonfűzfő), 

Demeterné Nyeste Erzsébet 

(Gelej), Bíróné Dienes Csilla 

(Szamossályi), Lénártné Be-

nei Anikó (Abasár), Tóbel Já-

nos (Halimba), Halászi Atti-

láné (Nemes déd), Tóth József 

(Polgár), Ujvári László (Ba-

lástya), Dietz Ferenc (Szent-

endre), Búza Zsolt (Baks), Far-

kas Ferenc (Szemere), Ottó 

Péter (Zirc), Pozsgai Péter 

(TÖOSZ), Menoni Gabriella 

(Várgesztes)
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A felmérésben szereplő kérdéseket ezekre 

az alapértékekre vonatkozóan tették fel a helyi 

képviselőknek, illetve a helyi polgároknak.

Kezdetben 56 önkormányzat végezte el a fel-

mérést, és ebben az évben még negyven önkor-

mányzatnál folytatják ugyanezt. Az adatbázis 

lehetővé teszi a részt vevő önkormányzatok-

nak, hogy az eredményeiket összehasonlító 

ábrákra vetítsék a regionálisan vagy lakos-

ságszám alapján hasonló önkormányzatok 

átlagaihoz képest. Idővel persze a saját tel-

jesítményük alakulása is megmutatkozik, ha 

rendszeresen elvégzik a felmérést.

Az eddigi adatok szerint a norvég ál-

lampolgárok nagyon elégedettek a helyi 

szolgáltatásokkal, azonban meglehetősen 

megosztottak az egyenlő bánásmódba ve-

tett hit tekintetében. A lakosok ugyanak-

kor nem elégedettek a helyi közügyekbe 

való beleszólás mértékével. A helyi válasz-

tott képviselők viszont lassan felnőnek a 

szerepükhöz.

A trollok őshazája
 A 6000 lélekszámú Hole 50 kilométerre 

észak-nyugatra fekszik Oslótól, a negye-

dik legnagyobb tó, a Tyrifj ord mellett. Per 

R. Berger polgármester (képünkön) és Stå-

le Tangstuen jegyző tökéletes vendéglátók-

ként fogadták a magyar településvezetőket. 

A polgármesteri hivatal elé gördülő buszról 

leszálló vendégeket a polgármester fogadta 

ékes láncával feldíszítve. (Szokás szerint a 

láncot csak a saját településen viseli a pol-

gármester – más „felségterületén” nem.) A 

tanácsterem falán egy helyi művész által al-

kotott képekről a település történelme kö-

szöntötte a látogatókat, amit a polgármester 

elbeszélése egészített ki. Vagyis a látogató 

azonnal érezhette a „hely szellemét”, az ott 

élők identitásának meghatározó része ugyan-

is a történelem. 

A város képviselő-testülete 23 képviselő-

vel működik, a kötelező 19 helyett. Norvégi-

ában ugyanis az 5000 főnél kevesebb lako-

sú önkormányzatok kötelezően 11, az 5000 

főnél nagyobb lélekszámú önkormányzatok 

minimum 19 helyi képviselőt választhatnak. 

A testület dönt arról, hogy a következő vá-

lasztások alkalmával hány fős testületet vá-

lasztatnak. Hasonló a helyzet a megyei ta-

nácsok tagjainál is, és ahogyan megtudtuk a 

norvég szövetségtől, a gyakorlat szerint min-

denütt több képviselőt választanak a kötele-

ző minimum létszám helyett. Hole első em-

berétől azt is megtudhatta a csoport, hogy a 

település egyik különlegessége, hogy ott la-

kik az egyik leggazdagabb norvég, akitől az 

önkormányzat adóbevételeinek mintegy 20 

százaléka érkezik.

A norvég oktatás
A tanulmányút következő állomása a vado-

natúj Gyermek- és Ifj úsági Központ (óvoda 

és általános iskola) volt. Nagy meglepetés-

re Harald Helleseter igazgató magyarul kö-

szöntötte a delegációt, aki mint kiderült, egy 

évet a kecskeméti Kodály Intézetben töltött 

évekkel ezelőtt.

A településen nyolc óvoda és négy isko-

la működik, kiegészülve egy felekezeti és 

egy művészeti iskolával. A csoport által 

meglátogatott, 2006-ban épült (egyes ré-

szei még mindig épülnek) központban egy 

óvoda működik 45 gyermekkel és 11 alkal-

mazottal, valamint egy iskola 140 tanuló-

val és 20 tanárral és egyéb személyzettel 

összesen. A napközis ellátásban ebből 80 

gyermek részesül 8 alkalmazott felügye-

lete mellett. 

Norvégiában az iskola térítésmentes, az 

óvodai ellátásért fizetni kell a szülőknek 

(vagyis ez a különbség az önkormányzati ki-

adásokban). A 4,3 millió lakosból 900 ezer 

vesz részt az oktatásban és további egymillió 

fő a felnőttoktatás valamilyen formájában. A 

Fotó: Gál Lászlóné

Zsigra, a troll

A legenda szerint a Hole és Osló közötti ha-

talmas erdőség volt a trollok őshazája. A trol-

lok misztikus, félelmetes lények, köztük is az 

egyik leghatalmasabb Zsigra, ő dobálta víz-

be dühében azokat a köveket, amelyek most 

szigetszerűen emelkednek ki a tóból. Zsig-

ra dühét az váltotta ki, hogy akarata ellenére 

az emberek templomot emeltek oda, ahova 

ő hidat szeretett volna építeni.
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lakosság 25 százalékának van főiskolai vagy 

egyetemi végzettsége, 44 százalékának leg-

alább középiskolai, és 32 százalék csupán ál-

talános iskolát végzett. A norvégok a gdp-

jük 6,6 százalékát költik oktatásra, amely 

magasabb az oecd-országok 5,9 százalé-

kos átlagánál (2003-as adat). 

A norvég közoktatásban a parlament és a 

kormány határozza meg a célokat és a kere-

teket. Az óvodák és iskolák esetében a kor-

mánynak van általános felelőssége a minőség 

fejlesztése, a menedzsment és a finanszíro-

zás terén, ő osztja szét az óvodáknak szánt 

címzett támogatásokat. A regionális kor-

mányzó a kapocs az óvodák, iskolák és az 

Oktatási és Kutatási Minisztérium között. 

Az oktatáspolitika végrehajtását végzi ak-

ként, hogy fejlesztési, igazgatási és ellenőr-

zési feladatokat lát el az önkormányzatoknak 

útmutatást nyújtva. A helyi önkormányza-

tok az óvodák és iskolák fenntartásáért és 

működtetéséért felelnek, mind a köz- mind 

a magántulajdonban levő intézmények ese-

tén ellenőrzési jogkört gyakorolva. Az ön-

kormányzatok feladata, hogy az óvodák és 

iskolák minden szempontból megfelelően 

működjenek. Ezen túlmenően pedig aktív 

felelősségük van az oktatási intézmények 

irányításában, s abban, hogy a közpénzek 

egyenlő alapon legyenek felosztva a tele-

pülés intézményei között.

Az óvodák tulajdonosai felelősek az egyé-

ni intézmények szakmai és működési tartal-

máért. A Szülők Tanácsa minden óvodában 

éves tervet készít, vagyis a szülők részt vesz-

nek a nevelési tartalom meghatározásában, 

végrehajtásában. Az óvodák fenntartói fele-

lősek a megfelelő és képzett személyzet alkal-

mazásáért. Az általános iskolai oktatásban a 

regionális kormányzó kezeli a panaszokat a 

szabályozással, a minőségfejlesztésben va-

ló részvétellel, az információkkal és számos 

igazgatási üggyel kapcsolatosan. Norvégiában 

a végrehajtásért a minisztérium megbízottja, 

a Norvég Oktatási és Képzési Igazgatóság fe-

lelős, melynek legfőbb feladata a minőségbiz-

tosítás és a szakmai felügyelet. 

Idősellátás
Minthogy a magyar polgármesterek meg-

lepődtek a norvég önkormányzati kiadá-

sokban az idősgondozásra fordított ma-

gas arányon, ezért örömmel látogattak el 

a Hole önkormányzat által épített és üze-

meltetett Rehabilitációs és Idősgondozá-

si Központba. A gyönyörű elhelyezkedésű 

központban ápolják azokat a lábadozó be-

tegeket, akik kórházi kezelésüket követően 

nem tudnak még hazatérni. A norvég tár-

sadalomban szétesett a nagycsaládos mo-

dell, ezért valamennyi önkormányzatnál 

problémaként merül fel az idősek gondo-

zása. Hole alapelve, hogy az időseket addig 

tartják otthonukban, és addig próbálják ön-

álló életvitelükben támogatni őket, amed-

dig csak lehetséges. A magas átlagéletkor 

gyakran azonban elhúzódó betegségekkel 

jár együtt, ezért a hangsúly a betegségek 

megelőzésén van. 

A gondozási központban ápolnak olyan 

betegeket is, akik maradandó károsodáso-

kat szenvedtek, illetve nappali ellátóként is 

működik a gondozási központ a helyi idősek 

számára, akik még otthonukban laknak, ám 

napközben a társaság vagy az ellátás miatt a 

központban tartózkodnak. 

A látogatás végén búcsúajándékot is ka-

pott a magyar delegáció Hole önkormány-

zatának polgármesterétől: felajánlotta, hogy 

a magyar delegáció valamely tagjával, vala-

melyik önkormányzattal szívesen létesítene 

partnerséget, együttműködést. Minthogy 

azonban neki az idő rövidsége miatt nem 

volt alkalma megismerni a húsz magyar te-

lepülést, így sorsolást javasolt. Így sikerült 

Polgár önkormányzatának elnyernie a meg-

tiszteltetést, hogy Hole önkormányzatával 

kapcsolatot létesítsen.

