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2011. május 15-ig lehet benyújtani az önkormányzati jó gyakorlatokat az alább részletezett
három terület valamelyikére. Az Irányító Bizottság döntésében szerepet játszott, hogy az ünnepélyes díjátadókra a Helyi Önkormányzatok
Napja keretében kerülhessen sor eztán.
Az év első felében az előző pályázati szakasz
nyertes projektjeit mutatják be az önkormányzatok. Ezért a nyertes önkormányzatok nevében
ezúton is szeretnénk meghívni olvasóinkat. Elsőként, 2011. február 22-én, Budapest XIII. kerülete mutatja be a tanodáját „Mi leszek ha nagy
leszek? Közösen a mi XIII. kerületi tanodánkért”
című pályázata alapján. Mohács Város Önkormányzata 2011. február 25-ére hívja meg azokat,
akik érdeklődnek„Az általános iskolai szegregáció megállításának stratégiája” című jó gyakorlatuk iránt. A Pest megyei Hernád 2011. március
1-jén várja az érdeklődőket a „Hőszivattyús fűtés és napkollektoros melegvízellátás a hernádi
napköziotthonos óvodában és általános iskolában” című projektjének bemutatására. Csorváson 2011. április 6-án mutatja be a házigazda
önkormányzat az „Egyenlőnek lenni az egyenlők között” roma integráció, vissza az ősi cigány
mesterségekhez” című jó gyakorlatát.
A folyamatosan beérkező pályázatok színvonalas versenyt ígérnek ebben az évben is! Három
területen lehet pályázni:
Helyi önkormányzati kommunikáció
A modern kormányzásban hatalmas jelentősége van a
kommunikációnak és a kommunikáción keresztül is formálódó társadalmi tőkének, együttműködésnek és koordinációnak. A megfelelő kommunikációs tevékenység
erősíti a települési szereplők belső viszonyrendszerét, és
olyan üzeneteket juttathat el a településen kívüli világba,
amelyek a település céljai mellé állíthatnak másokat. A helyi önkormányzat sikerének egyik kulcsa a kommunikációs tevékenységének színvonala. A magyar települések
gazdag eszköztárát alkották meg olyan kommunikációs
csatornáknak és rendszereknek, amelyekkel élő kapcsolatot alakíthatnak ki a lakossággal – a településen és a településen kívül. A témába beleillik minden olyan kommunikációs tevékenység, amely az önkormányzat és a külső
szereplők között folyik. A helyi lakossággal, az önkormányzat külső partnereivel megvalósult, intézményesedett, kipróbált és már eredményeket produkáló kommunikációs
tevékenységek pályázhatnak sikerrel ebben a témakörben, további előnyt jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommunikációs stratégiájának is.
Roma integráció – a társadalmi kohézió erősítése
A téma idén már harmadik alkalommal szerepel a pályázati kiírásban, hiszen Magyarország legnehezebb
helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy
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nyolcszázezernyi lakosra becsült cigányság. Társadalmi problémaként a megoldás felé vezető úton kis lépésekkel lehet csak haladni. A magyarországi települések
tekintélyes részében javarészt marginalizált helyzetű
cigány közösségek élnek, gyakran a településen élő
nem cigány lakosságtól szegregáltan. A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a romák társadalmi és gazdasági integrációja. Az integráció sikerében meghatározó szerepe van
a helyi önkormányzatoknak és a közintézményeknek,
valamint az általuk nyújtott és szervezett helyi közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügyi alapellátás, szociális szolgáltatások, valamint a tömegközlekedés) való
egyenlő hozzáférésnek. Mivel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok integrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg a településeken, ezért szükség
van a helyi társadalmak innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehetőséget teremtenek a roma és a nem
roma közösségek közötti együttműködésre és a közösen kitűzött célok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés
felszámolásához (telepfelszámolás, deszegregáció), a
munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az egészségügyi prevencióhoz, valamint a minőségi oktatáshoz
való hozzáférés megteremtéséhez, vagy megnyilvánulhatnak a helyi infrastruktúra javításában, közösségi
terek kialakításában. Ebben a témakörben olyan bevált,
komplex integrációs programokkal vagy kisebb projektekkel érdemes pályázni, amelyek más települési önkormányzatok számára is adaptálhatók. Fontos, hogy
a pályázatok bemutassák, hogyan történt a roma és
a nem roma közösségek, illetve választott, vagy önkéntes alapon szerveződött képviseletük bevonása a
programokba, hiszen csakis az ő részvételükkel lehet a
valóságos helyi problémáikat feltérképezni, majd azokra megvalósítható megoldási javaslatokat kidolgozni.
Olyan megvalósult jó példákat keresünk, amelyek kellően előre- és körültekintő tervezéssel készültek, amelyek
a roma és a nem roma közösségeket a település fejlődésének aktív és egyenrangú feleiként kezelik, innovatívak a roma és a nem roma közösségek viszonyának
javítása érdekében (részvétel, társadalmi béke, esélyegyenlőség, együttműködés, kölcsönös tolerancia), és
amelyek mérhető változásokat eredményeznek. Az újszerűséget keressük a helyi roma és nem roma közös
erőforrások igénybevétele, felhasználása, aktivizálása
terén, illetve az eddigi rejtett, vagy újrafelhasználható
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erőforrásokat szeretnénk feltérképezni. Támogatjuk
azokat a kezdeményezéseket, amelyeknek célja a roma
és a nem roma identitás 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 terjesztését 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 erőforrása. Az emberi közösségek társadalmi térhez,
így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt és mértéket a
társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb
mértékben, ráadásul jobb minőségben számíthatunk
az identitással rendelkező közösségek aktivitására a lakóhely környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak
megvalósításában. Ha egy település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az egyrészt a településen is meglátszik, másrészt azt a települést mások (elszármazottak,
turisták, befektetők) is szívesen választják tartózkodásuk,
működésük helyéül. A lakóhelyhez való erős kötődés
oka általában az, hogy a helyiek figyelnek egymásra,
számon tartják egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszármazottaikról, ismerik hagyományaikat s a közösség életének formálásakor minderről nem feledkeznek
meg. A lakóhelyhez való kötődésben rejlő energiáknak,
a társadalmi aktivitásnak jelentős szerepe lehet a települések népességmegtartó erejének javításában, versenyképességük fenntartásában, esetleg fokozásában.
A lakóhelyhez kötődés mértéke és minősége többnyire
sok generáció egymásra épülő tevékenységének a kollektív lenyomata. Máshol már bizonyítottan sikeres kezdeményezésekkel azonban sokat lehet javítani a helyi
közösségek közérzetén. Pályázni olyan önkormányzati
akció gyakorlati példájával érdemes, amelynek révén élhetőbbé vált a lakóhely, erősödött az összefogás, s ennek folytán elmélyültebben kötődnek településükhöz
az ott élő lakosok.
Jelentkezési határidő: 2011. május 15.
A pályázati formanyomtatvány és a kiírás teljes szövege elérhető a TÖOSZ honlapján (www.toosz.hu).
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Felmerül a kérdés:

hogyan tovább?
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő
Nem tudni, hogy mennyire adósodtak el az
önkormányzatok, mennyi a számlatartozásuk, a hitelállományuk és a kibocsátott
kötvényeik értéke. A kormány ezért rövidesen megkezdi az önkormányzatok adósságának felmérését, az adóságrendezésre 31
milliárd forintot különített el – nyilatkozta
Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára januárban a közszolgálati televízió
Ma reggel című műsorában. Az államtitkár
hangsúlyozta, hogy csak az önkormányzatok működése során felhalmozott adósságok rendezéséről van szó, ez az intézkedés
más célra felvett hitelekre, kötvénykibocsátásokra nem vonatkozik. Kormányzati elképzelések szerint a jövőben – az állam által
megbízott – könyvvizsgáló ellenőrzi majd a
pályázatot benyújtó önkormányzatok valós
gazdasági helyzetét.
Egy másik alkalommal a Belügyminisztérium
államtitkára azt taglalta, hogy az önkormányzatok helyének és szerepének újragondolása
során bizonytalanná vált a legkisebb települési önkormányzatok önálló polgármestereinek,
képviselő-testületeinek, bizottságainak és jegyzőinek a létjogosultsága is. Merthogy az állam
számos feladatot – köztük a közoktatást és az
egészségügyet is – átvesz majd az önkormányzatoktól. Budapestről szólva megemlítette, hogy
nem kerülhető el a főváros és a kerületek viszonyának a rendezése sem. Ezt a szándékot Tarlós
István főpolgármester sajtótájékoztatóin többször is megerősítette és támogatta.

