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Vannak	fontos	napok,	amelyek	az	idő	mú-
lásával	mégis	elhomályosulnak.	Ilyen	nap	
1990.	augusztus	3-a,	péntek,	pedig	az	ak-
kor	történtek	hosszú	távon	meghatározó	
jelentőségűek.	Ezen	a	napon	az	Ország-
gyűlés	munkáját	délelőtt	ünnepi	üléssel	
kezdte,	ekkor	választották	meg	a	harma-
dik	Magyar	Köztársaság	első	elnökének	
Göncz Árpádot, késő	este	pedig	98	szá-
zalékos	 többséggel	 fogadták	 el	 a	 helyi	
önkormányzatokról	szóló	1990.	évi	LXV.	
törvényt,	amely	az	önkormányzati	képvi-
selő-testületek	tagjai	választásának	nap-
ján,	szeptember	30-án	lépett	hatályba.	Ezt	
a	napot,	vagyis	szeptember	30-át	nyilvá-
nította	az	Országgyűlés	2000-ben	a	Helyi	
Önkormányzatok	Napjának.

Ez	a	 törvény	alapozta	meg	az	elmúlt	
két	évtized	helyi	demokráciájának,	köz-
életének	és	közszolgáltatásának	alakulá-
sát.	Amikor	Szabad György, akkori	ház-
elnök	kihirdette	a	szavazás	eredményét,	
rövid	„történeti	emlékezést”	 tett,	mely	
szerint	„1789.	augusztus	3-ról	4-re	vir-
radó	éjjel	a	kontinensen	először	mond-
ta	ki	egy	parlament	a	feudális	viszonyok	
felszámolását	törvényes	úton,	201	évvel	
ezelőtt.”	Bár	az	elnök	hozzátette,	hogy	
„nem	azonos	méretű	dolgokról	van	szó”,	
mégis	joggal	gondolhatjuk,	hogy	ez	a	nap	
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meghatározó	jelentőségű	volt	a	legújabb	
kori	magyar	önkormányzatiság	történe-
tében.	A	két	évtizeddel	ezelőtti	parla-
menti	 jegyzőkönyveket	olvasva	megál-
lapítható,	hogy	az	akkori	országgyűlési	
képviselők	aktív	alakítói	voltak	a	végső	
soron	súlyos	politikai	kompromisszumok	
által	elfogadott	törvénynek.	Az	éjszaká-
ba	nyúló	vita	és	a	szavazás	jól	tükrözte	
az	átalakítás	fontosságát	átérző	képvise-
lők	tenni	akarását,	a	helyi	demokráciá-
ba	vetett	hitét.

Akik a kezdetektől ott vannak
Azóta	túl	vagyunk	a	hatodik	parlamenti	vá-
lasztáson,	és	a	mai	Országgyűlésben	már	
csupán	nyolcan	vannak,	akik	húsz	éve	fo-
lyamatosan	vesznek	részt	a	törvényhozás	
munkájában.	Közülük	akkor	Balsai István, 
az	Antall-kormány	igazságügyi	miniszte-
reként	(2004-ig	MDF-,	majd	Fidesz-képvi-
selő),	Salamon László kormánypártiként,	
az	Alkotmányügyi,	törvény-előkészítő	és	
igazságügyi	bizottság	elnökeként	(1996-ig	
MDF-,	1996-2006	között	Fidesz-,	majd	2006-
tól	KDNP-képviselő)	vett	részt	a	vitában	és	
a	döntéshozatalban,	míg	az	akkori	ellen-
zéki	álláspontot	öt	Fidesz-politikus,	Kósa 
Lajos, Kövér László, Orbán Viktor, Németh 
Zsolt és	Varga Mihály, valamint	a	szocia-
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Ismételten áttekintve az helyi önkormányzati törvény 1990-es országgyű-
lési vitáját, talán közelebb kerülünk annak megfejtéséhez, hogy miért te-
kinthetjük sikeresnek az önkormányzatok elmúlt húszéves tevékenységét, 
ugyanakkor miért mondjuk azt lassan másfél évtizede, hogy maga az önkor-
mányzati rendszer átfogó átalakításra szorul. A több héten keresztül zajló 
egyeztetések és gyakran éjszakába nyúló heves viták hangulatát néhány 
jellemző hozzászólás részletének felidézésével érzékeltetjük.

Akkor, és most?
Az önkormányzati törvény születése
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lista	Vitányi Iván	képviselte.	Rajtuk	kívül	
még	öten	voltak	jelen	akkor	a	parlamentben	
a	jelenlegi	országgyűlési	képviselők	közül:	
kormánypártiként	Lukács Tamás (KDNP)	
és	Hörcsik Richárd (1994-ig	MDF-,	majd	
1998-tól	Fidesz-képviselő),	ellenzékiként	
Kovács László (MSZP),	Mile Lajos (1994-ig	
MDF,	majd	2010-től	LMP-képviselő)	és	Sza-
bó Erika (1994-ig	SZDSZ-,	majd	2002-től	Fi-
desz-képviselő).	

Azon	az	augusztusi	éjszakán,	az	elfogadás	
előtt	többen	is	utaltak	arra,	hogy	a	törvény-
tervezet	nem	eléggé	kiérlelt,	kevés	benne	a	
működési	garancia	az	újonnan	megválasz-
tandó	önkormányzatok	számára,	viszont	
a	tanácsrendszert	felváltó	önkormányza-
ti	választásokat	mielőbb	le	kell	bonyolíta-
ni,	vagyis	elkerülhetetlen	a	politikai	rend-
szerváltoztatás	helyi	szinten	is.	

Húsz éve sürget az idő
Sólyom László	leköszönő	köztársasági	el-
nök	2010.	október	3-ra	tűzte	ki	a	hatodik	
általános	önkormányzati	választások	idő-
pontját.	Az	új	Országgyűlésben,	hason-
lóan	a	húsz	évvel	korábbihoz,	lázas	tör-
vényhozás	zajlik	–	ugyancsak	a	sürgető	
időre	való	hivatkozással.	Az	önkormány-
zati	rendszert	illetően	viszont	elmaradtak	
az	érdemi	változtatások,	fontos,	de	nem	
meghatározó	technikai	jellegű	törvény-
módosításokra	került	csak	sor:	kisebb	lét-
számú	képviselő-testületek,	szűkebb	vá-
lasztási	szabályok,	kívülről	is	választható	
alpolgármesterek.	Így	ősszel	változó	sza-
bályok	mellett	változatlan	feladatú,	hatás-
körű	és	felelősségű,	valamint	gazdasági	
helyzetű	önkormányzatokat	fogunk	vá-
lasztani.	Ellentétben	a	húsz	évvel	ezelőtti	
helyzettel	–	az	elkerülhetetlen	változások	
a	választások	utánra	maradnak.	 
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A	szereplők:	néhai	Horváth	Balázs	(MDF),	az	
Antall	kormány	belügyminisztere,	az	önkor-
mányzati	törvényjavaslat	előterjesztője,	Wekler 
Ferenc (SZDSZ),	az	Országgyűlés	önkormány-
zati,	közigazgatási,	belbiztonsági	és	rendőrségi	
állandó	bizottság	elnöke,	jelenleg	Mecsekná-
dasd	polgármestere,	a	Községek,	Kistelepülé-
sek	és	Kistérségek	Országos	Önkormányzati	
Szövetsége	(KÖSZ)	elnöke,	Orbán Viktor,	a	Fi-
desz	frakcióvezetője,	jelenleg	miniszterelnök,	
Kövér László, a	Fidesz	vezérszónoka,	jelenleg	
az	Országgyűlés	elnöke,	Szabó Erika (SZDSZ),	
az	Országgyűlés	önkormányzati,	közigazga-
tási,	belbiztonsági	és	rendőrségi	állandó	bi-
zottság	tagja,	jelenleg	országgyűlési	képviselő	
(Fidesz),	a	Közigazgatási	és	Igazságügyi	Mi-
nisztérium	területi	közigazgatásért	és	válasz-
tásokért	felelős	államtitkára.

Helyzet és hangulat
Az	első	szabadon	választott	Országgyűlés	
1990	nyarán	folyamatosan	dolgozott.	Júni-
us	13-án	befejeződött	ugyan	a	tavaszi	rendes	

ülésszak,	de	a	következő	héten	már	folytató-
dott	a	nyári	rendkívüli	ülésszak	és	a	7	hét	alatt	
18	napon	ülésezett.	Miután	augusztus	2-án	
véget	ért	a	rendkívüli	nyári	időszak,	másnap	
megkezdődött	az	őszi	rendes	ülésszak.

A	gyorsított	tempó	egyik	fontos	indoka	volt,	
hogy	a	tanácsok	mandátumát	szeptember	23-
ig	hosszabbították	meg,	így	viszonylag	kevés	
idő	állt	rendelkezésre	a	változtatásokkal	ösz-
szefüggő	törvényalkotásra.	Az	Országgyűlést	
alkotó	valamennyi	parlamenti	frakció	egyet-
értett	abban,	hogy	a	rendszerváltozás	azzal	
válik	befejezetté,	ha	a	településeken	és	a	me-
gyékben	is	végbemegy	a	hatalomváltás.	Az	új	
önkormányzati	törvény	szakmai	megalapozá-
sa	már	évek	óta	zajlott,	ahogy	Horváth	Balázs	
(1990.	07.	02.)	fogalmazott:	„A	tanácsrend-
szer	helyébe	lépő	önkormányzat	típusú	helyi	
rendszerváltoztatás	politikai	szükségessége	
szerencsés	módon	találkozott	az	e	témakör-
ben	több	éve	megkezdett	hazai	és	nemzetközi	
méretű	szakmai	munkálatokkal.	A	kormány	
több	alkalommal	áttekintette	a	pártok,	a	ha-
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zai	és	nemzetközi	szakértők	közreműködésé-
vel	készült	önkormányzati	koncepcióterveze-
teket,	szakmai	alternatívákat.	Tekintve,	hogy	
az	új	önkormányzati	koncepció	szakmai	elő-
készítése	széles	nyilvánosságot	kapott,	sokszí-
nű	és	sokszor	egymástól	eltérő	logikájú	véle-
ményekkel	kellett	szembesülnünk.”

A	helyi	rendszerváltoztatás	szükségessé-
gében	megragadható	közös	cél	megvalósítá-
sa	ügyében	azonban	lényeges	kérdésekben	
megoszlott	a	politikai	erők	véleménye.	Míg	
a	kormánypártok	(MDF,	KDNP	és	FKgP)	szá-
mára	a	kívánatos	és	követendő	minta	a	két	vi-
lágháború	közötti	időszak	részlegesen	önálló	
önkormányzati	rendszere	volt,	tartalmában,	
intézményrendszerében	és	elnevezésében,	
vagyis	„az	önkormányzati	hagyományokra	és	
történelmi	értékeire	épít”,	addig	az	ellenzéki	
pártok,	köztük	is	leginkább	az	SZDSZ	az	ön-
kormányzati	szférát	egyfajta	sajátos	hatalmi	
ágnak	tekintette,	melyet	az	emberi	szabad-
ságjogokból	vezetett	le.	A	szabad	demokraták	
vezérszónokának,	Wekler	Ferencnek	(1990.	
07.	02.)	megfogalmazását	idézve:	„E	szabad-
ságjog	jelentéstartalma:	szabad	polgárok	au-
tonóm	módon	az	Alkotmány	által	garantált	
keretekben	közhatalmi	jogosítványokkal	fel-
ruházott	politikai	társulásokat	hozhatnak	
létre.	Ezzel	biztosítható	a	községekben,	vá-
rosokban	lakó	polgárok	mindennapi	életé-
hez	kötődő	politikai	jellegű	érdekek	kifeje-
ződése,	valamint,	hogy	ugyanezen	polgárok	
központi	beavatkozástól	függetlenül	maguk	
dönthessenek	gazdasági	és	humán	szükség-
leteik	kielégítésének	mikéntjéről.”	

Minthogy	a	törvény	elfogadása	kétharma-
dos	parlamenti	támogatást	igényelt,	elenged-
hetetlen	volt	a	politikai	kompromisszum	lét-
rejötte,	ám	az	álláspontokat	nem	sikerült	
egymáshoz	közelíteni.	Így	maradt	a	sürge-
tő	idő	és	a	törvényalkotás	kényszere.	Ezzel	

kapcsolatos	kritikáját	a	szabad	demokrata	
Szabó	Erika	(1990.	07.	02.)	a	következő	mó-
don	fogalmazta	meg:	„A	törvényeket	pedig	
hosszú	távra	szokták	megalkotni.	Az	új	par-
lament	eddigi	munkáját	egyfajta	törvényal-
kotási	láz	jellemezte.	A	kapkodás	eredménye	
már	megmutatkozott	abban,	hogy	nem	min-
dig	a	megfelelő	jogi	eszközökkel	szolgáltuk	a	
célt,	és	nem	számoltunk	eléggé	a	mellékha-
tásokkal.	Hetekre,	hónapokra	viszont	nem	
lehet	törvényt	alkotni.	A	mennyiség	ugyan-
is	nem	pótolja	a	minőséget.”

A	jegyzőkönyvet	olvasva	mindvégig	érzé-
kelhető,	hogy	az	elfogadott	törvény	valóban	
vita	során	keletkezett,	miközben	a	háttér-
ben	megfeszített	munka	zajlott.	Ezt	a	hely-
zetet,	az	Országgyűlés	rendszerváltó	han-
gulatát	jól	tükrözi	Horváth	Balázs	(1990.	07.	
30.)	hozzászólása:	„A	felelősségteljes	és	–	
úgy	vélem	–	megfontolt	politikai	egyeztetést	
követően	megfelelő	munkatempóban	hala-
dunk.	Ennek	illusztrálására	szeretnék	mon-
dani	egy	példát.	Fél	órával	ezelőtt	még	haj-
szárítóval	hűtötték	a	nyomdagépeket,	hogy	
elkészüljenek	a	jogszabályjavaslatok,	-terve-
zetek.	A	felelősségteljes	és	megfontolt	egyez-
tetést	követően	–	feszített	munkatempóban,	
a	jogszabályt	előkészítő	szakemberek	és	fel-
kért	képviselők	folyamatos	munkakapcsola-
ta,	konzultációja	alapján	–	ma	elkészült,	és	a	
tisztelt	parlamenti	képviselőknek	részben	már	
az	asztalán	van,	részben	még	oda	fog	kerül-
ni	a	tervezet,	a	számos	módosító,	kiegészítő	
javaslat	közös	vonásait	egyértelműen	tükrö-
ző	törvényjavaslat	szövege.”

Keretjelleg
A	vita	során	is	mindenki	számára	nyilvánva-
lóvá	vált,	hogy	a	születő	törvény	alapvetően	
keretjellegű	lesz	és	elsődlegesen	a	szervezeti	
kérdésekkel,	a	struktúrával	foglalkozik,	mi-

közben	a	működőképesség	és	az	ezzel	szoro-
san	összefüggő	autonómia	ügyében	számta-
lan	kapcsolódó	törvényi	szabályozással	adós	
marad.	Talán	Kövér	László	(1990.	07.	02.)	fo-
galmazta	meg	legtömörebben	az	ezzel	kap-
csolatos	kritikákat:	„A	törvénytervezettel	va-
lójában	mindössze	két	probléma	van.	Egyfelől	
gondot	okoz	számunkra,	ami	benne	van,	más-
felől	pedig	aggodalommal	tölt	el	bennünket,	
ami	nincs	benne.	A	törvényjavaslat	nem	ad	
választ	az	önkormányzati	rendszer	lényegét	
érintő	legfontosabb	kérdésekre.	Például:	hol	
húzódik	a	határ	a	helyi	közügy	és	az	állam-
igazgatási	feladat	között;	milyen	a	helyi	és	
központi	hatalom	közötti	munkamegosztás;	
milyen	elvek	alapján	tesz	különbséget	a	tör-
vényhozó	az	egyes	önkormányzatok	feladata	
között;	milyen	mértékben	és	milyen	módon	
részesülnek	az	önkormányzatok	a	jelenlegi	
állami	vagyonból;	hogyan	történik	a	felme-
rülő	jogviták	rendezése	az	állampolgár	és	az	
önkormányzatok,	az	önkormányzatok	és	a	
központi	hatalom,	illetve	önkormányzat	és	
önkormányzat	között	–	különös	tekintettel	
az	utóbbi	körben	a	megye	és	a	település,	va-
lamint	a	szétváló	társközségek	esetére.	Le-
hetséges,	hogy	az	önkormányzatok	saját	va-
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Helyzetkép

gyonnal	és	bevétellel	rendelkező	testületek	
lesznek,	de	az	is	lehet,	hogy	csupán	álfel-
adatok	végrehajtására	korlátozott	intézmé-
nyekké	válnak,	amelyeket	a	központi	hata-
lom	költségvetési	források	elosztása	révén	
tart	kézben.”	

Az	akkor	felvetett	kérdések	egy	részére	
a	mai	napig	nem	sikerült	egyértelmű	vá-
laszt	adni,	aminek	következtében	nem	tör-
tént	meg	a	feladatok	és	hatáskörök	diffe-
renciált	telepítése,	nem	egyértelmű	a	helyi	
és	központi	hatalom	közötti	munka-	és	fe-
lelősségmegosztás	sem,	egyáltalán	az	ál-
lam	és	az	önkormányzatok	egymáshoz	va-
ló	viszonya.

A	keretjellegű	szabályozás	másik	jelentős	
fogyatékossága,	hogy	nem	ad	garanciákat	az	
önkormányzatok	gazdasági	autonómiájára	vo-
natkozóan.	Erre	már	a	törvényjavaslatot	elő-
terjesztő	Horváth	Balázs	(1990.	07.	30.)	is	utalt:	
„Az	önkormányzati	törvényjavaslatok	vitái,	
egyeztetései	még	egyértelműbbé	tették	azt	a	
közismert	tételt,	hogy	a	helyi	önkormányza-
tok	csak	akkor	lehetnek	valósan	önállók,	ha	
megfelelő	gazdasági	alapokkal	rendelkeznek.”	
Az	önkormányzati	gazdálkodás	garanciájá-
nak,	egyáltalán	a	rendszer	stabilitásának	fon-
tosságát	Orbán	Viktor	(1990.	08.02.)	hozzá-
szólásában	a	következőkben	összegezte:	„Úgy	
gondoljuk	ugyanis,	tisztelt	kormánypárti	kép-
viselők,	hogy	a	kormánytöbbség	arra	kapott	
felhatalmazást	szavazóitól	a	szabad	és	tisz-
tességes	választások	alkalmával,	hogy	egy	új	
rendszerben	kormányozzon.	De	úgy	gondol-
juk,	hogy	az	új	rendszernek	az	alapjait	lehe-
tőleg	közösen	kellene	megvetni.	Ez	a	megál-
lapítás	megítélésünk	szerint	különösen	igaz	
az	önkormányzatok	rendszerére	vonatkozó-
an,	mert	egy	önkormányzati	rendszer	akkor	
igazán	jó,	ha	minél	kevesebbszer	kell	azt	mó-
dosítani.	Ezért	lenne	jó,	ha	az	önkormányza-

tok	gazdálkodásának	legalapvetőbb	szabálya-
iról	konszenzust	tudnánk	kialakítani,	mert	ez	
garancia	lenne	arra,	hogy	a	mindenkor	kor-
mányzó	–	és	az	esetleges	választási	eredmé-
nyek	megfordulásával	az	új	kormánykoalíció,	
tehát	a	mindenkori	–	kormány	nem	kénysze-
rülne	arra,	hogy	az	elődjének	nagyon	fontos,	
az	önkormányzatok	alapvető	jogait	és	alap-
vető	intézményeit	érintő	kérdéseit	újraszabá-
lyozza,	mert	azoknak	állan-
dóaknak	és	stabilaknak	kell	
maradniuk.	Ezért	helyes	len-
ne	–	még	egyszer	mondom	–,	
ha	ezeket	az	alapintézménye-
ket,	a	gazdálkodás	alapvető,	
legfontosabb	szabályait	kon-
szenzussal	raknánk	le.”	

A szükséges  
konszenzus húsz éve 
várat magára
Miközben	a	települések	–	kü-
lönösen	a	hajdan	volt	társköz-
ségek	–	éltek	a	helyi	önkor-
mányzás	és	döntési	szabadság	
lehetőségével,	a	nehézségek	
ellenére	sokat	fejlődött	a	vi-
dék	Magyarországa	is,	még-
is	úgy	tűnik,	hogy	a	rendszer	
alapjai	lerakásánál	elmulasz-
tott	és	azóta	sem	pótolt	ga-
ranciák	hiánya	miatt	az	ön-
kormányzati	rendszer	átfogó	
átalakítása	már	elkerülhetet-
len.	Most	ugyan	a	kormányzó	
pártszövetségnek	önmagában	
rendelkezésére	áll	a	szükséges	
kétharmados	többség,	mégis	
tanulva	a	két	évtizeddel	ko-
rábbi	törvényhozásból,	remél-
jük,	hogy	a	hazai	tapasztala-

tok	birtokában	széles	társadalmi	konszenzus	
alapján	kerül	sor	az	elkerülhetetlen	változta-
tásra,	amelynek	eredményeként	az	autonómi-
ák	megerősödnek,	és	megfelelő,	kiszámítható	
partneri	együttműködés	alakul	ki	a	helyi	és	a	
központi	hatalom	között	a	polgárok	európai	
színvonalú	közszolgáltatásokkal	való	ellátá-
sa	és	a	helyi	demokrácia	megerősítése	érde-
kében.	 
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával

Július utolsó hétvégéjén a Polgármester Akadémia tizedik, egyben utolsó 
képzési alkalma ünnepi eseménnyel párosult. A Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatástudományi Karának Ménesi úti épületében tartották az 
akadémia oklevélátadó rendezvényét. 

Búcsúünnep az akadémián
Oklevél halászlével

Szerző: Boda Boglárka, a Polgármester Akadémia szakmai koordinátora

A	sikeres	teljesítés	feltétele	az	akadémia	tíz	
hónapos	képzési	tananyagát	felölelő	teszt	
eredményes	kitöltése	és	egy	esszé	megírása	
volt.	Akik	részt	vettek	a	norvég	tanulmány-
úton,	személyes	élményeikre	alapozva	az	
alábbi	esszékérdést	fejtették	ki:	a	magyar	ön-
kormányzati	rendszerben,	illetve	saját	telepü-
lésén	három,	Norvégiában	szerzett	leginkább	
hasznosítható	tapasztalat	összegzése.

Akik	nem	vettek	részt	a	norvégiai	utazáson,	
azoknak	a	megválaszolandó	kérdés	a	követke-
ző	volt:	a	magyar	önkormányzati	rendszerben,	
illetve	saját	településén	három,	a	Polgármes-
ter	Akadémián	szerzett	leginkább	hasznosít-
ható	tapasztalat	összegzése.

Akadémistáink	a	nyári	forróság	és	a	sza-
badságok	alatt	is	teljes	erőbedobással,	lelki-
ismeretesen	és	alaposan	felkészültek,	és	62-
en	tettek	eredményes	vizsgát.

A	ünnepségen	részt	vett	Polgár Tamás, a	
Norvég	Királyi	Nagykövetség	tanácsadója,	Si-
mó Balázs, a	Nemzeti	Fejlesztési	Ügynökség	
főosztályvezetője,	Horváth Gabriella, a	Váti	
Nonprofit	Kft.	programmenedzsere,	Szabó 
Gellért, a	Magyar	Faluszövetség	elnöke,	Fá-
bián Zsolt, a	Magyar	Faluszövetség	főtitkára,	
Adonyi Lajos	Lajosmizse	alpolgármestere,	a	
Kisvárosi	Önkormányzatok	Országos	Érdek-
szövetségének	képviselője.	Az	ünnepségen	há-
zigazdaként	Imre Miklós, a	BCe	dékánja	tartott	

ünnepi	beszédet,	őt	Polgár	Tamás,	a	Norvég	
Királyi	Nagykövetség	tanácsadója	követte,	aki	
Siri	Ellen	Sletner	nagykövet	asszony	képvise-
letében	méltatta	a	norvég	projekt	keretében	
megvalósuló	Polgármester	Akadémia	sikerét.

Molnár Gyula,	a	töoSZ	elnöke	az	önkormány-
zati	vezetők,	képviselők	tudásbázisa	növelésének	
fontosságát	hangsúlyozta	beszédében.	S	hogy	erre	
szükség	és	igény	van,	ezt	a	kísérleti	évfolyam	sikere	
is	bizonyítja	–	mondta,	majd	hozzátette:	„az	őszi	
önkormányzati	választások	után,	felhasználva	a	
mostani	tapasztalatokat,	szélesebb	körben	foly-
tatódik	a	képzés,	és	hosszú	távon	versenyképes,	
hatékony	képzési	termékkel	szeretnénk	megjelen-
ni	az	önkormányzati	oktatási	piacon.”

Simó	Balázs,	az	nfÜ	főosztályvezetője	gratulált	
a	kísérleti	program	sikerét	és	eredményét	látva,	
valamint	örömét	fejezte	ki,	hogy	a	program	a	ter-
veknek	megfelelő	ütemben	teljesül.	Egyben	beje-
lentette,	hogy	a	napokban,	Brüsszelben	aláírták	a	
következő	norvég	támogatási	programot,	így	le-
hetővé	válik	az	újabb	pályázatok	kiírására.

A	záróünnepségen	az	akadémián	résztve-
vők	értékelése	alapján	átadták	a	Polgármester	
Akadémia	Oktatója	címet	három	kategóriá-
ban.	A	megméretésben	a	kurzus	kilenc	oktatá-
si	alkalmán	oktató	összes	előadó	részt	vett,	és	
minden	akadémista	leadhatta	voksát,	így	szü-
letett	meg	a	végeredmény.	Elméleti	kategóri-
ában	nyertes	előadó	Barna Orsolya lett,	aki	a	
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közbeszerzés	rejtelmeibe	vezette	be	a	hallga-
tókat.	A	Legjobb	Tréner	címet	Iványiné Szabó 
Andrea nyerte	el,	aki	többek	között	a	tárgyalás-
technika,	a	stratégiai	szemléletű	vezetés	prak-
tikáit	osztotta	meg	nagy	sikerrel	polgármeste-
reinkkel.	Több	témában	tette	közkinccsé	több	
évtizedes	tapasztalatait	Pásztor Béla,	Veres-
egyház	polgármestere,	így	méltán	érdemelte	
ki	a	Legjobb	Gyakorlati	Előadó	címet.