Egy jó tanács, amit a tanulmányút során 

kapott a magyar delegáció, arról szólt: ho-

gyan kell vezetni egy önkormányzatot? A ven-

déglátók szerint úgy, mint egy farmot. „Csak 

korlátozott időre kapod meg; és a következő 

generációnak legalább olyan, vagy még töké-

letesebb állapotban kell továbbadnod, mint 

amilyenben megkaptad azt az előző generá-

ciótól.”  �

� Betegápolás, rokkant- és idősgondozás (29%)

� Iskolák (általános és „alsó” középiskolák) fenntartása (23%)

� Óvodák fenntartása (12%)

� Szociális ellátás (4%)

� Ivóvíz, szennyvíz és hulladék (5%)

� Kultúra, egyház  (12%)

� Egészségügy (4%)

� Gyermekjóllét (2%)

� Helyi utak, kikötők és közlekedés (2%)

� Helyi igazgatás (7%)

Önkormányzati feladatok és az azzal kapcsolatos átlagos kiadások Norvégiában
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A Polgármester Akadémia elindítása óta folyamatosan nagy hangsúlyt he-
lyezünk a hallgatók igényeire, véleményére. Már a képzési tematika ösz-
szeállításánál is kikértük a polgármesterek véleményét, és igyekeztünk 
elvárásaiknak a legnagyobb mértékben megfelelni. Az elmúlt nyolc kép-
zési alkalom során részletes elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a részt-
vevők, külön a képzésre, külön a szervezésre vonatkozóan. A monitoring 
kérdőívek összeállítását és kiértékelését a Helyi Obszervatórium munka-
társai végzik. Ezúttal az akadémia első hét fordulójának résztvevői érté-
kelésről számolunk be.

Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy sike-

resen zajlik kísérleti évfolyamunkon a képzés, 

a Polgármester Akadémia eddigi fordulóival a 

hallgatók elégedettek, szívesen vesznek részt a 

képzésben, sőt többen már most sajnálkozásu-

kat fejezték ki a júliusi évfolyamzárás miatt.

A kérdőívek feldolgozása során született 

eredmények alapján igyekeztünk mindig fi gye-

lembe venni a képzéssel kapcsolatos észrevé-

teleket, további elvárásokat, így többek között 

az első oktatási napokat követően a gyakor-

latiasabb szemléletű oktatás előtérbe állítását 

szorgalmazták a polgármesterek. Kezdetben 

az esti programokat is hiányolták a résztve-

vők, ahol lehetőségük nyílik további személyes 

beszélgetésekre, kötetlen tapasztalatcserére, a 

hasonló problémák megvitatására. E jelzése-

ket fi gyelembe véve januártól minden képzési 

alkalom péntek esti programjaként régiós be-

mutatkozó estéket tartunk, ahol az adott régi-

óba tartozó polgármesterek rendkívüli aktivi-

tással és lelkesedéssel bemutatják térségüket, 

nevezetességeiket és helyi ételeiket.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy fo-

lyamatosan növekedett a résztvevők megelé-

gedettsége a Polgármester Akadémia nyújtotta 

képzés, illetve annak szervezése tekintetében. 

A hallgatók túlnyomó többségének tetszé-

sét elnyerték az oktatás témái, illetve az ok-

tatók maguk is. 

Az oktatásról
Az oktatási napokat összességében a meg-

kérdezettek jónak (3,51–4,50) vagy nagyon 

jónak (4,51–5,00) tartották, nem akadt olyan 

átlagérték, amely szerint csak közepes, vagy 

annál gyengébb lett volna. (Lásd 1. ábra) Az 

egyes válaszok terén nagyon ritka volt, hogy 

valaki negatívan nyilatkozott volna.

1. ábra 

Az oktatási napok hasznosságának résztvevői értékelése, balról indulva időrendi sorrendben

Résztvevői értékelések a Polgármester Akadémiáról

Első év: jó úton haladunk
Szerző: Boda Boglárka, a Polgármester Akadémia szakmai koordinátora
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Az előadásokról
Az előadásokra öt szempont szerint kérdez-

tünk rá: vizsgáltuk az előadások tartalmát, 

színvonalát, teljeskörűségét, hitelességét, 

illetve a jegyzet és az előadás összhangját. 

Nagyon jó eredmények születettek, az elő-

adásokat a résztvevők átlagban megfelelőnek 

(3,51–4,50) vagy nagyon megfelelőnek (4,51–

5,00) tartották. (Lásd 2. ábra)

Az oktatókról
Az oktatók értékelése három szempont – az 

előadók felkészültsége, teljeskörűsége és elő-

adói készsége – alapján történt. A legtöbb ok-

tató a kialakított 100 pontos skálán magas 

pontszámot kapott, közel kétharmaduk 90 

pont felettit, és kicsivel kevesebb mint egy-

harmaduk 90 és 80 pont közöttit. Így összes-

ségben az előadókat nagyon pozitívan érté-

kelték a polgármesterek.

Szöveges válaszok
A szöveges formában adott válaszokat a részt-

vevők rendszeresen használják mint személye-

sebb visszajelzési eszközt. Nemcsak javaslatok 

közlésére, hanem korábban jelzett véleménye-

ik megerősítésére, illetve a nagyon jó előadók 

és témák külön szöveges dicséretére.

A szöveges válaszok tartalmát elemezve lát-

ható, hogy legtöbben a gyakorlatiasabb oktatás 

iránti igényt hangsúlyozzák, illetve javaslatot 

tesznek a tematika bővítésére. Az oktatás gya-

korlati elemeinek növelését indítványozó jel-

zések döntő többsége a képzési program ele-

jén született, illetve kis mértékben megjelent 

az utóbbi alkalmak során is egy-egy válasz-

ban. A tematikával kapcsolatos javaslattételek 

is inkább a korábbi alkalmak között található-

ak. A szöveges jelzéseket folyamatosan tanul-

mányozzuk, és igyekszünk a legnagyobb mér-

tékben fi gyelembe venni őket.

A témák rangsorai
Az egyes témaköröket a résztvevők a már 

felsorolt öt szempont szerint értékelhették. 

Ezt az öt értékelési dimenziót összevontuk, 

és egy 100 pontos skálán értékeltük ki a té-

maköröket. Valamennyi téma az értéktarto-

mány felső egyötödébe esett (80,1–100 pont 

között). Így állíthatjuk, hogy a Polgármester 

Akadémia tematikája és előadásai elnyer-

ték a résztvevők tetszését. A legmagasabb 

pontszámot a közbeszerzési szerződés és 

teljesítése, valamint a jogorvoslat kérdés-

köre kapta.

A szervezésről
Összességében nagyon jónak ítélték meg a 

polgármesterek a szervezést az eddigi al-

kalmak során. A szervezők rendelkezésre 

állását, a programokról adott tájékoztatást, 

illetve a felmerült problémák megoldását 

mindvégig nagyon jónak értékelték. Hason-

lóképpen a szálloda kényelmét is. Az oktatás 

helyszínéül szolgáló termek felszereltségé-

vel, akusztikájával és világításával általában 

nem volt gond, kisebb hullámzás mellett a 

nagyon megfelelő, illetve az inkább megfe-

lelő kategóriákban helyezkedve el.

Az eddig tapasztalatok alapján örömmel 

mondhatjuk, hogy akadémistáink fontosnak 

tartják a polgármesterek tudásbázisának nö-

velését, elégedettek a képzés színvonalával, 

és hasznosnak ítélik ciklusszámtól és tele-

pülésmérettől függetlenül.

A 2010 júliusában végező, kísérleti évfo-

lyamunkon tanuló polgármesterek vélemé-

nyének, javaslatainak figyelembevételével 

nyáron tovább tökéletesítjük, véglegesít-

jük a képzési rendszerünket, és az őszi vá-

lasztásokat követően folytatni szeretnénk 

az önkormányzati vezetők képzését. �

2. ábra 

Az előadások öt szempontjának értékelése, balról indulva időrendi sorrendben 

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

P
é

n
te

k

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

P
é

n
te

k 

S
zo

m
b

a
t

–– Megfelelő-e tartalmilag az előadás?   ––  Mennyire volt megfelelő az előadás színvonala?   ––  Minden fontos kérdést 

tárgyalt-e az előadás?   ––  Hiteles-e az előadás?   ––   Összhangban van-e az előadás a jegyzettel?

október nov. december január február március április



25június | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

A környezetvédelmi tapasztalatcsere program 

kiválasztott témája azért a geotermia lett, mert 

Magyarország területének 70 százalékán meg-

vannak azok geotermális adottságok, amelyek 

hasznosításával egy önkormányzat fontos ki-

törési pontot találhat magának. A termál be-

ruházások végrehajtásához pedig forrást biz-

tosítanak az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

pályázatai, valamint az előrejelzések alapján a 

most készülő új norvég pályázati kiírások is.

Az adottságok ésszerű és célszerű kihaszná-

lása azért is különösen fontos, mert az egyéb 

pénzügyi források viszont folyamatosan csök-

kennek. Tapasztalatcsere programunk elindí-

tásakor négy olyan települést kerestünk, ame-

lyek példái mások számára is fontos útjelző 

táblákként szolgálhatnak. Ezért kérdőívet jut-

tattunk el a termál kataszterben szereplő több 

mint 400 önkormányzat számára, és a vissza-

küldő 142 település közül választottuk ki azo-

kat, amelyek a termálvíz adta fűtési lehetősé-

get már kiaknázták, vagy ennek megvalósítása 

folyamatban van. Illetve azokat az egyedi meg-

oldásokat értékeltük, amelyek az önkormány-

zati vagyongazdálkodást jelentős mértékben 

segíthetik. Így végül a programunkat Cserke-

szőlő, Hajdúszoboszló, Mórahalom és Veres-

egyház településekkel kezdtük meg. 

A célunk kettős volt: egyrészt az, hogy a 

résztvevők segítsék egymást a hátralévő fej-

lesztéseikben, új beruházásaikban, illetve hogy 

a sikeres projektjeik bemutatásával más vál-

lalkozó kedvű önkormányzatokat támogat-

hassunk. A programban a sikeres pályázás, 

a megvalósítás, illetve az üzemeltetés példá-

it kerestük.

A program egy nyitó-, négy települési és 

egy zárófórumból állt, s 2010. januártól má-

jusáig tartott. 

Veresegyházi fórum
Veresegyház jó példa arra, hogyan vál-

hat fenntarthatóvá egy fejlett iparú város. 

Mindez nagyban köszönhető a város agi-

lis polgármesterének, Pásztor Bélának, aki 

nemcsak az ipartelepítésnek, de termál-

fűtés bevezetésének és működtetésének 

is elkötelezett híve.

Veresegyházon a termálvíz kutatását 1987-

ben még turisztikai céllal kezdték meg. A meg-

fúrt termálkút vizére alapozva először egy ter-

málmedencét létesítettek, majd pedig 1993-tól 

megkezdődött a közintézményi termálfűtési 

rendszer kiépítése. Az első lépéseket az ön-

kormányzat saját forrásból valósította meg, 

majd pályáztak egy komplex energiahaszno-

sítási rendszer létrehozásának érdekében. A 

Környezet és Infrastruktúra Operatív Prog-

ram (kiop) 2006–2007-es forrásainak kö-

szönhetően a termálfűtési rendszer már tar-

talmaz egy termelő és egy visszasajtoló kutat 

is, valamint hat kilométeres nyomvonalú fű-

tési távvezetéket. Mindezek teljes egészében 

az önkormányzat tulajdonában állnak.