Az államtitkár kijelentéseit heves reagálások
kísérik. Azzal mindenki egyetért, hogy az egész
önkormányzati rendszert újra kell gondolni. A
megoldására azonban a különféle érdekeknek
megfelelően eltérő javaslatok születnek. Minthogy a kistelepülések önkormányzatai okkal
félthetik településeik önállóságát – az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati képviselő-testületek működését –, megvétóznák ezt a
kormányzati törekvést, és ehhez partnert is keresnek. Az erős kormánykoalíció elképzeléseivel
szemben jobban bíznak valamely önkormányzati szövetség szakmai képviseletében, mint az ellenzéki parlamenti pártok eredményességében.
Ezt igazolja a TÖOSZ országjáró körútja.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének képviselői tisztújító küldöttgyűlésre készülve megyei körútra indultak. A 19 megyéből lapzártánkig 7 megyében találkoztak a
települési önkormányzatok képviselőivel. A fórumokon – a tervezett programokon túl, illetve
azokat követően – mindenütt szóba kerültek az
önkormányzatokat leginkább sújtó kormányzati
intézkedések, köztük az önkormányzati rendszer
átalakításáról tudni vélt hírek is. A polgármesterek minden alkalommal azt szorgalmazták,
hogy a TÖOSZ az önkormányzati rendszer átalakítását, valamint a közfoglalkoztatást érintően készítsen el egy kellően átgondolt, szakmai
fórumokon egyeztetett szakértői javaslatot, amelyet a kormány képviselőihez eljuttathatnak. A
javasolt vitaanyag elkészült, amelyet a TÖOSZ
elnöksége február 8-i ülésén megtárgyalt.  ◆
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Ésszerűség, hatékonyság,
finanszírozhatóság*
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az önkormányzati rendszer átalakításának előkészítésekor az önkormányzati alapjogokból és értékekből kell kiindulni. Közös célunk, hogy erősödjön
az önkormányzati autonómia, az önkormányzatok mindennapi működése
zavartalanná váljon és a fejlesztések a helyi stratégiák, a lakossági igények,
közösségi érdekek alapján valósuljanak meg. Meg kell őrizni az önkormányzati jogok és kötelezettségek sarkalatos törvényi szintű szabályozását, a
hatáskörök gyakorlásában a bírósági védelmet, és hogy a jogok védelmében továbbra is az Alkotmánybírósághoz lehessen fordulni.
Polgármesterek a veszprémi fórumon

Az átalakítás során követendő elvek
A helyi közügyek gyakorlásában továbbra is
érvényesíteni kell: az önálló szabályozási, igazgatási, rendeletalkotási jogot; a tulajdonosi
és vállalkozási jogot; a „megfelelő” saját bevételhez és a „feladatokkal arányban álló” állami támogatáshoz való jogot; a helyi adóztatási jogot; az önálló szervezetalakítási jogot;
a szimbolikus politikai jogokat (jelkép, címer,
elismerő címek adományozása); a kezdeményezési jogot, a társuláshoz, a szövetkezéshez
(köztük az érdekvédelemhez), a nemzetközi
együttműködéshez való jogot.
Az átalakítás során védeni kell az 1990 óta
kivívott önkormányzati értékeket és vívmányokat, s nem szabad feladni a szolgáltató önkormányzat eszményét.
A működőképességet központba állítva
szükséges átalakítani a rendszert: a működést gátló struktúrákat kell lebontani, nem

pedig a működést alakítani az új struktúrához. Érvényt kell szerezni a szubszidiaritás
elvének, vagyis olyan feladatokat kapjanak
az önkormányzatok, amelyek színvonalas
ellátásához megvan a helyismeretük, így
– ha a szükséges feltételek megvannak és
folyamatosan rendelkezésre állnak – lehetővé válik a lakosság igényeihez közeli
ügyintézés. Az átalakítás eredményeként
a decentralizációnak nőnie kell a társadalomirányítás rendszerében. A növekedés
mértékénél nemcsak arra kell tekintettel
lennünk, hogy a központi kormányzat mire ad felhatalmazást, hanem arra is, hogy
a helyi kormányzat mire képes, illetve mire törekszik.
Az ésszerűség, a hatékonyság és finanszírozhatóság szempontjaival együtt kell érvényesíteni a célszerűséget, az életszerűséget
és az esélyegyenlőséget.

* A z önkormányzati rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó előterjesztést a TÖOSZ elnöksége
február 8-i ülésén megtárgyalta.
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Az önkormányzati rendszer működésének zavarát alapvetően nem az Ötv., hanem a
kapcsolódó ágazati törvényi szabályok okozzák, és a finanszírozási rendszer elégtelensége. Nem elegendő tehát a sarkalatos törvény
megújítása, hanem az önkormányzás egész
szabályozási rendszerének a felülvizsgálata szükséges.
Ezért a mindennapi működést gátló szabályozások módosítása mellett törekedni kell a
rendszer átfogó, komplex átalakítására, illetve
a rövid távon megváltoztathatónak vélt módosításoknak is összhangban kell lenniük az
érdemi változtatási irányokkal.

Az önkormányzati szintekről
és az átalakítás elemeiről
Az önkormányzati törvény átalakításánál
alapvető szempont, hogy a továbbiakban is
a település álljon az önkormányzati rendszer
központjában. Ugyanakkor a feladatok és hatáskörök telepítése során a parlamentnek vizsgálnia kell, hogy a települések képesek-e megfelelni a rájuk ruházott feladatoknak, illetve
el kívánják-e látni őket.
Az önkormányzati törvény jelenleg valamen�nyi településre általánosságban fogalmaz meg
szabályokat, politikailag, gazdaságilag is egyenlőknek tekinti őket. A települési önkormányzatok túlnyomó többsége az ország települési
struktúrájából adódóan községekből és zömében kistelepülésekből áll. A jogalkotás ez idáig
erre a sajátosságra nem figyelt eléggé. A nagyobb
községek, köztük a volt társközségi székhelyek,
jelentős intézmény-fenntartási, ellátásszervezési, működtetési, fejlesztési gondokkal küszködnek, amelyek túlnyomó része normatív és célzott támogatásokkal oldható meg.
Az elmúlt időszakban egyértelművé vált,
hogy az önkormányzati feladatok egy részének megvalósítása egyes településeken, fő-

képpen az aprófalvakban nem lehetséges,
valamint, hogy az önkormányzatokhoz telepített igazgatási feladatok ellátási feltételei
közösen színvonalasabb szolgáltatást eredményezhetnek.
Továbbra sem adható fel és nem csorbítható a települési lakosok önkormányzáshoz
való joga, viszont a jövőben fokozatosan nagyobb súlyt kell helyezni a valóságos társulások által gazdaságosabban, hatékonyabban és
színvonalasabban ellátható feladatokra. Ahol
a lakosságszám, a lakosok egymáshoz való
viszonya, a település földrajzi elhelyezkedése, valamint a szolgáltatások gazdaságosabb
megszervezése, az igazgatás szakszerűsége, az
állampolgári jogszolgáltatás indokolja, ott elkerülhetetlen a közös elhatározáson és érdekeken, valamint az ésszerű munkamegosztáson alapuló társulások létrehozása.
A társulásoknak azonban valóságos célok
érdekében kell működniük, és nem csupán a
pillanatnyi, rövid távú, a központi kormányzat által gerjesztett, pénzügyi ösztönzőkkel
támogatott elvárásoknak kell megfelelniük.
Az ágazati törvények feladat-meghatározásai esetén vegyék figyelembe a lehetséges társulási formák beépítését a rendszerbe. Szükséges az önkormányzati társulások szakmai
tevékenységét segítő személyi és technikai
feltételek széles körű garantálása, továbbá a
társulások határozottabb anyagi támogatása
az állam részéről.
Az önkormányzati minimum meghatározásához felül kell vizsgálni valamennyi jelenlegi önkormányzati feladatot és hatáskört. A minimum
szolgáltatás törvényi meghatározása egyben azt
is jelenti, hogy a meghatározott minőségű szolgáltatás a polgároknak jár, függetlenül attól, hogy
hol élnek. Meg kell határozni azt is, hogy az adott
feladat (hatáskör) ellátása hol, mely szervezetnél
és milyen szinten a legcélszerűbb.
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A felülvizsgálat első körében újra kell gondolni, hogy jó-e a feladat önkormányzati kompetenciában tartása, vagy vissza kell-e adni
azt az államnak. Ha az előbbi a célszerű, azt
kell vizsgálni, hogy települési, vagy területi
önkormányzat legyen-e a címzett. A települési önkormányzati feladatok esetében pedig
vizsgálandó, hogy differenciáltan történjen-e
a feladat telepítése (város, kistérség központ),
vagy települési szinten.
Ha a feladat címzettje valamennyi települési önkormányzat, továbbvizsgálandó, hogy
miképpen garantálható megfelelő – az önkormányzati minimum keretében meghatározott – minőségű ellátása.
A települési önkormányzati feladatok egy
részét helyben szükséges megfelelő színvonalon ellátni, függetlenül az ott élő lakosság
számától és a feladatellátás gazdaságosságától. Ha az adott település lakóközössége nem
képes (vagy nem akarja) teljesíteni a feladatot, akkor a szubszidiaritás elvéből következően helyette más önkormányzatnak, vagy
önkormányzati társulásnak kell helytállnia.
Ebben az esetben látszólag ütközik az önkormányzati autonómia szabadsága és az önkormányzat alanyainak a megfelelő közszolgáltatáshoz való jutás alkotmányos joga, de mert
ez utóbbi jog az erősebb, kivételesen, kisegítő jelleggel lehet és kell is alkalmazni a kötelező társulás intézményét.
Törvényben rendezendő az is, mi történjen,
ha az önkormányzat tartósan nem teljesíti kötelező feladatát. Ez esetben a pótlásról a megyei kormányhivatal jelzése alapján a bíróság
közreműködésével kell gondoskodni.
Természetesen a kötelező társulás törvényi lehetővé tétele nem jelentheti a jelenlegi többcélú kistérségi társulások „önkéntes”
társulásban ellátott feladatainak kötelezővé tételét. A rendszer átalakítása során a
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kötelező önkormányzati feladatok korrekt
ellátása a cél. A kötelező társulás előírása
csak kivételes lehet. A társulási rendszer
továbbfejlesztésénél figyelembe kell venni,
hogy a kistérség egyfajta lehetséges keret,
amely azonban nem lehet korlátja az ésszerű együttműködésnek.
A magyar városhálózat – a rendszerváltás
óta némileg szabályozatlanul, gyakorta szubjektív elemeket sem nélkülözve – jelentősen
növekedett: összesen 165 nagyközség nyerte
el a városi címet. Ma már a várossá nyilvánított települések száma 329, miközben területfejlesztési szempontból csaknem 180 kistérséggel számolunk. Így szép számmal vannak
olyan városaink, amelyeknek nincs tényleges
vonzáskörzetük. Azok a törekvések támogatandóak, amelyek még közelebb kívánják vinni a lakossághoz a csak körzetben ellátható
feladatokat, vagyis növekszik a mikrotérségek jelentősége.
A város és környéke közötti kapcsolatok
továbbfejlesztése az elkövetkezendő évek
egyik legizgalmasabb kérdése közigazgatási
és önkormányzati szempontból is. Ebben a
kapcsolatban a hatósági igazgatás racionalitása által megkövetelt együttműködése-