A	program	fénypontját	természetesen	a	
végzősök	oklevélátvétele	jelentette,	akik	egy-
részt	a	Budapesti	Corvinus	Egyetem	Közigaz-
gatástudományi	Kara	által	kiállított	tanúsít-
ványt	vehették	át	a	Polgármester	Akadémia	
sikeres	elvégzéséről,	valamint	a	szövetségünk	
részéről	az	Okleveles	Polgármester/Alpolgár-
mester	címet	adományozó	oklevelet.

Külön	köszönetben	és	elismerésben	része-
sült	Siri Ellen Sletner	norvég	nagykövet	asz-
szony,	a	Norvég	Alapból	megvalósuló	projekt	
szakmai	segítéséért,	valamint	a	kar	vezetői,	
a	Váti	Nonprofit	Kft.,	a	Nemzeti	Fejlesztési	
Ügynökség	munkatársai	és	a	töoSZ	titkár-
ság	valamennyi	kollégája,	az	önkormányzat,	
valamint	a	Helyi	Obszervatórium	kollektívá-
ja,	akik	munkájukkal	hozzájárultak	a	nagysi-
kerű	képzés	beindításához.

A	végzős	akadémisták	nevében	Hajdu Lász-
ló, Budapest	XV.	kerületének	polgármestere	
mondott	búcsúbeszédet,	és	átnyújtotta	meg-
lepetés	ajándékként	az	évfolyam	tablóképét,	
amelyet	kisebb	méretben,	emlék	gyanánt	min-
den	résztvevő	megkapott.

Az	évfolyam	utolsó	péntek	estéjét	az	oklevé-
látadó	ünnepséget	és	a	Közép-dunántúli	régió	
által	adott	kulturális	programot	követően	finom	
étkek,	köztük	alsóörsi	halászlé,	tapolcai	szürke-
marha,	valamint	halimbai	szarvaspörkölt	társa-
ságában	töltötték	el	a	résztvevők.	A	jó	hangulatú	
estébe	egy	kis	szomorúság	is	vegyült,	hiszen	iga-
zi	baráti	közösséggé	kovácsolódtak	a	hallgatók,	
akik	számára	a	tíz	hónapos	kurzus	lezártával	a	
rendszeres	találkozások	véget	értek.	

Terveink	között	szerepel	azonban	a	Polgár-
mesterek	Klubjának	beindítása,	amely	lehető-
séget	kínálhat	újra	arra,	hogy	havi	rendszer-
séggel	találkozhassanak	a	polgármesterek,	és	
megoszthassák	egymással	tapasztalataikat.		

Természetesen	a	továbbképzés	lehetősége	
is	nyitott,	hiszen	a	választások	után	a	Polgár-
mester	Akadémia	keretei	között,	modulrend-
szerű	képzés	során,	a	mostani	évfolyamon	
végzett	hallgatók	számára	is	nyitott	a	meg-
szerzett	tudás	mélyítésének	lehetősége.	 

Napsütötte  
Norvégia

A Polgármester Akadémia hallgatói közül 
57-en vettek részt a norvégiai tanulmány-
úton és dolgozták fel esszé formában a 
hasznosítható tapasztalatokat. A megfo-
galmazott polgármesteri élmények, ja-
vaslatok és kezdeményezések sokasága is 
jelzi, hogy teljesen más gazdasági, társa-
dalmi körülmények között élők is tudnak 
egymástól tanulni, mivel nem csupán a 
pénz mértéke határozza meg az önkor-
mányzatok által nyújtott közszolgáltatá-
sok minőségét. A vizsgadolgozatokban 
megfogalmazott sokszínű javaslatokat 
a TÖOSZ hasznosítani kívánja a szerve-
zet stratégiájánál és a különféle közszol-
gáltatást érintő fejlesztési elképzelések 
során. Tekintettel arra, hogy legyen mód 
a vélemények ütköztetésére és a kezde-
ményezések összegzésére, fontos, hogy 
a megszervezendő Polgármester Akadé-
mia Klub rendezvényén a norvégiai utak 
tapasztalatainak kiértékelésre az érintett 
polgármesterek részvételével a közeljö-
vőben sor kerüljön.

Mivel a vizsgadolgozatokban megfogalma-
zott élmények és javaslatok összegzése szét-
feszítené az újság kereteit, ezért szubjektív 
módon egyetlen egy esszéből – Ottó Péter, 
Zirc város polgármestere, a Magyary csoport 
tagja írásából – ragadtunk ki részleteket, ame-

Szerkesztő: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Bemutatkozott a Közép-dunántúli régiót képviselő polgármesterek énekkara
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lyek talán az olvasók számára is megfelelően 
visszatükrözik a tanulmányút hangulatát és 
hosszabb távra mutató tanulságait.

„A	norvégok	nemcsak	egymásra	vannak	
tekintettel,	nagyon	igényesek	a	környezetük	
tisztaságára,	rendezettségére,	esztétikai	álla-
potára	is.	Nagy	forgalmat	lebonyolító	utcáik,	
tereik	is	tiszták,	rendezettek,	virágosak,	na-
gyon	gyakran	díszítve	köztéri	alkotásokkal,	
szobrokkal,	szökőkutakkal.	Norvégia	szere-
ti	a	vendégeket,	de	„hó	nagyhatalomként”	
nemcsak	a	téli	sportok	szerelmeseit.	A	ná-
luk	eltöltött	vendégéjszakák	növekvő	száma	
a	turizmus	fejlesztésébe	fektetett	munkájuk	
eredménye.	Érdekes	volt	–	magyar	szemmel	
kicsit	furcsa,	közintézményeink	finanszírozá-
si	helyzetét	ismerve	–,	hogy	több	híres	múze-
umuk	ingyenesen	látogatható.	

Nagyon	kedvező	feltételekkel	vásárolha-
tó	meg	a	24	órás	úgynevezett	Osló	kártya,	
amellyel	látogatható	minden	múzeum,	in-
gyenes	a	parkolás	és	a	tömegközlekedési	esz-
közök	használata.	Megvásárlása	használatra	
ösztönöz,	minél	több	nevezetességet	megte-
kinteni,	megismerni,	s	jó	hírét	világgá	vin-
ni,	másrészt	használata	nélkül	a	látogató	az	
egyedi	belépőkre,	jegyekre	ennek	az	árnak	a	
többszörösét	költené	el.	(Norvégiában	mind	
az	árak,	mind	a	jövedelmek	a	mi	viszonyaink-
hoz	képest	tízszeres	szorzóval	számíthatóak,	
így	a	kártya	átszámított	mintegy	8000	forin-
tos	ára	igen	jelképesnek	mondható.)

A	norvég	öntudat	nemcsak	épített,	kul-
turális	és	természeti	értékeinek	megőrzé-
sében,	védelmében	és	méltán	büszke	be-
mutatásában	nyilvánul	meg.	Érték	minden,	
ami	az	emberek,	az	ország	szolgálatának,	
boldogulásának	alapját	képezi.	Ragaszkod-
nak	a	tulajdon	jogához,	legyen	szó	a	gaz-
daság	bármely	területéről.	Mondhatjuk,	
hogy	könnyen	teszik,	mert	saját	tőkeerős	

gazdasággal	rendelkeznek,	nincsenek	ki-
szolgáltatva	külföldi	érdekeltségű	befek-
tetői	körök	kénye-kedvének.	Ne	felejtsük	
el	azonban,	hogy	náluk	sem	volt	ez	min-
dig	így,	a	szegénységből	saját	erőből	küz-
dötték	fel	magukat.	Számunkra,	magyarok	
számára	különösen	fontos	lehet	ez	a	pél-
da,	hiszen	az	elmúlt	évtizedekben	gyakori	
volt	az	állami	vagyon	kiárusításával	törté-
nő	forrásbiztosítás	sokszor	az	önkormány-
zatok	szintjén	is.	Norvégiában	a	stratégi-
ai	iparágak	teljes	egészében	norvég	kézben	
vannak,	s	azon	belül	is	meghatározó	az	ál-
lami	tulajdon	aránya	például	az	olajcégek-
nél	51	százalék.

A	gazdasági	szereplők	között	mindig	
speciális	szerepet	játszanak	a	közszolgál-
tató	cégek.	Ezek	állnak	a	legközelebb	a	la-
kosság	teljes	köréhez,	hiszen	a	mindenna-
pi	élethez	szükséges	feladatokat	látnak	el.	
Jó	vagy	rossz	működésük,	működtetésük	
következményeit	az	emberek	közvetlenül	
a	saját	bőrükön	érzik	az	árakban,	a	szol-
gáltatások	volumenében,	minőségében.	
Nagyon	jónak	tartom,	hogy	Norvégiában	
ezen	cégeknek	a	Norvég	Helyi	és	Regio-
nális	Önkormányzatok	Szövetségén	(KS)	
belül	külön	érdek-képviseleti	szövetsége	
van,	amely	jól	lehatárolt	profillal	szolgál-
tat	a	több	mint	500	tagja	számára.	A	szö-
vetség	a	KS	független	részeként	működik,	
azt	a	tagjai,	tehát	a	gazdasági	társaságok	
képviselői	irányítják,	független	elnökség-
gel	és	költségvetéssel	rendelkezik,	azaz	a	
cégek	érdekében	működik,	nem	közvetle-
nül	képvisel	önkormányzati	érdeket.		

Felmerül	az	emberben	a	kérdés,	bármi-
lyen	területről	is	legyen	szó,	hol	van	a	fej-
lődés	határa.	Milyen	feltételek	kellenek	a	
fejlődéshez?	Nálunk	a	leggyakrabban	a	for-
rások	szűkösségét	jelöljük	meg	akadályként,	

a	norvég	példa	viszont	azt	igazolja,	hogy	
a	humánerőforrás	képzése	a	döntéshozói	
szinten	legalább	olyan	fontos.	(Norvégiá-
ban	nagyon	magas	színvonalúak	a	közszol-
gáltatások,	mégis	folyamatosan	fejlesztik	
őket.	Hol	van	ennek	a	fejlesztésnek	a	ha-
tára?	Előadónk	szerint	lehet	akármennyi	
pénz,	soha	nem	elég	a	lakosság	elvárásai-
nak	teljesítéséhez.	Magyarra	fordítva:	ők	
is	olyanok,	mint	mi,	azaz	hozzánk	hason-
lóan	igényeik	gyorsabban	nőnek,	mint	a	
lehetőségeik,	különbség	közöttünk	csak	a	
fejlettség	aktuális	szintjében	van.)

Figyelemre	méltó	volt	az	a	gondolat	is,	
amely	a	felmérés	eredményeit	összegezve	
megfogalmazta	a	helyi	demokrácia	egyik	
legfontosabb	alapelvének,	az	állampolgá-
ri	bizalomnak	a	mindenki	által	saját	kör-
nyezetében	megtapasztalható	 jeleit.	Az	
megnyilvánul	többek	között	a	magas	vá-
lasztási	részvételben,	a	választások	közöt-
ti	időszakban	a	lakosok,	civil	szervezetek	
helyi	ügyekben	való	aktivitásában.	

Ragyogó	napsütésben	emelkedett	velünk	
a	magasba	a	gép,	s	költőnk	szavaival	élve	ta-
pasztalhattuk	meg,	mit	jelent,	amikor	nem	
térkép	e	táj.	Az	elmúlt	napok	feszített	üte-
mű	programjainak	élményeivel,	egy	cso-
dálatos	ország	emlékképeivel	gazdagod-
va,	azokat	gondolatban	újra	átélve	értünk	
a	magyar	légtérbe.	A	látvány	kicsit	a	skan-
dináv	tájat	idézte	sok-sok	kis	apró	tavacs-
kával,	de	az	álomból	gyorsan	felébredve	
tértünk	vissza	a	magyar	valóságba,	mert	
színük	nem	mélykék,	hanem	sáros	barna.	
Az	időjárás	csak	hozzánk	„kivételezettek-
hez”	volt	kegyes	e	pár	napban,	kis	hazánk	
sok	településén	azonban	senkit	és	semmit	
nem	kímélve	pusztított	felhőszakadással,	
árvízzel,	belvízzel.

Szegény	embert	még	az	ág	is	húzza...”		 
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Nagyon ritka a hibátlan 
önkormányzati rendelet
Varga Szilvia ügyvéd, húsz éve foglalkozik közigazgatási joggal. Elvégezte az 
Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakát, a Pécsi Tudományegyete-
men jogi diplomát szerzett, ezt követően közigazgatási, majd jogi szakvizsgát 
tett. Folyamatosan önkormányzati területen dolgozott. Az ott tapasztaltak in-
dították el, hogy Hőrich Ferenc ügyvéddel – aki éveken keresztül jegyzőként te-
vékenykedett – megalapítsák a kifejezetten önkormányzati jogra szakosodott 
társas ügyvédi irodát. Az önkormányzatokat érintően sok területtel foglalkozott, 
választási joggal, birtokvédelemmel, szabálysértéssel, volt jegyzői referens, a 
törvényességért felelős jegyzői kabinetvezető, részt vett a közigazgatási eljá-
rási törvény szabályaira való átállásban, az EU-jogharmonizációban. 

Az akadémia júniusi hétvégéjén az egyik legkényesebb területtel, az ön-
kormányzati joggal, elsősorban a helyi rendeletalkotás szabályaival és 
buktatóival ismerkedtek a részt vevő polgármesterek. Szó esett a deregu-
lációról, vagyis az elavult vagy fölöslegessé vált helyi rendeletek hatályon 
kívül helyezésének módjáról és szükségességéről. Az akadémia egyik elő-
adója Varga Szilvia volt, aki szerint ritka az olyan önkormányzati rendelet, 
amely minden szempontból kiállja az alkotmányosság próbáját.He
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Szerző: Hajós Anna, újságíró | Fotó: Kolin Péter

– Mit tart az önkormányzati rendeletalko-
tás legfontosabb területének? 
–	Minden	önkormányzati	rendelet	más	miatt	

fontos,	de	ha	ki	kell	emelnem	egy	területet,	ak-
kor	én	az	önkormányzat	szervezeti	és	működési	
szabályzatát	(SZMSZ)	említeném.	Egy	jó	SZMSZ	
sokat	könnyíthet	az	önkormányzat	szerveinek	
működésén,	segíthet	a	testületnek,	jegyzőnek,	
polgármesternek,	egy	rossz	SZMSZ	viszont	na-

gyon	megkeserítheti	a	dolgukat.	Sok	önkor-
mányzat	küzd	a	képviselő-testület	nem	megfe-
lelő	működésével	kapcsolatos	problémákkal,	és	
keresik	meg	irodánkat	segítséget	kérve.

– Mire érdemes és mire feltétlenül fontos 
figyelni? 
–	Feltétlenül	fontos	figyelni	a	rendeletal-

kotásra	vonatkozó	jogszabályokban	foglal-
tak	betartására.	A	helyi	önkormányzatokról	
szóló	törvény	meghatározza	a	rendeletalko-
tási	felhatalmazást,	azon	túlterjeszkedni	nem	
lehet.	Alkotmányos	alapelv,	hogy	az	önkor-
mányzati	rendelet	például	nem	lehet	ellenté-
tes	magasabb	szintű	jogszabállyal.	Ameny-
nyiben	mégis	ellentétes,	az	alkotmánysértő.	
Önkormányzati	jogra	specializálódott	ügy-
védi	irodánk	több	száz	önkormányzati	ren-
deletet	vizsgált	meg,	és	mindegyikben	van	
legalább	egy,	de	általában	ennél	sokkal	több	
olyan	fokú	jogszabálysértés,	amely	miatt	az	
Alkotmánybíróság	azt	a	rendelkezést	meg-
semmisíthetné.

– Mekkora a felelőssége ebben a polgármes-
ternek?
–	Én	nem	használnám	a	felelősség	szót,	mert	

ez	eléggé	megfoghatatlan.	Nyilván	a	polgár-
mesternek	is	be	kell	tartania	a	jogszabályo-
kat,	és	ha	felelősségteljesen	végzi	a	munká-
ját,	akkor	csak	és	kizárólag	a	jogszabályoknak	
megfelelő	rendeletet	terjeszt	a	képviselő-tes-
tület	elé.	Persze	nem	árt,	ha	a	polgármester	
keze	alá	dolgozik	egy	jó	szakembergárda,	il-
letve	van	jó	jegyzője.

– Hogyan oszlik meg a felelősség a jegyző és 
a polgármester között?
–	Többfajta	felelősség	létezik	–	büntetőjogi,	

polgári	jogi	stb.	–,	de	nyilvánvaló,	hogy	itt	az	
önkormányzati	jogi	felelősségre	gondol.	Mind-
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két	személynek	más	a	feladata.	A	jegyző	–	már	
a	kötelező	képesítési	előírásaiból	adódóan	is	–	
a	törvényességért	felel,	tehát	az	előterjeszté-
sek	és	a	rendeletek	jogszabályoknak	megfelelő	
rendjéért	és	tartalmáért.	A	polgármester	mint	
politikai	irányító,	elsősorban	az	önkormány-
zat	gazdálkodásának	szabályszerűségéért	fe-
lel.	Az	ő	felelőssége	azonban	döntően	politikai,	
és	kivételes,	hogy	más	felelősséget	–	amennyi-
ben	bűncselekményt	nem	követ	el	–	meg	le-
hessen	állapítani	vele	szemben.	Ugyanakkor	
megjegyzem,	hogy	amennyiben	a	polgármes-
ter	előterjesztését	a	képviselő-testület	megsza-
vazza,	akkor	szinte	lehetetlen	a	polgármester	
felelősségét	megállapítani,	még	akkor	is,	ha	
magáról	az	előterjesztésről,	vagy	a	rendelet-
ről	utóbb	kiderül,	hogy	jogilag	hibás.

– Melyek az előforduló kirívó hibák, és a ve-
lük kapcsolatos döntések gyakran végződ-
nek-e bíróságon?
–	Rengeteg,	felsorolhatatlan	fajtájú	és	szá-

mú	tartalmi	és	formai	hiba	létezik,	az	önkor-
mányzati	rendelet	megjelölésétől,	a	jogalkotá-
si	felhatalmazáson	való	túlterjeszkedésen	át	
a	magasabb	szintű	jogszabályokba	ütközésig.	
A	rendeletalkotással	kapcsolatos	tartalmi	és	
formai	hibák	elkerülését	hosszú	hónapokon	
át	oktatják	a	jogi	kodifikátor	képzéseken.	Az	
önkormányzati	rendeletalkotással	kapcsola-
tosan	a	bíróságoknak	nincs	hatásköre,	a	vi-
tatott	rendelkezéseket	kizárólag	az	Alkot-
mánybíróság	alkotmánysértésre	hivatkozással	
bírálhatja	felül,	semmisítheti	meg.	Rengeteg	
alkotmánybírósági	döntés	született	az	önkor-
mányzati	rendeletek,	illetve	azok	egyes	ren-
delkezéseinek	megsemmisítése	tárgyában,	
és	ez	a	tendencia	nem	csökken.	Azt	mond-
hatjuk,	ritka	az	az	önkormányzati	rendelet,	
amely	minden	szempontból	kiállja	az	alkot-
mányosság	próbáját.	

– Büntethető a rossz rendelet megalkotója?
–	Önkormányzati	területen	a	büntetés	kifejezés	

nemigen	használatos.	Nyilván	lehet	szó	itt	is	fele-
lősségre	vonásról,	de	ez	eléggé	ritka.	Egészen	más	
jogterületen	kell	keresni	az	esetleges	„felelősségre	
vonhatóság”	kérdését,	és	ott	is	igen	nehéz	azt	meg-
fogni.	Esetleg	a	rendelet	előkészítésében	részt	ve-
vő	köztisztviselők	tekintetében	értelmezhető,	mi-
után	a	rendelet	megalkotója	a	képviselő-testület,	
amelynek	felelősségre	vonása	gyakorlatilag	lehetet-
len,	büntethetősége	pedig	jogi	nonszensz.

– Mi hiányzik leggyakrabban az önkor-
mányzati rendeletekből?
–	Kissé	viccesen	azt	mondhatnám,	hogy	

a	racionalitás	és	a	szakmaiság.	De	komolyra	
fordítva	a	szót,	nem	is	a	hiányra	fókuszálnék,	
hisz	már	vannak	rendeletminták,	amelyekből	
ötletek	meríthetők.	Ezekkel	az	a	baj,	hogy	fel-
tétel	nélkül	elfogadják	annak	megszövegezését,	
és	sokszor	olyan	területekről	is	rendelkeznek,	
amik	az	adott	önkormányzatnál	elő	sem	for-
dulnak.	Sok	esetben	hiányzik	a	rendeletekből	
a	világosság,	a	koherencia	és	a	kötelező	tar-
talmi	elemek	pontos	megjelölése.

– Mit takar a dereguláció kifejezés?
A	fogalomnak	a	jogirodalomban	többféle	meg-

közelítése	van,	egy	mondatba	összefoglalva	azt	
mondanám,	hogy	leginkább	a	hatályos	joganyag	
meghatározott	szempontok	szerinti	felülvizsgálatát	
jelenti	–	hogy	a	jogszabályok	mennyire	hatályosak,	
időszerűek	–,	melynek	elsődleges,	de	nem	egyetlen	
célja	a	joganyag	egyszerűbbé,	átláthatóbbá	tétele,	a	
jogszabályok	számának	csökkentése,	az	„elavult”	
jogszabályok	hatályon	kívül	helyezése.

– Milyen időközönként kell figyelni az ál-
talános – tehát nem helyi – szabályozást, 
törvényeket, rendeleteket, hogy ne ütközzön 
azokba a helyi szabályozás?

–		Ez	folyamatos,	megállás	nélküli	fel-
adat.	Ráadásul	most	már	nemcsak	a	jogal-
kotási	törvényben	meghatározott	jogszabá-
lyokra	kell	figyelemmel	lennünk,	hanem	az	
Európai	Unió	normáira	is.	Az	önkormány-
zati	rendeletalkotás	terén	elég	ritka,	hogy	
a	rendelet	uniós	normába	ütközik,	de	elő-
fordulhat.

– Mennyire tisztázott a polgármesterek 
előtt a rendeletalkotás és benne a saját 
szerepük?
–	Azok	előtt,	akik	elvégezték	az	egyéves	

akadémiát,	remélem,	az.	Oktató	és	szer-
vező	kollégáimmal	együtt	sokat	tettünk	
azért,	hogy	a	rendeletalkotásban	való	sze-
repüket	megvilágítsuk,	a	jogszabályokból	
naprakészebbek	legyenek	és	kérdéseikre	
megfelelő	válaszokat	adjunk.	Remélem,	
hogy	a	Polgármester	Akadémia	tovább	
fog	működni,	hogy	minél	több	polgármes-
terrel	megismertethessük	a	rá	vonatkozó	
szabályokat.

–  A polgármesterektől hallottakból milyen 
tapasztalatot szűrt le?
–	Irodánk	ügyvédei	nemcsak	ezen	a	két	

napon,	hanem	már	korábban	is	tartottak	
előadásokat	más	témakörben.	Azt	kell,	hogy	
mondjam,	jó	irányba	haladunk.	Az	akadémia	
nemcsak	képzés,	fórum	is,	a	polgármeste-
rek	rengeteg	őket	érintő	kérdéssel	érkeznek,	
ezt	akár	egymás	között,	akár	az	oktatókkal	
együtt	megvitathatják,	és	a	felmérések	sze-
rint	arra	válaszokat	is	kapnak.	Az	előadás	
után	több	polgármester	is	odajött	hozzám	
elmondani,	mi	mindenre	kapott	választ,	és	
hozzátette,	hogy	ha	másért	nem,	de	ezért	a	
válaszért	már	érdemes	volt	eljönnie.	Ez	nagy	
megtiszteltetés	nekünk	oktatóknak	és	az	ok-
tatás	szervezőinek	is.	 
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Farkas Ferenc, Szemere
Nem hagytuk veszni az iskolát

–	Szemere	négyszáz	lelkes	település,	önálló	
polgármesteri	hivatallal.	Borsod	megye	észak-
keleti	részén	helyezkedik	el,	közel	van	Kassa,	a	
repterük	tőlünk	38	kilométerre.	Amióta	uni-
ós	tagok	vagyunk,	szilárd	burkolatú	úton	lehet	
megközelíteni	Szlovákiát.	A	Szemere	család	tu-
lajdona	volt	a	terület,	ők	építettek	itt	kastélyt,	
ezt	később	a	Pallavicini	család	átépítette;	tar-
tozik	hozzá	egy	háromholdas	park	is,	amelyet	
közmunkások	segítségével	tartunk	rendben.	
A	kastélyban	van	a	mi	kétcsoportos	óvodánk,	
ahonnan	szeretnénk	kiköltöztetni	a	gyereket,	
mert	nem	alkalmas	erre	a	célra	a	800	négyzet-
méteres	épület.	Pályázatot	adtunk	be,	de	nem	
nyertünk.	Nem	hagytuk	veszni	az	iskolát,	két	
pályázaton	is	nyertünk	bővítésre	és	felújításra,	
a	gyerekek	a	szomszéd	településekről	is	hoz-

zánk	járnak.	Van	gondozási	központunk	is.	Az	
árvíz	csak	kicsit	érintett	bennünket.	Tőlünk	in-
dul	a	Rakaca	meg	a	Belus	patak,	és	éppen	az	én	
lakásom	volt	veszélyben,	mert	az	fekszik	a	leg-
alacsonyabban.	Norvégiában	voltunk,	amikor	
értesítettek	erről.	Szerencsére	csak	az	udvarba	
jött	be	a	víz,	az	elutazásom	előtt	zsákoltunk,	er-
re	számítva,	hogy	elálljuk	az	útját.