A beruházásoknak köszönhetően az ön-

kormányzat 32 intézményét termálvízzel fű-

tik. A termálfűtéssel minden rákapcsolt fo-

gyasztó fűtési igényét ki tudják elégíteni „-6, 

-7”ºC-ig. Ha ennél hidegebb van, gázkazá-

nos ráfűtést alkalmaznak. A rendszer kiépí-

tése során fi gyelniük kellett arra,  – miután 

viszonylag alacsony hőfokú (64 ºC) a ter-

málvizük –, hogy megfelelő legyen a fűté-

si rendszerbe bevont épületek gépészeti ki-

alakítása; csak a padlófűtéssel, illetve nagy 

radiátorokkal fölszerelt épületeket tudják a 

termálvízzel fűteni.

A környezetvédelem területén a TÖOSZ önkormányzati tapasztalatcseréi-
re a geotermális adottságaikat legjobban hasznosító négy önkormányzat 
– Cserkeszőlő, Hajdúszoboszló, Mórahalom és Veresegyház – aktív közre-
működésével került sor.

Geotermális Tapasztalatcsere Program 

A gazdasági autonómia felé

Szerző: Keil Szilvia, a TÖOSZ környezetvédelmi titkára

TA
PA

S
Z

TA
L

A
T

C
S

E
R

E
  P

R
O

G
R

A
M



26 ÖNkormányzat | június www.toosz.hu

A máig kiépült teljes termálfűtési rendszer 

beruházási nettó költsége 2007-es árszinten 

600 millió forint volt, amelyből 242 millió fo-

rint származott kiop támogatásból. A beru-

házás támogatás nélkül 9,5 év alatt térült vol-

na meg, a kiop-támogatásával azonban ez a 

megtérülési idő 5,7 évre rövidült. 

A fűtési rendszer üzemeltetését az önkor-

mányzat látja el a részben önálló gazdasá-

gi intézményének a segítségével. A rendszer 

üzemeltetéséhez, felügyeletéhez két főt fog-

lalkoztatnak. Az üzemeltetés éves költsége 

25 millió forint, amely teljes egészében be-

folyik az önkormányzati közintézményeken 

kívüli termálfűtést igénybe vevők befi zetése-

iből. Veresegyházon a fűtési rendszer mellett 

a fejlesztések során még megvalósult gyógy-

medence, valamint a termálfűtésű tanuszoda 

is nyereséggel üzemel. 

Az önkormányzat jövőbeli célja, hogy tisz-

tább fűtési üzemmódra tudják előbb-utóbb 

átállítani az egész várost. Ennek érdekében a 

Közép-magyarországi Operatív Program pá-

lyázatának segítségével új termálkút fúrását, 

majd egy közel 5000 méter hosszú vezeték-

rendszer kiépítését tervezik. Ezáltal lehetőség 

adódhat majd arra, hogy a termálfűtést az itt 

jelenlévő multinacionális cégek, illetve a ki-

sebb kft.-k részére is értékesítsék. 

A termálvezeték továbbfejlesztésével a la-

kosság bekapcsolódását is elő kívánják moz-

dítani. Ennek szellemében 2010-ben az első 

önkormányzati rendelet a lakossági rákötést 

szabályozta. Amennyiben a lakosok a primer 

(bekötő) rendszerüket maguk építik ki, az eset-

ben a mindenkori gázár 60 százalékáért kap-

ják a termálfűtést. Ha az önkormányzat építi 

ki ugyanezt a lakóházig, akkor a mindenkori 

gázár 70 százalékáért. 

A termálfűtés Veresegyházon évente több 

mint 1 millió köbméter földgáz használatát 

váltja ki, amely mintegy 2500 tonna légköri 

emisszió csökkenést jelent.

Mórahalmi fórum
Mórahalom sikeres példája annak, ho-

gyan lehet jól megfontolt településfej-

lesztési stratégiával – amelynek a ter-

málfejlesztések jelentős részét képezik 

– fejlődési pályára állítani egy iparral 

még csak alig rendelkező települést. Ezt 

a folyamatot Nógrádi Zoltán polgármes-

ter sok kis lépésből felépülő stratégiá-

ja mozgatja.

A mórahalmi önkormányzat igencsak gaz-

dag termálkutakban, jelenleg négy termelő 

és két visszasajtoló kút tulajdonosa. Az el-

ső mórahalmi kutat 1960-ban fúrták. Majd 

ennek a kútnak a vízére alapozva először 

egy szabadtéri medencét építettek meg, és 

folyamatosan bővült az infrastruktúra és 

a szolgáltatások köre. A 2004-ben teljesen 

megújult és új nevet kapó fürdő, az Erzsé-

bet Gyógyfürdő fejlesztései közel húsz pá-

lyázaton keresztül valósultak meg. Magá-

nak a háromszintes fürdőnek a megépítésére 

a Széchenyi-terv pályázati forrásai nyújtot-

tak segítséget. Ez a beruházás akkor 320 mil-

lió forintba került.

 A fürdő fejlesztésnek most újabb üteme kez-

dődött meg, amelyet a Dél-alföldi Regionális 

Operatív Program segítségével összesen 880 

millió forintból valósítanak meg. A pályázat-

hoz szükséges 50 százalékos önerőt az önkor-

mányzat által 2007-ben kibocsátott kötvény 

segítségével teremtik elő. A beruházás célja a 

vendégkör bővítése és az éves folyamatos lá-

togatás megteremtése.

Előzetes számítások szerint a gyógyfürdő-

beruházás megtérülése a legjobb esetben is 23 

év. Tehát nem maga a gyógyfürdő-beruházás 

az, ami megtérül az önkormányzat számára, 

hanem annak járulékos hasznai; amelyek a 

vállalkozásokra, a helyi kereskedelmi szállás-

helyekre, a munkahelyteremtésre és az egyéb 

adóbevételekre hatással lehetnek.

A fürdő fűtését már jó ideje termálvízzel 

oldják meg, a tizenegy közintézmény termál-

fűtését pedig rövid időn belül megkezdik. 

Mórahalmon a közintézményi termálfűté-

si rendszer, a kaszkád-rendszer kialakítását 

a településen lévő meddő szénhidrogén kút 

rétegadatai alapján határozták el. 

A kaszkád-rendszer megvalósításához két 

lépcsőben kezdtek hozzá. A tervezési folyamat 

egy interreges pályázati konstrukcióban való-

sult meg. Ennek során készültek el az engedé-
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lyes tervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, 

a környezeti hatásvizsgálat, valamint maga a 

műszaki tervdokumentáció. Ennek a szerb–ma-

gyar interreges pályázatnak az volt a lényege, 

hogy kiderítsék, az egyik ország termálberu-

házásai hogyan hatnak az ugyanazon vízbázist 

használó másik ország lehetőségeire. 

A kaszkád-rendszer tényleges megvalósítá-

sára a Környezet és Energia Operatív Prog-

ram (keop) segítségével kerül sor. A projekt 

526 millió forint összértékű, melyből a szük-

séges önerő 50 százalék. Az önerőt szintén a 

kötvény-kibocsátás segítségével tudták biz-

tosítani. 

A projekt eredményeként éves szinten 500 

ezer köbméter gázt nem kell elhasználniuk, és 

1054 t/év CO
2
 egyenértékű füstgáz nem ke-

rül ki a levegőbe.

A kaszkád-rendszerhez kapcsolódik még a 

„Concerto” uniós mintaprojekt is, amelynek 

segítségével szeretnék a termálvízzel felszín-

re kerülő kísérőgázt is hasznosítani. Ugyanis 

két kútnak jelentős a felhasználható gáztar-

talma, amely főként metánból tevődik össze. 

Ennek a projektnek a lényege két gázmotor 

telepítése, amelyek segítségével megtermelt 

villamos- és hőenergiát használják majd a 

fürdőben és a kaszkádrendszernél is. A gáz-

motorok telepítése 10 milliós nagyságrendű 

beruházást jelent.

A geotermikus kaszkádrendszer megtérü-

lési idejét eredetileg 11 évben határozták meg, 

azonban a gázmotorok működése által ez az 

időtartam várhatóan jelentősen meg fog rö-

vidülni. Magának a két gázmotornak a meg-

térülési ideje nagyjából három év. 

Cserkeszőlői fórum
Cserkeszőlő olyan kistelepülés, ahol a leg-

főbb foglalkoztató az önkormányzat. Az 

önkormányzat pedig mindent megtesz 

azért, hogy kiváló termálvíz kínálta le-

hetőségeinek kihasználásával egyre na-

gyobb ütemben fejlessze a települést. A 

nagy léptékű fejlesztések 1998-ban, Szo-

kolai Lajos polgármesterré választását kö-

vetően kezdődtek meg.

1942–43-ban olajat kerestek a településen, 

amikor feltört 2311 méter mélyről a 82 ºC-os 

termálvíz. A vizet ekkor ugyan elzárták, de egy 

későbbi megnyitást követően már nem lehe-

tett visszazárni. Sokáig a helyi és környékbeli 

lakosok az árkokban felfogott, már lehűlt víz-

ben fürdőztek. Ezt a „szabadfürdőt” váltotta fel 

1955-ben egy kétmedencés fürdő. A fürdő igazi 

fejlesztése 1998-ban kezdődött meg. A szüksé-

ges pályázati önrészeket az önkormányzati va-

gyon értékesítésével tudták fi nanszírozni.  

Cserkeszőlő most újabb fejlesztésbe kezdett, 

az Észak-alföldi Regionális Operatív Program 

segítségével megépül egy gyógymedence, egy 

fedett téli termál-élményfürdő és a szükséges 

háttér infrastruktúra. A beruházás teljes ösz-

szege 1 milliárd forint, amelyből a 60 százalé-

kos önrészt az önkormányzat kötvény kibo-

csátásával fedezi. Ehhez a beruházáshoz az 

önkormányzat felvásárolta a fürdő környéki 

telkeket, így két-három hektárnyi területen 

van még lehetőségük a fejlesztésére.

A fürdőben korábban a megyei önkormány-

zatnak és Szelevény településnek is volt tulajdo-

ni részesedése, amelyet 1998 után Cserkeszőlő 

kivásárolt. A fürdő most már az önkormány-

zat 100 százalékos tulajdonában van.