ken túlmenően az önkormányzati kapcsolatok körzetesítésénél csak az önkéntesség
elvét tudjuk támogatni – a korábban jelzett kivételes és kisegítő kötelező társulásokat kivéve.
A megyei jogú városok helyzete sok tekintetben létrejöttük óta tisztázatlan. Továbbra is kidolgozandó a nagyvárosban a megyei
jog tartalma, a többi várostól való elkülönülés indoka. Megoldandó, hogy a megyei jogú
város és értelemszerűen a megyeszékhely ne
idegen test legyen az adott megyében. Külön
vizsgálandó a megyei jogú városok és „kistérségeik” kapcsolatrendszere.
Új szintként jelent meg 2004-től a többcélú kistérségi társulás intézményrendszere.
Ebben az együttműködéseknek meglehetősen
sokszínű gyakorlata alakult ki az ország egyes
vidékeinek eltérő településszerkezetéből, hagyományaiból és a közösen megoldandó feladatok jellegéből adódóan.
Fontos – elsősorban az aprófalvas vidékeken –, hogy a kistérségen belüli mikrotársulások rendszere megerősödjön, továbbá, hogy
a kistérségi besorolás ne lehessen akadálya
a tényleges, ésszerű és célszerű önkormányzati együttműködésnek.

A közfoglalkoztatásról, az önkormányzati rendszer átalakításáról
Azokon a településeken, ahol 70-80 százalékos a munkanélküliség, ahol egyedüli munkaadó az önkormányzat, ott Ferge Zsuzsa szerint mélyszegénységről kell beszélnünk, Gazsó Ferenc a „roncstársadalom” kifejezést alkalmazza.
Bőhm Antal Az önkormányzatok és a helyi társadalom című tanulmányában arról ír, hogy, egyre több az olyan elszegényedett kistelepülés, ahol a helyi lakosság jelentős része segélyekből él, és már a második, harmadik generáció nő úgy
fel, hogy nem ismeri a legális munkát. Ezek az emberek legfeljebb csak a választások idején válnak a politika számára fontossá.„Ezekért a településekért már a vészharangot sem érdemes megkongatni, hiszen ezekben már vészharang sincs.
S felvetődik a kérdés: vajon mit kezdhetnek, mit tudnak kezdeni ezek a települések az önkormányzatukkal, vagy éppen
az önkormányzati autonómiával.”Bőhm tanulmányában arra a vizsgálatra hivatkozik, amikor néhány évvel ezelőtt sikeres önkormányzatokat vizsgáltak.„Tudjuk jól, hogy számos város önkormányzata is nehéz helyzetben van, hatalmas deficitet halmozott föl, azonban aligha kétséges, hogy az állam nem hagyja őket csődbe jutni. A nagypolitikának ugyanis
fontosak, ezért is telepszik rájuk, és sikereikben is igyekszik osztozni. A rendszerváltás óta számos városban látványberuházások alakították, formálták a városképet, s növelték a helyi lakosság identitás érzetét, gyakran politikai érdekeket
hangsúlyozva. Az ott élő emberek életkörülményei összehasonlíthatatlanul jobbak a szegény településeken élők életénél. A fentiek alapján talán érzékelhető, hogy az elmúlt húsz év miként differenciálta a magyar településeket.”
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Sajátos a főváros és kerületei közötti helyzet, amelyben meghatározó elem az egymásrautaltság. Nem lehet támogatni azokat a
törekvéseket, amelyek bármiféle politikai
megfontolásból a kerületeket és a fővárost
egymással mesterségesen szembeállítják. A
Magyar Köztársaság fővárosának működőképessége nem csupán egy város, hanem az
egész ország érdeke.
A középszint kérdésének rendezése szükséges és indokolt, hiszen az 1990-ben létrehozott megyei önkormányzat, amelyet ugyan az
Ötv. 1994-től területi önkormányzatnak nevez, továbbra is korlátozott középszintű feladatokkal van felruházva. A jelenlegi megyei
önkormányzati feladatok ugyan érdemiek – a
középfokú közszolgáltató intézmények megfelelő színvonalú működtetése és fenntartása
nem jelentéktelen feladat –, viszont hiányzik a
térségfejlesztési feladat- és hatáskör, a térségi
érdek-képviseleti, továbbá az átfogó szubszidiaritási szerep. Emellett nincsen összhangban
a politikailag legitim testület létrehozatala és
a kötelező feladatok ellátása. A középszintű
új önkormányzati hatáskörök meghatározásánál alapvetően a központi, állami hatáskörök decentralizációja jöhet szóba.

A szereplőkről
Az önkormányzati választási szabályokat
összhangba kell hozni a működés tartalmával, mindenekelőtt tisztázva az önkormányzati képviselők szerepét. A helyi képviselők
a települések, megyék választópolgárainak
véleményét, azaz az önkormányzati érdekeket kell, hogy megjelenítsék a testület munkájában. Az önkormányzati képviselők a
köz érdekében és a köz javáért tevékenykednek. Felelősséggel a választópolgároknak, az
önkormányzatok alanyainak tartoznak. A
képviselő-testületek szerepe meghatározó

Helyzetkép
az önkormányzatok stratégiájának meghatározásában, a konkrét döntések, kiemelten
az önkormányzati rendeletek meghozatalában, a polgármester, az önkormányzat irányító tevékenységének kontrollálásában, a
polgármesteri hivatal munkájának társadalmi ellenőrzésében és a választópolgárok által
felvetett ügyek képviseletében.
Javasoljuk a képviselői tiszteletdíjak megvonását, a képviselők tényleges költségeinek
megtérítése mellett. Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy kevesebb legyen a „megélhetési
politikus”, akiknek jelenléte ma már nem
csupán az „elpártosult” nagyvárosokra és
megyékre jellemző, hanem egyre inkább
a kistelepülésekre is. A tiszteletdíj eltörlése elősegítené, hogy visszaállítsuk a helyi közéleti munka becsületét, ugyanis így
elsődlegesen azok indulnának a választásokon, akik valóban a közért kívánnak tevékenykedni.
Az önkormányzati képviselőség kérdéskörének áttekintése szükségessé teszi az
összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálatát is. Javasoljuk az összeférhetetlenség megállapítását, amennyiben a képviselő tartós foglalkoztatási, munkajogi és
gazdasági jogviszonyban áll az adott önkormányzattal. Egy ilyen szigorú szabály
gyakorlatilag kizárná a képviselő-testületekből az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottakat, a vállalkozó
orvosokat, az önkormányzati gazdasági
társaságok vezetőit. Így elkerülhetővé válna, hogy a képviselő saját egyéb munkáltatói joggyakorlójának a „főnöke” legyen,
s hogy az intézményi érdekek a települési
érdekek fölé kerüljenek.
A másik összeférhetetlenségi javaslatunk:
az önkormányzati választást megelőzően mindenki döntse el, hogy polgármesteri vagy ön-

kormányzati képviselői mandátumért indul.
A jelenlegi szabályozás ugyanis lehetővé teszi, hogy a volt polgármesterjelöltek a testület tagjai legyenek, aminek következtében az
egyes testületekben állandósulhat a működési zavar. A jelenlegi politikai kultúra állapota
miatt indokolt törvénnyel korlátozni a kettős
funkció betöltésének lehetőségét.
Szükség van a bizottsági rendszer korszerűsítésére is. A változtatás lényege, hogy a
bizottságok működésével a képviselő-testületek döntésének megalapozottságát és szakszerűségét növelje, csökkentve a formális bizottsági tevékenységet.
A polgármester a település első embere,
egyben a képviselő-testület vezetője. Legitimitását egyértelművé teszi közvetlen választásának módja. Gyakorta felmerülő kérdés,
hogy az ezernél kevesebb lakosú településeken indokolt-e főállású polgármester foglalkoztatása. A kérdés megválaszolásánál a
kistelepülések sajátos helyzetéből kell kiindulnunk. A tapasztalatok szerint ezeken
a településeken – intézmények hiányában
– a polgármester többféle funkciót tölt be.
Ha meghatározzák a főállású polgármesteri feladatkört az intézmény nélküli települések esetében, és annak ellátására vállalkozik
a jelölt – egyben vállalva a hozzá szükséges
ismeretek megszerzését is –, akkor a kistelepülések fejlődése érdekében szükséges a főállású polgármesterség lehetővé tétele. Ezzel
nem pusztán egy ember szociális helyzetén
lehet időlegesen változtatni, hanem azt lehet elősegíteni, hogy a jövőben a kistelepüléseken élők sokasága ne kerüljön megoldhatatlan szociális problémák elé.
Indokolt a polgármesteri jogállás megerősítése, ugyanis a polgármesteri felelősséggel
jelenleg nincsen arányban a döntési kompetenciája.
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Javaslatok a polgármesteri tisztség
megerősítésére
– szavazategyenlőség esetén a polgármester szavazata döntsön;
– a polgármesteri vétó esetén csak minősített (2/3-os) többséggel dönthessen a képviselő-testület az újratárgyalás során;
– a képviselő-testület önfeloszlatása következtében ne szűnjön meg a polgármesteri tisztség;
– az időközi választáson megválasztott új
polgármester javaslatára a korábbi alpolgármester visszahívható legyen;
– a képviselő-testületnek a polgármester
által javasolt személyt a harmadik körben
meg kelljen választania;
– a korengedményes nyugdíj lehetőségének további kiszélesítése a teljesített ciklusok számának függvényében;
– a polgármesteri jogállásról szóló törvény
ésszerű pontosítása.
A jegyző szakmai szerepe az elmúlt időszakban
megnövekedett, legalábbis a szabályozás szintjén.
Ma jogilag ő a szakapparátus teljes körű szakmai
vezetője, de a politika meglehetősen erősen befolyásolhatja a munkáját, mert a szakma nem kellően védett ezen befolyással szemben.
Az állami igazgatási feladatok tervezett „járási
hivatali” koncentrálása csak akkor támogatható,
ha ez nem jár az ügyfelek számára többletteherrel. (Adott esetben a helyben nyújtott rosszabb
minőségű szolgáltatás is jobb, mint a távoli és átláthatatlan jobb minőségű szolgáltatás, amelynek
elérése indokolatlan többletteherrel jár.)
Az állami feladatok csökkenésének következtében a jegyzői tevékenységben növekedni
fog az önkormányzati feladatellátás. Változóban van a jegyzői feladat karaktere, ezért indokolt a képesítési feltételek és előírások felülvizsgálata. A jelenleginél mindenképpen
erőteljesebben kellene figyelembe venni a vezetői és közigazgatási gyakorlatot.
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Ormosbánya polgármestere beszél a borsodi fórumon