A	mostani	két,	önkormányzati	jogszabály-
alkotással	foglalkozó	nap	számomra	is	fontos	
volt,	hasznos	információkat	kaptunk,	és	a	pél-
dák	segítségével	láthattuk	az	esetleges	hibákat,	
tévedéseket.	Talán	még	több	időt	lenne	érde-
mes	ennek	részleteire	fordítani,	bár	nálunk,	a	
kis	faluban	kevés	a	helyi	rendelet.	A	kötelező	
rendeletek	azért	megszületnek.	Nekünk	mint-
egy	tucatnyi	van.	Ilyen	például	a	hulladékgaz-
dálkodással	foglalkozó,	amivel	kapcsolatban	
azt	tapasztalom,	hogy	bár	hét	éve	bevezettük	
a	szemételhordást,	de	még	mindig	van	illegá-
lis	hulladéklerakó.	Jól	tudunk	együtt	dolgozni	
a	jegyző	asszonnyal,	mindent	megbeszélünk,	
és	ennek	alapján	születnek	meg	a	döntések.	Ha	
magasabb	szintű	jogszabály	változik,	utánané-
zünk,	és	hozzáigazítjuk,	átdolgozzuk	a	mienket.		
Indulok	a	következő	választáson,	mert	folytatni	
szeretném	a	megkezdett	munkát.	Itt	nemcsak	
a	település	halmozottan	hátrányos,	hanem	az	
egész	Cserehát.	Alig	van	munkahely,	az	itt	élők	
nagy	része	elszegényedett,	nincsenek	kitöré-

si	pontok.	Bár	áthalad	rajtunk	a	Cserehát	tu-
ristaútvonala,	nincs	olyan	konkrét	látnivaló,	
amiért	megállnának	hosszabb	időre	nálunk.	A	
magántulajdonban	lévő	Vadászkastély	vendé-
geiből	sem	profitál	a	település.

Mindennek	ellenére	sok	mindent	igyek-
szünk	Szemerén	pályázatok	révén	megvalósí-
tani:	kiépítettük	a	gázhálózatot,	utakat	építet-
tünk,	az	iskolát	két	menetben	felújítottuk.	

Hasznos	volt	számomra	a	Polgármester	Aka-
démia,	olyan	tudáshoz	jutottam,	amit	az	el-
következő	időben	felhasználhatok.	A	norvég	
út	során	egyértelműen	kiderült,	hogy	ők	sok-
kal	gazdagabbak,	és	éppen	ezért	nyugodtabb	
körülmények	között	tudnak	dolgozni.	Itthon	
a	régiók	bemutatkozásai	jól	sikerültek,	én	az	
egri	„táncosok”	között	voltam.	A	június	25-i	
labdarúgó	körmérkőzés	is	a	mi	csoportunk-
nak	kedvezett:	mi	lettünk	az	elsők	két	győ-
zelemmel.

Kiss Ferenc, Kömlőd
Nincs különösebb problémánk  
a rendeletalkotással

Kömlőd	1113	lakost	számláló	község,	Komá-
rom-Esztergom	megyében.	Lakott	település	le-
hetett	már	a	honfoglalás	előtt	is,	erről	tanúskodik	
a	település	határában	lévő	hun	őrhalom.	A	hely-
ség	a	legrégebbi	feljegyzésekben	előbb	Kemlew,	
illetve	Kemleü	puszta	néven	szerepelt.	A	Kömlőd	

A helyi rendeletek  
minősítik az adott helységet
A kétnapos képzés után újabb hat polgármestert és egy önkormányzati 
képviselőt kérdeztünk meg településük sajátosságairól, rendeletalkotási 
tapasztalataikról, a helyi kitüntetési gyakorlatukról, a műemlékvédelem-
mel kapcsolatos problémáikról, norvégiai élményeikről és természetesen 
kértük, mondják el véleményüket a képzésről is.
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névben	feltehetőleg	a	magyar	hírszerző	–	kémle-
lő	–	rejlik,	hiszen	a	környező	dombok	jó	lehető-
séget	adtak	figyelőhelyek	kialakítására.	

A	 településünk	 szülötte	Obernyik	Ká-
roly(1815–1855),	a	magyar	drámairodalom	jeles	
alakja	és	Pálóczi	Horváth	Ádám	(1760–1820),	
a	neves	polihisztor;	születésének	250.	évfordu-
lóját	májusban	ünnepeltük.	Perczel	Mór	(1811–
1899)	honvédtábornoknak	a	felesége	kömlődi	
származású,	és	itt	élt	családja	a	szabadságharc	
előtt	és	alatt.	1849-ben	a	tábornok	Kömlőd-
ről	indult	törökországi	száműzetésébe.	A	fa-
luban	dolgozott	még	Konkoly-Thege	Miklós	
(1849–1916)	világhírű	csillagász	is.	

2006-ban	lettem	a	község	társadalmi	megbíza-
tású	polgármestere.	Nem	itt	születtem,	de	kisgyer-
mek	korom	óta	itt	élek,	és	mindig	is	szívügyemnek	
tekintettem	a	település	sorsát,	fejlődését.

Számottevő	ipar	és	vállalkozás	nincs	nálunk,	
ezért	nincs	plusz	bevételünk.	2006-ban,	a	meg-
választásomkor	több	mint	30	milliós	hiánnyal	
kezdtük	a	munkát,	ezt	rendbe	tudtuk	tenni;	je-
lenleg	az	önkormányzatnak	nincs	hitelállománya.	
22	millió	forintot	tudtunk	költeni	karbantartásra,	
útkátyúzásra,	intézményeink	rendbetételére,	ter-
vek	készítésére.	Elmaradott	számláink	nincsenek.	
Dolgozunk	azon,	hogy	meginduljon	nálunk	ma-
gánbefektetésként	egy	szélerőmű	park,	ebből	a	ké-
sőbbiekben	jelentős	adóbevételre	számítunk.	

Pályázatot	adtunk	be	egészségfejlesztésre,	út-
felújításra,	de	nem	nyertünk.	Most	várjuk	egy	
játszótérre	benyújtott	pályázatunk	elbírálását,	
reméljük,	ez	sikeres	lesz.	Most	egy	közforgalmi	
rendeleten	dolgozunk,	hogy	a	község	útjait,	a	la-
kóutcákat	megvédjük	a	nehézjárművektől,	nem	
kitiltva	őket,	de	korlátozva	az	áthaladásukat.	

A	településen	újabb	építési	telkeket	alakítot-
tunk	ki,	most	a	hozzájuk	tartozó	utat	kell	kiépíte-
nünk.	Ezt	a	feladatot	fejlesztési	hitelből	kívánjuk	
megoldani.	Fentieket	az	építési	szabályzatunk,	
ami	szintén	rendelet,	tartalmazza.		

A	rendeletalkotással	nincs	különösebb	prob-
lémánk,	esetleges	módosítás	előfordult,	de	
visszavonnunk	még	egyet	sem	kellett.	Nép-
szavazást	sem	kellett	tartanunk.	A	település	
önkormányzata	évekkel	ezelőtt	rendeletet	alko-
tott	a	Kömlőd	községért-díj	adományozásáról,	
amelyet	a	község	lakói	közül	azok	kapnak,	akik	
kimagaslóan	sokat	tettek	a	közösségért.	

Helyi	védettség	alá	kívánunk	helyezni	egy	
parkerdős	területet,	van	néhány	épület,	amely	
már	műemlékvédelem	alatt	áll,	mint	a	valami-
kori	iskolánk,	Pálóczi	Horváth	Ádám	szülő-
háza,	mely	a	református	egyház	tulajdonában	
van,	vagy	a	megyei	önkormányzat	tulajdoná-
ban	lévő	Huggonai-kúria,	a	Perczel-kúria.	

Az	önkormányzati	jogalkotás	témaköre	na-
gyon	érdekes	volt;	az	előadásokon	elhangzotta-
kat	be	tudjuk	építeni	a	polgármesteri	munkába.	
Az	ember	„belecsöppen”	a	polgármesterségbe,	
és	ugyan	már	négy	éve	gyakorolja	a	teendőket,	de	
mindig	van	mit	tanulni.	A	norvégiai	tapasztalata-
imból	sokat	lehetne	hasznosítani	településünkön	
is,	különösen	az	oktatási	intézmények	terén	látot-
takat	és	hallottakat.

Baltás István, Csengőd
Megfelelni a közbizalomnak

–	Csengőd	2300	lelkes	település,	a	Duna–
Tisza	közén	fekszik,	Kisköröstől	15	kilomé-
terre.	Úgy	alakult	ki,	hogy	1882-ben	a	Buda-

pest–Szabadka–Belgrád	vasútvonal	részére	
állomást	létesítettek	itt.	Azután	parcelláz-
tak,	gyakorlatilag	a	vasútállomás	köré	épült	
a	falu.	Az	első	nyolcvan	család	az	ország	22	
településéről	érkezett,	ezért	vegyes	és	sok-
színű	a	lakosság	nemzetiségét	és	felekezetét	
tekintve	is.	Az	első	számú	kérdés	a	megma-
radás	és	az	egymáshoz	alkalmazkodás	volt,	
hiszen	a	futóhomokos	terület	másfajta	mező-
gazdaságot	és	állatgondozást	igényelt,	mint	
ahol	addig	éltek.	Szőlőt	telepítettek,	amivel	
sikerült	„megszelídíteni”	a	homokot,	olyany-
nyira,	hogy	1935-ben	a	brüsszeli	világkiállí-
táson	a	csengődi	rizling	aranyérmes	borként	
mutatkozott	be

Összeszokott,	szakmailag	jó	csapat	mű-
ködik	az	önkormányzatunknál,	a	képvise-
lő-testület	évek	óta	együtt	dolgozik,	magam	
16	éve	vagyok	polgármester.	Természetesen	
az	élet	a	rendeleteink	időnkénti	változtatá-
sát	szükségessé	teszi,	módosításokra	olykor	
sor	került,	de	nem	nagyon	volt	rá	szükség	az	
elmúlt	16	évben,	hogy	egy	rendeletet	visz-
szavonjunk.	Legutóbb	az	állattartási	rende-
let	és	az	ebtartás	volt	olyan	érdekes	terület,	
amit	át	kellett	gondolni:	hogyan	változott	
a	tipikus	falusi	környezet,	és	az	állattartá-
si	szokások	hogyan	alakultak	át.	Az	elmúlt	
hetekben	módosítottuk	Csengőd	rendezési	
tervét,	újragondoltuk	a	településszerkezet-
tel	kapcsolatos	kérdéseket,	ipari	területek	
kialakítását	végeztük	el,	hogy	az	esetleges	
befektetők	számára	alkalmas	és	vonzó	le-
gyen	a	helység.	Most	nem	tervezünk	újabb	
rendeletalkotást.	Elsősorban,	mert	alapve-
tően	rendben	vannak	a	dolgaink,	meg	aztán	
a	választások	közeledte	miatt	is	lecsende-
sedik	a	képviselő-testület	„alkotókedve”.	A	
nagyberuházások	kötik	le	az	energiáinkat:	
180	millió	forinttal	tudjuk	felújítani	az	is-
kolánkat,	a	Dél-alföldi	régióban	beadott	pá-
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lyázatok	második	nyerteseként:	közel	ezer	
négyzetméter	oktatási	területet	újítunk	fel,	
és	–	tessék	megkapaszkodni	–	500	négy-
zetméteres	új	óvodát	építünk.	Szükség	van	
rá,	a	gyereklétszám	enyhén,	de	emelkedik,	
az	óvodába	90	gyerek	jár.	A	Kiskőrösi	kis-
térség	tagjaként	13	település	létrehozott	37	
intézményével	egy	nagy,	egységes	iskolát,	
amely	–	a	három	éves	működés	alapján	el-
mondhatom	–	jól	működik.	Teljesen	más-
fajta	a	követelményrendszer,	a	gyerekeknek	
pedig	az	óvodától	a	középiskola	befejezésé-
ig	ugyanaz	az	intézmény	áll	a	rendelkezé-
sére.	Ennek	egyik	kisközpontja	a	csengődi	
oktatási	intézmény.		

Az	önkormányzat	helyezett	helyi	védelem	
alá	értékeket:	ilyen	a	községháza,	a	temető	
egyik	családi	sírboltja	és	két	utca	régi,	gyö-
nyörű	fasora.	Van	helytörténeti	emlékházunk,	
amelyben	a	lakosaink	által	összegyűjtött	em-
lékeket	őrizzük.	

Az	akadémiát	nagyszerű	ötletnek	tar-
tom,	szükséges,	hogy	polgármesterek	ren-
delkezzenek	azzal	a	képzettséggel,	amivel	a	
település,	amelynek	az	élére	őket	a	válasz-
tói	akarat,	a	közbizalom	állítja,	megfelelően	
működtethető	legyen.	Ha	van	a	polgármes-
ter	mögött	profi	szakmai	apparátus,	akkor	
sokkal	könnyebb,	ám	az	elmúlt	évek	ezt	nem	
mindig	és	nem	mindenhol	tették	lehetővé.	
Ezért	tartom	a	Polgármester	Akadémiát	az	
egyik	legnagyszerűbb	kezdeményezésnek.	
Hihetetlen	mennyiségű	ismeretet	adott,	új-
szerű	gondolkodást	jelentett	a	számomra,	
nagy	élvezettel	járok	az	akadémiára.	

Gasparics Győző, Külsősárd
Könnyű szabályozni,  
ha mindenki akarja a döntést

–		Zala	megye	nyugati	szélén,	a	szlovén	ha-
tár	mellett,	Lentihez	közel	található	a	mi	kicsi	
településünk,	amelynek	87	lakosa	van.	Naponta	
találkozom	az	emberekkel,	nem	hirdetmények	
segítségével	tartjuk	a	kapcsolatot.	A	felmerülő	
gondokat	megbeszéljük,	aktívan	részt	vesznek	
benne	mindnyájan.	Eléggé	elöregedett	Külső-
sárd,	sok	a	nyugdíjas,	aki	nem,	az	a	környező	
településekre,	Lentibe,	Csesztregre	jár	dolgoz-
ni.	Nincs	sok	bevétele	az	önkormányzatnak,	
mert	csupán	egy	vállalkozás	van	nálunk.	A	há-
romtagú	önkormányzati	testület	és	magam	is	
társadalmi	megbízatásként	végezzük	a	mun-
kát.	Rendeletalkotás	terén	minden	úgy	történik,	
ahogy	máshol,	hasonlóak	a	gondjaink	is.	Leg-
utóbb	például	a	kerti	hulladékok	égetését	sza-
bályoztuk,	mert	elég	zavaró	volt	az	összevissza-
ság.	Döntés	született,	hogy	a	hét	melyik	napjain	
lehet	égetni,	melyiken	nem.	Azért	volt	könnyű	
szabályozni,	mert	mindenki	akarta,	hogy	dön-
tés	szülessen.		Minthogy	ilyen	kis	település	va-
gyunk,	és	mindenki	mindenkit	ismer,	a	lako-
sok	jó	viszonyban	vannak,	és	megbeszélik	az	
esetleges	problémákat,	nem	adódnak	különö-
sebb,	kezelhetetlen	gondok.	Nincs	különleges	
látnivalónk,	még	templomunk	sincs.	Rédics	fi-

liája	vagyunk,	a	sűrűn	lakott	területen	a	temp-
lomuk	is	alig	800	méterre	van	tőlünk.	Ennek	
ellenére	őrizzük	és	ápoljuk	az	önállóságunkat.	
Úgy	érezzük,	így	jobban	tudunk	pályázni.	Az	
utóbbi	években	több	alkalommal	nyertünk	tá-
mogatást:	a	könyvtárként	is	működő	kultúrhá-
zunkat	régiós	pályázatból	sikerült	felújítani,	be	
tudtuk	vezetni	a	temetőbe	a	villanyt,	a	vizet,	és	
felújítottuk	kívül-belül	a	ravatalozót.	Volt,	hogy	
módosítottunk	rendeletet,	de	csak	azért,	mert	
az	eltelt	időben	a	helyzet	változott.

Az	előadáson	elhangzottakból	a	későbbiek	
során	sok	mindent	tudok	majd	felhasználni,	
ahogy	a	norvégiai	úton	szerzett	tapasztalata-
imból	is.	Jól	hasznosítja	ott	az	állam	az	olajból	
és	a	gázból	származó	bevételeit,	ezért	az	ön-
kormányzati	rendszer	ellátását	jobban	tudják	
finanszírozni.	Többet	tudnak	költeni	az	okta-
tásra	és	a	szociális	problémák	megoldására.	

Halmai Gáborné, Szekszárd
A rendeletalkotás mint műfaj 
nem könnyű

–	A	város	számára	fontos	kérdésekben	gyak-
ran	van	nálunk	rendeletváltozás,	igazodva	a	
szükségletekhez	és	az	igényekhez.	A	rendelet-
alkotás	mint	„műfaj”,	nem	könnyű	az	egyezteté-
sek,	a	szükségletek	és	a	helyzet	felmérése	miatt.	
A	legtöbb	gondot	a	sokféle	igény	és	elképze-
lés	összehangolása	okozza.	A	leggyakoribb	a	Első önkormányzati közéleti hírportál
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rendeletalkotás	a	közszolgáltatások	területén,	
mert	ott	sok	a	változás,	amelyeknek	megfele-
lően	igazítani	kell	a	meglévő	szövegen.

Nálunk	jelenleg	a	legizgalmasabb	a	köz-
tisztasági	rendelet,	a	szemétszállítás	kérdé-
se.	2007-ben	már	volt	egy	módosítása,	ami	
újabb	változtatást	kíván,	és	ennek	az	egyez-
tetése	folyik,	nagyon	sok	körben.	Az	első	
rendelet	a	családi	házas	övezetben	élőknek	
nem	volt	jó,	a	társasházban	élőknek	viszont	
könnyebbséget	szerzett.	Ha	most	visszaáll	
egy	másik	megoldásra	a	szabályozás,	akkor	
a	társasházban	élőkkel	kell	többet	egyeztet-
ni.	Ugyancsak	ilyen	helyzetet	okozott,	hogy	
merre	közlekedjenek	és	hol	álljanak	meg	a	
buszok.	A	kereskedelmi	központ	fölépítése	
után	ugyanis	igényként	jelent	meg,	hogy	ott	
is	legyen	megálló,	és	miután	nem	lehetett	a	
járatok	számát	növelni,	ezért	voltak	olyan	
helyek,	ahol	ritkábban	közlekedtek	a	jármű-
vek.	Az	emberek	pedig	nem	szívesen	térnek	
el	a	megszokottól.	

Szekszárdon	nemcsak	díszpolgárság	van,	
a	Pro	urbe-díj,	hanem	Közjóért	kitüntetés	is.	
Van	olyan	elismerés	–	Szekszárd	városért	a	
művészet	erejével	–,	amely	a	legtöbbet	segí-
tő	vállalkozónak	szól,	egy	másik	a	kisebbség-
nek,	és	van	olyan	is,	amelyet	képviselőként	
én	kezdeményeztem.	A	hozzá	járó	gyönyörű	
bronz	emlékplakettet	az	kapja,	aki	20-25	évig	
egy	művészeti	közösségben	dolgozik.	Ugyan-
csak	az	én	kezdeményezésemre	vezettük	be	
2000-ben	az	idegenforgalmi	adót.	Már	alkot-
tunk	rendeletet	–	ez	nem	volt	olyan	nehéz	–	
Szekszárd	város	bora	cím	elnyerésére	is.

Fontos,	hogy	a	rendeleteinket	„karbantart-
suk”;	ha	változás	van	a	magasabb	rendű	jog-
szabályokban,	vagy	a	gazdaság	területén,	azt	
átvezessük.	Gyakori	a	szociális	rendelet	mó-
dosítása,	a	sokféle	kistérségi	társulási	együtt-
működés	meglehetősen	sok	és	sokféle	válto-

zást	hozott	az	oktatásban,	a	szociális	területen.	
Tizenkét	éve	vagyok	önkormányzati	képvise-
lő	–	most	ellenzéki	–,	számomra	az	akadémia	
fontos	és	érdekes.	Különösen	izgalmas	kérdés	
a	belső	munkamegosztás	az	önkormányzatok-
nál.	Melyik	az	a	terület,	amiben	a	hivatalra	tá-
maszkodik	a	testület,	és	melyik	az,	amiben	a	
hivatal	támaszkodik	a	testületre.

Norvégiában	azt	tapasztaltuk,	hogy	a	köz-
szolgáltatásokra	létrehozott	önkormányzati	
társulások	igen	hasznosak,	nagy	település-
számot	és	létszámot	látnak	el,	és	profi	mó-
don	működnek.	Van	egy	testvérvárosunk,	
a	németországi	Bittigheim,	ott	is	hasonlóan	
saját	cégben	valósulnak	meg	a	közszolgál-
tatások,	mint	Norvégiában.	Meggyőződé-
sem	szerint	szükség	van	arra,	hogy	a	vá-
lasztott	képviselők	is	kapjanak	valamilyen	
alapképzést.	Norvégiában	automatikusan	
jutnak	képzéshez	az	érintettek,	nemcsak	a	
polgármesterek,	hanem	a	testületek	is,	és	
segíti	őket	a	tanácsadási	rendszer	is.	Persze	
szükséges,	hogy	az	állampolgárok	számára	
is	legyen	fontos,	az	önkormányzati	rend-
szerben	mi,	és	miért	történik.	Ez	még	Ma-
gyarországon	gyerekcipőben	jár,	de	magam	
is	dolgozom	egy	ilyen,	állampolgári	részvé-
telt	erősítő	rendszerben,	amelyet	szintén	a	
Norvég	Alap	támogat.	

Lavajné Dóka Éva, Bátonyterenye
A jó SZMSZ olyan, mint a Biblia

–	Bátonyterenye	húsz	éve	város,	14	ezer	lako-
sa	van.	A	nógrádi	szénbányákra	épült	települést	
mesterségesen	hozták	létre,	mély	gyökerei	nin-
csenek,	akkor	az	ország	minden	részéből	költöz-
tek	ide	családok.	Amikor	a	bánya	megszűnt,	szem-
be	találtuk	magunkat	azzal,	hogy	az	a	munkahely,	
amely	eddig	mindent	adott,	kilépett	az	életünk-
ből.	Vasüzemeink	maradtak,	valamint	a	haris-
nyagyár.	Sok	a	munkanélküli,	nekik	közmunkával	
tudtunk	segíteni.	Küzdünk	azzal,	hogy	Bátonyte-
renye	négy	település	egyesítésével	vált	várossá,	s	
ezt	a	döntést	Nagybátony	és	Kisterenye	nem	min-
den	lakosa	tudja	máig	elfogadni.	Így	azután	példá-
ul	két	focicsapatunk	van,	s	ha	itt	épül	valami,	ott	
is	kell	ugyanaz.

A	rendeletalkotás	nem	okoz	problémát.	Jók	a	
munkatársaim,	profi	módon	értenek	a	dolgukhoz.	
Azt	tapasztalom,	hogy	a	jó	SZMSZ	olyan,	mint	a	
Biblia.	A	szociális	területtől	kezdve	a	városfejlesz-
tésig	vannak	rendeleteink.	Egyik	például	a	szemét-
szállításidíj-kedvezményeket	tartalmazza,	lehető-
vé	teszi,	hogy	a	65	év	felettiek	50	százalékos,	a	70	
év	felettiek	100	százalékos	kedvezményben	ré-
szesüljenek.	Ha	az	ember	látja,	hogy	az	adott	he-
lyi	rendelet	már	nem	tölti	be	a	neki	szánt	funkci-
ót,	tud	rajta	változtatni.	Vannak	díszpolgáraink	is,	
szlovákiai	testvérvárosunk,	Fülek	polgármeste-
re	kapta	meg,	azután	Juhász	Gábor	volt	állam-
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titkár,	és	országgyűlési	képviselőnk.	Úgy	érzem	
azonban,	ez	a	cím	nem	tölti	be	azt	a	szerepet,	
amit	szeretnénk,	elfelejtődik.	A	helyi	műemlék-
védelemmel	bajban	vagyunk.	Az	önkormány-
zat	tulajdonában	áll	a	szép	Gyürky-Solymossy-
kastély,	amelyben	idősebb	és	ifjabb	Szabó	István	
szobrászművészek	alkotásai	láthatóak,	ám	az	
épület	kezd	lassan	tönkremenni.	Az	Országos	
Műemlék	Felügyelőségtől	felszólítást	kaptunk	
az	azonnali	hatályú	rendbetételre,	ám	ehhez	a	
településnek	nincs	tőkéje.	Találtunk	befektetőt,	
aki	megvásárolta	volna,	de	a	helyi	lakosok	tilta-
kozására	ez	meghiúsult.	A	másik	érdekességünk	
a	már	nemzetközi	hírű	horgásztó,	a	Maconkai-
víztározó,	ahol	nemzetközi	horgászversenyeket	
tartanak.	Már	több	világrekordú	fogással	büsz-
kélkedhetünk.

Szerencsére	az	árvíz	bennünket	elkerült,	bár	
a	nagy	víztározónk	miatt	–	amely	a	Mátrából	
érkező	vizek	feltartóztatására	épült	–	volt	ná-
lunk	is	kilakoltatás,	hiszen	előfordulhat,	hogy	
három-négy	órán	belül	hatméteresre	emelke-
dik	a	víz	magassága.	Vannak	olyan	házaink,	
amelyek	a	belvíz	miatt	súlyosan	károsodtak,	
de	itt	nem	az	a	megoldás,	hogy	hozok	egy	ren-
deletet	pénzbüntetési	szankcióval,	én	inkább	
azt	keresem,	hogyan	tudunk	segíteni.	

A	helyi	jogalkotásról	szóló	két	napon	hallottak	
megerősítettek	abban,	milyen	fontos,	hogy	a	ren-
deletek	jól	szövegezettek,	egyértelműek	és	átlátha-
tók	legyenek.	Jó	volt,	hogy	felhívták	a	figyelmün-
ket	a	tipikus	hibákra.	Hiszen	a	helyi	rendeletek	
valamilyen	szinten	minősítik	az	adott	helységet.	
Magam	is	tudom,	hogy	SZMSZ-ben	szabályoztunk	
olyan	dolgot,	amit	ott	nem	lehetne;	ilyen	példá-
ul	a	képviselői	hozzászólások	korlátozása.	De	az	
sem	normális,	hogy	hat-nyolc	óráig	tartó	testü-
leti	ülések	legyenek.	Azért	megerősített	ez	a	két	
nap	abban,	hogy	mi	itt	Bátonyterenyén	ügyesen	
végezzük	a	munkánkat.	A	norvég	úton	tapasztal-
takból	számomra	a	legérdekesebb	az	volt,	amikor	

arról	beszéltek,	hogy	milyen	nehezen	tudják	el-
költeni	az	ottani	önkormányzati	szövetség	ren-
delkezésére	bocsátott	összeget.