Míg az intézmények termálfűtési rendsze-

re kiépítés alatt áll, addig a családi házas öve-

zetben gazdaságosan semmiképpen sem ki-

vitelezhető a termálfűtésnek a túl nagy, 600 

négyszögöles portákra való bekötése. Viszont 

az egyik településrészben három ütemben la-

kóparkok épültek, amelyek lakásaiba gazda-

ságosan el lehetett szállítani a termálvizet. A 

lakóparkberuházások előkészítése 1999-ben 

kezdődött meg, mára pedig már 294 apart-

man lakást adtak át. Ezekbe a lakásokba azon-

ban nemcsak a termálfűtést, hanem az elad-

hatóság érdekében a csővezetéken szállítható 

termálvizet is bevezették. Mindezt azért tud-

ták megoldani, mert a településen lévő kutak 

közül kettőnek is megfelelő, azaz nem agresz-

szív a vize, ezáltal a szolgáltatott víz nem teszi 

tönkre, nem tömíti el a csővezetékeket.

A teljes körű üzemeltetést – termálfűtés, ivó-

víz, vezetékes termálvíz – az önkormányzat lát-

ja el, mely a bevezetett termálvizet 700 forint/

m3-es áron értékesíti. Összehasonlításképpen: a 

normál vízdíj a településen csatornadíjjal együtt 

538 forint/m3. A termálfűtést a gáz áránál pe-

dig 20 százalékkal olcsóbban adják.

Cserkeszőlőnek három nagy vízhozamú 

kútja van, ebből kettőnek 87 ºC-os, egynek 

pedig 67 ºC-os a vize. Jelenleg a termálvíz-

kincsük kihasználtsága körülbelül 62 száza-

lékos, tehát további fejlesztésekre is bőven 

van még lehetőség.

A kifejezetten magas hőfokú termálvíznek 

köszönhetően elektromos melegítés mellőz-

hetőségével nagy költségmegtakarítást tudnak 

elérni a fürdő területén működő mosoda üze-

meltetésével is. A magas hőfok azonban prob-

lémát is jelent, hiszen energiát kell befektetni 

ahhoz, hogy termálvizet a legtöbb felhaszná-

láshoz a szükséges hőfokra lehűtsék. 
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A jövőben a magas hőfokú vizüket elektro-

mos áram fejlesztésre szeretnék fordítani. Ter-

veik szerint ezáltal a fürdő áramellátásának a 

főszezonban 60-70, főszezonon kívül pedig 80 

százalékát tudnák így biztosítani.

Hajdúszoboszlói fórum
Hajdúszoboszló, az idegenforgalomból élő 

város a bevételei nagy részét adó fürdő üze-

meltetési költségeinek csökkentésére kere-

si a megoldást. Az előremutató gondolko-

zás mozgatórugói Hajdúszoboszlón Sóvágó 

László polgármester, Vincze Ferenc jegyző és 

Czeglédi Gyula, a fürdő vezérigazgatója.

Hajdúszoboszlón az 1920-as években végzett 

kutató fúrások eredményeként tört felszínre a 

gyógyvíz. A víz hasznosítására 1927-ben föveny-

fürdő nyílt. A termálfürdő 1972-re készült el, 

2000-ben pedig phare-támogatással itt épült 

meg Magyarország első Aquaparkja. 2002-ben 

a Széchenyi-terv támogatásával az egész fürdő-

komplexumot felújították. A beruházás két és 

fél milliárd forintból valósult meg. A város ön-

része – amelyet banki hitelből fi nanszíroztak – 

másfél milliárd forintot tett ki. Az Észak-alföldi 

Regionális Operatív Program segítségével 2010 

márciusában a télen is működő Aquapalacet ad-

ták át. A beruházás teljes összege 4 milliárd 800 

millió forint volt, ebből 2 milliárd 250 millió fo-

rint származott támogatásból.

A beruházásoknak köszönhetően Hajdú-

szoboszlón mára már valóban európai szín-

vonalú fürdőkomplexum található, mely 400 

embernek ad munkalehetőséget. A fürdőt üze-

meltető Hungaro-Spa Zrt. szinte kizárólag ön-

kormányzati tulajdonban van, az önkormány-

zaton kívül csak a dolgozók kezében van két 

százalék tulajdoni részesedés.

A fürdő vizét szolgáltató 14 termálkút szin-

tén az önkormányzat tulajdonában van, ezeket 

az 1990-es évek közepén vásárolták vissza egy 

magáncégtől. A visszavásárlást követően 1996–

98-ban egy jelentős vízbázis rekonstrukciót is 

végrehajtottak, amelynek során felújították a 

termálkutakat és a teljes vezetékrendszert. 

Ezzel a rekonstrukcióval teremtették meg a 

későbbi fejlesztések biztos alapjait.

A fürdő összes létesítményének a fűtését – 

kezdve az uszodától a most átadott élményfür-

dőig – geotermikus energiával oldják meg. Mint-

hogy a fürdőhöz tartozó termálkutak jelentős 

mennyiségű metángázt is tartalmaznak, ennek a 

hasznosítására – 500 millió forintos saját beru-

házásban – megvalósítottak egy kísérőgáz erő-

művet is. A 2009 februárjától üzemelő gázerőmű 

a csonka évben 57 millió forintos megtakarítást 

eredményezett a villanyszámlából. Ez azonban 

egyelőre csak a hasznosítás 82 százalékát jelen-

ti. A beruházásnak köszönhetően 1 750 000 m3 

metángáz nem kerül ki a szabadba évente. A haj-

dúszoboszlói víz hasznosítása azonban itt még 

nem fejeződött be. Ásványvizet is palackoznak, 

amelyet a régióban értékesítenek. Illetve most 

kezdte meg a fürdő a széndioxid kvóták értéke-

sítését is. A jövőben Hajdúszoboszlón geotermi-

kus erőművet terveznek, amellyel a több mint 

1200 távfűtésű lakás hőellátását kívánják majd 

megoldani. Hajdúszoboszló ezzel szeretné meg-

teremteni a későbbi ipartelepítés lehetőségét is, 

hiszen olcsó energiát szolgáltatva befektetőket 

ösztönözhet majd a betelepülésre.

A jövőbeli fejlesztéseket már az nrea regi-

onális energetikai ügynökség által készülő kis-

térségi energetikai stratégia szerint fogják vég-

rehajtani. Ettől a stratégiától várják egyben az 

energiamegtakarítást célzó javaslatokat is.

A program összegzése 
és a következő lépések
Mind a négy település termálberuházásáról 

elmondható, hogy körültekintő tervezés ered-

ményeképpen születtek meg, a település hosz-

szú távú fejlesztési koncepciójának a részeként, 

olyan polgármesterek és jegyzők irányításá-

val, akik nem négy évre tervezve döntöttek a 

beruházások mellett. Azonban a sikeres pro-

jektek megvalósítása, üzemeltetése csak elkö-

telezett szakemberek munkájával jöhet létre. 

A töosz részéről külön köszönet illeti a fent 

már nevesített vezetők mellett a veresegyházi 

fórum kapcsán Tahon Róbert jegyzőt, Csikós 

Istvánt, a városfejlesztési kft. ügyvezetőjét, Szi-

ta Gábort, a Porció Kft. ügyvezetőjét. A móra-

halmi fórum kapcsán Balog László kabinetve-

zetőt, Pásztor József projektmenedzsert, Berta 

Zsolt marketingvezetőt; a cserkeszőlői fórum 

kapcsán Torkos György fürdőigazgatót, Illési 

Sándort, a pénzügyi bizottság elnökét. A hajdú-

szoboszlói fórum kapcsán a Hungarospa Zrt. 

vezérigazgatóját, Czeglédi Gyulát, energetiku-

sát, Erdődy Sándort, vízgazdálkodási csoport-

vezetőjét, Cseke Zsoltot, a közüzemi kft. igaz-

gatóját, Nyéki Istvánt, akiknek előadásai, aktív 

közreműködése nélkül programunk nem való-

sulhatott volna meg. A tapasztalatcsere prog-

ramban résztvevők számára a másik három 

helyszín beruházásainak megismerése min-

den esetben továbbfejlesztő gondolatok ösz-

tönzője volt, és alkalom új szakmai kapcsola-

tok megteremtésére. 

 A Geotermális Tapasztalatcsere Program meg-

szerzett információval a későbbi önkormányzati 

termálberuházásokat segíteni kívánjuk, ennek ér-

dekében összegző kiadványt készítünk, illetve a 

kérdőívünkre válaszolók számára már megkezd-

tük a fórumok információinak továbbítását. �
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A zárókonferencia az előző évihez hasonló-

an fejeződött be. A pályázatok beérkezése után 

az Irányító Bizottság (IB) szakértői tartottak 

helyszíni látogatást azoknál az önkormány-

zatoknál, amelyeknek projektjét megfelelő-

nek ítélték arra, hogy más önkormányzatok-

nak átvételre ajánlják. A látogatások utáni 

döntés szerint valamennyi projekt részt ve-

hetett a végső döntőn. A 15 perces előadáso-

kat az ib és az érdekelt önkormányzatok kép-

viselői tartották. 

Az Irányító Bizottság három kategóriában 

hirdetett nyerteseket.

A Roma integráció a társadalmi 
kohézió erősítésére kategória
Az első díjat Mohács nyerte el Az általános is-

kolai szegregáció megállításának stratégiája cí-

mű pályázatával. A város alapfokú közoktatási 

feladatait 2008-ig négy általános iskola, öt óvo-

da és egy alapfokú művészetoktatási intézmény 

fenntartásával látta el. Ez az intézményszerve-

zet hosszú, átgondolt racionalizálási folyamat 

eredményeként alakult ki. A 2008-as beiskolázás 

előkészítésekor szembesült az önkormányzat az-

zal, hogy az egyik városrész iskolája – spontán 

szegregáció következtében – szegregált intéz-

ménnyé fog válni. A városrészben lakó hhh-s 

(halmozottan hátrányos helyzetű) – többségé-

ben roma – népesség gyerekei kizárólag a szeg-

regáció irányába induló iskolába mentek, míg a 

többségi iskolaválasztók a többi iskolát preferál-

ták. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlő-

ség előmozdításáról szóló törvény értelmében a 

szegregált iskola fenntartása hátrányos megkü-

lönböztetésnek minősül, és akkor is tiltott, ha lét-

rejöttében az iskolafenntartó vétlen. Ekkortájt le-

hetett csatlakozni a regionális operatív program 

„mikrotérségi oktatási központok és hálózataik” 

eu-s pályázatokhoz. A pályázat bizonyos feltéte-

lek megteremtése mellett jelentős fejlesztési, be-

ruházási kerettel támogatja azon településeket, 

amelyek közoktatási feladataikat 12 közoktatási 

intézmény mikrotérségi oktatási központba tö-

mörítésével közösen kívánják ellátni, és pályá-

zatukat elfogadták. Mohács úgy döntött, hogy 

megszüntetésre ítélt intézményét jelöli a mikro-

térségi oktatási központi feladatra úgy, hogy köz-

ben a szegregációt is legyőzi. A Széchenyi István 

ámk-ból Mohács, Bár, Homorúd, Sátorhely, Szé-

kelyszabar települések összefogásával 2008-ban 

létrejött a kistérségi oktatási központ. 