A kötelező körjegyzőség kialakítását ugyancsak nem szerencsés lakosságszámhoz kötni.
A változó jegyzői szerepkör figyelembevételével az elvégzendő feladat nagysága, jellege és
a település földrajzi viszonyai kell, hogy indokolják a körjegyzőség kialakítását. Ugyanakkor szükséges lenne a körjegyzőség alakításához kapcsolódó feltételek további enyhítése.
A körjegyzőségi rendszer továbbfejlesztése
támogatható, amennyiben az ésszerű, és az
érintett lakosság érdekét szolgálja.
Polgármesteri hivatallal, illetve intézmén�nyel nem rendelkező településeken szükséges a
településfejlesztési és marketingfeladatokat segítő, a civil szféra kialakulását ösztönző, egyben
az ügyfelek eligazodását lehetővé tevő személy
foglalkoztatásának garantálása, s ez a személy
adott esetben főállású polgármester is lehet.
A rendszerváltás óta továbbra is megoldatlan
az önkormányzati képviselők, a polgármesterek és köztisztviselők képzése, továbbképzése. A
rendkívül sok és gyorsan változó joganyag elsajátítása, a jogrendszerben való eligazodás elengedhetetlenné teszi a változtatást a továbbképzések és képzések rendszerén. Ez állami feladat
és felelősség anyagi vonzataival együtt. A helyi
önkormányzás szükségessé teszi, hogy – meg-
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felelő képesítés és jártasság híján – a helyi képviselők, polgármesterek a választást követően
önkormányzati-közigazgatási ismereteket nyújtó képzéseken vegyenek részt.

A gazdálkodás alapjairól
A magyar önkormányzatiság két évtizede alatt
a legkisebb előrelépés az önkormányzatok finanszírozásában történt. Azt is mondhatjuk,
ezen a téren nem előre, hanem inkább hátra tettünk lépéseket. Noha mindenki tudja,
hogy alapvető pénzügyi, gazdasági biztosítékok és a tervezéshez, fejlesztésekhez elengedhetetlenül szükséges körülmények egyértelmű
rögzítése nélkül nem lehetséges valóságos önkormányzás. A normatívák gyakori változtatása, nem megfelelő differenciáltsága, illetve
az önkormányzati szférának szánt központi
támogatások kormányzatonként változó köre
kiszámíthatatlanná és tervezhetetlenné teszi
az önkormányzatok életét.
Olyan rendszer kiépítésére kell törekedni,
amelyben nem a központi támogatások játs�szák a meghatározó szerepet, így csökkentve
az állami függőséget, s javítva az önkormányzatok kiszolgáltatott helyzetén.
Figyelembe veendő az is, hogy az önkormányzatok túlnyomó részének saját bevételei – a központi adók és elvonások változatlanul tartása
esetén – számottevően nem növelhetők. Ez ös�szefügg a polgárok teherbíró képességével, másrészről az önkormányzatok számára ténylegesen rendelkezésre álló vállalkozási lehetőségek
és képességek korlátozott voltával.
Az önkormányzati vállalkozói vagyon megmaradt része ma már nehezen mobilizálható,
és nem alkalmas helyi vállalkozói tevékenység
folytatására, s maguk az önkormányzatok is
csak csekély mértékben vehetnek részt a vállalkozásokban. További probléma, hogy az önkormányzatokat kihagyták a privatizációs fo-
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lyamatokból, sőt az állam az önkormányzatok
tulajdonát – többek között a gáz- és villamos
közműveket – értékesítette. Továbbra sincs teljeskörűen megoldva az egyes önkormányzatok
védelme a monopolhelyzetben lévő, nagy energiaszolgáltatókkal szemben.
Az állam által kötelezően előírt feladatok végrehajtásához a helyi önkormányzatoknak eszközöket kell kapniuk. Nyitottabbá kell tenni a jelenlegi normatív támogatási rendszert, másrészt a
támogatások megállapításának eljárási rendjét
is. A támogatásban az eddigieknél erőteljesebben kellene tükröződniük az adott feladat ellátásával kapcsolatos sajátos helyi körülményeknek, különösen a kistelepülések esetében.
Az adópolitikára többnyire a politikai pártok által ígért irányokkal ellentétes folyamatok jellemzőek, különösen a központi és a helyi
adók vonatkozásában. Az iparűzési adó fenntartása mellett szükség van a helyi adók rendszerének teljes körű áttekintésére. Érdemi helyi bevételi források nélkül nem beszélhetünk
valódi önkormányzatokról, csupán a kormányzattól függő végrehajtó szervezetekről.
Az átalakítás fő célja az, hogy az új finanszírozás egyszerűbb és átláthatóbb legyen, de nem feltétlenül olcsóbb. Az állami támogatásnak az újradefiniált feladattal arányosnak kell lennie! Ha az
állam mint megrendelő többet és jobb minőséget
vár el, akkor ennek ellentételezését is garantálnia
kell. A feladatrendszer újrarendezésénél értelemszerűen figyelembe kell venni a méretgazdaságossági szempontokat is, vagyis a hatékony működéshez szükséges helyi feltételek meglétét.
Ismételten kezdeményezzük, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer felülvizsgálatával egyidejűleg kössön átfogó megállapodást az állam az önkormányzati szférával a
választási ciklusra szólóan, amelyhez törvényi
garanciák társuljanak. Az éves költségvetési
kondíciók változásai miatt az önkormányza-

Helyzetkép
tok nem tudnak hosszabb távra tervezni, így
a stratégiai gondolkodás helyett továbbra is a
szűk látókörű szemlélet érvényesül.
Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésének
erősítése nem csupán kormányzati érdek, mivel a
közpénzek felhasználásának megfelelő kontrollja
az önkormányzati szférában is indokolt. Támogatandó a jelenleginél szakszerűbb, kiszámíthatóbb és hatékonyabb ellenőrzési rendszer kialakítása, amely segíti a helyi döntéshozók munkáját.
Szükséges, hogy a képviselő-testületnek legyen
felelőssége gazdálkodási kérdésekben is.
Nem feledkezhetünk meg a hátrányos helyzetű vagy válságban levő települések támogatásáról
sem. Az önkormányzatokkal egyeztetett, összehangolt kormányzati lépéseket kell tenni annak
érdekében, hogy a több évtizedes hátránnyal küzdő községeknek és térségeknek megteremtsük az
esélyt a felemelkedéshez. A természeti katasztrófa
sújtotta települések a jövőben is számíthatnak az
önkormányzatok szolidaritására, viszont indokolt
az önkormányzati szféra számára lehetővé tenni a
források elosztásának és felhasználásának ellenőrzését. A hátrányos helyzet felszámolása nem csupán pénzügyi támogatást követel, hanem olyan
területfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai, munkahely-teremtési gazdasági eszközöket is, amelyek
használata révén az ilyen helyzetű települések önkormányzatai képesek a felemelkedésre, illetve a
saját lehetőségeikre építő fejlődésre.
Kezdeményezzük, hogy a kistelepülési önkormányzat mint lemaradó, kerüljön bele az esélyegyenlőségi horizontális alapelv tartalmi körébe (a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közé).
Szorgalmazzuk a települések közötti szervezett közúti közlekedés lehetővé tételét. A kistelepülési önkormányzatot érintő probléma, hogy
az emberek eljuthassanak a mikro- és kistérségközpontba, illetve a társulási formában ellátott
közszolgáltatást nyújtó településre. A jelenlegi
rendszerben sérül az esélyegyenlőség. Az adott

településen élők jövedelmi viszonyai és körülményei határozzák meg, képesek-e igénybe venni a
kistérségben nyújtott közszolgáltatásokat. Az öngondoskodás rendszere itt nem elég, ezért szükséges a településközi együttműködésen alapuló
közös szolgáltatásszervezés.
Az elmúlt kormányzati kezdeményezések kudarca bizonyította, hogy a magyar közigazgatást

szelvényeiben nem lehet átalakítani, és a valódi
reform nem pótolható strukturális átrendezésekkel, térképrajzolgatással. Elengedhetetlenül szükség van a közigazgatási (állami és önkormányzati)
rendszer átfogó áttekintésére és részletes elemzésére működési és hatékonysági szempontból.
A valóság tényleges megismerése nélkül csak látszattevékenységről beszélhetünk.
◆

Viták kereszttüzében
az új közfoglalkoztatási rendszer*

Szerző: Boda Boglárka, a TÖOSZ jogi titkára

2011. január 1-jével megszűnt az Út a munkához program és a közfoglalkoztatás
eddigi rendszerét a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel. Az eddigi
polgármesteri reagálások szerint több a hátránya, mint az előnye.
Január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a hagyományos
központi közmunkaprogram. Az új program
szerint az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek az eddigi rendelkezésre állási támogatás
(RÁT) helyett bérpótló juttatást (BPJ) kapnak.
De csak azok, akik megfelelnek az állam elvárásainak. A jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján
állapítja meg, és évente felülvizsgálja. Továbbra is köteles a bérpótló juttatásban részesülő
személy elhelyezkedése érdekében álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével.
A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát

elvállalni, így a közfoglalkoztatást is. Köteles
továbbá a munkaügyi központ által felajánlott
képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amelyet önkormányzati rendelet
szabályozhat.
Az új szabályozás szerint 2012-től kezdődően a bérpótló juttatás folyósításának egy
éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt kell igazolnia, beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes
munkatevékenységet. A jogosultsági feltétel
teljesül abban az esetben is, ha az érintett hat
hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.