Ujvári László, Balástya
Általában konszenzussal dönt  
a testület

–	Balástya	a	Dél-alföldi	régióban,	a	Kisteleki	kis-
térségben	található,	Csongrád	megye	északi	részén;	
a	Homokhátság	meghatározó	települése.	Ebből	
adódóan	az	emberek	megélhetését	elsősorban	a	
fóliás	zöldségtermesztés,	gyümölcstermesztés	ad-
ja.	Lakosaink	száma	3550,	nincs	komoly	gondunk	
a	munkanélküliséggel,	bár	vannak,	akik	különféle	
okokból	kiszorultak	a	munka	világból.	A	rendel-
kezésre	állási	támogatásos	csoportban	jelenleg	
mintegy	harmincan	dolgoznak.	Most	egy	gazda-
ságfejlesztő	övezet	kialakításán	dolgozunk,	ami	–	
reményeink	szerint	–	növeli	majd	a	munkalehetősé-
gek	számát.	A	fiatalok	között	ugyanis	egyre	többen	
szeretnének	váltani,	hogy	ne	a	mezőgazdaságból	
éljenek.	Számukra	egyelőre	az	ingázás	nyújt	lehe-
tőséget	a	húsz	kilométerre	lévő	Szegedre.	Helyben	
maradásuk	érdekében	változtattuk,	módosítottuk	
a	településrendezési	és	fejlesztési	tervünket.	Ehhez	
szükség	volt	az	infrastrukturális	ellátás	jogszabá-
lyi	rendezésére,	és	az	építési	lehetőségek	megte-
remtésére	is.	Ez	a	munka	majdnem	két	évet	vett	
igénybe.	Mintegy	száz	kisvállalkozás	működik	Ba-
lástyán,	nagyobbak	nincsenek.	

A	jelenlegi	törvények	értelmében	11	képvise-
lő-testületi	tagunk	van.	Amikor	olyan	jogsza-
bály	tervezetét	tárgyaljuk,	amely	érdekellentétet	
gerjeszthet,	a	hivatalos	testületi	ülés	előtt	mun-
kamegbeszélést	tartunk.	Ott	mindenki	elmond-
hatja	az	érveit,	és	azután	általában	konszenzussal	
szoktuk	a	testületi	ülésen	a	hivatalos	végszavazást	
meghozni.	Jól	tudunk	együtt	dolgozni,	a	jogsza-
bályok,	határozatok,	rendeletek	megalkotásánál	
a	jelenlévők	95	százalékával	teljes	egyetértésben	
születnek	a	döntések.	Természetesen	vannak	
olyan	helyi	rendeleteink,	amelyeket	valamelyik	
hatóság	megvétózott,	és	módosítani	kellett	rajta.	
De	szerencsére	a	polgármesteri	hivatal	jó	mun-
kát	végez,	olyan	készültségi	fokban	teszi	az	aszta-
lunkra	a	rendelet-	és	határozattervezeteket,	hogy	
azok	a	jogszabályoknak	megfelelnek.	

Az	akadémia	előadásain	sok	tanulságosat	lát-
tam	és	hallottam,	különösen	a	kollégáktól:	ná-
luk	hogyan	történik	a	rendeletek	megalkotása,	az	
érdekegyeztetés,	ennek	végigvitele,	hogy	milyen	
lobbiérdekeknek	kell	megfelelni,	hogyan	próbál	a	
polgármester	úgy	manőverezni,	hogy	a	többség	
számára	megfeleljen	a	községi	településpolitika.	
Az	előadóktól	kapott	információkból	és	a	hát-
térbeszélgetésekből	is	arra	tudtam	következtet-
ni,	hogy	nincs	két	egyforma	település,	mindenütt	
mások	az	adottságok.	Van	olyan	rendelet,	ame-
lyet	egy	adott	településen	nagyon	könnyű	meg-
alkotni,	máshol	viszont	nagyon	„meg	kell	rágni”,	
például	az	oktatással	kapcsolatos	határozatokat.	
Két	éve	fogadtuk	el	a	díszpolgárságról	szóló	ren-
deletet,	tavaly	adtuk	ki	az	első	díszpolgári	címet.		
Idén	az	úgynevezett	Zöldségvirág	fesztiválon	–	
ami	egyben	falunap	is	–	lesz	az	átadás.

A	norvégiai	tanulmányút	nagy	hatást	gyako-
rolt	rám,	és	ezúton	is	szeretném	megköszön-
ni	a	szervezőknek,	hogy	a	norvég	alap	projekt-
nek	köszönhetően	egy	éven	keresztül	sok-sok	
információval	és	gyakorlati	tapasztalattal	gaz-
dagodhattunk.
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A kísérlet sikerült
Július utolsó napjaiban befejeződött a Polgármester Akadémia első, bizonyos 
értelemben kísérleti évada. Minden jel arra vall, hogy a kísérlet sikerült. Ezen 
a hétvégén a fő téma a konfliktuskezelés volt. A foglalkozások befejeztével 
ezúttal is megkérdeztünk hét polgármestert az önkormányzati munkában 
gyakori konfliktusokról, akik konkrét példákon keresztül mutatták be a náluk 
előforduló konfliktusfajtákat s azok kezelési módjait. Mindenki hangsúlyoz-
ta, a nagypolitikát kerülik, adnak vitára elég okot a helyi ügyek is. Beszéltek 
arról is, ők maguk „bevállalják” vagy inkább kerülik az összeütközéseket, és 
hogy milyen típusú munkatársakkal szeretnének együtt dolgozni.

László Kálmán, Szákszend
Nálunk rend van és nyugalom

–	Komárom-Esztergom	megyében,	a	Tata,	Ta-
tabánya,	Oroszlány,	Mór	és	Kisbér	által	határolt	
kör	közepében	található	az	egykor	két	község-
ből,	Szákból	és	Szendből	álló,	majd	összeépült,	
és	1984-től	hivatalosan	összevont	1600	lakosú	
Szákszend.	Érdekessége,	hogy	4,7	kilométeres	
főutcájával	Magyarország	egyik	leghosszabb	fa-
luja.	Jók	a	mezőgazdasági	adottságai,	elsősorban	
a	növénytermesztés	a	jellemző,	de	van	szarvas-
marhatelepünk,	és	feljövőben	a	sertéstenyésztés.		
Elsőciklusos	polgármester	vagyok,	amit	az	élet	
eddig	hozott,	azt	sikerült	megoldani,	bár	igazá-
ból	én	sem	tudom,	mennyi	a	feladata	egy	polgár-
mesternek.	Inkább	a	helyi	problémák,	konfliktu-
sok	érnek	el,	jóllehet	ezeknek	általában	országos	

oka	van,	mint	például	a	munkanélküliségnek.	A	
környező	ipari	parkok	révén	van	munkalehető-
ség,	de	sajnos	kevés.	Kialakult	munkatársi	gár-
da	fogadott	az	önkormányzatnál,	mindenki	ma-
radt,	kivéve	a	nyugdíjba	vonult	jegyzőt,	akinek	
az	utódját	én	választhattam	ki,	és	úgy	látom,	jól	
tudunk	együttműködni.	Agrármérnökként	dol-
goztam	a	helyi	szövetkezetben,	úgy	kerültem	a	
településre,	1993-tól	az	agrár-közigazgatásban,	
majd	az	uniós	kifizető	ügynökség	kirendeltség-
vezetőjeként	dolgoztam.	Arra	törekszem,	hogy	
ne	legyen	konfliktus.	Minthogy	a	lakosság	ré-
széről	nem	érkezett	eddig	sok	panasz,	úgy	ér-
zem,	a	problémákat	sikeresen	kezelem.	Az	ön-
kormányzati	döntéseket	egyhangúlag	fogadtuk	
el	eddig	a	négy	év	alatt.	Az	előző	munkahelyem	
révén	tudtam,	hogy	az	uniós	támogatások	nem	
várhatók	abban	az	ütemben,	mint	ahogy	az	em-
berek	remélték,	ezért	azt	javasoltam	a	testület-
nek,	hogy	sok	apróbb,	de	jól	látható	dolgot	való-
sítsunk	meg.	Sok	mindent	önerőből	végeztünk	
el,	közhasznú	munkásokkal,	akik	között	volt	víz-
vezeték-szerelő,	festő,	burkoló	stb.	Így	újítottuk	
fel	az	iskolánkat,	óvodánkat.	Pályáztunk	is,	így	
sikerült	új	utcanévtáblákat	felszerelni,	és	nyer-
tünk	faluházra,	játszótérre,	focipályára	is.	Dön-
tésre	várunk	az	iskola	és	a	községháza	energia-
takarékos	korszerűsítésének	megvalósítására.	

Főleg	a	közterületeinket	próbáltuk	rendbe	ten-
ni.	Kudarcként	élem	meg,	hogy	sok	a	munkanél-
küli,	és	érdekükben	az	önkormányzat	nem	tud	
sok	mindent	tenni.	Amikor	indultam	a	polgár-
mesteri	székért,	leírtam,	mi	mindent	kívánnék	
elérni;	ebből	egyetlen	dolog	nem	valósult	meg,	
a	munkahelyteremtés.	Vannak	területeink,	ahol	
lehetne	telephelyeket	létrehozni,	ahol	az	infra-
struktúra	már	kiépült,	vagy	könnyen	kiépíthető	
például	az	egykori	orosz	laktanyával	lehetne	va-
lamit	kezdeni.	Műemlékvédelem	alatt	áll	a	Fell-
ner	Jakab	által	tervezett	magtár,	amely	felújítás-
ra	vár,	utána	múzeumot	rendezhetnénk	be,	ám	
erre	nincs	pénzünk.	Éppen,	mert	két	település	
egyesült,	öt	templomunk	van,	két-két	evangé-
likus	és	katolikus	és	egy	református.	

A	mostani	helyzetre	szinte	lehetetlen	kataszt-
rófa	védelmi	tervet	készíteni:	két	olyan	ér	öntötte	
el	a	heves	esőzés	nyomán	az	idén	kétszer	is	a	tele-
pülés	egy	részét,	amely	eddig	soha	még	a	medrét	
sem	töltötte	ki.	Szerencsére	sem	emberéletet,	sem	
állatot	nem	veszélyeztetett,	a	lakóépületekben	sem	
okozott	kárt,	az	udvarokon	viszont	átrohant.	

Bene Klára, Felsődobsza
A katasztrófavédelemről hallottakat  
én már a gyakorlatban alkalmaztam

–	Két	Borsod	megyei	települést	zártam	a	
szívembe,	Szomolyát,	ahol	születtem	és	Fel-
sődobszát,	ahol	24	éve	élek	a	gyerekeimmel	
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együtt.	Azóta	veszek	részt	a	település	életében,	
és	ennek	köszönhető,	hogy	2006-ban	polgár-
mesterré	választottak.	Kilencszáz	hatvanan	
laknak	itt,	sajnos	öregedik	a	lakosság,	a	fiata-
lok	elvándorolnak,	mert	nehéz	munkát	találni,	
még	a	35	kilométerre	lévő	Miskolcon	is.	

A	lakosság	harmada	roma	kisebbség.	Alul-
képzettek,	számukra	végképp	nincs	munka-
lehetőség.	Egyedüli	megoldás,	hogy	akiket	
lehet,	közmunkára	alkalmazunk,	folyama-
tosan	beosztva.	

Infrastruktúrával	jól	ellátott	a	falu,	szép	az	
iskolánk,	amelyet	másik	három	településsel	
közösen	tartunk	fenn.	Van	óvodánk,	öregek	
napközi	otthona,	sőt	postánk	is.	

Felsődobsza	környezete	gyönyörű.	Szép	
a	szigetünk,	vonzó	az	üdülőkörzetünk.	Ta-
lálható	itt	egy	1911-ben	épült	vízi	erőmű,	
amely	ma	is	termeli	az	áramot.	A	Hernád	
mellett	terül	el	a	település	közel	három	ki-
lométeres	szakaszon,	és	ez	bizony	sokszor	
okoz	gondot.	Van	úgy,	hogy	évente	több-
ször	is	elönti	a	folyó	a	falut,	ahogy	idén	is	
két	hatalmas	ár	érkezett.	119	ház	került	ve-
szélybe,	338	embert	kellett	volna	kitelepíte-
ni.	Ezt	kihirdettük	a	faluban	is,	csak	a	dön-
tésemre	vártak,	ám	én	kivártam	az	utolsó	
pillanatig,	és	szerencsére	a	kitelepítésre	nem	
került	sor.	28	ezer	tonna	homokot,	300	ezer	
homokzsákot	használtunk	fel	a	védekezés	
során.	Éjjel-nappal	kinn	voltunk,	és	köz-
ben	esett	az	eső.	

Most	a	Polgármester	Akadémián	hallgat-
tunk	egy	előadást	a	katasztrófavédelemről,	és	
közben	azt	gondoltam,	hogy	én	az	itt	hallot-
takat	az	árvíz	során	már	alkalmaztam	a	gya-
korlatban.	Büszke	vagyok	arra,	hogy	minden	
az	előírásoknak	megfelelően	ment.	

Sokan	gondoltak	ránk,	az	ország	külön-
böző	részeiből,	ezúton	is	köszönöm	a	se-
gítséget	a	rendőröknek,	pénzügyőröknek,	

katonáknak	is,	és	mindenkinek,	aki	eljött	
hozzánk	zsákokat	pakolni.	Volt	olyan	nap,	
hogy	1600	ember	dolgozott	a	gáton.	Ado-
mányokat	is	kaptunk	szerte	az	országból,	de	
sajnos	még	így	sem	sikerül	mindenkit	min-
dennel	kielégíteni.	

A	védekezési	pénzünket	sem	kaptuk	még	
meg,	nem	tudjuk	kifizetni	a	vállalkozókat,	akik	
dolgoztak	az	árvíz	elhárításán,	a	számlát	be-
nyújtották,	az	áfát	kifizették.	

Egy	pályázaton	700	millió	forintot	nyer-
tünk	védőgát	építésére,	aminek	a	közbe-
szerzési	eljárása	folyik.	Ősszel	kezdődhet	
az	építkezés.	Háromféle	védőgátunk	lesz,	
az	üdülőkörzetben	mobilgátak,	egy	egy-
kilométeres	szakaszon	parapetfal	és	az-
után	a	fennmaradó	részen	hagyományos	
földtöltés.	

Nagyon	várják	az	emberek,	hogy	megépül-
jön	a	rendszer,	ám	mindegyiket	folyamato-
san	karban	kell	tartani,	ami	az	önkormány-
zatra	hárul.

Szeretném	a	jövőben	az	idegenforgalmat	
fellendíteni,	ami	talán	az	itteni	embereknek	
munkát	is	tudna	adni.		

A	helyi	konfliktusok	okoznak	problémát	
a	településen,	de	ezek	általában	országos	
eredetűek.	Jobban	tudok	azokkal	együtt	
dolgozni,	akik	vállalják	a	vitát,	mert	a	nyílt	
helyzeteket	jobban	lehet	kezelni,	mintha	ta-
kargatnánk	a	problémákat.	Magam	is	„fel-
vállalós”	típus	vagyok.	

Megválasztásom	óta	sok	pályázatot	ad-
tunk	be,	és	több	mint	egymilliárdot	nyertünk	
összességében,	amiben	szerepelt	a	védőgá-
ton	kívül	az	iskolafelújítás,	építettünk	egy	új	
közösségi	házat,	kiépítettük	a	településen	a	
figyelőkamera	rendszert,	nyertünk	egy	fa-
lugondnoki	buszt,	megépítettünk,	felújítot-
tunk	egy	kilométernyi	útszakaszt,	és	a	köz-
ponti	buszvárót.			

Majorné Kiss Zsuzsanna, Balatonfűzfő
A polgármesternek  
jó karmesternek kell lennie

–	Bár	Balaton-parti	település	vagyunk,	saj-
nos	nálunk	a	Nitrokémia	gyár	miatt	nem	ala-
kult	ki	úgy	a	turizmus,	mint	a	klasszikus	parti	
üdülőhelyeken.	Pillanatnyilag	úgy	állunk,	hogy	
ipar	már	nincs,	a	turizmus	pedig	még	igazán	
nem	alakult	ki.	Teljes	konszenzussal	döntöt-
tünk	ebben,	miután	háromnegyed	éven	keresz-
tül	megvitattuk	a	civil	szervezetekkel,	vállalko-
zókkal	is.	A	koncepció	lényege,	hogy	nem	ipar	
vagy	turizmus,	hanem	ipar	és	turizmus.	A	tele-
pülés	hagyományaira	építünk:	miután	van	ipa-
ri	múltunk	és	egy	rekultivált	barna	mező,	ahol	
környezetbarát	technológiára	épülő	ipart	lehet	
meghonosítani.	Ez	egybevág	a	tulajdonos	ma-
gyar	állam	és	a	Nitrokémia	mint	kezelő,	kár-
mentesítő	elképzelésével.	Szeretnénk	megsza-
badulni	a	Nitrokémia	balesetei	által	kialakult	
hírünktől,	mert	ez	sok	embert	visszatart	attól,	
hogy	hozzánk	jöjjön	turistáskodni.	2008-tól,	a	
terveink	elkészültétől	kezdve	folyamatosan	pá-
lyáztunk	hazai	és	eU-forrásokra.	Jelenleg	600	
millió	forint	vissza	nem	térítendő	támogatás-
ról	van	értesítésünk,	vagy	szerződtünk,	vagy	
folyamatban	van	a	kivitelezés.	Sikerült	meg-
újítani	a	művelődési	házunkat,	most	adtunk	át	
egy	1,4	kilométeres	új	utat,	meg	tudjuk	újíta-
ni	a	strandunkat,	akadálymentesítettük	a	köz-
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épületeinket.	Beadásra	kész	pályázatunk	van	
a	településen	lévő	uszoda	energiagazdálkodá-
sának	korszerűsítésére,	közösen	a	tulajdonos	
állammal.	4500	állandó	lakosunk	van,	a	nya-
ralók	száma	ennek	két	és	félszerese.	Ebben	a	
ciklusban	felvállaltunk	olyan	döntéseket,	ame-
lyeket	korábban	nem	akartak	megtenni:	meg-
próbáltuk	koncentrálni	a	feladatokat.	A	gyár-
telepen	van	a	polgármesteri	hivatal,	az	orvosi	
szakrendelés,	a	közintézmények	nagy	része.	A	
Balaton-parti	részen	az	idegenforgalmi	vonu-
latot	kell	erősíteni.	Az	új	elkerülő	út	és	a	kör-
forgalmak	megépítésével	létrejött	hátrányt	a	
magunk	javára	kívánjuk	alakítani:	terv	készül,	
amely	magában	foglalja	az	új	vasútnyomvona-
lat,	és	megterveztetjük	az	átjárást	minden	te-
lepülésrészhez.	Az	intézmények	összevonásá-
nál,	az	átszervezéseknél	nagy	vitáink	voltak,	
hiszen	ezek	iskolabezárással	is	jártak.	Maradt	
egy	iskolánk,	amely	viszont	a	XXi.	század	kö-
vetelményeinek	megfelelően	van	felszerelve.	
Bár	az	átszervezésekkel	a	gazdálkodásunkat	
egyensúlyba	hoztuk,	a	pályázatokhoz	a	saját	
forrást	még	mindig	nem	tudtuk	előteremteni,	
ezért	kötvényt	bocsátottunk	ki.	Mindig,	ha	eh-
hez	a	pénzhez	nyúltunk,	csakis	pályázati	ön-
részként	tettük,	s	szigorú	számításokat	végez-
tünk	a	megtérülésre.	Megvásároltuk	például	a	
vízüzemet	a	gyártelep	területén,	ezzel	az	ipar-
területen	tulajdonhoz	jutottunk,	és	olyan	kin-
cset	tudhatunk	a	magunkénak,	aminek	egyik	
része	karsztvíz.	Az	ivóvíz-szolgáltatás	rész-
ben	ebből	történik.	Ha	a	jogi	akadályok	elhá-
rulnak,	a	többi	településrész	is	innen	kaphat-
ja	az	egészséges	ivóvizet,	ami	óriási	előrelépés	
az	életünkben.	

A	helyi	ügyekkel	foglalkozunk,	egy	ilyen	kis-
település	nem	engedheti	meg	magának,	hogy	a	
nagypolitikát	bevigye	a	képviselő-testületi	ülésre.	
A	polgármesternek	jó	karmesternek	kell	lenni,	
hogy	képes	legyen	összehangolni	a	„zenekart”.	

Nagy Gáborné, Dunaföldvár
Tulajdonképpen örök konfliktus  
a polgármester élete

–	Dunaföldvár	9200	lakosú,	szép	kisvá-
ros	a	Duna	partján,	az	ország	közepén,	fon-
tos	főutak	találkozásánál.	Mindig	erős	volt	itt	
a	kereskedelem,	és	sokan	foglalkoznak	me-
zőgazdasággal.	Jók	az	adottságok	a	zöldség-
,	a	gyümölcs-,	valamint	a	gabonatermesz-
tésre.	A	turizmusnak	is	nagy	jövője	lehet	
nálunk.	Hangulatos	kisvárosi	miliő	mellett	
szép	a	várunk;	itt	a	Duna,	a	kemping,	egy	
horgászparadicsomnak	beillő	holtág,	a	par-
ton	a	gyógyvizű	termálfürdő,	ahol	gyógyá-
szati	szolgáltatások	is	igénybe	vehetők,	no	
meg	a	híresen	finom	dunaföldvári	halászlé	
mind	ezt	segíti	elő.

Mikrotérségi	társulásunk	három	telepü-
lése	–	Bölcske,	Madocsa	és	Dunaföldvár	–	
létrehozott	egy	iskola-	és	létesítmény-fenn-
tartó	társulást,	 ide	integráltuk	az	összes	
oktatási	intézményt,	amelynek	a	központ-
ja	nálunk	van,	de	megmaradtak	az	iskolák	
a	többi	településen	is.	Olyan	pályázato-
kat	nyertünk,	amelyek	komplex	fejleszté-
si	programot	tesznek	lehetővé,	segítségük-
kel	a	XXi.	század	iskolája	célkitűzés	valósul	
meg.	További	nagy	előrelépés,	hogy	ame-
rikai-ír	beruházásban	bioetanol	üzem	te-
lepül	Dunaföldvárra.	Az	általuk	fizetendő	

jelentős	iparűzési	adó	lehetővé	teszi	az	el-
következő	évek	biztos	gazdálkodását	az	ön-
kormányzat	számára.

Tulajdonképpen	az	örök	konfliktus	a	pol-
gármester	munkájának	a	lényege.	Úgy	gon-
dolja,	hogy	egy	adott	megoldás	lesz	a	legjobb	
egy-egy	problémára,	azután	kiderül,	hogy	sok	
embernek	sérti	az	egzisztenciáját,	munkafel-
tételeit,	a	lakosság	egy	részének	érdekköre-
it.	Fontosak	ezek	a	konfliktushelyzetből	ere-
dő	viták,	mert	így	vihetjük	előre	a	dolgokat.	
Ezen	az	úton	alakul	ki	az	a	kompromisszu-
mos	megoldás,	amit	mindegyik	fél	el	tud	fo-
gadni.	A	testületen	belül	folyamatos	a	konf-
liktus,	de	azt	sikerült	elérni,	hogy	kifejezetten	
csakis	a	várospolitika	legyen	a	meghatározó.	
Azt	alakítottam	ki	a	gyakorlatomban,	hogy	a	
bizottsági	ülések	mellett,	a	testületi	ülés	előtt	
tartunk	egy	munkaértekezletet,	amelyen	min-
den	olyan	témát	megvitatunk,	amely	a	döntés	
szempontjából	lényeges	tájékozódási	ponto-
kat,	háttérinformációkat	megvilágítja.	Például	
a	kemping	és	fürdő	fejlesztéséhez	az	alapított	
részvénytársaságba	bevontunk	egy	magán-
vállalkozót,	aki	a	részét	elcserélte,	majd	az	új	
tulajdonos	szintén	el	kívánta	adni,	vagy	be-
zárni	a	létesítményt.	Úgy	gondoltam,	a	város	
számára	fontos,	hogy	megvegyük	a	részét.	
A	képviselőtestület	megosztott	volt	ebben,	
többen	úgy	vélték,	ha	egy	magánvállalkozó	
nem	tudta	nyereségesen	üzemeltetni,	nekünk	
sem	fog	sikerülni.	Ez	igaz,	azóta	is	kell	támo-
gatni,	de	ha	egy	város	a	rangját	erősíteni	kí-
vánja,	és	a	térségnek,	valamint	az	idegenfor-
galomnak	szolgáltatást	akar	nyújtani,	erre	a	
létesítmény-együttesre	szükség	van.	Az	ide	
befektetett	pénz	áttételes	módon	megtérül	
a	város	életében.	Lassan	sikerült,	nagy	viták	
árán	a	13	képviselőből	legalább	nyolcat	meg-
győzni	erről,	és	így	megszülethetett	a	kéthar-
mados	döntés.		
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Dunaföldvár	helyi	katasztrófavédelmi	bizott-
ságot	alakított,	négy	település	tartozik	ebbe:	
rajtunk	kívül	Bölcske,	Madocsa	és	Németkér.	
Veszélyhelyzet	esetén	a	bizottság	helyi	tagjai,	
és	a	többi	település	polgármestere	összejön	a	
teendők	megbeszélésére.	Természetesen	van-
nak	tervek	az	ilyen	esetek	kezelésére,	külön	
szempont	nálunk	Paks	közelsége.	

Zsíros Sándorné, Alsózsolca
Munkalehetőség lenne,  
de kvalifikált embereket keresnek

–	Alsózsolca	6000	fős	kisváros,	három	éve	kap-
tuk	meg	a	városi	rangot.	A	településünk	nagy	ipa-
ri	múltra	tekint	vissza.	A	környező	kavicsbányák	
révén	az	építőipar	fejlett,	már	az	ötvenes	évek-
ben	kialakultak	a	bányákból	kitermelt	anyagot	
felhasználó	a	gyárak,	üzemek.	Ma	is	megvannak	
a	betonelemgyártó	üzemeink,	vannak	működő	
kavicsbányáink,	és	a	rendszerváltás	után	létre-
jött	itt	egy	ipari	park,	amely	jelentősen	megha-
tározza	a	lakosság	életét.	A	számos	ipari	üzem-
ből	jelentős	az	önkormányzat	adóbevétele,	ez	
pedig	segíti	a	gazdálkodásunkat.	Ezért	sikerült	
az	intézményhálózatunkat	és	infrastruktúránkat	
úgy	kiépíteni,	hogy	elérhessük	a	városi	rangot.	
A	közösségi	életünk	az	elmúlt	tíz	évben	jelentő-
sen	fejlődött,	olyan	önszerveződő	csoportjaink	
vannak,	amelyek	öregbítik	a	település	jó	hírne-
vét,	nemcsak	a	helyi	lakosság	és	a	szomszédos	te-

lepülések	körében,	de	az	ország	határán	túl	is.	A	
szlovákiai	testvértelepülésünkön	már	rendsze-
res	a	nyugdíjasklubunk,	énekkarunk,	tánccso-
portjaink	vendégszereplése.	Lengyelországban	
is	voltunk;	a	kapcsolat	az	ipari	parkbeli	üzem	
révén	jött	létre.	