A koncepciónak három célja volt: az eu-s 

forrás elnyerése az intézményi infrastruktúra 

fejlesztésére, a kistérség oktatási feladatellát-

ásának racionalizálása, színvonalának emelé-

se, valamint a spontán szegregáció lehetősé-

gének kiküszöbölése a rendszerből. 

Az nfü 500 ezer forintos különdíját kap-

ta ebben a kategóriában Budapest xiii. ke-

rülete a Mi leszek, ha nagy leszek – közösen 

együtt a mi xiii. kerületi tanodánkért című 

pályázatával. A Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat az önkormányzat támogatásával 

tanodát hozott létre 2009-ben 45 roma és 

nem roma gyermek részvételével. A tano-

da szakmai programja a tanuláson keresz-

tül a szabadidő hasznos és játékos eltöltését 

Sikeresen zárult a Példát átadó gyakorlatok 2009-es pályázata. A Legjobb Ön-
kormányzati Gyakorlatok programjának zárókonferenciáját és díjátadóját má-
jus 12-én tartották Budapesten. Bebizonyosodott, hogy a magyar önkormány-
zati szférában vannak jó kezdeményezések, pozitív folyamatok, felkészült és 
elhivatott szakemberek, akik az önkormányzati munkában elengedhetetlen 
társadalomjobbító szándékkal munkálkodnak a településeken.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Tanoda – napelem – biotégla
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára és Keil Szilvia, a TÖOSZ környezetvédelmi titkára | Fotó: Kolin Péter
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is biztosította, miközben hasznos informá-

ciót juttatott a gyermekeknek és rajtuk ke-

resztül a családjuknak is. 

Részelemek: felzárkóztatás, pótvizsgára 

való felkészítés, képességfejlesztés, bűnmeg-

előzés, roma identitás elmélyítése, szociali-

záció. A tanoda munkáját három fő tartós 

munkanélküli közfoglalkoztatás keretében 

segítette, valamint egy egyetemista.

A Megújuló energiaforrások 
használata és/vagy 
energiahatékonysági 
legjobb gyakorlatok kategória 
Az első helyezett Budapest xi. kerülete lett Zöld 

Újbuda című pályázatával. Újbudán az energetikai 

fejlesztések az önkormányzat működés-racionali-

zálását szolgálják. Ennek a folyamatnak az első lé-

pése 2007-ben a különböző helyeken lévő önkor-

mányzati hivatali részek intézményi összevonása 

volt. A költségek további csökkentése érdekében 

elvégezték az új önkormányzati épületek energeti-

kai átvizsgálását, kiderült, hogy a legtöbb energiát 

nyáron a klímaberendezések fogyasztják.

Mivel az önkormányzati épületek mind-

egyike lapos tetős, napelemek segítségével 

sikerült a villamosenergia-fogyasztást csök-

kenteni. A napelemek éppen akkor terme-

lik a legtöbb energiát, amikor az a hivatal 

működéséhez szükséges. Újbuda polgár-

mesteri hivatala az első olyan intézmény 

Magyarországon, amelynek áramellátását 

napelemmel egészítik ki. A telepítést meg-

előzte a hőszigetelés, ablakcsere és a gépé-

szeti berendezések felújítása. Az eredeti 

számítások szerint az első, hitelből finan-

szírozott beruházás tizenkét év alatt térült 

volna, azonban a 2007-ben megjelent há-

lózathasználati díj által a megtérülési idő 

kilenc évre csökkent. Az önkormányzat 

második napaelemes rendszerének megté-

rülési ideje a Közép-magyarországi Ope-

ratív Program 47 százalékos támogatásnak 

köszönhetően már csak öt év. Az önkor-

mányzat a zöldberuházások lakossági ösz-

tönzésére 2008-ban pályázatot hirdetett a 

társasházak számára. A nyertes gazdagréti 

társasház napkollektoros hálózati melegvíz 

ellátó rendszerét 50 százalékban az önkor-

mányzat biztosította a 2005-ben létrehozott 

Környezetvédelmi Alapjának segítségével. 

Az önkormányzat összes zöldberuházása 

saját környezetvédelmi programja szerint 

valósult meg.

Az nfü félmillió forintos különdíját kapta 

ebben a kategóriában Hernád Önkormány-

zata a Hőszivattyús fűtés és napkollektoros 

melegvíz-ellátás a hernádi napközi-ottho-

nos óvodában és az általános iskolában cí-

mű pályázatával.

A Közösségi összefogással 
a helyi fejlesztésekért 
a LEADER-program keretében 
Alsómocsolád győzött Továbblépés a Bara-

nyai Hegyhát megújulásáért – leader típu-

sú fejlesztés a Sásdi Kistérségben című pályá-

zatával. A program célja egy pozitív jövőkép 

közös megfogalmazása és megvalósítása volt 

a térség számára, ezzel a gazdasági és társadal-

mi felemelkedés feltételeinek megteremtése a 

gazdasági és közösségi kapcsolatok megerő-

sítésével. A „Továbblépés” első számú célcso-

portja a fi atalság volt. A fellendülés megindu-

lásához, a holtpontról való kimozduláshoz 

olyan kisebb léptékű, de nehezen elérhető 

célok megvalósításán keresztül vezet az út, 

mint a fi atalok megtartása, a helyi közösségek 

aktivizálása. A fi atalok megtartásával szoros 

kapcsolatban áll a helyi gazdaság fellendítése, 

amelyhez egy harmadik cél társul – részben 

�  Kovács Petra, az OSI képviselője (balra) átadja 
a díjat Käszné Lebő Zsuzsannának, 
Mohács alpolgármesterének.

	  Pásztohy András az MNVH főtitkára adja át 
a díjat Dicső Lászlónak, Alsómocsolád 
polgármesterének.


  Gyurkó Béla, Domoszló polgármestere 
nagyhatású előadásával elnyerte 
a TÖOSZ-küldöttek tetszését

�  Sértő-Radics István, Uszka polgármestere 
a CKÖ elnökével, alpolgármesterrel – 
programjukat együtt mutatták be.

�  Mácsik Éva (balra) munkaszervezet-vezető 
(Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás)
veszi át a díjat Bálint Edittől, a Magyar Posta 
képviselőjétől.
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eredményként, részben eszközként – a térségi 

kohézió erősítése az otthonra, munkahelyre 

találó fi atalokért, általuk, érettük. 

A TÖOSZ-küldöttek különdíja 
Domoszló önkormányzata a Közösségi összefo-

gással a helyi fejlesztésekért a leader-program 

kategóriában pályázott a Példaértékű összefogás 

Domoszló község fejlesztése érdekében című pro-

jekttel, mellyel elnyerte a töosz különdíját. 

A fejlesztések fő célja a településen élők és 

gazdálkodók életszínvonalának és fejlődési 

lehetőségének növelése a közösségi vagyon 

gyarapításával. A fi atalokat célzó események 

voltak többek között: az ifj úsági szervezet esz-

közeinek beszerzése, a néptáncegyüttes tudás-

anyagának bővítése vagy az általános iskola 

testvérkapcsolatának ápolása. A helyi plébánia 

felújítása, a csemegeszőlő-csomagoló fesztivál 

és a Muskotály Borünnep inkább az idősebb 

korosztály érdekkörébe tartozó projektek. Az 

összes korosztályt megcélozta a település ke-

leti részén elterülő majdani lakóparkra vonat-

kozó tervpályázat elkészítése. 

Csorvás városa érdemelte ki az ÖNkorPRess 

Kiadó különdíját (egy digitális fényképezőgé-

pet) az Egyenlőnek lenni az egyenlők között – 

Roma integráció, vissza az ősi cigány mester-

ségekhez című pályázatával. Napjainkban az 

alulképzett, a munka világából kiszorult ro-

ma réteg integrációját a romák munkába ál-

lításával lehet a leghatékonyabban előmozdí-

tani. A csorvásiak szerint, aki máshol próbál 

kiutat keresni, az tévúton jár. 

A helybeli, zömében romungró (magyar 

cigány), valamint a lovári nyelvet beszélő ci-

gány lakosság főleg alacsony képzettségek mi-

att nem talál munkát. Rontja a helyzetet, hogy 

a képzések nem igazodnak mentalitásukhoz, 

érdeklődésükhöz. Ezért az önkormányzat ta-

nulmányozta a korábbi ősi cigány mestersé-

geket, hátha valamelyik modern változatát 

megvalósíthatja. Így esett a választás a vá-

lyogtégla gyártására, mint ősi cigány foglal-

kozásra. A vályog, habár természetes anyag, 

aligha lehet a korszerű építkezés alapanya-

ga, ezért új anyaggal kísérleteztek: a cement-

tel stabilizált földtéglával, amelynek a biotég-

la nevet adták. 

A megvalósításhoz több mint 300 ezer eu-

rónyi eu-támogatást vettek igénybe, amely-

nek egy részét a biotégla programba fektették. 

Az új építőanyag gyártásához tizenkét főt al-

kalmaztak, melyből nyolc roma származású 

volt, vezetőjük roma származású fi atal csa-

ládapa. Az emberekkel kilenc hónapos szer-

ződést kötöttek. 

Az eredmény: a biotégla éme (minőség biz-

tosítás) tanúsítványt kapott öt évre, amely bizo-

nyítja, hogy olyan anyagot hoztak létre, amely 

vakolható, fugázható, pillértégla szilárdságú, hő- 

és zajszigetelése jó. A roma embereknek munkát 

adtak, továbbá lehetőséget az integrációra.

Az ÖNkorPRess Kiadó másik különdíját Usz-

ka község nyerte el Magyar, cigány és ukrán 

együttélés a Tiszaháton című projektjével. Az 

ib 100 ezer forintos különdíjat ajánlott fel Usz-

ka tevékenységének elismeréseként. A magas 

munkanélküliséggel sújtott településen az egy-

ház (a roma lakosság elsősorban a szabadke-

resztyén hitet gyakorolja.), az önkormányzat és 

a kisebbségi önkormányzat együttműködésével 

hatékony segítséget nyújtanak a szegénységgel 

küzdőknek: az oktatás, a lakhatás és a munka-

lehetőség megteremtésén keresztül. 