* A TÖOSZ elnöksége február 8-i ülésén megtárgyalta az új közfoglalkoztatási rendszerre vonatkozó koncepcióját.
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Fontos változás, hogy nem lesz kötelező a 35 év
alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresőknek képzésben részt venni.

A közfoglalkoztatás típusai
✔ Országos közmunkaprogramok (fontosabb
területek: önkormányzati, vízi társulati és állami
csatornarendszerek, erdőművelés, közutak, vasutak, autópályák környezet, környezetvédelem).
✔ Önkormányzati teljes munkaidős közmunka.
✔ Önkormányzati részmunkaidős közmunka, ennek keretében legfeljebb 120 napig, legfeljebb 4 órás foglalkoztatás a minimálbérhez kötött, várhatóan megközelítőleg
32 ezer forintos nettó jövedelemmel.
✔ Vállalkozók közmunka-támogatása.
Az önkormányzat által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag
a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást
egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél.
Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum
4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában,
amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek.
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai évente központilag megállapított összegének 95 százaléka igényelhető, ebből
5 százalék dologi kiadásokra fordítható. A pályázónak 5 százalékos önrészt kell vállalnia.
A hosszabb idejű önkormányzati közfoglalkoztatásra a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmé-
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nyek, vagy önkormányzati társulások pályázati
úton kaphatnak támogatást kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához. A 6-8 óra munkaidős közfoglalkoztatásba
elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás
időtartama itt 2-12 hónap lehet. A települések
hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70-100 százalék között mozog majd. A támogatás legfeljebb
20 százalékáig a munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők.
A kis- és közepes vállalkozások a munkaügyi
központ kirendeltségéhez benyújtott pályázat alapján kaphatnak támogatást, ha bérpótló juttatásra
jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak. A támogatásokról a munkaügyi központok döntenek.
Az Út a munkához program megszüntetése és az új közfoglalkoztatási rendszer bevezetése óta eltelt egy hónap alatt az új elemek
gyakorlati megvalósítása felszínre hozott számos problémát, melyek jelentős társadalmi feszültséget idéznek elő sok településen.
Az eddig lezajlott megyei fórumokon számos észrevétel hangzott el az új szabályozás
anomáliáival kapcsolatban, és megfogalmazódott azon igény, hogy a helyi nehézségek feltérképezését követően készüljön problémaleltár,
melyet eljuttatunk az illetékes kormányzati
szerveknek, és egyúttal kezdeményezzünk
egyeztetést az új közfoglalkoztatási rendszer
bevezetésének kezdeti tapasztalatairól.

Az eddig felmerült problémák
A pályázati rendszer – bár célként szerepelt
– nem csökkentette az adminisztrációt. Több
település esetében, a programokba bevonható
létszámkeret az előző évnél alacsonyabb, miközben a 4 órás résztvevőket 3 havonta váltani kell.
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A 4 órás foglalkoztatás fél-minimálbérért
egyáltalán nem munkára ösztönző, így aki
„nincs rászorulva”, nem vállalja a munkát, és
a segélyezetti körből is kiesik. Nagyon nehéz a
helyzet azon térségekben, ahol nem igazán van
munkalehetőség és sok a munkanélküli.
A közfoglalkoztatás egységessé tételével
(közhasznú, közcélú, közmunka megszüntetése) a település számára meghatározott keretet bárki (pályázat benyújtására jogosult)
igénybe veheti, természetesen minden pályázó a kisebb létszámú hosszabb időtartamú pályázatot részesíti előnyben (pl. önkormányzat, CKÖ, megyei önkormányzat).
Az új rendszerben 3-4 havonta cserélődnek a
közfoglalkoztatottak. Komoly probléma, hogyha lejár a támogatás, mire kiképzik az embereket a gépek használatára. A korábban beszerzett munkagépek állnak elzárva, mert nincs
hozzájuk képzett munkaerő. Ennél jobb lenne
a helyzet, ha akár kisebb létszámot érintve, de
folyamatos lenne a foglalkoztatás.
A közmunkaprogramok mellett az önkormányzatoknak is legyen mozgásterük, ugyanis lehetetlen helyzetbe kerülnek azok a települések, amelyek
nem tudnak bekerülni ezekbe a programokba.
Gondot jelent, hogy vannak települések,
amelyek azért nem tudnak pályázni, mert
APEH-tartozásuk van, és a pályázás feltétele
a „nullás” adóigazolás benyújtása. Az önkormányzatok által kötelezően ellátandó, illetve
önként vállalt közfeladatok nem pályázati úton
történő feladatellátást igényelnének.
Ferge Zsuzsa szociológus szerint az alapján,
hogy a harminc nap munkaviszonyt az ellátás
feltételéül szabta a kormány, valószínűsíthető, hogy csökkenni fog az ellátottak köre, és
ez tovább mélyíti a szegénységet.
Az új rendszer pozitívuma a fent említett
nehézségek mellett, hogy eszközökre is lehet
pályázni.
◆

Tisztújítás a TÖOSZ-ban
Az első hét küldöttválasztó megyei fórum
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az őszi önkormányzati választásokat követően a TÖOSZ ügyvezető elnöksége
2011. március 29-re tűzte ki a tisztújító küldöttgyűlés időpontját. Az alapszabály
szerint minden megyében meg kell választani a küldötteket, illetve a megyei tagozatok vezetőit. A tisztújító megyei polgármesteri fórumok első részében – tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke – a határon átnyúló együttműködések gyakorlatát és lehetőségeit, valamint a településközi
kapcsolatok kérdéskörét tűztük napirendre. A szakmai program megvalósításában partnerként a MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) munkatársai vesznek részt.
A polgármesteri fórumokon természetesen
áttekintjük a TÖOSZ érdekvédelmi tevékenységét és a Tudásprogramját, valamint mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket tagjaink
számára kínálunk. Meghívtuk a megye valamennyi településvezetőjét, s lehetőséget kínálunk arra is, hogy a még nem tag önkormányzatok csatlakozhassanak a szövetséghez.
Tudósításunkban a lapzártáig megtartott
első hét megyei fórumról számolunk be. Az
MTA RKK munkatársai – Mezei István, Szirmai Viktória, Perger Éva, Farkas Jenő, Nagy
Imre, Pálné Kovács Ilona, Póla Péter és Lados
Mihály – által megtartott a határon átnyúló és
településközi önkormányzati együttműködéseket bemutató előadásokról külön kiadványt
készítünk, így az egyes megyéknél ezek tartalmára nem térünk ki részletesen. Ugyancsak
itt jelezzük, hogy Veszprém megye kivételével
mindenütt átfogó tájékoztatást nyújtott Kovács Áron, a KIM Határon Átnyúló Területi
Közigazgatási Kapcsolatok Osztályának mun-

katársa az Európai Területi Társulások aktualitásairól, a kormányzati célkitűzésekről, és a
magyar elnökségi prioritásokról. Az országhatár nélküli Veszprém megyében Zöld-Nagy
Viktória, a KIM Területi Közigazgatás-fejlesztési Főosztályának vezetője hívta fel a figyelmet az európai együttműködések lehetőségeire. (Az előadások háttéranyagai a TÖOSZ
honlapján elérhetőek.)

sági megbízott hivatala, megyei közigazgatási
hivatal, regionális közigazgatási hivatal, regionális államigazgatási hivatal, megyei közigazgatási hivatal, megyei kormányhivatal –
meglehetősen sűrűn változtak, időszakonként
még a törvényességi ellenőrzés is szünetelt.
A határ menti és településközi együttműködés vitájában Lénártné Benei Anikó, Abasár
polgármestere elmondta, hogy a pályázatok
túlzott terheket rónak az önkormányzatokra
és nagyon kevés a forrásuk a pályázatokra.
Bóta Géza, Noszvaj polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdasági, kulturális
kapcsolatok bővítésére kiírt pályázaton azért
nem tudnak indulni, mert az általuk igényelt
összeg kevesebb, mint amit a pályázati kiírás
elvár. Ez pedig a takarékosság és az ésszerűség ellen hat.