Alsózsolcán	nagyszámú	roma	kisebbség	
él,	a	kiadásaink	is	megnövekedtek	a	szociá-
lis	kiadások	miatt.	Szeptemberben	indítunk	
egy	középiskolai	osztályt	és	a	dolgozók	isko-
láját,	hogy	itt	helyben	tanulhassanak	a	roma	
fiatalok,	hiszen	a	legnagyobb	gondot	a	körük-
ben	az	okozza,	hogy	nem	tudnak	más	telepü-
lésekre	eljárni	iskolába.	Munkalehetőség	len-
ne,	de	kvalifikált	dolgozókat	keresnek.	Már	
tapasztaljuk	az	érdeklődést.	A	felsőoktatás-
ban	fiataljaink	részvétele	egyre	magasabb,	eb-
ben	nagy	szerepet	játszik	Miskolc	közelsége.	
Sokan	visszajönnek,	mert	találnak	munkale-
hetőséget,	és	jó	a	környezetünkkel	a	közleke-
dési	kapcsolat.	

Nálunk	a	helyi	konfliktusok	a	gyakoribbak,	a	
roma	és	a	nem	roma	lakosság	között	a	távolság-
tartás	a	jellemző.	Próbáljuk	különféle	progra-
mokkal	közelebb	hozni	őket,	ezért	a	rendezvé-
nyeken,	ünnepségeken	közösen	adunk	műsort.	
Jó	kapaszkodó	a	metodista	egyház,	amelynek	a	
révén	aktivizálódik	a	roma	lakosság	is.	Az	óvo-
da	és	iskola	is	szervez	olyan	programokat,	ame-
lyeken	nemcsak	a	gyerekek,	hanem	a	szülők	is	
részt	vesznek.	Leginkább	családokkal	kerülünk	
konfliktusba,	például	halálesetnél,	ha	nem	tud-
ják	megoldani	a	temetést.	Az	önkormányzat	
próbál	segíteni,	de	nem	élnek	vele.	Legutóbb	
némi	vita	után	–	közbenjárásunkra	–	sikerült	
megoldást	találni.	Munkatársnak	mindenkép-
pen	olyan	embert	választok,	aki	tudja	kezelni	a	
konfliktust,	s	„belemegy”	amikor	szükség	van	
rá.	Most	az	önkormányzatunk	minden	dolgo-
zójával	részt	vesz	egy	szervezetfejlesztési	pá-
lyázat	biztosította	munkahelyi,	csapatépítő	tré-

ningen.	A	kétnapos	képzés	során	és	a	későbbi	
előadásokon	is	fontos	téma	az	emberekkel	va-
ló	foglalkozás.	Számomra	az,	hogy	nő	vagyok,	
megkönnyíti	a	konfliktus	kezelését.	Ha	példá-
ul	férfiakkal	tárgyalok,	s	kerülök	konfliktusba,	
talán	tisztelettudóbbak,	és	könnyebb	a	hely-
zetet	kezelni.	Nagyobb	a	tolerancia	bennük,	
ritkábban	ragadtatja	el	magát	egy	férfi,	ha	nő-
vel	vitatkozik.	

Mivel	korábbi	munkahelyem	egy	„vizes”	
vállalat	volt,	szakmai	ismereteim	révén	ki-
csit	helyzeti	előnyben	voltam	az	árvíz	során	
a	környékbeli	polgármester	társaimhoz	ké-
pest.	A	helyi	védelmi	bizottságba	olyanokat	
választottunk,	akik	minden	területen	megfele-
lő	képzettségűek.	Folyamatosan	jelen	voltunk,	
nekem	a	döntéseket	kellett	meghoznom,	tár-
saim	a	részfeladatokat	vállalták.			

Turi Balázs, Bakonycsernye 
Mentettük a menthetőt

–	Bakonycsernye	Fejér	megyében	a	móri	
kistérséghez	tartozó,	3188	lakosú	község.	Ré-
gen	tipikus	bányásztelepülés	volt,	az	itt	lakók	
közül	a	legtöbben	a	szomszédságban	működő	
feketeszén	bányában	dolgoztak,	mely	2003-
ig	működött.	Azóta	nálunk	nincsenek	közép-,	
illetve	nagyvállalkozások.	Jelenleg	is	sokan	
dolgoznak	Márkushegyen,	az	egyetlen	még	
működő	magyar	mélyművelésű	bányában.	
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Többen	Fehérvárra,	vagy	a	móri	ipari	parkba	
járnak.	Bakonycsernye	természeti	adottságai	
kiválóak,	romantikus	pincesoraink	vannak,	s	
jó	boraink.	A	lakossághoz	mérten	Magyaror-
szágon	a	legnagyobb	fecskeházat	üzemeltet-
jük,	a	huszonöt	lakásban	több	mint	ötvenen	
élnek,	növelve	az	iskolánkba	és	az	óvodánkba	
járó	gyerekek	számát.	A	településen	minden	
infrastruktúra	a	rendelkezésre	áll.	

A	polgármesternek	az	emberek	szerint	min-
denhez	kell	értenie,	sok	konfliktussal	talál-
kozunk.	Amikor	megválasztottak,	öten	in-
dultunk	a	tisztségért.	Hárman	bekerültünk	a	
testületbe,	a	negyedik	jelölt	a	hivatalban	dol-
gozik.	Mivel	mindenki	függetlenként	indult,	
mindenkinek	mindenkit	meg	kell	győzni	egy	
döntés	előtt.	Rövid	távon	könnyebb	összeüt-
közés	nélkül	dolgozni,	de	hosszú	távon,	ha	
a	problémák	megoldása	a	cél,	nem	szabad	a	
konfliktusok	elől	elmenekülni,	mindent	„tisz-
tára”	kell	beszélni.	Bár	időigényes,	de	az	a	
legjobb	megoldás.	Egy	párt	létezhet,	a	„Ba-
konycsernye	érdekéért”	párt,	és	ebből	nem	
szabad	engedni.

Amikor	a	képviselő-testület	elfogadta	azt	
az	irányvonalat,	amerre	továbbfejlődni	kívá-
nunk,	sok	olyan	lépés	volt,	amely	esetleg	egyé-
ni	érdeket	sértett,	de	ezeken	felül	kell	kere-
kedni,	a	közösségi	érdek	a	fontosabb.	Mind	a	
fecskeházasoknak,	mind	a	betelepülni	szán-
dékozóknak	telkeket	kívánunk	biztosítani,	
hogy	tovább	növekedjen	a	lakosság	száma,	
amely	már	most	is	kis	mértékben	emelkedik.	
Szeretnénk	megtartani	az	általános	iskolán-
kat,	minden	évfolyamban	a	két	osztályt.	Kis-
térségi	fenntartásban	működnek	az	oktatási	
intézményeink,	mint	székhelyintézmény,	be-
fogadó	intézmény.	Hosszú	távon	szerethető	
település	kialakítására	törekszünk,	ezért	mű-
ködtetjük	egyelőre	támogatás	nélkül	is	a	mű-
velődési	házat.	Próbáljuk	az	idegenforgalmat	

is	erősíteni,	a	térségben	egyedülálló	a	kültéri	
és	beltéri	bányászati	kiállításunk,	van	két	hor-
gásztavunk,	s	közel	a	kéktúra	útvonal,	

A	vis	major	események	sajnos	évek	óta	sújt-
ják	Bakonycsernyét.	Sárlavina,	partcsúszás,	a	
folyóink	is	kiáradtak;	hatalmas	összefogással	
mentettük	a	menthetőt.	Négy	nap	alatt	kirak-
tunk	13	ezer	homokzsákot,	ami	óriási	mun-
ka	volt.	A	csernyeiek	rakták	a	homokzsákot,	
adták	tovább	a	tűzoltóknak,	azok	a	raboknak,	
majd	ők	a	rendőröknek.	Több	mint	230	millió	
forintos	helyreállítási	költsége	van	az	önkor-
mányzatnak,	ami	meghaladja	a	finanszírozási	
képességeinket.	Az	éves	költségvetésünk	270	
millió	forint.	Ezért	fordultunk	az	államhoz	se-
gítségért.	A	komplex	vízrendezési	terv	megva-
lósítása	segítene	a	megelőzésben,	ez	több	mint	
egymilliárd	forintba	kerülne.	Mindig	figyel-
jük	a	pályázati	lehetőségeket,	hiszen	önerő-
ből	képtelenek	vagyunk	a	vízrendezést	megva-
lósítani.	Tavaly	elutasítottak	bennünket,	idén	
újra	próbálkozunk,	szakaszolva	is.	

Urbán Sándorné, Nyékládháza
Nálam változó, hogy kerülöm 
vagy vállalom a konfliktust

–	Gyönyörű	természeti	környezetben,	
sok	tótól	körülvéve,	a	Bükk	lábánál	épült	
Nyékládháza.	Itt	ér	véget	az	Alföld,	és	itt	
kezdődik	a	hegyvidék.	Tiszta,	virágos,	

közművesített	település	a	miénk,	szüle-
tésem	óta	ott	lakom,	és	nagyon	szeretem.	
Eredetileg	két	település	volt,	a	katoliku-
sok	 lakta	Nyéket	és	a	református	Lád-
házát	a	vasút	választotta	el	egymástól.	
Nyék	a	honfoglalás	kori	 törzsek	egyike	
volt,	a	róla	elnevezett	 települések	min-
den	évben	találkozót	 tartanak,	mindig	
más-más	helyszínen.	

Aktuális	konfliktusunk,	hogy	nehéz	ke-
zelni	a	rendkívüli	időjárás	okozta	helyze-
tet.	Nyékládháza	több	szomszédos	telepü-
léssel	együtt	egy	óriási	kavicsmező	fölött	
létesült.	Ez	most	megtelt	belvízzel,	és	az	
olyan	magasra	emelkedett,	hogy	egy	szint-
re	került	a	tavak	vízével,	veszélyeztetve	a	
mélygarázsokat,	pincéket	és	lakásokat	is.	
Szivattyúzunk,	de	az	egész	talajvíz	szintjét	
nem	tudjuk	lecsökkenteni.	Az	árvíz-belvíz	
helyzet	katasztrofális	a	környező	települé-
seken	is.	Próbáljuk	elmagyarázni	a	jelenle-
gi	állapot	okát,	a	részleges,	lehetséges	fel-
adatokat	elvégezzük,	de	tudjuk,	hogy	nem	
végérvényes	a	megoldás.	Kitakarítottuk	a	
Hejő	medrét,	hogy	több	vizet	tudjon	el-
vezetni,	szivattyúztuk	a	vizet,	és	átemel-
tük	a	tavakból	a	Hejőbe.	Látják	az	embe-
rek,	hogy	törődünk	az	elhárítással,	ettől	
egy	kicsit	megnyugszanak,	de	nem	vég-
érvényesen,	hiszen	mindenki	retteg,	hogy	
ne	essen	az	eső.	

Az	önkormányzati	testületi	munkában	
talán	az	a	 legnagyobb	gond,	hogy	nincs	
minden	szakterületnek	értő	képviselője.	
Az	emberek	nem	eszerint	választanak.	
Nincs	pénzügyben,	oktatásban,	műsza-
ki	kérdésekben	jártas	tagunk,	így	sokszor	
nem	a	szakszerűség	dönt,	mindenki	arra	
szavaz,	akit	ismer,	aki	iránt	bizalmat	érez,	
hogy	 jól	képviseli	az	érdekeit.	Ha	mun-
katársat	kell	választani,	olyant	keresek,	
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Mindenki másképp csinálja...
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettese

Harmadik	munkacsoport	ülését	tartotta	a	
norvég	finanszírozásból	megvalósuló	ok-
tatásügyi	tapasztalatcsere	program	Tab	vá-
rosában,	a	Zichy	Mihály	Művelődési	Köz-
pontban.	A	részt	vevő	önkormányzatoknak	
(Mátyásdomb,	Hódmezővásárhely,	Kisto-
kaj	és	Tab)	bemutatták	a	Koppány-völgye	

Többcélú	Kistérségi	Társulás	területén	hat	év	
alatt	átalakított	közoktatási	hálózatot	és	kiala-
kításának	módszerét,	folyamatát,	valamint	a	há-
rom	nagyobb	közoktatási	mikrocentrumot	(An-
docs,	Tab	és	Törökkoppány).

Schmidt Jenő, Tab	Város	Önkormányza-
tának	polgármestere	elmondta,	hogy	hat	év	
alatt	nagyon	jól	működő	modellt	alapoztak	

meg,	ehhez	azonban	nagy	kompromisszum-
készség	kellett	a	társulásban	részt	vevő	ön-
kormányzatok	részéről.

Az integrációnak  
ne legyenek vesztesei
Farkasné Szabó Ildikó tanügyigazgatási	szak-
értő,	a	Koppány-völgye	Társulás	Munkaszer-
vezetének	vezetője,	a	program	szakértője 
összefoglalta	az	elmúlt	időszak	történéseit,	
melynek	eredményeként	létrejött	a	jelenle-
gi	önkormányzati	közoktatási	feladatellá-
tó	rendszer.	Hat	évvel	ezelőtt	24	település	
polgármestere	nézett	szembe	a	demográfiai	
viszonyokkal,	a	helyi	közoktatási	hálózat	és	
ellátórendszer,	valamint	a	központi	finan-
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aki	„belemegy”	a	konfliktusokba,	így	min-
dent	tisztázhatunk,	betartva	a	törvényes	
utat.	A	polgármester	legfontosabb	segí-
tője	a	 jegyzője,	aki	mellette	áll,	és	 tud-
ja	idézni	azokat	a	törvényeket,	amelyek-
kel	feloldhatjuk	a	konfliktushelyzetet,	a	
törvénnyel	ugyanis	nincs	értelme	vitat-
kozni.	Nálam	változó,	hogy	mennyire	ke-
rülöm	a	konfliktust,	vagy	mennyire	ér-
zem	felvállalhatónak.	Olyan	emberekkel	
szeretek	tárgyalni,	akikkel	lehet	érdem-
ben	vitázni.	Ha	valaki	erre	nem	megfe-
lelő	partner,	azt	kerülöm.	

Kisváros	a	miénk,	a	pártpolitika	bizonyos	
mértékig	beszűrődik	a	munkánkba.	Pedig	he-
lyi	szinten	a	polgármestert	azért	kellene	meg-
választani,	mert	személye	biztonságot	ad	a	te-
lepülésnek.	Mert	az	emberek	hisznek	benne,	
hogy	meg	fogja	valósítani,	amit	eltervezett.	A	
képviselőnél	is	az	a	lényeg,	hogy	milyen	em-
ber,	mennyire	hozzáértő,	mennyire	akar	ten-
ni	a	településért.	

Létezik	katasztrófavédelmi	tervünk,	de	ha	
bekövetkezik	valamilyen	nem	várt	esemény,	
az	ember	nem	szalad	a	hivatalba	megnézni,	
hogy	mi	a	teendő,	hanem	azonnal	cselekszik.	
Tudja,	hogy	kellenek	zsákok,	homok,	embe-
rek,	mozgósítani	kell	a	hivatalt,	és	gyerünk,	
tesszük,	amit	kell.	

Az	akadémiai	előadáson	elhangzott,	
hogy	1126	feladatot	nevesít	a	polgármes-
terek	számára	 jogszabály.	Megdöbben-
tő	volt	számomra,	 jóllehet	tudjuk,	hogy	
rendkívül	sok	feladata	van	egy	polgármes-
ternek,	de	ez	kimondva	hihetetlen	meny-
nyiség.	Óriási	kihívás,	ha	valaki	polgár-
mesternek	jelentkezik.	Az	rendben	van,	
hogy	tájékozottnak	kell	 lennie,	de	hogy	
ekkora	körben	felelős	valamiért,	s	kell	in-
tézkednie,	betartva	a	törvényeket,	az	szin-
te	hihetetlen.	
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szírozás	okozta	nehézségekkel,	és	meghoz-
ta	a	döntését,	hogy	csatlakoznak	a	2003-ban	
megalakult	IDEA-programhoz.	Alapos	hely-
zetértékelés	készült,	amely	kitért	az	infra-
strukturális,	a	gazdasági	oldalra,	a	feladat-
ellátás	tartalmi	részére,	a	működtetés	jogi	
oldalára	és	a	foglalkoztatásra.

A	Koppány-völgye	kistérség	speciális	
helyzete	abból	adódik,	hogy	a	települé-
sek	nagyon	közel	helyezkednek	el	egy-
máshoz.	A	közös	 feladatellátásnak	már	
kialakultak	a	hagyományai,	azonban	ezek	
még	nem	voltak	társulások,	hanem	csak	
együttműködések	feladatellátási	megál-
lapodás	alapján.	A	gyermeklétszám	köz-
ben	folyamatosan	csökkent,	így	az	intéz-
mények	kis	hatékonysággal	működtek.	
A	rendszerben	az	arányok	eltolódtak	a	
létszám,	a	szolgáltatás	és	az	intézményi	
struktúra	tekintetében.	Mára	mindez	ki-
egyenlítetté	vált,	minden	feladatot	hely-
ben	szolgáltatnak.

Voltak	törvényességi	problémák	az	alapító	
okiratokban,	a	feladatok	és	a	jogállás	megha-
tározásában	a	fenntartó	nem	hozott	megfe-
lelő	döntéseket.

A	kistérségi	koncepció	kialakításának	
alapköve	volt,	hogy	a	rendelkezésre	álló	
épületállományt	ki	kell	használni,	és	ki-
építeni	a	mobilizálható	szakmai	bázist.	
Aránytalanságok	mutatkoztak	a	szolgál-
tatás	kínálatban	is.	Az	óvodáztatás	kivé-
telével	minden	szolgáltatás	hiányzott.	A	
helyi	közszolgáltatást	racionalizálni	kel-
lett,	ennek	egyik	alapértéke	volt,	hogy	egy	
térségben,	de	nem	egy	központban	gon-
dolkodtak.	Célként	határozták	meg,	hogy	
az	 integrációnak	ne	 legyenek	vesztesei.	
Minden	önkormányzat	szabadon	csatla-
kozhatott.	Farkasné	Szabó	Ildikó	hang-
súlyozta:	a	partnereknek	engedjük	meg,	
hogy	folyamatosan	becsatlakozhassanak,	
ne	csak	a	pénzügyi	kényszer	legyen	a	dön-
tő,	hanem	a	gyerekek	érdeke	és	a	humá-
nus	szemlélet.

A	Koppány-völgye	Többcélú	Kistérségi	Tár-
sulás	intézményt	nem	tart	fent,	az	a	mikro-
társulások	feladata.	Három	mikrotársulás	van,	
valamennyi	intézménynek	azonos	a	szolgál-
tatáskínálata.

Megmaradtak az egyéni arculatok
Az	átalakított	intézményrendszerben	meg-
szűntek	az	összevont	osztályok,	nőtt	az	egy	
főre	jutó	pedagóguslétszám,	az	óvodai	el-
látás	és	az	alsó	tagozat	helyben	maradtak.	
Megmaradtak	a	szakszolgálat	teljes	ver-
tikumában	kialakult	egyéni	arculatok	is.	
Az	intézményekben	növekszenek	az	átlag	
osztálylétszámok,	nőtt	a	kapacitáskihasz-
náltság,	mérséklődött	a	kiadástömeg,	az	
önkormányzati	hozzájárulás	lényegesen	
csökkent.	A	kistérségi	támogatás	a	három	
mikrocentrumban	118	millió	forint.

Érdemben	javult	a	közoktatási	szolgálta-
tások	minősége,	a	jogi	feltételrendszer	és	a	
gazdaságosság.

A	települések	közötti	kommunikáció	fejlő-
dött,	rendszeresek	a	társulási	tanácsülések,	a	
problémamegoldások	komplexitása	kitelje-
sedett.	Kidolgozták	a	kistérségi	mérési-érté-
kelési	rendszert	is.

Csizmadia Nándor,	a	tabi	Takáts	Gyu-
la	Integrált	Közoktatási	Központ	főigaz-
gatója bemutatta	a	kistérség	legnagyobb	
közoktatási	 intézményfenntartó	társu-
lását,	annak	felépítését	és	az	 intézmény	
szolgáltatási	kínálatát.	Előadásában	ki-
tért	a	társulásban	részt	vevő	önkormány-
zatok	helyzetére,	az	intézmény	irányítá-
si	rendszerére,	 felépítésére,	a	 létszámok	
alakulására.

A	közoktatási	intézményt	a	résztvevők	sze-
mélyesen	is	megtekinthették.

Törőcsik Ferencné, Andocs	község	pol-
gármestere, a	Koppány-völgye	Társulás	
Tanácsának	általános	elnökhelyettese,	az	
andocsi	közoktatási	mikrotársulás	elnöke	
előadását	az	andocsi	mikrocentrum	sajá-
tosságairól,	átalakulásának	folyamatáról,	
a	többcélú	társulás	által	nyújtott	előnyök-
ről	tartotta.

Ifj. Varga György, Törökkoppány	község	
polgármestere,	a	közoktatási	mikrotársu-
lás	elnöke	elmondta,	hogy	a	törökkoppá-
nyi	mikrocentrum	már	létezett,	nem	kellett	
átalakítani	a	rendszert,	a	társulás	pozitív	
fejlődést	idézett	elő,	anyagilag	és	a	minő-
ségi	oktatás	terén	is.	Hangsúlyozta,	hogy	a	
többcélú	társulás	munkaszervezetétől	sok	
szakmai	segítséget	kapnak	a	tanügyigazga-
tás,	a	fenntartói	döntés-előkészítés	terüle-
tén,	így	a	törvényes	működtetés	követel-
ményeinek	is	eleget	tesznek.

A	program	végén	Schmidt	Jenő	polgár-
mester	foglalta	össze	a	közoktatási	tár-
sulások	előnyeiről	és	hátrányairól	szó-
ló	vitát.
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Kistokajban	tartotta	utolsó	munkacso-
port	ülését	a	norvég	finanszírozásból	
megvalósuló	oktatásügyi	tapasztalatcse-
re	program.	A	programban	részt	vevő	
önkormányzatok	(Mátyásdomb,	Hód-
mezővásárhely,	Kistokaj	és	Tab)	meg-
ismerhették	és	személyesen	is	megte-
kinthették	a	kistokaji	általános	iskola	és	
óvoda	működtetését.	

Bajor Józsefné polgármester	elmond-
ta,	hogy	Kistokaj	önkormányzata	önál-
lóan	tartja	fent	az	általános	iskolát,	s	ezt	

–	a	nehézségek	ellenére	is	–	mindig	kiemel-
kedő	céljának	tartotta	és	tartja	a	mai	napig.	
Mivel	a	normatív	támogatás	az	50	százalékot	
sem	éri	el,	ezért	az	önkormányzat	a	befolyó	
adót	és	a	működési	költséget	az	iskolára	for-
dítja.	Kistokajban	1989-től	működik	önálló-
an	az	általános	iskola,	amely	folyamatosan	
bővül,	fejlődik.	Ma	119	gyerek	tanul	itt,	köz-
tük	24	fő	bejáró.	Miskolc	elszívó	hatása	erő-
sen	érződik,	azonban	pozitív	eredményként	
értékelik,	hogy	már	Miskolcról	is	érdeklőd-
nek	olyan	gyerekek	a	kistokaji	iskola	iránt,	akik	
egy	kistelepülési	iskolában,	családias	környe-
zetben	szeretnének	tanulni.

2005-ben	az	önkormányzat	létrehozta	az	
Általános	Művelődési	Központot,	ennek	kere-
tében	működik	az	általános	iskola,	a	könyvtár	
és	a	művelődési	ház.	Az	óvoda,	a	gyermekjó-
léti	és	a	családsegítő	szolgálat	feladatait	Mis-
kolc	látja	el,	kistérségi	társulásban.	Az	óvodás	
gyermekek	azonban	a	kistokaji	óvodában	hely-
ben	maradhatnak,	a	szakmai	irányítást	a	tár-
sult	óvodavezető	végzi,	ő	gyakorolja	a	mun-
káltatói	jogokat	is.

Az	önkormányzatot	válaszút	elé	állítot-
ták	az	intézményfinanszírozási	problémák,	
döntenie	kellett	arról,	hogy	az	óvoda	mellett	
az	általános	iskolát	is	beadja-e	a	társulásba.	

A	helyi	döntéshozók	azonban	ezt	nem	tá-
mogatták,	tekintettel	arra,	hogy	a	7–8.	év-
folyam	elkerült	volna	a	településről.

Sándor Józsefné iskolaigazgató	beszélt	
az	iskolában	folyó	munkáról.	Elmondta,	
hogy	színvonalas	körülmények	között	fo-
lyik	az	oktatás,	2006-tól	emelt	szintű	an-
golnyelv-oktatással,	egyes	tantárgyakból	
külön	felzárkóztató	foglalkozásokat	tar-
tanak.	A	néptánc	oktatását	a	művésze-
ti	iskola	keretei	között	szervezték	meg.	A	
kompetencia	alapú	oktatást	a	szülők	meg-
kérdezése	alapján	három	területen	vezet-
ték	be:	matematika-logika,	olvasás-szöveg-
értés,	életpálya-építés.

	A	polgármester	asszony	a	program	végén	
hangsúlyozta,	hogy	a	2000	főnél	nagyobb	lé-
lekszámú	településeken	szükség	van	önálló	is-
kolára,	legfőképpen	azokon,	ahol	folyamatosan	
megfelelő	a	gyereklétszám.	Megfogalmazta	azt	
az	igényt	is,	hogy	a	kisiskoláknál	az	átlaglét-
számhoz	kellene	kötni	a	finanszírozást.

Az	oktatásügyi	tapasztalatcsere	prog-
ramban	részt	vevő	négy	önkormányzat	
közoktatási	szakemberei	a	munkacsoport	
májusi	záróülésén	mondták	el	észrevéte-
leiket,	tapasztalataikat	a	négy	helyszíni	
látogatást	illetően.

A	munkacsoportüléseken	az	önkormány-
zatok	azt	igyekeztek	bemutatni,	hogy	a	saját	
körülményeik,	demográfiai	és	földrajzi	adott-
ságaik	alapján	hogyan	tudják	megoldani	a	köz-
oktatási	feladatellátást	úgy,	hogy	az	a	gyere-
kek	számára	a	lehető	legjobb	legyen.