1996 óta működtet tanodát az önkormány-

zat. 37 felnőttet segítettek már hozzá, hogy 

az általános iskolai végzettséget megszerez-

zék. Hagyománya van az intenzív uborkater-

mesztésnek, ezért kemikáliával, vetőmaggal 

támogatják a termelőket. 
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A program támogatói 2009-ben a Budapes-

ti Nyílt Társadalom Alapítvány (osi), a Föld-

művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 

valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-

nisztérium voltak. Az Irányító Bizottság tag-

jai: a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Ma-

gyar Önkormányzatok Szövetsége, a Nemze-

ti Fejlesztési Ügynökség, az Önkormányzati 

Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Mi-

nisztérium, az Európa Tanács Helyi és Regi-

onális Demokrácia Szakértői Központja, az 

Energiaklub és az osi delegáltjai.

1992 óta működtetik a szociális földprog-

ramot, és a közcélú és közhasznú foglalkoz-

tatás révén egyenlő módon mindenkinek 

lehetőséget teremtenek a munkavégzés-

re. A lakhatás feltételein a modell-progra-

mon keresztül próbáltak segíteni az szmm 

támogatásával: 67 házat újítottak fel és hat 

önkormányzati bérlakás épült. A község la-

kosságának 100 százaléka részesül valami-

lyen segítségben.

 Háromfa község ebben az évben a Ve-

lencei-tó Térségfejlesztő Egyesület külön-

díját  – két személyre szóló wellness hétvé-

gét – nyerte el Roma társadalmi integráció 

kiteljesedése a településen című projektjé-

vel. Hasonló különdíjban részesült Dénesfa 

Használjuk fel a természet adta energiáin-

kat című, valamint Taktaharkány Energia-

megtakarítással a sok kicsi sokra megy cí-

mű munkájuk miatt.  

A Magyar Posta által felajánlott különdíja-

kat, egy-egy személyes bélyeg kialakítására szóló 

csomagot nyert Örményes Megújuló energiafor-

rások című munkájával és Hatvan Körzete Kis-

térségi Többcélú Társulás Mi – miénk – nekünk, 

de másokkal című pályázatukért. 

Az 5 legnagyobb forgalmú magyarországi Ko-

nica Minolta márkakereskedő összefogásának 

eredményeképpen 2009 év elején alakult meg 

a Márkagarancia elnevezésű önkéntes Koni-

ca Minolta Márkakereskedői Társulás. Tagjai 

országos szinten nyújtanak egységes minősé-

gű szolgáltatást. Az 5 éves tartós bérleti konst-

rukció alatt a felhasználó mindenre kiterjedő, 

emelt szintű kiszolgálást és márkagaranciát kap. 

A bérleti ciklust az ügyfelek új gépekkel kez-

dik meg, amelyeket lejáratkor megtarthatnak. 

Újabb szerződés esetén friss termékek közül vá-

laszthatnak.

Pillanatnyilag 5 akciós konfi guráció tartozik 

a Márkagarancia konstrukcióba. Természete-

sen egyedi igények szerint további Konica Mi-

nolta termékek is választhatók. A szerződött 

időszak alatt a megváltozott kapacitásigények 

szerint modulárisan, arányos díjemeléssel bő-

víthető az eszközpark.

A munka nem állhat le
A szolgáltatást az elsődleges célcsoport (önkor-

mányzatok és állami intézmények) speciális igé-

nyei szerint alakították ki. Az említett szerveze-

tek jellemzően éves költségvetéssel működnek, 

és többnyire likviditási problémákkal küzdenek, 

ezért egy esetleges komolyabb meghibásodás 

szerviz költségeire nincsenek felkészülve. A hi-

vatali munkának viszont mennie kell.

A bérleti konstrukció teljes körű márkagaran-

ciát tartalmaz 24/48 órán belüli helyszíni javítás-

sal, vagy ha ez nem lehetséges, akkor cseregéppel. 

Amennyiben valamely berendezés javíthatatlan-

nak bizonyul – ami igen ritka, prémium kate-

góriás termékekről lévén szó –, akkor azt újjal 

váltják ki a teljes időtartam alatt.

A gépek működését és műszaki állapotát köz-

ponti szerver monitorozza. A proaktív távfel-

ügyelet révén az esetleges meghibásodások előre 

jelezhetők, korai beavatkozással megelőzhe-

tők. Ennek köszönhetően gyakorlatilag nincs 

leállás: az illetékes szakemberek általában még 

azelőtt kezelik a problémát, hogy a hivatal dol-

gozói azt észlelnék, legyen szó akár a festékpat-

ronok kiürüléséről.

Az eszközökhöz szakmai támogatás is jár, a 

szolgáltató bármilyen nyomtatással, lapolvasással 

vagy másolással kapcsolatban felmerülő probléma 

esetén az ügyfél segítségére siet. A teljes beüze-

melés része a hálózati konfi guráció is. Ma már a 

legtöbb önkormányzat hálózatba kötött gépekkel 

dolgozik, de az esetek többségében nem rendel-

keznek e területre specializálódott szakemberrel, 

ezért rendszertámogatást igényelnek.

Költség-optimalizált működés
A célcsoport szempontjából meghatározó előny, 

hogy a szolgáltatás költségei előre kalkulálha-

tóak, nincs se egyszeri beruházás, sem váratlan 

kiadások. A szolgáltatás közbeszerzés-képes, így 

a havidíjas konstrukción túl, igény esetén akár 

egyszeri lehívással is hozzáférhető.

Az összes termék költségfi gyelés, -ellenőrzés 

és -engedélyezés funkcióval rendelkezik: sze-

mélyre szabottan, osztályokra lebontva lehet 

Nagyobb beruházás nélkül, havi díjért juthatnak prémium kategóriás irodai eszkö-
zökhöz, teljes körű márkagaranciával és extra szolgáltatásokkal az önkormányza-
tok, illetve állami intézmények a Márkagarancia elnevezésű társulás révén.

Garantáltan működő iroda
Szerző: Árokszállási Gábor, újságíró
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statisztikásakat lekérni és jogosultságokat adni 

a felhasználóknak, illetve csoportoknak. Ezáltal 

kiszűrhető az indokolatlan használat.

A hatékonyságot növeli továbbá a hálózatos mű-

ködés: több ember használ egy berendezést a korábbi 

„egy gép, egy felhasználó” felfogással szemben.

Kezdeti lépések
Az érdeklődők a markagarancia.hu oldalon ta-

lálható térkép segítségével kereshetik meg, és 

vehetik fel a kapcsolatot a régiójukban elérhe-

tő szolgáltatóval. Igény esetén a társulás cégei 

ingyenes felmérést végeznek: a hivatal gazdasá-

gi osztálya által kigyűjtött adatokat elemzik, a 

meglévő költségeket összehasonlítják saját ára-

ikkal, majd megvizsgálják, miként tudják a leg-

több megtakarítást kieszközölni leendő ügyfe-

lük számára.

A Márkagarancia Társulás tagjai: GRAPHAX.HU Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. | M & T Ker. Kft. | Manual Hungary Kft. | Máso-

lógép Centrum Kft. | Medi-Print Kft.

Eddig mintegy 10 önkormányzat vette igény-

be a szolgáltatást. Áporkán például nagy meny-

nyiségű kis asztali nyomtatót, Újbudán pedig 

régi analóg gépeket váltottak ki központi mul-

tifunkciós berendezésekkel. Utóbbinál fontos 

volt, hogy a helyi informatikusok központo-

sítva tudják azokat kezelni. Emellett egységes 

platformra törekedtek annak érdekében, hogy 

az osztályok közötti mozgás esetén a felhasz-

nálóknak ne kelljen új berendezések műkö-

dését elsajátítaniuk.

– Pozitív visszajelzések érkeztek hozzánk 

az önkormányzatok részéről a szolgáltatás-

sal kapcsolatban – válaszolta kérdésünkre dr. 

Zongor Gábor, a töosz főtitkára. – Megbíz-

ható minőség, korrekt ár és rugalmasan mű-

ködő, országos szervizhálózat jellemzi a tár-

sulást.
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„A rendőrök elmennek, de a szegregátumban 

élők maradnak. Olyan koncentrátumban van 

jelen a feszültség a városban, hogy nem lehet 

egyetlen intézkedéssel megszüntetni” – indo-

kolta Csáki Zsigmond, a 11 500 lakosú Heves 

város polgármestere, hogy miért vágott bele 

a roma integráció kérdésének megoldásába. 

Heves háromezres lélekszámú, csak cigányok 

lakta szegregátuma – amely a telepen belüli 

konfl iktusok miatt Csáki szavai szerint a „Ké-

szenléti Rendőrség kommandósainak állandó 

gyakorlóterepe” – a tervek szerint átfogó fel-

újításon esik át 2011–12-ben. A szociális célú 

városrehabilitációra fordítható 400 millió fo-

rint elnyeréséhez 70 milliós önerőre van szük-

ség, nem csoda, hogy a költségvetési hiánnyal 

működő város vezetőjének a többségi társa-

dalmat is győzködnie kellett. Szülői közössé-

gekben például azzal érvelt, hogy a jelenlegi 

népesedési adatok szerint nyolc év múlva a 

hevesi óvodákban a nem roma gyerekek ki-

sebbségben lesznek: „Addigra olyan viszonyo-

kat kell teremteni, hogy a helyzet kezelhető 

legyen. Most még egy ilyen intézkedéssel so-

kat tehetünk a romák integrációjáért”.

A 7000 lakosú Szabolcs megyei Nagyecsed He-

vessel ellentétben nem volt állandó szereplője a 

rendőrségi híreknek, de a lakosság 22 százalékát 

kitevő roma közösség bevonása a város fejlődé-

sébe ott is kulcskérdéssé vált. „Ezt a problémát 

megkerülni nem lehet. Homokba dughatjuk a 

fejünket, dobhatjuk ki a pénzt az ablakon, de ez 

nem fogja megoldani a bajunkat. A városban így 

is „lavírozni kell a kétféle (kisebbségi és többsé-

gi) érdek között”, ami időben kitolja a hatékony 

intézkedéseket.” – elemezte a helyzetet Kovács 

Lajos polgármester. A folyamatban a közokta-

tási esélyegyenlőség megteremtését és az integ-

rált városfejlesztést tűzték ki célul, és támogatták 

meg hivatalos dokumentumokkal. A haladásban 

kulcsszerepe van az önkormányzat által foglalkoz-

tatott két kisebbségi koordinátornak, akik oda-

vissza közvetítenek a város négy szegregátumá-

ban élő cigányság és a hivatal között.