MISKOLC, január 19.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei találkozót
a miskolci megyeházán rendezték meg, ahol
Demeter Ervin kormánymegbízott ismertette az új megyei kormányhivatal szervezeti
felépítését. Beszélt a közigazgatásban megörökölt 20+40 éves struktúra problémáiról,
melyek indokolják az átalakítás szükségessé-

Polgármesterek a miskolci fórumon

Helyzetkép

EGER, január 18.
Az első megyei önkormányzati fórum az egri megyeházán volt, ahol Balás István főigazgató tájékoztatta a részvevőket az új megyei
kormányhivatal felállításáról és működési elveiről. A főigazgató azon kevesek közé tartozik, aki folyamatosan a megyei (regionális)
közigazgatásban dolgozik, vezető beosztásban, és így az önkormányzatok törvényességi
ellenőrzését is ellátta. A szakember húsz éve
ugyanannál az íróasztalnál ül, miközben a területi igazgatás szervezeti formái – köztársa-
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Demeter Ervin a miskolci fórumon

gét. A hivatalok felállításával végre helyreállt
az önkormányzatok törvényességi felügyelete, a hivatali rendszer átalakításától pedig azt
remélik, hogy az állampolgárok számára egyszerűbbé válik ügyeik intézése. Demeter Ervin
hangsúlyozta továbbá, hogy a feladatok racionalizálásával megszüntetik a párhuzamos
munkát. Ennek eredményeként öt százalékos
létszámcsökkentést várnak, ami – tette hozzá
– nem jelent feltétlenül elbocsátásokat.

SZÉKESFEHÉRVÁR, január 24.

A „természetes” létszámcsökkenést nyugdíjazással és az ügyintézők más területre
helyezésével indokolta. A kormánymegbízott felhívta a polgármesterek figyelmét arra, hogy a Belügyminisztérium készített egy
segédanyagot az önkormányzatok számára,
amely a minisztérium honlapjáról letölthető, s amelyből pontos információt kapnak
a kormányhivatalok munkájáról, szervezeti felépítéséről.
Az aktuális önkormányzati ügyek körében a
legtöbb észrevétel és kifogás az új közmunkaprogram kapcsán fogalmazódott meg. Matusz
Tamás, Hídvégardó polgármestere szerint nincsen összhangban a szabályozás a realitásokkal.
A régi rendszer jobban működött, míg jelenleg
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az alapvető munkákat sem lehet ebben a formában elvégezni. A 4 órás foglalkoztatás nem megoldás. Sike Ferencné, Ormosbánya polgármestere a közmunkaprogram kapcsán kitért arra, hogy
az emberek jelentős része szeretne dolgozni, de
nincs hol, ezért elszaporodtak a lopások. A megélhetési bűnözés növekedésének veszélyére hívta
fel a figyelmet Varga László, Taktaharkány polgármestere is. Zsíros Sándorné, Alsózsolca polgármestere szerint „megölik” azokat az önkormányzatokat, amelyek nem tudnak bekerülni
a közmunkaprogramba. Különösen veszélyesnek tartja, hogy az új törvény szerint meg kell
határozni, milyen feltételekhez kötjük a segélyt.
A fórumon megfogalmazódott az igény, hogy a
közmunka kérdésével a TÖOSZ elnökségének
hangsúlyosan kell mielőbb foglalkoznia.
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munkához programban hátrányosan történt
a változtatás. Míg 2009-ben a Közfoglalkoztatási Tervet még nehezen állították össze,
addig 2010-ben már profik voltak a tervezésben, és kilenc közcélú munkást foglalkoztattak. Most egy főt 8 órában, nyolc főt pedig 4
órában tudnak csak foglalkoztatni. A témához kapcsolódóan Tilhof István, Mátyásdomb
polgármestere elmondta, hogy a 4 órás foglalkoztatás jelentős visszalépés a korábbiakhoz képest, és óriási adminisztratív terhet és
költséget jelent. Felkészületlennek minősítette
a munkaügyi hivatalokat. Felhívta a figyelmet
arra, hogy az érintettek nem fogják a 4 órás
munkát elvállalni, mivel nagyon csekély a különbség a segély és a bér között. Borján Péter,
Kőszárhegy polgármestere szerint problémát
jelent, hogy 3-4 havonta „kiforognak” az emberek, és lejár a támogatás, mire kiképzik őket
a gépek használatára. Akár kisebb létszámú,
de folyamatos foglalkoztatást javasol. A változtatásnál az átmenet szükségességére hívta
fel a figyelmet, hogy a nagy, állami közmunkaprogramok mellett az önkormányzatoknak is
legyen megfelelő mozgásterük.

A Fejér megyei polgármesteri fórumon elsőként Vargha Tamás, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. A Fejér megyei közgyűlés korábbi elnöke, Balogh Ibolya,
már mint a megyei kormányhivatal főigazgatója tájékoztatta a polgármestereket az új
hivatal céljairól és törekvéseiről. Az aktuális
Részlet Vargha Tamás köszöntőjéből
önkormányzati ügyek
„Ahogy a fehérváriak hívják: öreg megyehákörében ebben a mezánk szívesen tárja ki kapuit, örömmel ad teret
gyében is elsődlegea kapcsolatépítő tanácskozásnak. Különösen fonsen a közfoglalkoztatosnak tartjuk törekvésüket a soros EU-elnöksétás új rendszere került
günk időszakában. A kisebb-nagyobb települészóba. Miközben Farsek közötti, Európát átszövő eleven kapcsolatok
kas Gyuláné, Sárkeszi elejét vehetik téveszméknek, a rágalmaknak, az előítéletek terjedépolgármestere pozitív sének. Ezek a kapcsolatok nyitnak utat az európai eszmének, egy-egy
példaként említette, ország, térség vagy település sajátos értékeinek megismeréséhez és csehogy a 612 lakosú te- réjéhez. Ezek a munkában, termékekben, sportversenyekben vagy
lepülésen újból meg- művészi produkciókban, személyes találkozásokban megvalósuló
nyílt a posta, sajnálatát kapcsolatok szövik embertől emberig a megismerés, a megértés és
fejezte ki, hogy a sike- a barátság szálait.”
resen megvalósult Út a
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Helyzetkép
SZOLNOK, január 26.
A megyeházán tartott fórumon Lengyel Györgyi
kormánymegbízott ismertette a hivatal feladatait.
Hangsúlyozta, hogy a kormányablakok megnyitásával a régi ügyintézési rendszer helyett új, korszerű rendszer bevezetése a cél. A kormány úgy
gondolta, hogy olyan szolgáltató jellegű közigazgatást kell létrehozni, amely magas színvonalú,
udvarias és gyors. Hozzátette, hogy a szemléletváltást ma Magyarországon nehéz elérni. Nem
a szakmaisággal van a probléma, hanem a stílussal és a móddal, ahogy az ügyfelekkel bánnak az
ügyintézők. Jelezte, hogy 2013-ra minden járási
székhelyen megnyílik a kormányablak, és tervezik, hogy feladatokat vesznek át a jegyzőktől is.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban jelenleg 830 fő dolgozik, és segítséget szeretnének nyújtani a helyi ügyek megoldásában
is. Elmondta, hogy ennek érdekében tavaszig, a
megye összes településére ellátogat, és a testületi ülés keretében bemutatja a kormányhivatalt és
megismerkedik a polgármesterekkel.
A West Balkán szórakozóhelyen történt tragédia ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy veszélyben vannak a fiatalok. Tekintettel arra, hogy
a Belügyminisztériumban folytatott egyeztetésen
ismertté vált, hogy Szolnok megyei jogú város
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országosan is elismerésre méltó jó gyakorlatot
folytat, így Kállai Mária alpolgármester tartott
érdekfeszítő ismertetőt a város kezdeményezéseiről a fiatalok védelme érdekében.
A szolnoki fórumon is felmerültek az új
közfoglalkoztatással kapcsolatos problémák.
Dalmai Tiborné, Alattyán polgármestere arra
hívta fel a figyelmet, hogy ha az önkormányzatnak APEH-tartozása van, akkor nem kap
„nullás” igazolást, s nem tud indulni a pályázaton, azaz nem vehet részt a közmunkaprogramban. A kérdés orvoslásra vár.

SZEKSZÁRD, február 1.
A Tolna megyei fórumon Pálos Miklós, a megyei közgyűlés elnöke a szakmai alapú összefogás jelentőségéről beszélt köszöntőjében.
Elbúcsúzott a megye polgármestereitől Nagy
Gáborné, a TÖOSZ korábbi társelnöke, aki
nyugdíjba vonult, és 16 év településvezetői
szolgálat után nem indult újból Dunaföldváron a polgármesteri tisztségért. Ő is az ös�szefogás fontosságára, valamint az egymástól
való tanulás jelentőségére hívta fel a figyelmet,
miközben megjegyezte, hogy a megszerzett
tapasztalataira és széles körű kapcsolatrendszerére az új városvezetés nem tart igényt.

január–február | ÖNkormányzat

Lados Mihály beszél a veszprémi fórumon

KECSKEMÉT, január 25.
A megyeházán megrendezett fórumon András István, Harta polgármestere – aki leköszönt megyei tagozatvezetői megbízatásáról
– tájékoztatta a résztvevőket a TÖOSZ elmúlt
évi munkájáról, és további aktivitásra ösztönözte a jelenlévőket. A tanácskozáson részt
vett Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség
elnöke, Szentkirály polgármestere is.
A mindennapi önkormányzati ügyek tárgyalása során itt is felmerült a közfoglalkoztatás
kérdése. Vető Zoltán, Rém polgármestere rámutatott arra, hogy nagy a munkanélküliség a
településén, ennek ellensúlyozására felvetette,
hogy egyrészt a helyi termelőket kellene segíteni, másrészt a közfoglalkoztatás keretében
az önkormányzati tulajdonú földeken gazdálkodni kellene, zöldséget termelni közfoglalkoztatottakkal, amelyhez segítséget kért a finanszírozás és népszerűsítés ügyében. A témához
kapcsolódóan Rausch Sándor, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés alelnöke azzal a kérdéssel
fordult a jelenlévőkhöz: tudják-e, hogy a mezőgazdasági őstermelők lehetnek beszállítói
az önkormányzati intézmények konyháinak?
A jelenlévők szinte mindegyike tudott erről,
de csak hárman mondták, hogy eddig kihasználták ezt a lehetőséget. Perger Éva, az MTA
RKK Alföldi Intézet vezetője elmondta, hogy
a kutatóközpont tervei között szerepel – az
önkormányzati saját felhasználás megteremtésével – egy zöld energiás önellátó rendszerekkel foglalkozó kutatás elvégzése, mikrotérségi szintekre lebontva. Ezért együttműködést
szeretnének kialakítani a megyei vezetéssel a
települési szintű fejlesztésekben. A vita során
a TÖOSZ főtitkára felhívta a figyelmet a közfoglalkoztatás ügyében született JÓTÁR módszertani füzetsorozat megoldási javaslataira
és a tapasztalatcsere fontosságára.
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Helyzetkép

A jó példák és tapasztalatok átvételének fontosságáról beszélt Halmai Zsuzsanna szekszárdi önkormányzati képviselő, aki javasolta, hogy a szociális kérdések témakörben is
induljon tapasztalatcsere program annak érdekében, hogy a csökkenő források ellenére
erősödjön a szociális biztonság.