A zárófórum legfontosabb megállapításai:
–	Az	alapfokú	közoktatás	működésével	kap-

csolatos	önkormányzati	feladatokat	a	prog-
ramban	részt	vevő	önkormányzatok	eltérő	
módon	oldják	meg.
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–	Minden	településnek	szembe	kellett	néz-
nie	az	önkormányzati	finanszírozás	nehézsé-
geivel,	a	demográfiai	változásokkal,	melynek	
következtében	csökkent	a	gyermeklétszám	és	
ez	által	az	osztálylétszám	is.

–	Nincsen	egyetlen	üdvözítő	megoldás	a	
közoktatási	feladatellátásra.	Előnyök	és	hát-
rányok	mindenhol	vannak.	Minden	közok-
tatás-szervezés,	intézmény-működtetés	el-
sősorban	a	partnerségen	múlik.

–	A	közoktatásban	a	jövő	útja	sokféle	le-
het.	Leszögezhető	azonban,	hogy	egy	jó	mé-
retű	kisiskolát,	ahol	a	szakmaiság	biztosítva	
van,	és	a	demográfia	is	kedvező	perspektívát	
mutat,	állami	szinten	támogatni	kell	ahhoz,	
hogy	fennmaradhasson.

–	Ne	az	önkormányzat	feladata	legyen	a	
szakmaiság	biztosítása,	hanem	legyen	újra	
szakfelügyelet.

–	A	normatív	finanszírozást	át	kell	alakíta-
ni,	de	nem	olyan	módon,	hogy	a	falusi	kisis-
kola	nem	iskola.

–	Mindenekelőtt	törvényben	kellene	megha-
tározni	a	kisiskola	fogalmát.	A	közoktatáshoz	
való	hozzáférés	alkotmányos	jog,	a	finanszí-
rozás	az	állam	feladata	–	a	tulajdonviszonyok	
önkormányzati	fenntartása	mellett.

–	Minden	önkormányzat	próbálná	jobbá	ten-
ni	a	közoktatást,	de	sajnos	nincsen	rá	anyagi	fe-
dezet.	Az	oktatás	színvonalát	azonban	stabilan,	
megbízhatóan	kellene	fenntartani.	Az	oktatás	
folyamat,	amelyet	hosszú	távra	kell	tervezni.

–	Az	önkormányzatok	jelenleg	erejükön	fe-
lül	ölnek	bele	a	közoktatásba,	mivel	egyes	he-
lyeken	nagyon	kevés	a	gyerek.

–	Nyilvánvalóvá	vált,	hogy	bizonyos	mére-
ten	alul	nem	lehet	sem	szakmailag,	sem	pedig	
pénzügyileg	iskolát	működtetni.

–	Végül:	minden	önkormányzat	neuralgikus	
pontnak	érzi	a	közoktatási	feladatellátást	–	ez	
derült	ki	minden	munkacsoportülésen.		 
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Nyírbátorban	tartotta	utolsó	kihelyezett	mun-
kamegbeszélését	az	egészségügyi	tapasztalat-
csere	programban	részt	vevő	négy	önkormány-
zat	(Pilismatót,	Öcsöd,	Gyöngyös,	Nyírbátor)	
képviselője.	Balla	Jánosné polgármester	asz-
szony	röviden	bemutatta	a	települést.	Ezután	
a	kistérségi	iroda	képviselői	ismertették	az	or-
vosi	ügyelet	működését.	A	Nyírbátor	és	Von-
záskörzete	Többcélú	Kistérségi	Társulás	2004.	
június	25-én	jött	létre	húsz	települést	és	mint-
egy	46	ezer	lakost	foglalva	magába.	

A	kistérség	Szabolcs-Szatmár-Bereg	me-
gye	déli-délkeleti	részén,	a	Nyírség	terüle-
tén	fekszik.		Mátészalka,	Baktalórántháza,	
Nagykálló,	Nyíradony	központú	kistér-
ségekkel	szomszédos,	míg	délről	Romá-
niával	határos.	A	kistérségközpont	sze-
repét	a	13	500	lakosú	Nyírbátor	városa	
tölti	be,	a	társulás	elnöke,	Nyírbátor	pol-
gármestere.

A	kistérséghez	tartozó	települések:	Bátorli-
get,	Encsencs,	Kisléta,	Máriapócs,	Nyírbátor,	
Nyírbéltek,	Nyírbogát,	Nyírcsászári,	Nyírderzs,	
Nyírgelse,	Nyírgyulaj,	Nyírlugos,	Nyírmihály-
di,	Nyírpilis,	Nyírvasvári,	Ömböly,	Penészlek,	
Piricse,	Pócspetri,	Terem.	

Előzmények
A	társulást	megelőzően	Nyírbátorban	műkö-
dött	központi	orvosi	ügyelet	1996-tól,	a	vál-
lalkozó	házi	és	gyermekorvosok	személyes	
részvételével.	A	városban	öt	felnőtt-	és	három	

gyermekorvosi	körzetben,	valamint	öt	fogá-
szati	(ebből	egy	iskolafogászat)	körzetben	vál-
lalkozó	orvosok	végzik	az	ellátást.

Korábban	a	városi	központi	orvosi	ügyeletet	
a	házi	és	gyermekorvosok	saját	asszisztenciá-
jukkal,	saját	gépkocsival	látták	el,	a	központi	
ügyelet	helyiségeit,	berendezéseit	az	önkor-
mányzat	adta.	Az	ügyelet	működtetése	OEP-
finanszírozásból	történt.

A jelenlegi ellátás
A	többcélú	társulás	megalakításának	egyik	
vállalt	alapfeladata	volt	a	Kistérségi	Közpon-
ti	Orvosi	Ügyelet	megszervezése.	Pályázati	
forrásokból	sikerült	ennek	feltételeit	megte-
remteni.	Nyírbátorban	új	helyen,	a	kistérségi	
központban	alakították	ki	a	központi	ügyelet	
székhelyét,	Nyírbélteken	telephely	működik,	

Nyírlugos	önállóan	szervezte	meg	ügyeletét.	
Három	település	–	földrajzi	helyzete	miatt	–	
a	Nagykállói	kistérséghez	kapcsolódva	oldja	
meg	az	ügyeleti	ellátást.

A	kistérségben	29	háziorvosi	körzet	műkö-
dik.	A	központi	háziorvosi	ügyeletet	a	kistér-
ség	17	településén	Nyírbátor	és	Vonzáskörzete	
Többcélú	Kistérségi	Társulás	működteti	saját	
munkaszervezete	bevonásával.	

Sajnos	a	kistérségben	nem	működik	kór-
ház,	egyedül	Nyírbátornak	van	önálló	járó-
beteg-szakellátó	intézménye.	Az	ügyelet	jól	
megközelíthető	tömegközlekedési	eszközzel	
és	egyéb	járművekkel	egyaránt.	

Írásos	megállapodás	a	Nyírbátorban	lé-
vő	mentőszolgálattal	nincs,	de	jó	együtt-
működési	készség	tapasztalható	mindkét	
fél	részéről.	A	munkában	44	orvos	(köz-
tük	két	gyermekorvos),	34	szakdolgozó	és	
10	gépjárművezető	vesz	részt.	A	háziorvo-
sok	részére	az	ÁNTSZ	által	kiadott	működé-
si	engedélyben	mint	kötelezett	háziorvosok	
szükség	esetén	vesznek	részt	az	ügyeleti	el-
látásban.	Sajnos	az	OEP-finanszírozást	a	tér-
ségbe	tartozó	településeknek	ki	kell	egészí-
teniük,	lakosságszámuk	arányában.	

EGéSZSéGüGy

Ami indokolt, és ami nem
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára
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ÖSSZEGZéS írÁSBAN éS SZóBAN
A	programban	részt	vevő	négy	önkormány-
zat	szakemberei	májusban,	összegző	mun-
kacsoport	megbeszélésre	érkeztek	a	TÖOSZ	
titkárságára,	ahol	valamennyi	résztvevő	el-
mondta	észrevételeit	a	négy	helyszínen	tett	
látogatások	tapasztalatairól.	Az	írásban	is	
megküldött	összegzések	alapján	a	munka-
csoport	az	alábbi	következtetéseket	von-
ta	le	a	kistérségi	ügyeleti	ellátással	kapcso-
latban:		

Az	egészségügyi	alapellátás	–	benne	az	
orvosi	ügyelet	–	kötelező	feladata	a	helyi	
önkormányzatoknak.	A	törvénynek	meg-
felelni	különösen	az	EU-csatlakozás	óta	
nagyon	nehéz.	Elsősorban	a	munkaidő-
normák	és	a	feladatellátás	alulfinanszí-
rozottsága	miatt,	de	az	ország	hátrányos	
helyzetű	területein	a	személyi	feltételek	is	
kedvezőtlenek.	

A	többcélú	kistérségi	társulások	létrejötté-
vel	a	központi	orvosi	ügyeletek	szervezése	jó	
irányban	indult	meg.	Mind	a	négy	projektben	
részt	vevő	kistérségi	megoldás	hordozott	va-
lami	megkülönböztető	sajátosságot.

A	programba	bevont	négy	település,	illetve	
négy	kistérség	gyakorlata	jól	tükrözi	az	orszá-
gos	helyzetet.	A	helyszíneket	végigjárva,	meg-
ismerve	az	ügyelet-ellátási	helyeket	és	az	ügye-
leti	ellátással	kapcsolatos	problémákat,	látható,	
hogy	az	ügyeletellátás	technikai	feltételei	közel	
azonosak	és	megfelelnek	az	előírásoknak.	

Különbségeket	a	szolgálatellátás	szerve-
zésében,	személyi	feltételeiben,	valamint	
az	ellátott	esetek	dokumentálásában,	a	há-
ziorvossal	történő	kommunikációban	ta-
pasztaltunk.	Szinte	mindegyik	helyszínen	
akadt	bőven	követendő	példa.	Ilyen	pél-
dául	az,	ahogyan	a	Kunszentmártoni	kis-
térségben	próbálták	kiszűrni	az	indoko-
latlan	ügyelet-igénybevételt.	A	Gyöngyösi	
kistérségben	viszont	–	bár	költségesebb,	
ám	a	betegek	szempontjából	„biztonságo-
sabb”	módszer	–	a	sürgősségi	ügyeleti	el-
látást	megvalósították.	A	Nyírbátori	kistér-
ségben	az	ügyeleti	adminisztráció	rendszere	
(elektronikus	ügyintézési	mód)	volt	a	megnye-
rő.	Az	Esztergom–Nyergesújfalu	kistérségben	
a	mentőszolgálattal	való	szoros	együttműkö-
dés	és	a	kedvező	finanszírozás	jelentheti	a	jó	
megoldást.	Lényeges	különbség	csak	a	finan-
szírozás	rendjében	mutatkozott.

Summa summarum
A	kistérségek	az	ügyelet	ellátását	külön-
böző	módokon	látják	el,	az	adott	törvé-
nyes	lehetőségeken	belül.	Van,	amelyik	sa-
ját	maga	működtet	ügyeletet,	és	van,	ahol	
külsősöket	alkalmaznak	a	feladat	ellátásá-
ra.	A	külső	működtetők	is	különböző	mó-
don	oldják	meg	a	rájuk	bízott	feladatot.	
Szerencsésnek	tartják	az	OMSZ	bevonását	
a	kistérségi	ügyeletbe,	hiszen	nekik	pro-
fesszionális	a	diszpécseri	szolgálatuk,	és	
a	sürgősségi	ellátásban	is	hagyományosan	
nagy	gyakorlatuk	van,	szakmai	ellátási	le-
hetőségeik	is	jóval	szélesebbek,	és	sokat	
segíthetnek	az	indokolatlan	hívások	ki-
szűrésében	is.	

Az	tekinthető	jónak,	ha	egy	kistérségen	
belül	azonos	az	orvosi	ügyeleti	működtetés	
rendszere,	vagy	azt	azonos	szolgáltató	vég-
zi.	Így	sok,	előre	esetleg	nem	látható	problé-
ma	elkerülhető.

A	tapasztalatok	alapján	mindenképpen	non-
profit	formát	kell	alkalmazni,	mivel	a	szű-
kös	anyagiak	miatt	csak	így	érhető	el,	hogy	
az	összes	rendelkezésre	álló	pénz	az	ügyele-
tek	működésére	legyen	fordítható.	Magáncé-
gek	általában	profitorientáltak,	egyéb	érdekek	
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érvényesülhetnek,	ezért	a	működtetés	többe	
kerül,	vagy	a	„spórolás”	a	szakmai	színvonal	
rovására	mehet.

Nagyon	fontos,	hogy	a	szakmai	vezetés	olyan	
személy	kezébe	kerüljön,	akinek	megfelelő	
gyakorlata,	jó	kapcsolati	tőkéje	és	nem	utol-
sósorban	pénzügyi-gazdálkodási	érzéke	is	van.	
Ezen	a	területen	kivétel	nélkül	jók	a	tapaszta-
latok,	minden	kistérségben	olyan	orvos	szak-
mai	vezetőkkel	találkoztunk,	akik	megfelelnek	
a	fentebb	említett	követelményeknek.

Az	ügyeletes	személyzet	munkájával	kap-
csolatban	igen	vegyes	megoldásokat	láttunk,	
de	ami	a	lényeg:	talán	egyik	sem	felel	meg	
minden	szempontból	a	szakmai	vagy	a	mun-
kaügyi	szabályoknak.

Az	ügyeletes	orvosoknak	és	az	őket	segí-
tő	személyeknek	teljes	munkaidős	főállásuk	
van	valamelyik	egészségügyi	intézményben	
és	másodállásban,	szabadidejük	terhére	lát-
ják	el	ügyeleti	feladataikat.	A	munkaügyi	
jogszabályokban	engedélyezett	munkaidő-
tartamnál	jóval	több	időt	töltenek	felelős-
ségteljes,	nagy	odafigyelést	igénylő,	gyakran	
stresszt	okozó	szolgálatban.	Ez	a	többletmeg-
terhelés	magában	rejti	a	tévedés	lehetőségét,	
mely	nem	egy	esetben	akár	végzetes	is	lehet.	
De	a	túlterhelt	személyzet	saját	egészségét	
is	veszélyezteti.	Sok	helyen	ügyel	olyan	or-
vos,	aki	ugyan	megfelel	a	szakma	alkalmazá-
si	előírásainak,	de	még	nincs	megfelelő	sür-
gősségi	tapasztalata.	Ők	nem	képzetlenek,	
csak	éppen	fő	munkahelyükön	más	orvosi	
szakterületen	dolgoznak,	vagy	még	koruk-
nál	fogva	nincs	kellő	rutinjuk	olyan	esetek-
ben,	amikor	sokszor	másodpercek	alatt	kell	
megfelelő	szakmai	döntést	hozni.	Óriási	fele-
lősség	nyomasztja	őket,	de	kénytelenek	ügyel-
ni,	mert	egyrészt	független	ügyeletes	orvo-
sok	hiányában	szükség	van	rájuk,	másrészt	
nekik	is	szükségük	van	az	ügyeleti	munká-

val	szerzett	jövedelemre.	Ez	a	helyzet	nem	
szerencsés,	ennek	a	problémának	megoldá-
sa	csak	központilag	képzelhető	el.	

A	személyzet	létszáma	akkor	mondható	
megfelelőnek,	ha	legalább	két	orvos	dolgo-
zik.	Így	akkor	is	marad	az	ügyeleti	ambulanci-
án	orvos,	ha	közben	külső	helyszíni	ellátásra	
van	szükség.	Egy	asszisztensre	mindenkép-
pen	szükség	van.	Szerencsés,	ha	a	gépkocsi-
vezetőnek	is	vannak	valamilyen	egészség-
ügyi,	illetve	elsősegély-nyújtási	ismeretei.	
Az	egyorvosos	ügyelet	csak	akkor	tekinthe-
tő	elfogadhatónak,	ha	OMSZ-együttműkö-
désben	dolgozik.	

A	meglátogatott	kistérségi	ügyeletek	mind-
egyikében	adva	vannak	az	előírt	minimum	fel-
tételek,	némelyikben	még	pluszeszközök	is.	

Megfelelő	számítástechnikai	és	informati-
kai	háttér	nélkül	az	ügyelet	nem	működtet-
hető	az	elvárásoknak	megfelelően.	Jelenleg	
a	beteg,	az	orvosa	és	az	ügyeleti	ellátás	kö-
zött	az	információáramlás	nem	megoldott,	
esetleges.	Többnyire	a	betegen	múlik,	hogy	
tájékoztatja-e	orvosát	az	ügyeleti	ellátásról.	
Jó	lenne,	ha	a	beteg	korábbi	anamnézise	is	
rendelkezésre	állna,	de	ennek	megvalósítá-
sa	a	közeli	jövőben	nem	reális	lehetőség,	el-
sősorban	anyagi	okok	miatt.	Nem	túl	nagy	
anyagi	ráfordítással	viszont	a	beteg	saját	or-
vosának	tájékoztatása	megvalósítható	len-
ne,	de	erre	sehol	sem	fordítanak	megfele-
lő	hangsúlyt.	

Az	ügyeleti	dolgozók	órabére	mélyen	alatta	
marad	az	egyéb	ágazatban,	hasonló	felelősség-
gel	dolgozókéhoz	mérten.	Ebből	következő-
en	a	személyzet	létszámában	időnként	prob-
lémák	adódhatnak.

Szólnunk	kell	az	orvosi	ügyelet	feladatáról	
is.	Ami,	mint	ahogyan	azt	sokak	gondolják	
nem	meghosszabbított	rendelést	jelent,	ha-
nem	olyan	sürgős	esetek	ellátását,	melyek	ál-

talában	hirtelen	lépnek	fel,	vagy	rövid	idő	alatt	
súlyosbodnak	és	egészségkárosodás	kockáza-
ta	nélkül	nem	várhatnak	a	következő	rendes,	
nem	sürgősségi	rendelési	időig.	

Rendelet	szabályozza,	hogy	mikor	vehető	
igénybe	az	ügyeleti	ellátás,	de	ezt	ma	Magyar-
országon	senki	sem	veszi	komolyan.	Óriási	az	
indokolatlan	igénybevételek	száma,	a	látoga-
tott	területeken	60-70	százalék	körül	mozog,	
de	vélhetően	az	országos	átlag	is	hasonló.	Saj-
nos	az	a	tapasztalat,	hogy	az	ide	vonatkozó	
szabályokat	csak	az	egészségügyi	személy-
zettel	tartatják	be,	és	többnyire	egyoldalú	a	
felelősségre	vonás	is.

Sok	az	indokolatlan	házhoz	hívás	is,	az	esetek-
nek	több	mint	fele	ilyen.	Az	indokolatlan	igény-
bevételek	több	komoly	veszéllyel	is	járnak.	Ezek	
miatt	nem	kap	sok	esetben	sürgős	ellátást	az	a	
beteg,	aki	éppen	a	legjobban	rá	lenne	szorulva,	
mert	az	orvos	esetleg	a	terület	másik	végén	tar-
tózkodik,	indokolatlan	hívás	miatt.	A	sok	indo-
kolatlan	és	banális	ellátási	kívánság	a	dolgozókat	
–	akik	egyébként	munkájukat	többnyire	túlórá-
ban	végzik	–	fárasztják,	frusztrálják,	ezért	köny-
nyebben	véthetnek	ellátási	hibákat.	Ha	az	ügye-
letesek	az	indokolatlanságot	szóvá	teszik,	nem	
egyszer	fenyegetett	helyzetbe	kerülnek,	gyak-
ran	kockáztatják	testi	épségüket	is.

A	sok	indokolatlan	igénybevételt	az	ingye-
nesség,	de	a	nehézkesen,	sok	problémával	küz-
dő	alapellátás	is	generálja.	

Az	indokolatlan,	az	úgynevezett	kényel-
mi	ellátásokat	fizetőssé	kellene	tenni,	külö-
nösen	a	nagy	anyagi	kiadást	előidéző	házhoz	
hívásokat.	Jelenleg	ezeket	bárki	mindenfaj-
ta	következmény	nélkül	veheti	igénybe.	Ez	a	
helyzet	tarthatatlan,	és	egyre	romlik.	Sürgős	
központi	segítségre	lenne	szükség,	és	arra,	
hogy	az	idevonatkozó	törvényeket,	előíráso-
kat	mindenki	betartsa	és	mindenkivel	betar-
tassák.		 
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Huszonnégy	esélyegyenlőségi	szakértő	kezd-
te	meg	munkáját	június	végén.	Feladatuk,	
hogy	segítsék	az	önkormányzatokat	a	helyi	
esélyegyenlőségi	programok	elkészítésében.	
A	programok	megléte	–	mint	arról	koráb-
ban	beszámoltunk	–	egy	új	törvénymódosí-
tás	értelmében	feltétele	a	magyarországi	és	
az	EU-s	források	megpályázásának.	Ám	az	új	
jogszabály	még	nem	elfogadott	módosítása	fél	

év	haladékot	ad	a	településeknek	a	program	
elkészítésére,	az	új	határidő	várhatóan	2011.	
január	elseje	lesz.

Szakértő a terepen
A	pályázati	céltól	függően	az	önkormányza-
tok	településként	és	kistérségi	társulásban	is	
elkészíthetik	az	esélyegyenlőségi	programot.	
A	szakértőknek	a	település	méretétől	függő-
en	fizetik	ki	a	munkanapokat	–	mondta	Ko-
vács Ibolya szociálpolitikus,	az	FSZH	főosz-
tályvezetője.	A	tervek	szerint	három	napot	
finanszíroznak	az	ezer	főnél	kisebb	lélekszá-
mú	településeknél,	négy	napot	a	tízezer	fő	
alattiaknál,	ötöt	tízezer	fölött	és	hat	napot	a	
húszezer	főnél	népesebb	városok,	illetve	az	
önkormányzati	társulások	esetén.

Fontos,	hogy	a	szakértők	egymással	és	a	fog-
lalkoztatási	hivatallal	is	folyamatosan	tartsák	a	
kapcsolatot,	hiszen	új	rendszert	járatnak	be,	cél-
szerű	megosztani	a	tapasztalatokat	és	ötleteket	
ellesni	egymástól.	Az	esélyegyenlőségi	program	
elkészítése	egy	ötlépcsős	folyamat,	amelyben	a	
szakértő	az	önkormányzattal,	illetve	az	ott	kije-
lölt	kapcsolattartóval	dolgozik	együtt.	

A	munka	a	helyzetelemzéssel	kezdődik,	
amelyet	az	önkormányzat	készít	el	a	szakér-
tő	segítségével.	Az	elemzést	érdemes	össz-
hangba	hozni	a	település	korábbi	terveiben	
(pl.	antiszegregációs,	oktatási	esélyegyenlő-
ségi,	közfoglalkoztatási	tervekben)	megfo-
galmazottakkal.	A	dokumentumhoz	nem	
kell	külön	felméréseket	végezni,	a	szakértő	
segít	kiválasztani	az	elérhető	és	már	meglé-
vő	adatok	közül	azokat,	amelyek	esélyegyen-
lőségi	szempontból	beszédesek.	A	jelentés	
alapján	a	szakértő	önkormányzati	segítség-
gel	intézkedési	tervet	készít	arról,	hogy	mi-
lyen	hátrányok	felszámolását	kellene	öt	évre	
előre	megtervezni.	A	helyzetelemzést	a	kép-
viselő-testületnek	el	kell	fogadnia,	bár	a	jog-
szabály	lehetőséget	ad	rá,	hogy	a	dokumen-
tumot	az	intézkedési	tervvel	együtt	vigyék	
a	testület	elé.

A	tervből	kiindulva	az	önkormányzat	(fe-
lelőse)	elkészíti	az	esélyegyenlőségi	progra-
mot,	amelyet	ismét	el	kell	fogadtatni	a	képvi-
selő-testülettel.	A	folyamat	végén	a	szakértő	
véleményezi	az	elkészült	programot	és	az	ön-
kormányzat	együttműködését.	Ha	nem	si-
került	közösen	eredményeket	elérni,	az	tük-
röződni	fog	a	véleményben.	Ám	a	negatív	
vélemény	kissé	a	szakértőt	is	minősíti:	vajon	
eleget	tett-e	azért,	hogy	javítson	az	önkor-
mányzat	szemléletén.

Az	elkészült	programok	mellett	a	vélemények	
is	az	FSZH	adatbázisába	kerülnek.	Az	önkor-
mányzat	emellett	regisztrálhatja	az	elkészült	
programot	az	Egyenlő	Bánásmód	Hatóságnál	
(EBH),	amely	hatósági	bizonyítványt	ad	ki	arról,	
hogy	a	program	megfelel-e	a	törvényi	kötele-
zettségeknek.	Az	EBH	pozitív	döntése	a	későb-
biekben	pluszpontot	is	jelenthet	egy	pályázat	
elbírálásánál.	(A	programkészítés	mikéntjéről	
a	www.afsz.hu	oldal	„Út	a	munkához”	menü-
pontjánál	lehet	tájékozódni.)	

Már 133 önkormányzat jelentkezett kirendelt szakértőért, amióta életbe lépett 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítését előíró rendelet. A Foglalkoz-
tatási és Szociális Hivatal (FSZH) megkezdte a szakemberek kiküldését, akik el 
is kezdték a munkát. De miben segíthetnek a szakértők, és hogyan lehet meg-
valósítható esélyegyenlőségi programot készíteni? Az esélyegyenlőségi elvű 
támogatáspolitikáról szóló cikksorozatunk második részében sikeres önkor-
mányzati példákat mutatunk be – kedvcsinálóul a programíráshoz.

Szakértők bevetésen 
Készülnek a helyi esélyegyenlőségi programok

Szerző: Karsay Márta
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A	szakértőket	az	FSZH	arra	kéri,	hogy	a	ren-
delkezésükre	álló	időben	minél	több	érintet-
tel	egyeztessenek.	Ugyanakkor	nem	szabad	
belefolyniuk	a	politikai	ügyekbe,	helyi	érdek-
ellentétekbe,	nem	tanácsos	részt	venniük	tes-
tületi	üléseken,	mediátorként	nem	léphetnek	
fel	–	mondta	Kovács	Ibolya.	„A	szakértők	
kompetenciája	odáig	terjed,	ameddig	az	ön-
kormányzat	szeretne	valamit	tenni”	–	fogal-
mazott,	érzékeltetve,	hogy	a	program	ered-
ményessége	milyen	nagy	mértékben	függ	a	
település	hozzáállásától.