Integrációval spórolni
„Ritka az olyan polgármester Magyarországon, 

aki kifejezetten a romák élethelyzetén akar ja-

vítani – nagyon erős elkötelezettség kell hoz-

zá. Ma ebben az országban cigánynak lenni 

hátrány” – mondta Rauh Edit, aki a kormány-

váltásig a témafelelős Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium (szmm) esélyegyenlőségi szakál-

lamtitkára volt. A megkérdezett szakértők egy 

része szerint is kevés az önállóan megvalósított 

jó példa a településeken, bár sok helyen annak 

ellenére próbálják összeegyeztetni a kisebbség és 

a többség érdekeit, hogy alig-alig kapnak hozzá 

külső segítséget. A törvényalkotók ezt felismer-

ve tették kötelezővé az önkormányzatoknak az 

egyenlő bánásmódról szóló törvény módosítá-

sában az esélyegyenlőségi program elkészítését, 

és egyben a hazai és az eu-s pályázatokon való 

részvétel feltételévé e program meglétét.

„Ez a szabályozás olyan pirula, amit most 

le kell nyelni, de hosszú távon nagyon sokat 

segíthet az önkormányzatnak. A program-

ban leírt beavatkozások megvalósítása nyo-

mán például jobb továbbtanulási mutatók, 

kevesebb segélyezett, több adóbevétel vár-

ható. Ám a helyi esélyegyenlőségi program 

Romák és nem romák, leszakadók és középrétegek között sokfelé konfl ik-
tusos az együttélés. Miközben a médiafi gyelem a legszélsőségesebb ese-
tekre irányul, az önkormányzatok többsége kisebb felhajtással, de igyek-
szik kezelni a problémákat. Ebben kapnak támogatást a települések egy új 
rendelet formájában, amely kötelezővé teszi a helyi esélyegyenlőségi prog-
ramok elkészítését. Az Európai Unióban példaértékű magyar szabályozás 
a pályázatokon való részvétel feltételéül szabja, hogy a pályázónak legyen 
elképzelése a nőket, a fogyatékossággal élőket és a romákat érő hátrányok 
felszámolásáról. A program a társadalmi párbeszéd beindításával, kis lépé-
sek formájában gyógyító hatással lehet az egész település életére.

Közös ügy a roma integráció

Gettó helyett modellprogram

Szerző: Karsai Márta, újságíró
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már rövid távon is hasznos, hiszen akár tri-

viális problémákra is felhívhatja a fi gyelmet” 

– mondta Kadét Ernő, aki az szmm külső 

szakértőjeként vett részt a törvénymódosítás 

végrehajtási rendeletének létrehozásában. A 

program elkészítésében az önkormányzato-

kat nem hagyják magukra; a Foglalkoztatási 

és Szociális Hivatal (fszh) szakértőt rendel 

ki a jelentkező települések számára, a szak-

értő munkáját pedig az Államreform Opera-

tív Programból (árop) fi zetik. 

Több megkérdezett szakember szerint prob-

léma, hogy a program felelős elkészítése – pél-

dául a statisztikai adatok megszerzése – forrá-

sokat igényel, amit bizonyos önkormányzatok 

nem tudnak előteremteni. Ám a kirendelt szak-

értők a problémák azonosításában biztosan se-

gíthetnek. „Lehet, hogy teljesen pénzmente-

sen megoldható konfl iktusok kezelésére nem 

került sor, mert az önkormányzatnál dolgo-

zó, legjobb szándékú emberek sem szakértői 

ennek a területnek. Most támogatást kapnak 

ahhoz, hogy alátámasztható adatokkal feltár-

ják, bizonyos területeken milyen hátrányok je-

lennek meg” – mondta a rendelet végrehaj-

tásában közreműködő forrásunk arról, hogy 

miként fordíthatja a maga javára a település 

a kötelezettséget.

A komolyan vett és véghezvitt esélyegyen-

lőségi program a társadalmi feszültségek eny-

hítése mellett gazdasági előnyökkel is járhat a 

település számára. Rauh Edit szerint: „Ha az 

önkormányzat tényleg megérti és megszün-

teti a hátrányok okait, akkor a helyi társada-

lom perifériáján élők a jövőben nem szorul-

nak szociális juttatásokra, hanem a képzési és 

munkalehetőségekkel megtámogatva előbb-

utóbb sikerül önállóvá válniuk. Egy sikeres 

program politikai szempontból támogatja a 

képviselő-testületet: ha a program megvaló-

sul, a településen élők hangulata, közérzete 

egészen más lesz, így a testület megítélése is 

változik. Ez közös haszon, amibe csak egy ki-

csit kell most befektetni” – tette hozzá.

 „Ez a dokumentum arról szól, hogy hogyan 

lehet javítani azokon a helyzeteken, amelyek 

tényleg megmételyezik egy-egy település mű-

ködését. Ez egy eszközrendszer, amivel el le-

het indulni” – összegzett Kadét Ernő.

Kötelező az esélyegyenlőségi program
Miből áll össze ez az eszközrendszer, és mi-

re kötelez az új szabályozás? A 2010. febru-

ári törvénymódosítás szerint július elsejétől 

a leghátrányosabb helyzetű települések ön-

kormányzatai, illetve a húszezer lakos fölöt-

ti települések csak esélyegyenlőségi program 

birtokában pályázhatnak a hazai és nemzet-

közi forrásokra. 2011. január elsejétől pedig 

valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie 

kell ilyen programmal. 

A rendelet végrehajtására egymilliárd forin-

tot fordítanak az árop-ból, uniós pénzből fi -

nanszírozzák tehát azoknak az esélyegyenlő-

ségi szakértőknek a képzését és fi zetését, akik 

az önkormányzatokat a helyszínen segítik a 

program elkészítésében. Ebből az összegből 

áldoznak az önkormányzatok felkészítésére is. 

A szakértők véleményezik az elkészült prog-

ramokat is, amelyeket az fszh egy internetes 

adatbázisban gyűjt össze. Úgy tudjuk, számos 

önkormányzat bejelentkezett már a szakértő-

ket kirendelő hivatalnál. 

Az esélyegyenlőségi programok öt évre 

szólnak, és kétévente felül kell vizsgálni őket. 

A programban szerepelnie kell minden cso-

portnak, amely az adott faluban, városban 

hátrányt szenved. A programkészítés hangsú-

lyos eleme a statisztikai adatokkal alátámasz-

tott helyzetelemzés – ez alapján kell célokat 

megfogalmazni, ezekhez pedig forrásokat és 

felelősöket rendelni.

A dokumentumnak komplexen kell fi gyelembe 

vennie az esélyegyenlőség szempontjait: az okta-

tásban, az egészségügyben, a városfejlesztésben, 

a foglalkoztatásban és minden más szóba jöhe-

tő területen. A jó és megvalósítható program sok 

egyeztetést és az összes érintett bevonását igény-

li – mondták egybehangzóan azok a szakértők, 

akik már részt vettek esélyegyenlőségi tervek el-

készítésében. Az oktatási intézmények vezetői, a 

civil szervezetek, a környékbeli cégek, a kisebbsé-

gi önkormányzat és a helyi cigányság képviselői, a 

családsegítők, a gyámügy, a rendőrség, a polgár-

őrség, az egyház – adott esetben mindannyiuk 

részvételére szükség lehet egy átfogó esélyegyen-

lőségi program megvalósításában.

Tudja-e, hogy kell cigányul köszönni? 
Összeállította Erősné Balogh Szilvia | Nagyecsed

Akárcsak magyarul, cigány (lovári) nyelven is a napszaknak meg-

felelő köszönéseket használunk. Ezeknek a köszönéseknek persze 

több variációja is használatos:

Jó reggelt 1) Lasi tehara! 2) Baxtali detehara te del o del! (Sze-

rencsés jóreggelt adjon az Isten) Válasz: 1) Del o Del!  (Adjon Isten!)  

2) Najis tedel o Del vitut, (Köszönöm, adjon az isten neked is!)

Jó napot 1) Laso gyes! 2)  Laso gyes  tedel o del! Válasz:  1) Del 

o Del! 2) Nájis tedel o Del vitut!

Jó estét 1) Lasi ratyi! 2): Lasi ratyi  tedel o del! Válasz: 1) Del 

a Del! 2) Najisz tedel Del o Del vitut!

Ha vendégségben vagyunk, és késői órákig maradunk cigány ba-

rátainknál, ami esetleg már belenyúlik az éjszakába, akkor a követ-

kezőképpen, köszönünk: Szov dragone devleha! (Aludj jóstennel!) 

Válasz:  Zsá Devleha! (Menj Istennel)

A következő köszönési szokás a férfi akra jellemző barátok vagy 

ismerősök esetén, hogy találkozásnál kézfogás közben elhangzik ez 

a mondat: Tavesz Bakhtalo muro phral! (Legyél szerencsés testvé-

rem!), melyre a válasz: Tavesz vitu more! (Te is, testvérem!)

Szinte minden köszönésben megjelenik Isten áldásának vagy a 

szerencse kérése a másik félnek. Ez azzal magyarázható, hogy a roma 

emberek nagy többsége hisz a természetfelettiben és Istenben. 
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Példaértékű magyar kísérlet az „esélyegyenlőségi elvű 

támogatáspolitika”. Más EU-tagországban még nem 

alkalmazzák, de az Európai Bizottság előremutatónak 

tekinti a támogatások esélyegyenlőségi feltételhez kö-

tését. Az elvet először az Oktatási Minisztériumban fo-

galmazták meg válaszul arra a problémára, hogy a fej-

lesztésre szánt uniós pénzeket rendre nem az „alacsony 

pályázati kapacitású”, hátrányos helyzetű településré-

szek, csoportok, régiók nyerték el, hanem azok a célok 

és pályázók, amelyek gyors felzárkózást ígértek. Így a 

szegény és gazdag területek közötti különbségek nem 

csökkentek, hanem tovább nőttek. „A fejlesztési források 

nagyon nagy része ment el a menedzsment munkájára, 

és csak nagyon kis hányada jutott el a célcsoporthoz” – 

fogalmazott Rauh Edit volt szakállamtitkár.

A magyar szabályozás az uniós támogatási rendszer-

nek erre a veszélyére hívja fel a fi gyelmet, és ad olyan 

receptet, amely más országok számára is hasznos lehet. 