VESZPRÉM, február 3.
A veszprémi megyeházán megjelent polgármestereket Lasztovicza Jenő közgyűlési elnök nevében is köszöntötte Kovács Zoltán megyei kormánymegbízott, aki 20 év polgármesterség után
vállalta az állami ellenőri szerepet, de ahogy fogalmazott: még mindig polgármesteri szívvel viszonyul az önkormányzati feladatokhoz. A megyében 14 dekoncentrált szervezet egyesítéséből
jött létre a kormányhivatal, amit a kormánymegbízott a közigazgatás rendszerváltozásának ne-

vezett. A cél Veszprém megyében is egy hatékonyabban, olcsóbban, az állampolgárokat és az
önkormányzatokat is kiszolgáló új közigazgatási
rendszer kiépítése. Ennek a munkának még az
elején vannak, melynek során, ahogy fogalmazott le kell zárni a régiós ügyeket és fejleszteni
kell az elektronikus ügyintézést.
Az aktuális önkormányzati ügyek során Czeglédy Ákos, palóznaki és Sallee Barbara, hegymagasi polgármesterek álltak ki a kistelepülési önkormányzatok megmaradásának szükségessége
mellett. A résztvevők kérték a TÖOSZ határozott
föllépését az önkormányzatiság felszámolására
irányuló kormányzati lépésekkel szemben.
A hét megyei tisztújító polgármesteri fórumon összesen 56 küldöttet választottak meg, közülük 20-an első alkalommal töltik be ezt a tisztséget. A hét megyei tagozatvezető közül hárman
– Molnár Bálint (Jász-Nagykun-Szolnok), Sarkadi-Nagy András (Veszprém), Schrick István (Fejér
megye) ismét elnyerték polgármester társaik bizalmát, míg négyen – Basky András (Bács-Kiskun), Kisari Zoltán (Heves), Peszt Attila (Tolna) és Zsiros Sándorné (Borsod-Abaúj-Zemplén)
első alkalommal vállalkoztak társaik bizalmából
a térségük érdekének országos képviseletére. (A
megválasztott megyei küldöttek névsorát a márciusi számban közöljük.)
◆

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland,
Liechtenstein és Norvégia támogatásával HU-0142/NA/2008/-3/ÖP-4

Letölthető a www.toosz.hu-ról

Polgármester Akadémia  | Képviselők képzése | Tapasztalatcsere Program
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Közlemény

a TÖOSZ-elnökség 2011. február 8-i kibővített üléséről

Kezdeményezés az önkormányzati rendszer
átalakításával kapcsolatban
✔ A TÖOSZ üdvözli, hogy a kormány kísérletet
tesz a nehéz helyzetbe került, működési hiánnyal
küzdő önkormányzatok megsegítésére.
✔ Szorgalmazza, hogy mielőbb kerüljön sor az önhibájukon kívül működésképtelenné vált önkormányzatok tényleges támogatására, a sorozatos adósságrendezési eljárások elkerülése érdekében.
✔ Felajánlja szakmai segítségét a gyors döntés
előkészítése és meghozatala, valamint a megfelelő nyilvánosság biztosítása érdekében.
✔ A TÖOSZ továbbra is szükségesnek tartja az
önkormányzati rendszer átfogó átalakítását. Ragaszkodik az elmúlt húsz év értékeinek megőrzéséhez és megvédi a települési autonómiákat.
✔ A TÖOSZ elnöksége országos nyilvános vitára
bocsátja az önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséről szóló javaslatot. Kéri, hogy a polgármesterek,
jegyzők, önkormányzati képviselők, szakértők fogalmazzák meg véleményüket, javaslataikat, s küldjék
meg a szövetség számára. Az országos önkormányzati vita alapján a TÖOSZ a 2011. március 29-i tisztújító küldöttgyűlésén alakítja ki állásfoglalását az új
önkormányzati törvénnyel kapcsolatban.
✔ A TÖOSZ sürgeti, hogy mielőbb kezdődjenek
szakmai egyeztetések a kormányzat és az országos
önkormányzati szövetségek között, egyben felszólítja
a kormányzatot, hogy egyes ötletek és részkérdések
kiszivárogtatása helyett átfogó koncepció alapján kerüljön sor az átalakítással kapcsolatos vitára.
Az új közfoglalkozatási rendszer anomáliái
✔ A TÖOSZ felhívja a kormányzat figyelmét, hogy az
új közfoglalkoztatási rendszer átmenet nélküli, kapkodó bevezetése jelentős társadalmi feszültségeket okozott a települések túlnyomó többségében.
✔ Kezdeményezi, hogy készüljön átfogó probléma-leltár a helyi nehézségek feltérképezése alapján.
✔ Javasolja, hogy mielőbb kezdődjön tárgyalás a kormányzat és a TÖOSZ között a közfoglalkoztatási rendszer anomáliáinak kiküszöbölése érdekében.

Arcok

A látható kezek csodája
Beszélgetés Takács Pálnéval, Szorgalmatos polgármesterével
Szerző: Szále László újságíró

Az alig több mint nyolcvanéves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település egyenlő távolságra fekszik Tiszalöktől és Tiszavasváritól, utóbbihoz
tartozott 2002-ig. Az önállóság évtizede alatt rengeteget fejlődött.
– Hányan élnek Szorgalmatoson, mikor és honnan szerezte a falu ezt a gyönyörű nevet?
– 1005 lakosunk van, illetve 1004, mert a napokban meghalt egy idős bácsink. A nevünket a
Dessewffy családtól kaptuk. Talán ez a legértékesebb örökségünk, büszkék is vagyunk rá. Tulajdonképpen a szorgalmas melléknév fokozása
a szorgalmatos. A falut szorgalmas, iparkodó,
dolgos emberek lakták és lakják, akiket emiatt
szívesen hívtak napszámba. A mai Szorgalmatos az 1920-as évek közepén kezdett épülni, a
környék legszegényebbjei költöztek ide. A gyenge termőképességű földeket gróf Dessewffy Aurél, a vidék földbirtokosa fölparcelláztatatta, s az
így kialakított 452 egyenként 300 négyszögöles
telek egy részét az első világháborúban harcoló
katonák kapták meg juttatásként, mások pedig
úgy, hogy zsellérkedéssel ledolgozhatták a telek
árát. Az első öt ház 1925-ben épült, valamennyi
egy kemencés szobából és pitvarból állt. Az építőanyagot maguk a gazdák állították elő a közeli
vályogvető gödörből. Vályogtéglákat készítettek,
vagy egyszerű vert sárfalat húztak föl, s a házak
tetejét náddal fedték. Az első házak tulajdonosai között ott voltak nagyszüleim is.
– Mondhatjuk, hogy a települést Dessewffy Aurél alapította?
– Valójában az első lakóközösség a majorságban volt, az ő földbirtokán. Az 1920-as évek végén Szorgalmatos még csak egy telep volt, iskola,

templom s mindenféle közösségi épület nélkül. A
Tiszavasvárit és Tiszalököt összekötő úttól Keletre található a település, amelyet akkor még
tanyának neveztek. Az emberek tehénszekérrel
jártak be az északi szomszéd Tiszalökre, illetve a
déli szomszéd Tiszavasváriba. Pontosabban, Tiszavasvári akkor még nem létezett, az egyesült
Szentmihály és Bűd csak 1952-ben vette föl mai
nevét, a város nagy szülötte, Vasvári Pál tiszteletére. A mi településünk Tiszavasvári része volt
Tiszavasvári-Szorgalmatos néven egészen 2002.
október 20-ig. Akkor nyilvánította önálló községnek Mádl Ferenc köztársasági elnök.

ző Termelőszövetkezettel. Ezért aztán, amikor
2001. február 11-én, éppen most tíz esztendeje,
népszavazást tartottunk, a lakosság túlnyomó
többsége az önállóság mellett döntött.