A jó program
A	jó	esélyegyenlőségi	program	nem	az	asztalfi-
óknak	készül,	ezért	nem	is	markol	sokat.	A	szak-
értőket	úgy	képezték	ki,	hogy	az	önkormányzat-
tal	közösen	reálisan	–	a	település	lehetőségeit	és	
a	hátrányos	helyzetűek	igényeit	figyelembe	vé-
ve	–	gondolják	végig	azokat	az	intézkedéseket,	
amelyek	a	három	célcsoport	„esélyegyenlősíté-
sét”	szolgálják.	Sok	esetben	ez	a	már	működő	
gyakorlatok	összegyűjtését	és	rendszerbe	fog-
lalását	is	jelentheti,	ami	nem	kerül	pénzébe	az	
önkormányzatnak,	sőt	hatékonyabb	működést	
segít	elő.	Ez	lehet	például	egy	kulturális	rendez-
vénysorozat,	amely	a	többségi	társadalom	érzé-
kenyítését	szolgálja	a	fogyatékossággal	élők,	a	
nők	vagy	a	mélyszegénységben	élők	iránt.	Plusz	
pályázati	forrásokhoz	is	juthat	a	település	azzal,	
hogy	a	már	létező	gyakorlatokat	intézkedésekben	
fogalmazza	meg.	Kovács	Ibolya	szerint	a	„kis	lé-
pésektől	a	nagyig	kell	eljutni”:	olyan	kisebb	ügye-
ket	is	be	lehet	vinni	a	programba,	amelyeknek	
esetleg	már	hagyománya	van	az	iskolában,	pél-
dául	a	kamaszoknak	szóló	felvilágosító	órákat.	
Sok	esetben	éppen	a	meglévő	gyakorlatok	tuda-
tosítása,	vagy	a	kis	kezdő	lépések	erősítik	meg	a	
települési	döntéshozók	önbizalmát	és	csinálnak	
kedvet	a	komplexebb	változásokhoz	–	tette	hoz-
zá	a	téma	egy	másik	szakértője.

Magyarországon	jellemző,	hogy	programsze-
rűen	gondolkodnak	a	települések:	ha	valamilyen	
célra	pénzt	szereztek,	akkor	az	intézkedés	addig	
tart,	ameddig	a	forrás.	Ha	elfogy	a	támogatás,	
felhagynak	a	helyes	gyakorlattal,	nem	jellemző	
a	fenntarthatóság.	Az	esélyegyenlőségi	program-
ban	ezeket	a	félbehagyott	ügyeket	is	újraszervez-
hetik	a	korábbi	résztvevők	segítségével,	új	pályá-
zati	pénzeket	kereshetnek	a	célok	mellé.

A	jó	program	tehát	apró,	de	megvalósítha-
tó	lépéseket	tartalmaz,	az	intézkedések	mellé	
rendelt	pénz	pedig	nem	feltétlenül	saját	for-
rásból	származik.	Az	önkormányzat	rálát	a	
várható	kistérségi	felzárkóztató	programok-
ra,	ennek	megfelelően	a	programban	azt	is	
vállalhatja,	hogy	két	éven	belül	rendezi	a	te-
repet,	és	majd	pályázik	egy	olyan	program-
ra,	ami	például	egy	romatelep	felszámolásá-
nak	a	megtervezését	célozza	–	hozott	példát	
az	FSZH	főosztályvezetője.	Az	is	nagy	szó,	
ha	egy	amúgy	magára	hagyott	önkormány-
zat	idáig	eljut	szemléletében.

Az érintettek
Cikkünk	előző	részéhez	több,	esélyegyenlősé-
gi	ügyekben	járatos	szakértőt	megkérdeztünk.	
Szerintük	nincs	általános	recept	a	sikeres	és	
megvalósítható	programra,	minden	település	
más	adottságokkal	rendelkezik.	Célszerű,	hogy	
a	programkészítők	minden	érintettel	egyeztes-
senek:	az	önkormányzat	illetékesei	mellett	a	
kisebbségi	önkormányzattal,	az	intézményve-
zetőkkel,	a	civil	szervezetekkel,	a	szülőkkel,	a	
pedagógusokkal,	az	egészségügyi	dolgozókkal,	
a	rendőrökkel,	a	polgárőrökkel	és	akár	a	po-
tenciális	munkaadókkal,	tehát	a	versenyszféra	
környékbeli	képviselőivel	is.

Az	intézményi	szereplőkkel	és	a	többsé-
gi	társadalommal	is	meg	kell	értetni,	hogy	
az	esélyegyenlőségi	szempontok	érvényesí-
tése	hosszú	távon	csökkenti	a	társadalmi	fe-

szültségeket,	növeli	az	aktívak	számát,	ezáltal	
pénzt	takarít	meg	a	településnek,	sőt	előké-
szíthet	egy	olyan	időszakot,	amikor	a	jelenleg	
kisebbségben	lévők	lesznek	a	többség.	Elen-
gedhetetlen,	hogy	az	intézkedések	kidolgo-
zói	egyenrangú	partnernek	tekintsék	azokat,	
akiknek	az	életén	az	esélyegyenlőségi	prog-
rammal	javítani	szeretnének.	A	jó	program	
kicsit	olyan,	mint	a	sportolás:	hamar	bele	le-
het	jönni,	és	mindig	van	hová	fejlődni.
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TANODA éS ISKOLABUSZ

XIII. kerület – tanfolyammal  
a befogadásért 
A	XIII.	kerületi	önkormányzatot	tanodájáért	
díjazták	2009-ben	a	TÖOSZ	Példátadó	gyakor-
latok	pályázatán.	Az	önkormányzat	hozzáállá-
sát	az	is	mutatja,	hogy	az	oktatási	és	a	szociális	

osztály	dolgozói,	valamint	a	védőnők	romoló-
giai	képzésen	vettek	részt,	hogy	cigány	ügyfe-
leik	problémáit	jobban	megértsék,	és	ezáltal	
munkájukat	hatékonyabban	tudják	ellátni.	A	
tanfolyamon	értették	meg	azt	is,	hogy	a	ro-
mákkal	kapcsolatos	intézkedések	csak	akkor	
hatékonyak,	ha	partnernek	tekintik	és	bevon-
ják	őket	a	döntésekbe	–	mondta	Karácsonyi 
Magdolna, a	szociális	osztály	vezetője,	aki	a	
kerületi	tanoda	ügyét	koordinálta.	

A	tanoda	létrehozásával	a	kerületi	ön-
kormányzat	és	a	cigány	kisebbségi	önkor-
mányzat	(CKÖ)	több	célnak	is	megfelelt:	
egyrészt	gondoskodtak	ötven	hátrányos	
helyzetű	gyermek	oktatási	esélyeinek	javí-
tásáról,	másrészt	állást	adtak	három	roma	
és	egy	nem	roma	munkanélkülinek.	A	ta-
noda	egész	évben	működik,	de	a	szabadidős	
programok	szervezésében	a	nyárra	kon-
centráltak,	hogy	kevesebb	csellengő	gye-
rek	legyen	az	utcán.	Megszervezték	a	nyári	

étkeztetést	is,	a	nyári	szünet	első	napjától	
iskolakezdésig	önkormányzati	normatívá-
ból	minden	nap	egy	tál	meleg	étel	jutott	a	
gyerekeknek.	A	tanodát	a	kisebbségi	önkor-
mányzat	helyiségében	alakították	ki,	hang-
súlyozottan	nem	az	iskolában,	hogy	a	gyere-
kek	nagyobb	kedvvel	járjanak	oda.	Tanodai	
segítséggel	a	pótvizsgára	kötelezett	gyerme-
kek	átmentek	a	vizsgán.

A	siker	titka	éppen	a	terv	összetettségé-
ben	rejlik	–	ügyes	szervezéssel	egy	rend-
szerbe	vonták	az	önkormányzat	különféle	
feladatait	és	az	azokhoz	járó	normatívákat,	
így	kevesebb	forrást	igényelt	a	projekt,	amit	
idén	nyáron	is	gond	nélkül	tudnak	folytat-
ni.	A	CKÖ	nemcsak	a	projekt	előkészítésé-
ben	vett	részt	és	a	helyet	adta,	munkatársa	
végig	jelen	volt	a	tanodában	és	a	gyerekek	
magatartására	figyelt.	Karácsonyi	Magdol-
na	szerint	elengedhetetlen	volt	a	kisebbsé-
gi	önkormányzat	bevonása	–	ami	a	kerü-

Honnan jöttek a szakértők? Az	esélyegyenlőségi	szakértők	májusban	intenzív	képzésen	estek	
át	a	Kormányzati	Személyügyi	Szolgáltató	és	Közigazgatási	Képzési	Központ	(KSZK)	szervezésében.	
A	tanfolyamra	százhatvanan	jelentkeztek,	közülük	első	körben	harmincat	válogatott	ki	a	KSZK	és	az	
FSZH,	három	fő	kompetenciát	–	a	kommunikációs	készséget,	a	felelősségtudatot	és	a	problémameg-
oldást	–	figyelembe	véve.	Az	esélyegyenlőségi	szakértői	képzésre	kétéves	szakmai	múlttal	lehetett	
jelentkezni,	a	résztvevők	főként	közoktatási,	szociális,	családvédelmi	szakmai	háttérrel	érkeztek.

A	hétnapos	képzés	egyik	célja	az	volt,	hogy	a	szakértők	az	esélyegyenlőségi	program	három	
célcsoportjáról	–	a	mélyszegénységben	élők,	a	nők	és	a	fogyatékosok	–	megszerezzék	a	szükséges	
ismereteket,	azaz	megismerjék	az	érintett	csoportokat,	hátrányaikat.	A	tananyagot	a	Szociális	és	
Munkaügyi	Minisztérium	dolgozta	ki	szakértők	közreműködésével.	A	jelentkezők	záró	szakdol-
gozatot	készítettek,	és	júniusban	vizsgán	adtak	számot	tudásukról.	

Az	első	etap	lezárultával	az	FSZH	és	a	KSZK	értékeli	a	tapasztalatokat.	Elképzelhető,	hogy	az	
őszi	időszakban	változtatnak	a	képzésen,	az	érzékenyítéstől	a	programkészítés	felé	tolva	a	hang-
súlyt.	Összesen	260	esélyegyenlőségi	szakértő	kiképzését	tervezik.

A	májusi	képzés	harminc	résztvevőjéből	huszonnégyen	vizsgáztak	le	sikeresen	és	kerültek	be	
az	FSZH	szakértői	adatbázisába.	A	szakértők	meg	is	kezdték	a	munkát	június	végén.		Kirendelésük	
logisztikai	feladat	is,	hiszen	egyelőre	főként	a	keleti	országrészből	jelentkeztek	önkormányzatok,	
míg	a	szakértők	egy	része	a	Dunántúlon	él,	utaztatásukat	pedig	az	ÁROP-os	keretből	állják.

Közös pont
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letben	egyébként	is	gyakorlat.	A	hatékony	
intézkedésben	segített	az	is,	hogy	a	kerü-
letben	nagyon	jó	az	ágazatok	és	intézmé-
nyek	együttműködése	–	negyedévente	in-
tézményvezetői	kerekasztalnál	beszélik	meg	
a	bonyolult	témákat.

Mohács – visszafordítani a szegregációt 
A	Példátadó	gyakorlatok	pályázatán	szintén	
2009-ben	díjazták	Mohács	városát,	ahol	az	
oktatásban	komoly	átszervezéssel	érték	el	
az	integrációt.	Az	önkormányzat	a	2008-as	
beiskolázás	előkészítésekor	szembesült	az-
zal,	hogy	a	belvárosi	Széchenyi	István	ÁMK	
spontán	szegregálódott.	A	keleti	városrész-
ben	lakó,	halmozottan	hátrányos	helyzetű	
–	többségében	roma	–	népesség	kizárólag	a	
Széchenyibe,	míg	a	többiek	a	város	más	isko-
láiba	akarták	beíratni	gyerekeiket.

A	fenntartónak	gyorsan	kellett	cselekednie:	
a	Duna	jobb	partján	elterülő	városrészt	egy	
beiskolázási	körzetté	minősítette,	és	az	intéz-
ményeket	a	Széchenyi	alá	integrálta,	így	létre	
jött	a	Mohács	Térségi	ÁMK.	A	regionális	ope-
ratív	program	(ROP)	jelentős	fejlesztési	keret-
tel	támogatta	azokat	a	településeket,	amelyek	
a	közoktatási	feladatokat	több	intézmény	–	
iskolák,	óvodák	és	bölcsődék	–	mikrotérségi	
képzési	központba	tömörítésével	valósítják	
meg.	A	baranyai	város	ezt	a	célt	kötötte	ösz-
sze	a	szegregáció	megszüntetésével	–	amely	
egyébként	feltétele	volt	a	ROP-pályázaton	va-
ló	indulásnak.

Az	első	osztályba	készülő	tanulókat	újra-
osztották	úgy,	hogy	minden	osztályba	4-5	
halmozottan	hátrányos	helyzetű	kisgyerek	

került.	A	számos	érdeket	sértő	intézkedést	
széles	körű	tájékoztatással	készítették	elő	
–	mondta	Käszné Lebő Zsuzsanna okta-
tásért	felelős	alpolgármester,	az	ügy	ko-
ordinátora.

Lebő	Zsuzsanna	saját	gyermeke	példáját	
is	felhozta	a	kétkedő	szülőknek:	ő	az	egyet-
len	nem	hátrányos	helyzetű	
gyerekként	járt	egy	olyan	osz-
tályba,	ahol	a	diákok	fele	hal-
mozottan	hátrányos	helyze-
tű	(„három	hás”)	volt.	Mégis	
kiemelkedő	volt	a	teljesítmé-
nye,	tehát	a	visszahúzás	vád-
ja	nem	állt	meg.	A	szülőkkel	
nehezen,	de	sikerült	megér-
tetni,	hogy	a	város	jövőjét	az	
biztosítja,	ha	az	oktatási	rend-
szerből	munkaképes	fiatalok	
kerülnek	ki,	akiket	nem	má-
soknak	kell	eltartaniuk	a	ké-
sőbbiekben.	A	cigány	szülők	
között	is	nagy	volt	az	ellen-
állás,	amit	az	önkormányzat	
azzal	is	igyekezett	eloszlat-
ni,	hogy	iskolabuszt	indított	
a	távolabb	lakó	gyerekek	fu-
varozására.	Az	első	évben	ta-
pasztalt	szülői	ellenkezés	a	
második	évre	szinte	teljesen	
megszűnt	a	romák	és	a	nem	
romák	részéről	is.

Az	intézkedés	megvalósítá-
sába	az	önkormányzat	igye-
kezett	minél	több	szereplőt	
bevonni:	a	pedagógusokat,	a	

kisebbségi	önkormányzatot.	Külső	segítsé-
get	is	igénybe	vettek:	néhány	egyeztetésen	
részt	vett	egy	tanácsadó	cég	munkatársa	és	
besegített	az	integrált	pedagógiai	rendszer	
minisztériumi	felelőse	is,	de	az	önkormány-
zat	végül	arra	jutott,	hogy	egyedül	kell	meg-
oldania	a	problémát.

Képjegyzék:
Mosolygó lányok Moldova Zsolt (14) Románia (26. oldal)
A boldogság egy meleg fegyver Maria Krasteva (18) Bulgária (27. oldal)
ruzenka Lukas Houdek (24) Bosznia-Hercegovina (28. oldal)
Megállítom a világot és elolvadok veled Martina Mitrovic (17) Szerbia (28. oldal)
Láthatod a szeretetet... Fábiánffy Tamás (18) Szlovákia (28. oldal)

Közös pont



– Milyen volt Öcsöd 25 évvel ezelőtt? 
–	A	nyolcvanas	évek	közepén	Öcsödön	a	

lakosság	száma	4800	fő	volt,	ami	sajnos	az-
óta	folyamatosan	csökken.	(Ma	már	csak	
3670	fő.)	Az	egész	településen	összesen	két	
utcaszakaszon	volt	szilárd	burkolat,	körül-
belül	800	méter	hosszúságban.	A	vezetékes	
ivóvízellátás	már	akkor	ki	volt	építve.	Az	is-
kolai	oktatás	négy	telephelyen	történt,	egy	
telefonhívásra	pedig	néha	egy	fél	napot	kel-
lett	várni.	Az	emberek	általában	a	mezőgaz-
daságból	éltek.	Nem	volt	ennyire	rohanó	az	
élet,	s	kedvezőbbek	voltak	a	megélhetési	le-
hetőségek,	az	emberek	jobban	tudtak	gon-
doskodni	magukról.

– Hogyan birkózott meg a feladattal, a me-
zőgazdasági gépészet elég távol áll a köz-
igazgatástól?
–	A	közigazgatás	valóban	egészen	más	te-

rület.	De	1985.	június	21-i	tanácselnökké	vá-
lasztásom	előtt	öt	évig	voltam	tanácstag.	Volt	
módom	megismerni	a	település	problémáit.	
Megválasztásom	után	Veszprémben,	az	Ál-
lamigazgatási	Főiskolán	háromszor	két	hetes	
tanfolyamon	vettem	részt.	Azonban	úgy	érez-
tem,	hogy	a	munkámhoz	szükséges	elvégez-
nem	az	Államigazgatási	Főiskolát	is.
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A legfontosabb az emberismeret
Szerző: Séráné Domokos Györgyi 

Molnár Bálint 25 éve Öcsöd nagyközség első embere. 1985-től ta-
nácselnök, 1990 óta polgármester. Eredeti szakmája mezőgazda-
sági gépész, majd elvégezte az Államigazgatási Főiskolát, 1988-
ban tett sikeres államvizsgát igazgatás-szervezőként. Vele beszél-
gettünk az elmúlt negyedszázad gondjairól, eredményeiről – és a 
tervezett hetedik ciklusról.

– Mit jelentett a település életében a rend-
szerváltás?
–	Jelentős	változásokat	hozott	a	tulajdonvi-

szonyokban	és	a	közigazgatásban	is.	Létrejöt-
tek	az	önkormányzatok,	a	privatizációval	át-
alakult	a	birtokrendszer,	de	Öcsödön	két	évet	
késett	a	földek	magántulajdonba	adása,	mert	
néhány	magángazda	megtámadta	a	törvénye-
sen	megállapított	kárpótlási	földalapot.	Végül	
azonban	a	Legfelsőbb	Bíróság	helybenhagyta	
az	eredeti	földalap	nagyságot,	és	így	már	nem	
volt	akadálya	a	földek	kiosztásának.	Ezzel	a	helyi	
mezőgazdasági	termelőszövetkezet,	mint	leg-
nagyobb	foglalkoztató,	megszűnt.	Az	emberek	
nehezen,	vagy	egyáltalán	nem	találtak	munkát.	
Az	önkormányzatnak	a	sok	munkanélküli	és	
segélyezett	ellátása	nagy	terhet	jelentett.

– Hogyan fejlődött tovább a falu az önkor-
mányzati rendszerben?
–	A	mindenkori	képviselő-testülettel	min-

den	évben	elkészítettük	az	önkormányzat	fej-
lesztési	terveit	és	a	költségvetését.	Igyekeztünk	
minden	fejlesztést	pályázati	támogatásból	
megvalósítani.	Az	útépítésekhez	a	saját	erőt	
legtöbbször	a	lakosság	segítségével	teremtet-
tük	elő.	Ma	már	összesen	18	kilométer	hosz-
szú	szilárd	burkolatú	utunk	van.

A	legkritikusabb	szakaszokon	felújítottuk	
a	belvízelvezető-csatornákat.	Bővítettük	az	
ivóvízellátó-rendszert,	új	kutat	fúrattunk,	
és	új	víztornyot	építtettünk.	A	közvilágítást	
energiatakarékos	lámpatestekre	cseréltük	az	
egész	faluban	–	az	önkormányzat	összes	in-
tézményében	is.

Sikerült	vezetékes	gázszolgáltatással	ellátni	
a	települést,	és	sokat	dolgoztunk	azon,	hogy	
kiépüljön	a	telefonhálózat	a	község	egész	terü-
letén	–	ezzel	együtt	nagyon	sok	lakásba	elju-
tott	az	internet-	és	a	kábeltelevíziós	szolgálta-
tás	is.	Energiatakarékos	szemlélettel	újítottuk	
fel	intézményeinket	is.

Nemzeti	ünnepeink	megünneplésének	
méltó	helyeként	II.	világháborús	emlékmű-
vet,	Petőfi-szobrot	állítottunk,	és	kopjafá-
kat	az	aradi	vértanúk	tiszteletére	a	Kossuth	
téren.	

2000-ben	megszüntettük	a	szeméttelepet,	
és	megszerveztük	a	rendszeres	szemétszállí-
tást.	A	kommunális	feladatokhoz	munkagé-
peket	vásároltunk,	szintén	pályázati	forrásból.	
2006-ban	a	szippantott	szennyvíznek	tisztító-
telepet	építettünk.A	település	vagyona	az	el-
múlt	negyedszázadban	jelentősen	növekedett,	
jelenleg	2	milliárd	271	millió	forint.

– Az önkormányzati munka mellett milyen 
társadalmi feladatokat lát el?
–	Mindig	nagyon	fontosnak	tartottam	az	

információszerzést,	a	kapcsolatok	kiépíté-
sét	és	ápolását.

A	rendszerváltás	utáni	első	és	harmadik	
ciklusban	megyei	önkormányzati	képvise-
lő	és	megyei	munkaügyi	tanácstag	voltam.	
A	Kunszentmártoni	Kistérségi	Társulás	el-
nökeként	dolgozom.	A	Jász-Nagykun-Szol-
nok	Megyei	Területfejlesztési	Tanácsban	
három	ciklusban	voltam	tag,	ahol	jelentős	
pályázati	támogatásokról	döntöttünk.	Je-
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lenleg	is	én	vezetem	a	tanács	mellett	műkö-
dő	ellenőrző	bizottságot,	amely	a	korábban	
adott	támogatások	felhasználását	ellenőr-
zi,	és	viszi	a	tanács	elé.	Úgy	vélem,	ezek	a	
megbízatások	eddigi	munkám	megbecsü-
lését	is	jelentik.

– Elindul újra az őszi önkormányzati vá-
lasztásokon polgármesterjelöltként?
–	Igen.	Az	eltelt	25	év	alatt	a	lakosság	bizal-

mát	és	támogatását	mindig	megkaptam.	Ér-
zek	magamban	annyi	ambíciót,	energiát,	hogy	
még	egy	ciklusban	kamatoztassam	az	ismere-
teimet,	a	kapcsolati	tőkét	és	a	megszerzett	ru-
tint.	Aztán	ott	van	a	megkezdett	három	nagy	
beruházás	befejezése	is.	

– Ön szerint kiből válhat jó polgármester? 
–	A	polgármesterség	nemcsak	társadal-

mi	funkció,	hanem	olyan	sokrétű	szakma,	
amit	megfelelő	alapképzettség	birtokában	meg	
kell	tanulni,	és	folyamatosan	követni	is	kell	a	
változásokat.	Elvárható	a	felsőfokú	–	lehető-
leg	közigazgatási	–	végzettség.	Legfontosabb	
azonban	az	emberismeret,	a	jó	vezetői	és	szer-
vezői	készség.	

– Hogyan látja az utódlását?
–	Keresem	azt	a	személyt,	akinek	van	tehet-

sége,	önbizalma	a	tisztég	betöltésére.	Szívesen	
fel	is	készíteném	a	feladat	továbbvitelére,	ami-
re	a	most	megváltoztatott	jogszabályok	lehe-
tőséget	adnak,	egy	külsős	alpolgármester	be-
emelhető	a	testületbe.	Úgy	vélem,	legalább	egy	
ciklusnyi	testületi	tagság	szükséges	annak,	aki	
polgármesteri	munkát	szeretne	vállalni.

– Milyen aktuális problémákkal küzd a te-
lepülés?
–	Az	önkormányzat	legfontosabb	feladata	a	

lakosság	ellátása,	az	idősek	és	a	rászorultak	tá-
mogatása,	a	munkanélküliek	munkához	segí-
tése	–	munkahelyteremtéssel,	közmunkával	és	
közcélú	foglalkoztatással	–,	az	iskolák,	óvodák	
fenntartása,	működtetése,	az	egészségügyi	el-
látás,	az	egészséges	ivóvíz	biztosítása,	a	telepü-
lés	tisztán	és	rendben	tartása.	Sajnos	ezeknek	
a	feladatoknak	a	központi	finanszírozása	nem	
kielégítő.	Kevés	a	munkahely,	így	adók	formá-
jában	nem	tudjuk	növelni	saját	bevételeinket.	
Ez	persze	országos	probléma,	nem	csak	öcsö-
di.	Nálunk	a	munkahelyek	hiányát	sajnos	az	
okozza,	hogy	a	település	nehezen	érhető	el,	és	
kevés	a	szakképzett	munkaerő.	Ezen	a	prob-
lémán,	mint	kistérségi	elnök,	„közmunka	pá-
lyázatokkal”	próbálok	segíteni.

– A mai gazdasági helyzetben hogyan lát-
ja a település jövőjét?
–	A	nehéz	helyzetben	sem	szabad	letennünk	

arról,	hogy	a	települést	a	lakosság	igényeinek	
megfelelően	továbbfejlesszük.	Egyetlen	lehető-
ségünk	az	uniós	és	a	hazai	források	megszerzé-
se	pályázati	úton.	Jelenleg	három	nagy	fejlesz-
tésünk	van	folyamatban	uniós	forrásból.	

Fontosnak	tartom	a	lakosság	komfortérze-
tének	javítását,	ezen	belül	a	szennyvízcsator-
na-hálózat	kiépítését,	a	2006-ban	felépített	

szennyvíztisztító-telep	bővítését,	melynek	
első	ütemére	2009-ben	pályázati	támogatást	
nyertünk.	Folyamatban	van	a	második	for-
dulós	pályázat	beadása,	pozitív	döntést	kö-
vetően	jövőre	szeretnénk	a	kiviteli	munká-
kat	elkezdeni.

A	lakosság	jogosan	igényli	az	egészséges,	jó	
minőségű	ivóvizet,	az	ezt	szolgáló	beruházás	
első	ütemére	pályázatot	nyertünk,	amelyben	
a	tervek	és	az	engedélyek	elkészítése	szerepel;	
a	második	körre,	június	végén	adtuk	be	a	pá-
lyázatot.	A	kivitelezés	megvalósítására	létre-
hoztuk	a	Tiszazugi	Ivóvízminőség-javító	Tár-
sulást,	melynek	13	település	a	tagja.	A	várható	
kezdés	szintén	2011.