Az elv egyfajta „árukapcsolást” ír elő: nem lehet például 

anélkül fejleszteni a belvárost, hogy közben a hátrányos 

helyzetű területeken is ne történjen valami, vagy iskolát 

felújítani úgy, hogy közben abban szegregált osztályok 

működnek. A döntéshozók szeretnék elérni, hogy a tár-

sadalmi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztésekben is 

érvényesüljenek az esélyegyenlőségi szempontjai.
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A törvénymódosítás egyébként nem előzmény 

nélküli; a támogatáspolitikában korábban is ér-

vényesültek esélyegyenlőségi szempontok, kü-

lön-külön az oktatás és később a városfejlesztés 

területén. (Lásd keretes írásunkat.) A közoktatá-

si célú pályázatokhoz törvény teszi kötelezővé a 

közoktatási esélyegyenlőségi tervek elkészítését, a 

városfejlesztési programokhoz pedig antiszegre-

gációs tervet kell benyújtani a pályázóknak.

Kommandósok helyett ...
Nagyecseden az elmúlt években közoktatá-

si esélyegyenlőségi terv alapján javítottak a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

osztályokon belüli arányain, és deszegregációs 

tervet készítettek az integrált városfejlesztésre 

vonatkozó pályázatukhoz. Telepfelszámolási 

program is indult a városban található négy 

szegregátum megszüntetésére. A gyerekekre 

koncentrálva, az oktatásban is törekednek az 

esélyegyenlőség megteremtésére. A városbe-

li cigány gyerekek szerencsések, mivel a kör-

nyezetükben több felsőfokú végzettségű ro-

ma dolgozik, így van előttük pozitív minta. Ez 

fontos, hiszen szüleik generációjában kevesen 

jutottak el a közép- és felsőfokú végzettségig, 

emiatt a munkaerőpiacon is hátrányba kerül-

tek. A hivatalban egy roma asszisztens napi 

nyolc órában foglalkozik a nagyecsedi romák 

problémáival, a közüzemi számláktól az isko-

láztatásig, de fontos a romák munkához jut-

tatása is. Nagyecsed önkormányzata 262 em-

bert foglalkoztat, közülük mintegy hatvanan 

roma származásúak – mondta Balogh Szilvia, 

a két kisebbségi koordinátor egyike. A tele-

peken lakók életminőségén gyors akciókkal is 

igyekeznek javítani: ha kell, tisztálkodószere-

ket osztanak, és közmunkások tisztítják meg 

a saját lakókörnyezetüket.

Heves polgármestere szerint városában nin-

csen olyan képzettségű roma munkaerő, aki 

az önkormányzatnál a nagyecsedihez hason-

ló koordinátori szerepet elláthatná, így a te-

lepülés pályázati úton próbál roma köztiszt-

viselőket nyerni a településnek – a „kétszáz 

roma köztisztviselő” programba bekapcsolód-

va. Csáki Zsigmond is egyetért azzal, hogy a 

romákat be kell vonni a róluk szóló dönté-

sekbe, és meg kell találni köztük a tárgyaló-

partnereket.

Ha elkészül a városszéli szegregátum reha-

bilitációja, Heves elmondhatja, hogy nagy utat 

járt be a bűnügyi hírektől és a polgármester ci-

gányokról szóló kijelentéseitől egy modellprog-

ram megvalósításáig. Csáki Zsigmond szerint ez 

nem sikerülhetett volna külső segítség nélkül. 

A helyi esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkozó 

kai Consulting éppen a sajtóhírekre felfi gyel-

ve kereste meg a helyi cigány kisebbségi önkor-

mányzatot, és ajánlkozott közvetítőnek. A cég 

munkatársa azóta is hetente lejár. A Nyílt Tár-

sadalom Intézet eu-s pályázatgeneráló prog-

ramjának keretében a tanácsadók ingyen kon-

zultálnak az önkormányzatokkal. 

Apró lépésekben, rengeteg egyeztetéssel 

sikerült eljutni odáig, hogy a település ugor-

hasson egy igazán nagyot. A képviselő-tes-

tület egyhangúan fogadta el a szociális cé-

lú városrehabilitációt – a pályázatot most 

nyújtják be, és nagyon reménykednek a po-

zitív elbírálásban. Az Észak-magyarországi 

Regionális Program keretében megvalósítan-

dó rehabilitáció komplexen kezeli a szegre-

gátum és lakosainak problémáit: része lesz 

az útépítés, az önkormányzati bérlakások 

felújítása, futballpálya, játszótér és szelek-

tív hulladékgyűjtő szigetek építése, egy ko-

rai fejlesztő játszóház és tanoda létesítése, 

adósságkezelő program, munkahelyterem-

tés és célirányos képzések, pedagógusok to-

vábbképzése. A legnagyobb beruházást, 120 

millió forintot az energiatakarékos szolgál-

tatóház megépítése igényli. A polgármester 

szerint a sport és a kultúra lehet a roma fi a-

talok integrációjának egyik fő terepe. 

(A következő számban az esélyegyenlőségi 

szakértők képzéséről, kompetenciáiról, felada-

tairól, ez esélyegyenlőségi programok készítésé-

nek  mikéntjéről számolunk be bővebben.) �
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Ki legyen 
a következő címlap hőse?

Folyóiratunkban 2009 májusától minden hónap-
ban egy-egy polgármester életútját mutatjuk 
be, és  a címlapon is az ő portréját közöljük. Idá-
ig Dunaföldvár, Alsózsolca, Erdőkertes, Veres-
egyház, Budapest Újbuda, Zalakaros, Mártély, 
Vésztő, Tab, Berhida, Alsómocsolád és Szent-
endre polgármesterei szerepeltek a címlapon, 
mutatták be településüket és meséltek gondja-
ikról, sikereikről…
Tisztelt Olvasó! Amennyiben szeretne az ÖNkor-
mányzat szerkesztésében részt venni, kérjük, sza-
vazzon a következő havi címlapunk leendő hősé-
re! Írja meg:  ki legyen a címlapon, melyik település 
polgármesterének életútját mutassuk be.  Kérjük, 
szavazatát a következő hónap 10-ig küldje el e-mai-
len: a toosz@toosz. hu vagy a csyko@toosz.hu cím-
re. Faxon a 06-1-320-7600-os számon lehet szavaz-
ni.  (Szerk.)

E projekt egyik komponense a helyi képviselők kép-

zése, amelyet a helyi önkormányzati választások után 

ajánlunk ki az újonnan megválasztott helyi önkor-

mányzatok képviselő-testületeinek. A tréning cél-

ja, hogy támogassa a megválasztott képviselőket 

és képviselő-testületeket abban, hogy tisztában le-

gyenek szerepükkel, ismerjék munkájuk fő kihívásait 

és kereteit, és sajátítsanak el egy olyan mentalitást, 

amely jó esélyt ad ahhoz, hogy fejlődjék a helyi de-

mokrácia, a települési közösség és az állampolgárok 

számára nyújtott közszolgáltatások színvonala.

A program célja tehát kettős: egyrészt alapvető 

ismereteket (jogrendszer, a képviselők helye, sze-

repe, lehetőségei) ad az újonnan és az újra meg-

választott önkormányzati képviselőknek, másrészt 

a településvezetési folyamatot támogatja azáltal, 

hogy a képviselői képességeket és a képviselő-tes-

tületi munkát támogatja.

Hosszú távra tervezett tevékenységünk iránt 

elkötelezett jelentkezőket várunk, akik szeretné-

nek tagjai lenni egy innovatív és magas színvo-

nalú tevékenységet nyújtó, pártpolitikától men-

tesen működő szakértői–tréneri csapatnak. Nem 

főállást kínálunk, hiszen a képzés keretében a he-

lyi választásokat követően tartandó kétnapos tré-

ning megtartására képezzük ki a résztvevőket. A 

jelentkezők közül személyes interjú során kivá-

lasztott trénereknek speciális felkészítő képzést 

és folyamatos szakmai és szervezési háttértámo-

gatást nyújtunk. 

A programról részletesebben a www.toosz.hu 

oldalon olvashatnak.

A leendő trénerekkel szembeni elvárásaink: a he-

lyi önkormányzatok működésének kiváló ismere-

te; a helyi önkormányzatok működése terén szer-

zett tapasztalat; kitűnő kommunikációs képesség 

és gyakorlat csoportmunka vezetésében; alapve-

tő közpolitikai ismeretek.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a leen-

dő tréner: maga is választott képviselő (vagy volt 

már ilyen státusban), vagy pedig önkormányzat-

nak dolgozik (dolgozott) valamilyen módon; van 

tréneri gyakorlata.

A pályázathoz a következő dokumentumokat 

kérjük csatolni: kitöltött adatlap;  szakmai önélet-

rajz; motivációs levél (maximum egy oldal).

A pályázat benyújtásának határideje: mie-

lőbb, de legkésőbb 2010. július 8-ig. A pályázatot 

a sabjan@toosz.hu címre várjuk.

A legjobb pályázókat személyes beszélgetésre 

hívjuk. A beszélgetésen való megjelenés feltétele 

a programban való részvételnek. A beszélgetések-

re  július 13-án, 14-én és 15-én kerül sor. Pontos idő-

pontról értesítést  július 9-én 12 óráig küldünk.

A kiválasztott trénerek 3+1 napos képzésen vesz-

nek részt, és egy képviselő-testületi tréninget kell 

levezetniük. A tréneri oklevél megszerezésének 

feltétele a tréningen való aktív részvétel és az el-

ső tréning alatt mutatott jó teljesítmény.

A háromnapos tréninget két csoportban szer-

vezzük  augusztus 23–25., illetve szeptember 

8–10. között. Az egynapos konzultáció időpontja 

októberben lesz.

 Várjuk jelentkezését!

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a Norvég Helyi és Regio-

nális Önkormányzatok Szövetségével (KS) partnerségben valósítja meg az Önkormány-

zati kapacitásépítési program norvég tapasztalatok alapján 2009–2010 című projektet 

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával. A projekt egyik ele-

me a helyi választott képviselők képzési rendszerének kialakítása a Norvégiában már 

évtizedek óta jól működő gyakorlatot alapul véve. 

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

Helyi szakembereket keresünk!



ALEX FÉMBÚTOR KFT.
2072 Zsámbék, Magyar utca 21-23.

e-mail: info@alexbutor.hu

Központi telefon: +36/23 341-356

Telefon: +36/23 340-356, +36/23 342-303

Fax: +36/23 565-088

Mobil: +36/20 584-3644, +36/20 926-4366

Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorainak széles választékát kínáljuk önkormányzatok számára. 

Ezen felül cégünk pályázatok pontos mûszaki dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy 

ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. 

Teljes kínálatunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.

www.informatika.co.hu www.kretafilc.hu

Minden térben megoldás...