Törvényi	előírás	az	elhagyott	szemétlera-
kó-telepek	környezetvédelmi	előírásoknak	
megfelelő	rekultivációja.	Ennek	első	üte-
mére,	19	település	20	szemétlerakójának	re-
kultivációs	előkészítésére,	szintén	pályáza-
tot	nyertünk,	melynek	Öcsöd	a	gesztora.	A	
második	ütemre	2011-ben	adjuk	be	a	pályá-
zatot.	Itt	szintén	társulást	kell	alapítanunk	
a	kivitelezésre

Ez	a	három	munka	közel	hárommilliárd	fo-
rint	értékű	–	Öcsöd	megközelítőleg	hat	évi	
költségvetésének	felel	meg	–,	megvalósulása	
nagyközségünk	infrastrukturális	fejlesztésé-
ben	történelmi	mérföldkőnek	számít.

A	hagyományos	energiahordozók	áremel-
kedése	miatt	tovább	keressük	a	megoldást	
azok	kiváltására.	A	pellet	fűtés	alkalmazá-
sát	tovább	szélesítjük,	és	a	fűtőanyag	hely-
beli	előállítását	megszervezzük.	Szükséges	
lenne	a	geotermikus	energia	hasznosítását	
is	vizsgálni.

Tervezzük	külső	vállalkozó	segítségével	egy	
biogázüzem	megépítését,	amely	elektromos	
áramot	termelne,	és	a	melléktermékéből	pel-
let	készülne,	a	hulladékhővel	pedig	intézmé-
nyeket	fűtenénk.	 	

Legnagyobb hobbim a borkészítés. Eger mellett, Bükk-
zsércen 17 éve termelek szőlőt, amiből a fiammal bort ké-
szítünk. Chardonnay borunkkal többször nyertünk a te-
rületi borversenyen aranyérmet. A közelmúltban pedig 
a tavalyi borunk lett Nagy Aranyérmes.
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Amikor	öt	évvel	ezelőtt	fennállt	annak	a	veszé-
lye,	hogy	a	Kincstári	Vagyonkezelő	Igazgatóság	
a	Békés	Megyei	Önkormányzat	képviselő-tes-
tületének	a	tulajdonába	adja	ingyen	a	kastélyt,	
a	polgármester	még	tüntetést	is	szervezett.	At-

tól	tartott,	hogy	a	megye	amerikai	vállalkozók	
kezébe	adja	jó	pénzért,	de	végül	kiderült,	hogy	
az	Ybl	Miklós	tervei	szeint	1875	és	1879	között	
német	neoreneszánsz	stílusban	emelt	épület	
szerepel	a	kulturális	szempontból	jelentős	kas-
télyok	listáján,	vagyis	nem	adható	el.

A	hozzáértők	szerint	az	Alföldön	csupán	a	sza-
badkígyósi	mérhető	a	gödöllői	Grassalkovich-kas-
télyhoz.	Még	az	(első)	Orbán-kormány	idején	újí-
tották	fel	100	millió	forint	állami	támogatás	révén	
brazíliai	palával	a	tetőszerkezetet	és	a	két	tornyot.	
Jelenleg	a	megyei	közgyűlés	fenntartásában	lévő	
Harruckern	János	Közoktatási	Intézmény	műkö-
dik	a	teljes	felújításra	szoruló	gyönyörű	kastélyban.	
(Gyógyszállóvá	történő	átalakítására	–	a	közeli	
gyulai	Várfürdőre	és	a	békéscsabai	Árpád	fürdő-
re	építve	–	már	a	rendszerváltozás	idején	tervet	
dolgozott	ki	a	békéscsabai	székhelyű,	azóta	már	
megszűnt	Thermál	Invest	Rt.)	A	szabadon	láto-
gatható,	franciakertnek	is	helyet	adó	kastélypark	
1954	óta	természetvédelmi	terület,	része	a	Körös–
Maros	Nemzeti	Parknak,	nyaranta	rendezik	meg	
benne	a	Kígyósi	Kastélyjátékokat.

–	A	lebombázott	Békéscsabai	Felső-mező-
gazdasági	Iskolát	1945	tavaszán	telepítették	át	
az	ókígyósi	Wenckheim-kastélyba,	Szobek	And-
rás	Békés	vármegyei	kommunista	főispán	uta-

sítására	–	mondta	a	háromezer	lakosú	község	
fideszes,	szakmájára	nézve	pedagógus	polgár-
mestere.	–	Tangazdaság	és	gépállomás	létesült	
az	iskola	körül,	majd	állami	gazdaság	kezdte	
meg	működését	a	volt	grófi	birtokon.	Míg	Bé-
kés	megyében	csökkent	a	lakosság	száma	az	el-
múlt	hatvan	évben,	Szabadkígyóson	meghat-
szorozódott.	Részben	a	születések	számának	
növekedése	részben	a	pozitív	bevándorlási	mér-
leg	miatt.	Tizenkét	év	óta	vagyok	polgármes-
ter,	de	ez	a	mostani	ciklus	a	legnehezebb.	Az	
utóbbi	négy	évben	összesen	500	millió	forint	
értékű	pályázatunkat	(elsősorban	utak	építése,	
óvoda	korszerűsítése	stb.)	utasítottak	el,	még-
pedig	indok	nélkül.	Az	első	ciklusban	sikerült	
inkubátorházat	építeni,	több	mint	hatvan	em-
bernek	ad	munkát.

– Az Európai Unió kiemelten támogatja a 
gyógy-idegenforgalom fejlesztését. Mi lenne itt, a 
Jókai Mór által báró Kárpáthy János alakjában 
megénekelt magyar nábob, gróf Wenckheim Jó-
zsef Antal egykori birtokán, ha a települési ön-
kormányzat megvalósíthatná a terveit?
–	Legalább	a	kastély	kezelői	jogát	sze-

retné	megszerezni	a	szabadkígyósi	önkor-
mányzat!	Rögvest	hozzáteszem:	szó	sincs	

Hosszú évek óta dédelgetett álma 
Szabadkígyós (1950. január 1-jéig 
ókígyós) polgármesterének, Balogh 
Józsefnek, hogy a műemlék Wenck-
heim-kastély kezelői joga a helyi ön-
kormányzat kezébe kerüljön. Most 
ismét abban reménykedik, hogy az 
álom végre megvalósulhat, és funkció-
váltással a gyönyörű kastélyt magas 
turisztikai besorolású gyógyszállóvá 
alakíthatják.

A helyzet  
fogságában
Szerző: Dányi László újságíró
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Szereti,	ha	meg	vannak	elégedve	az	embe-
rek	a	környezetében,	örül,	ha	sikerül	valami	
problémát	megoldani.	Ez	motiválja	a	napi	
munkában,	ahogy	ő	fogalmaz:	valójában	
ez	adja	meg	a	polgármesteri	munka	szép-
ségét.	Itt	mindenhez	érteni	kell,	bármilyen	
gonddal	keressenek	meg	–	kicsit	pszicholó-
gus,	orvos,	tanácsadó	vagyok	egy	személy-
ben.	A	polgármester	szemlélete	a	12	fős	kép-
viselő-testület	munkájára	is	kihat.	Nincs	
széthúzás,	a	hivatásukat	tekintve	orvosok,	
tanárok,	vállalkozók,	könyvelő	és	munkás	
alkotta	csapat	egy	emberként	teszi	a	dol-
gát,	a	négyezer	lelkes	nagyközség	érdekeit	
szem	előtt	tartva.

Szajolt	kettészeli	a	4-es	számú	főút.	Előnye	
is,	hátránya	is	van	ennek	–	mondja	a	polgár-
mester.	Az	átutazó	bűnözők	„dolgukat	vé-
gezve”	sajnos	gyorsan	kereket	tudnak	olda-
ni	a	kétszer	két	sávos	pályán.	Ez	a	hátránya,	
illetve	az	is,	hogy	a	két	oldalon	fekvő	telepü-
lésrész	sosem	tudott	összenőni	igazán.	Sőt!	

A Szolnok melletti Szajol nagyközség polgármestere, Szöllősi József első 
ciklusának vége felé jár, mielőtt azonban 2006-ban beült volna a polgár-
mesteri székbe, nyolc éven át önkormányzati képviselőként gyűjtött tapasz-
talatokat a köz szolgálatában. Civil szakmáját tekintve egyetemet végzett 
földrajz-hittan szakos tanárból lett faipari szakember, üzemvezető, majd 
faluvezető. Vagyis az üzleti élet, a vállalkozói világ is közel áll hozzá. 

Horgászok kedvence  
a szajoli Holt-Tisza

A kettészelt 
település

Az	Újtelep	és	a	falu	ma	is	külön	létezik,	a	fő-
út	egyik	oldaláról	a	másikra	csak	nagy	ritkán	
mennek	át	a	lakosok,	hiszen	sokáig	minden-
ből	kettő	volt.	Két	iskola,	két	óvoda	működött	
Szajolban.	A	települést	megosztó	egyetlen	
lámpás	útkereszteződés	sem	mindig	bizton-
ságos.	A	piros	jelzést	éjjel	sok	kamionos	fi-
gyelmen	kívül	hagyja,	ilyenkor	életveszélyes	
az	átkelés,	ha	valaki	nem	a	biztonságos	alul-
járót	választja.

Ami	hátrány,	az	előny	is.	Szajol	a	főút	ré-
vén	jól	megközelíthető.	Nyolc-tíz	perc	alatt	
be	lehet	érni	innen	a	szolnoki	kórházba,	a	fő-
város	csupán	egy	óra	húsz	percnyi	autóútra	
van.	Mint	fontos	vasúti	csomópont,	vonat-
tal	is	jól	megközelíthető	minden	irányból.	
A	négyezres	népességszám	évek	óta	állan-
dó,	nem	csökken.	Annak	ellenére,	hogy	a	60	
éven	felüliek	száma	viszonylag	magas,	meg-
haladja	a	félezer	főt.	Egyre	több	a	betelepü-
lő	fiatal	család,	egész	utcányi	közművesített	
telkeket	kínál	megvételre	jelenleg	is	a	hely-

Kép és szöveg: Simon Cs. József újságíró

arról,	hogy	szorgalmaznánk	a	munkahelye-
ket	adó,	presztízsértékű	középiskola	meg-
szűnését,	mindössze	arra	törekszünk,	hogy	
új	épületben	kapjon	helyet.	Ahhoz,	hogy	
a	Wenckheim-kastélyt	gyógyszállóvá	ala-
kíthassuk	át,	uniós	források	elnyerésére	és	
magánbefektetők	bevonására	van	szükség.	
A	második	világháború	óta	érvényben	lévő	
ingyenes	használat	csak	arra	volt	jó,	hogy	
a	kastély	ne	legyen	az	enyészet	martaléka.	
Abban	reménykedem,	hogy	az	új	kormány-
tól	lehetőséget	kapunk	a	helyzetből	való	ki-
törésre,	a	funkcióváltásra,	hiszen	tudom,	a	
községünkben	magas	turisztikai	besorolású	
gyógyszállót	lehetne	megépíteni.	Tisztában	
vagyok	azzal,	hogy	egy	önkormányzat	nem	
képes	szállodát	üzemeltetni	–	szállodalánc	
tagjaként	várhatná	négy-ötcsillagos	szobá-
ival	a	kastély	a	vendégeket.

– Szabadkígyós a Budapest–Békéscsaba–
Bukarest nemzetközi vasúti vonalon helyez-
kedik el, és naponta 28 autóbuszjárat in-
dul innen a megyeszékhelyre, különös, hogy 
sem a MÁV-, sem a Volán-menetrendekben 
nem szerepel.
–	Jelzésértékű,	amit	mond.	Mindenkép-

pen	növelnünk	kell	a	település	múltjának	és	
jelenének	ismertségét.	A	Szegedi	Tudomány-
egyetem	történészeit	már	felkértük	egy	te-
lepülésmonográfia	elkészítésére.	Mégiscsak	
tarthatatlan,	hogy	a	különféle	kiadványok-
ban	az	szerepel:	Szabadkígyós	1950.	január	1.	
óta	létezik.	Éppen	1949–1950	telén	rombol-
ták	le	két	traktorral	azt	az	impozáns	diadal-
ívet,	amelyet	az	átutazóban	lévő	Ferenc	Jó-
zsef	császár	és	Erzsébet	császárné,	Sissi	1857.	
május	25-i	ókígyósi	látogatásának	tiszteleté-
re	emeltek	a	nagymajorban.	Az	önkormány-
zat	támogatásával	újjáépített	diadalívet	2003.	
május	25-én	avattuk	fel.	 
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hatóság	a	régi	településrészen.	Ennek	érde-
kében	a	rendezési	tervet	is	módosították.	A	
Tisza	holtága	halban	gazdag	horgászparadi-
csom,	s	a	rendezett	vízparti	környezet	egy-
re	vonzóbb	a	betelepülők	számára.	A	holtág	
körülöleli	a	Pete-szigetet,	a	környék	még	ér-
tékesebb	lesz,	ha	tőle	észak-keletre	megépül	
majd	az	M4-es	gyorsforgalmi	út.					

Az	utóbbi	években	átlagosan	600-650	
millió	forintból	gazdálkodik	a	nagyköz-
ség.	A	bevételi	oldal	most	150	millió	uni-
ós	pályázati	támogatással	megnőtt,	s	folya-
matban	van	az	általános	iskola	felújítása,	
bővítése.	Szajol	még	a	szerencsésebb	tele-
pülések	közé	tartozik,	mert	viszonylag	je-
lentős	a	vállalkozókat	érintő,	iparűzési	adó	
bevétele:	éves	szinten	150-180	millió	forint.	
Ez	a	pénz	jól	jön	a	kiadási	oldalon,	amire	
az	állami	normatív	támogatások	csökkené-
se	miatt	nagy	szükség	is	van	–	jegyzi	meg	

Szöllősi József.	Aztán	a	pályázati	sikereket	
sorolja.	A	könyvtárban	az	integrált	közös-
ségi	szolgáltató	tér	kialakítására	53	milliót	
nyertek,	de	elkezdődhet	végre	a	régen	várt	
szeméttelepi	rekultiváció,	a	nagy	hagyo-
mányú	vasúti	kör	felújítása	egy	LEADER-
pályázat	révén,	illetve	az	óvoda	ajtóinak,	
ablakainak	cseréje.	A	tiszai	holtág	partren-
dezésére,	csinosítására	már	elköltött	csak-
nem	ötmillió	forinttól	a	horgászturizmus	
fellendülését	várják.

Beszélgetésünk	végén	nem	kerülhetjük	
meg	a	szociális	feszültségeket,	gondokat	
sem.	Szóba	kerül	sok	nyugdíjas	helyi	la-
kos	igénye	az	idősek	nappali	ellátásának	
visszaállítására,	ahol	az	ebéd	és	pihenés	
mellett	közösségben	lehetnének	az	egye-
dülálló	emberek.	A	napközi	 létrehozá-
sa	már	a	következő	önkormányzatai	cik-
lus	egyik	fontos	feladata	lehet	–	mondja	a	

polgármester.	Majd	hozzáteszi:	egyre	na-
gyobb	gond	az	elszegényedés.	Hetente	át-
lag	nyolcan-tízen	is	felkeresik	kölcsönért,	
segítségért,	olyan	adósságcsapdába	esett	
lakosok,	akiknek	utolsó	mentsvára	a	hely-
hatóság.	Hozzák	a	csekkeket	a	több	száz-
ezer	forintos	tartozásról.	Olyanok	jönnek	
be	a	községházára,	akik	lakásában	már	
piros	plomba	van	a	gázon,	vagy	várható	
hogy	kikötik	a	villanyt.	Van	ugyan	az	ön-
kormányzatnak	szociális	segélyezési	kere-
te,	de	az	csak	a	krízishelyzetek	töredéké-
re	–	például	temetésre	–	elég.	Ráadásul	a	
munkaügyi	központ	jelzése	szerint	való-
színűleg	megduplázódik,	százról	kétszáz-
ra	nő	idén	a	tartósan	munka	nélkül	lévők	
száma.		 
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Az	önkormányzatoknak	a	Legjobb	Önkormány-
zati	Gyakorlat	Díj	elnyerésére	2010-ben	az	alábbi	
három	területen	nyílik	lehetősége	pályázni:

Helyi önkormányzati kommunikáció
A	modern	kormányzásban	hatalmas	jelentő-
sége	van	a	kommunikációnak	és	a	kommuni-
káción	keresztül	is	formálódó	társadalmi	tőké-
nek,	együttműködésnek	és	koordinációnak.	A	
megfelelő	kommunikációs	tevékenység	erősíti	
a	települési	szereplők	belső	viszonyrendszerét,	
és	olyan	üzeneteket	juttathat	el	a	településen	
kívüli	világba,	amely	a	település	céljai	mellé	ál-
líthat	másokat.	A	helyi	önkormányzat	sikeré-
nek	egyik	kulcsa	a	kommunikációs	tevékenysé-
gének	színvonala.	A	magyar	települések	gazdag	
eszköztárát	alkották	meg	olyan	kommuniká-
ciós	csatornáknak	és	rendszereknek,	amelyek-
kel	élő	kapcsolatot	alakíthatnak	ki	a	lakosság-
gal	–	a	településen	és	a	településen	kívül.	A	
kommunikáció	a	szolgáltatási	funkciók	része,	
és	gyakran	olyan	tevékenység,	amelyre	külön	
kommunikációs	stratégiát,	felelős	szervezeti	
egységet	és	folyamatosan	működő	intézménye-
ket	(pl.	rendszeres	fórumokat)	hoznak	létre	az	
önkormányzatok.	A	témába	beleillik	minden	
olyan	kommunikációs	tevékenység,	amely	az	

önkormányzat	és	a	külső	szereplők	között	fo-
lyik.	A	helyi	lakossággal,	az	önkormányzat	kül-
ső	partnereivel	megvalósult,	intézményesedett,	
kipróbált	és	már	eredményekkel	rendelkező	
kommunikációs	tevékenységek	pályázhatnak	
sikerrel	ebben	a	témakörben,	további	előnyt	
jelent,	ha	az	szerves	része	az	önkormányzat	
kommunikációs	stratégiájának	is.	Olyan	gya-
korlatokat	keresünk,	amelyek	sikeresen	megal-
kották	azt	a	keretet,	amelyben	az	önkormány-
zat	hatékony	párbeszédet	tud	folytatni	az	ott	
élőkkel	és/vagy	egyéb	partnereivel.	A	gyakor-
latok	egyaránt	vonatkoznak	egyes	szolgáltatá-
sokhoz	kapcsolódó,	vagy	átfogóbb	tartalmú,	
komplex	kommunikációs	rendszerekre,	vagy	
egyes	problémákhoz,	konfliktusokhoz	kapcso-
lódó	kommunikációs	folyamatokra.	Fontos	az,	
hogy	a	gyakorlat	konkrét	és	eredményeiben	is	
megragadható	legyen.	Jelen	kiírásunkkal	azo-
kat	az	önkormányzati	gyakorlatokat	keressük,	
amelyek	„kifelé”	irányulnak,	vagyis	nem	a	hi-
vatalon	belüli	kommunikációs	tevékenységek	
leírását	várjuk	ezúttal.	Olyan	gyakorlatokat	tá-
mogatunk,	ahol	a	részvételi	demokrácia	elve-
in	alapulva	az	önkormányzat	hatékony	pár-
beszédet	folytat	az	ott	élőkkel	és/vagy	egyéb	
partnereivel.	

roma integráció – a társadalmi  
kohézió erősítése
A	téma	idén	már	harmadik	alkalommal	szere-
pel	a	pályázati	kiírásban,	hiszen	Magyarország	
legnehezebb	helyzetben	lévő	kisebbsége	tovább-
ra	is	a	mintegy	nyolcszázezernyi	lakosra	becsült	
cigányság.	Társadalmi	problémaként	a	megol-
dás	felé	vezető	úton	kis	lépésekkel	lehet	csak	
haladni.	A	magyarországi	települések	tekinté-
lyes	részében	javarészt	marginalizált	helyzetű	
cigány	közösségek	élnek,	gyakran	a	településen	
élő	nem	cigány	lakosságtól	szegregáltan.	A	helyi	
közösségek	dinamikus	fejlődése	szempontjából	
kulcsfontosságú	a	romák	társadalmi	és	gazdasá-
gi	integrációja.	Az	integráció	sikerében	megha-
tározó	szerepe	van	a	helyi	önkormányzatoknak	
és	a	közintézményeknek,	valamint	az	általuk	
nyújtott	és	szervezett	helyi	közszolgáltatások-
hoz	(oktatás,	egészségügyi	alapellátás,	szociá-
lis	szolgáltatások,	valamint	a	tömegközlekedés)	
való	egyenlő	hozzáférésnek.	Mivel	a	hátrányos	
helyzetű,	kirekesztett	csoportok	integrációja	új	
elvárásként	és	feladatként	jelenik	meg	a	telepü-
léseken,	ezért	szükség	van	a	helyi	társadalmak	
innovatív	kezdeményezéseire,	amelyek	lehető-
séget	teremtenek	a	roma	és	a	nem	roma	közös-
ségek	közötti	együttműködésre	és	a	közösen	
kitűzött	célok	sikeres	megvalósítására.	Ilyen	
kezdeményezések	kapcsolódhatnak	a	lakóhelyi	
elkülönítés	felszámolásához	(telepfelszámolás,	
deszegregáció),	a	munkaerő-piaci	hátrányok	le-
küzdéséhez,	az	egészségügyi	prevencióhoz,	va-
lamint	a	minőségi	oktatáshoz	való	hozzáférés	
megteremtéséhez,	vagy	megnyilvánulhatnak	a	
helyi	infrastruktúra	javításában,	közösségi	te-
rek	kialakításában.	Ebben	a	témakörben	olyan	
bevált,	komplex	integrációs	programokkal	vagy	
kisebb	projektekkel	érdemes	pályázni,	amelyek	
más	települési	önkormányzatok	számára	adap-
tálhatók.	Fontos,	hogy	a	pályázatok	bemutassák,	
hogyan	történt	a	roma	és	a	nem	roma	közös-
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ségek,	illetve	választott,	vagy	önkéntes	alapon	
szerveződött	képviseletük	bevonása	a	progra-
mokba,	hiszen	csakis	az	ő	részvételükkel	lehet	
a	valóságos	helyi	problémáikat	feltérképezni,	
majd	azokra	megvalósítható	megoldási	javas-
latokat	kidolgozni.	Olyan	megvalósult	jó	példá-
kat	keresünk,	amelyek	kellően	előre-	és	körül-
tekintő	tervezéssel	készültek,	amelyek	a	roma	
és	a	nem	roma	közösségeket	a	település	fejlő-
désének	aktív	és	egyenrangú	feleiként	kezelik,	
innovatívak	a	roma	és	a	nem	roma	közösségek	
viszonyának	javítása	érdekében	(részvétel,	tár-
sadalmi	béke,	esélyegyenlőség,	együttműködés,	
kölcsönös	tolerancia),	és	amelyek	mérhető	vál-
tozásokat	eredményeznek.	Az	újszerűséget	ke-
ressük	a	helyi	roma	és	a	nem	roma	közös	erőfor-
rások	igénybevétele,	felhasználása,	aktivizálása	
terén,	illetve	az	eddigi	rejtett,	vagy	újrafelhasz-
nálható	erőforrásokat	szeretnénk	feltérképez-
ni.	Támogatjuk	azokat	a	kezdeményezéseket,	
amelyeknek	célja	a	roma	és	a	nem	roma	iden-
titás	integrációja	a	helyi	közösség	identitásába,	
a	multikulturális	hagyományok	és	kötődések	
támogatása,	erősítése,	fejlesztése.	Fontos	még	
a	helyi	roma	és	nem	roma	közösségek	egyéni	
és	közösségi	érdekeinek	párhuzamos,	egymást	
erősítő	megjelenítése	a	jó	gyakorlatok	terjesz-
tését	célzó	pályázatokban,	hiszen	az	integráció	
ezt	a	célt	szolgálja.	

A lakóhelyhez való kötődés erősítése
A	témakört	második	alkalommal	hirdetjük	
meg,	tekintettel	az	önkormányzatok	körében	
tapasztalt	népszerűségére.	A	szűkebb-tágabb	
értelemben	vett	lakóhelyhez	való	kötődés	a	
fenntartható	térségfejlesztés	egyik	belső	erő-
forrása.	Az	emberi	közösségek	társadalmi	tér-
hez,	így	a	lakóhelyhez	való	viszonya	ad	irányt	
és	mértéket	a	társadalmi	aktivitásnak.	Erős	
kötődés	esetén	nagyobb	mértékben,	ráadá-
sul	jobb	minőségben	számíthatunk	az	iden-

titással	rendelkező	közösségek	aktivitására	
a	lakóhely	környezeti,	gazdasági,	társadalmi	
feladatainak	megvalósításában.	Ha	egy	tele-
pülés	lakói	erősen	kötődnek	a	lakóhelyükhöz,	
az	egyrészt	a	településen	is	meglátszik,	más-
részt	azt	a	települést	mások	(elszármazottak,	
turisták,	befektetők)	is	szívesen	választják	
tartózkodásuk,	működésük	helyéül.	A	lakó-
helyhez	való	erős	kötődés	oka	általában	az,	
hogy	a	helyiek	figyelnek	egymásra,	számon	
tartják	egymás	erényeit,	gyengéit,	tudnak	el-
származottaikról,	ismerik	hagyományaikat,	
s	a	közösség	életének	formálásakor	minder-
ről	nem	feledkeznek	meg.	A	lakóhelyhez	való	
kötődésben	rejlő	energiáknak,	a	társadalmi	
aktivitásnak	jelentős	szerepük	lehet	a	telepü-

lések	népességmegtartó	erejének	javításában,	
versenyképességük	fenntartásában,	esetleg	fo-
kozásában.	A	lakóhelyhez	kötődés	mértéke	és	
minősége	többnyire	sok	generáció	egymásra	
épülő	tevékenységének	a	kollektív	lenyoma-
ta.	Máshol	már	bizonyítottan	sikeres	kezde-
ményezésekkel	azonban	sokat	lehet	javítani	a	
helyi	közösségek	közérzetén.	Pályázni	olyan	
önkormányzati	akció	gyakorlati	példájával	ér-
demes,	amelynek	révén	élhetőbbé	vált	a	lakó-
hely,	erősödött	az	összefogás,	s	ennek	folytán	
elmélyültebben	kötődnek	településükhöz	az	
ott	élő	lakosok.

A pályázati formanyomtatvány és a kiírás 
teljes szövege elérhető a TÖOSZ honlap-
ján (www.toosz.hu). 
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