– Miért váltak el?
– Amiért olyan sokan mások is: a jobb élet
reményében. Azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk
hasonló lélekszámú települések a 1990-es években önállóvá váltak, és szép kis virágzó településekké fejlődtek. A legnagyobb bánatunk az
volt, hogy az iskolánk felső tagozatát integrálni
akarták Tiszavasvári iskoláiba. Élt még az emberekben a 60-as években működő Új Idő Téesz emléke, amelyet a szorgalmatosi lakosság
magáénak érzett, és tapasztaltuk azt is, hogy
amikor a magunk urai voltunk, és a termelőszövetkezetünk önállóan gazdálkodott, akkor
sikeres, gazdag téesz volt, s a lakosság is gyarapodott. Akkor indult hanyatlásnak az Új Idő,
amikor a 70-es években, az összevonások divatja idején egyesült a Tiszavasvári Zöld Me-

– Nem volt túl nagy a kockázat így, intézményi infrastruktúra nélkül belevágni?
– Természetesen volt kockázat. Iskolánk
volt, már a harmincas években szükségét
érezték nagyszüleink, hogy ne kelljen az akkor már 130 iskoláskorú gyereknek naponta a kilométerekre lévő szentmihályi iskolába eljárni. Úgy kezdődött, hogy Kabay Béla
– a híres Alkaloida gyárat alapító Kabay János unokatestvére – bezárta a kocsmáját, és
fölajánlotta az iskola céljaira. 1936–38-ig ott
folyt tanítás egyetlen teremben. Akkor kapta
meg a falu az önálló iskolaépítés jogát. Bontott anyagot szereztek, tehénszekérrel hordták a falu közepére a téglát, cserepet, s saját
kezűleg építették fel az iskolát, mely ma is áll.
Nemcsak fölépítették, hanem mindent meg-
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Arcok
tettek, hogy fönn is maradjon. Évente kifestették társadalmi munkában, kerítést építettek köré, jótékonysági bálokat rendeztek, hogy
működni tudjon.
– Most hány gyerek tanul az iskolában?
– 182. Nem mind helyi, járnak át hozzánk
Tiszavasváriból, Tiszalökről, s egy-két tanuló Tiszadobról és Tiszadadáról is.
– Miért?
– Mert jó az iskolánk, magas színvonalú az
oktatás, amit bizonyít, hogy minden gyerek továbbtanul a környékbeli gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképzőben.
– A létszámból ítélve, gondolom, már kinőtték a régi iskolát…
– Valóban. A szétválás után szinte az első
gondolatunk egy új iskola volt. 2004-ben terveztettünk egy komplex oktatási központot,
iskolával, óvodával, tornateremmel, konyhával, étteremmel.
– Nagy fába vágták a fejszéjüket.
– Lendületet adott a fejszének, hogy
2007-ben megállapodtunk Tiszavasvárival
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a vagyonmegosztásban, méghozzá úgy, hogy
ha kifizetik készpénzben, ami nekünk jár,
akkor beérjük a tényleges vagyon egyharmadával. Tudtuk, az egészet úgyse fogjuk
megkapni. Szerencsénk volt a város előző
polgármesterével és a testülettel, hajlottak
a kompromisszumra. Ez a pénz természetesen nem lett volna elég, pályázgattunk is, s
ha „nyeregettünk”, akkor mindig egy-egy új
elemmel bővítettük a létesítményt. 2004-ben
a LEKI-pályázaton nyertünk, abból épült föl
a konyha, 2005-ben nyertünk pénzt a 80 fős
étterem megépítésére, 2007-ben adtuk át az
1100 négyzetméteres új iskolát, 2008-ban
két pályázat segítségével tudtuk megvalósítani az óvodát, 2009-ben pedig a tornatermet. Most minden intézményünk egy helyen van – a fölsoroltak mellett a fölújított
művelődési ház és a könyvtár is –, ami olcsóbbá teszi a fenntartást, így kisebb a fűtési, a takarítási költség.
– Miből éltek régen, s miből élnek ma a szorgalmatosiak?
– Mint már utaltam rá: a szorgalmukból.
Kezdetben szinte el volt zárva Szorgalmatos
a külvilágtól, ezért önellátásra rendezkedtek
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be. A telkeiken babot, borsót, zöldséget, gyümölcsöt termesztettek, csupa munkaigényes
növényt, hisz semmijük sem volt a sok dolgos kézen kívül. Háziállatokat is tartottak,
különösen sok kacsát, libát, melyeket a gyerekek őriztek a nagy közös legelőn. Egy-egy
családnak ötven-száz szárnyasa is volt. Később az Új Idő Téesz is ezt a gyakorlatot követte: a bab, borsó mellett dohányt, din�nyét termesztett, homokbányákat nyitott.
Sok minden épült akkoriban: köves út, irodaház, a dohánynak csomózó épület. Később sokan jártak át az Alkaloida Vegyészeti Gyárba, amely fénykorában Európa-szerte
ismert volt, s még ma is ez az eljárás az alapja a morfin kinyerésének a mákból, amelyet
a gyárat alapító Kabay János dolgozott ki annak idején. Sajnos, az egykor 3000 embert
foglalkoztató gyárban ma már csak 300-an
dolgoznak. Megszűnt a téesz is Szorgalmatoson, egyre nagyobb gondot okoz a munkanélküliség – különösen, hogy a kínálat nem
mindig találkozik a kereslettel.
– Mégis, most milyen lehetőségei vannak a
szorgalmatosiaknak?
– Itt van a székhelye a Révész cégcsoportnak, a tulajdonosa, Révész Bálint is
szorgalmatosi születésű. A legnagyobb fuvarozási cég, a Révész Eurotrans Kft. volt,
mely ezer embernek adott munkát, kamionsofőröknek, szerelőknek, irányítóknak.
Azért csak volt, mert megvásárolta a Wáberer cégcsoport. Most is van munkalehetőség, de csak mintegy fele a réginek. Járnak
még dolgozni a Jabil elektronikai üzembe,
Tiszaújvárosba, valamint Nyíregyházára a
LEGO gyárba meg az Elektrolux hűtőgépgyárba. Főleg szakképzettséget nem igénylő, összeszerelő munkákat végeznek. Helyben kevés a munkalehetőség, sokan járnak
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Takács Pálné Szorgalmatoson született 1958. január 29-én. A debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Képesített kalkulátori, majd mérlegképes könyvelői
végzettséget szerzett, 2007-ben a Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karán diplomázott gazdálkodási szakon. 2002 óta harmadik ciklusban választották meg a település lakói polgármesternek, előtte két ciklusban a Tiszavasvári önkormányzat képviselője volt, s
családi vállalkozásukban ügyvezetőként dolgozott. Férje jelenleg személyszállítási vállalkozást
vezet, két fiúk van, a nagyobbik (33) buszsofőrként járja Európát, a kisebbik (26) szociálpedagógus, szabadidejében filmkritikákat ír.
át Tiszavasvári és Tiszalök vállalkozásaiba.
A Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben is dolgozik tíz szorgalmatosi. Nagy földterülettel rendelkező mezőgazdasági vállalkozó nincs a településünkön. Három gazda
tart 10-30 szarvasmarhát, és egy gazda foglalkozik fóliás primőrtermesztéssel, igaz,
az övé az egyik legnagyobb ilyen vállalkozás a megyében.
– És a sok kacsa, liba?
– Régen abbahagyták a tenyésztést, mert
nem éri meg. Nagyon fölmentek a terményárak, s az egyre szaporodó lopások is elvették az emberek kedvét az állattartástól. Megesett, hogy éjjel leszúrták a gazda
disznóját, s elvitték a kacsáit, libáit is. Régóta működik polgárőrség a faluban, de igazi eredményt csak a 2007-es újraszervezése után sikerült elérni. Ma már ötven
fős polgárőrség védi értékeinket, minden
éjjel járőrözünk – én is tag vagyok –, ki
gyalog, ki biciklivel, ki kocsival végigjárja a falu utcáit. Nincs sok: a falut rajzasztalon tervezték, összesen tíz párhuzamos
utcát alakítottak ki annak idején, három
pedig keresztben köti össze őket. Mindenki saját járművével közlekedik ingyen, kocsira, benzinre nem költünk, amit pályázaton nyert a polgárőrség, azon a pénzen
ruhát, lámpát, telefont vettünk. Megéri a
fáradságot, mert nagyon lecsökkent a lopások, betörések száma.

– Mi indokolja ezt az állami túlszabályozást, amely mintha éppen a munkához vezető úton emelne akadályokat.
– Az Út a munkához program nagyon jó
lehetőség volt a régen munka nélkül élők számára, az átalakítás egyetlen racionális szempontja az lehet, nincs elég pénz a finanszírozásra, valamint hogy a kormány így próbálja
kiszűrni a segélyt jogtalanul igénybevevőket.
Ezzel a feketemunka felszámolását próbálja
elérni. De azt, hogy kevesebbet szán az állam
a közfoglalkozatásra, én nem tekintem racionális szempontnak.

– Hogyan tud segíteni az önkormányzat
azoknak, akinek nincs munkája?
– A munkaerő toborzásokat figyeljük, értesítjük az érintetteket, kisbusszal visszük el a
munkanélkülieket, de elsősorban közmunkával tudunk segíteni. Tavaly 36 embert foglal– Mennyivel kevesebbet?
koztattunk, sajnos, az idén hosszú távon mind– Tavaly harminchat milliót költöttünk közössze hat főt, melyből jelenleg csak hármat
foglalkoztatunk. Nagyon fontos értékterem- munkára, melynek 95 százalékát tudtuk visszatő munkát végeztek, tisztán tartották a falut, igényelni, idén a hosszú és rövid távú közmunfüvet vágtak, kaszáltak, gondozták a virágokat. kapályázatunkra 8 millió forint támogatásra
Szépen kitakarították a régi temetőt, segítet- számíthatunk. A hosszú távú foglalkoztatás ketek a konyhán, dolgoztak a kertjeinkben, ahol retében 37 hónapi 8 órás foglalkoztatásra kapunk
a konyhára termesztünk zöldborsót, hagymát, 70 százalékos támogatást, valamint 12 hónapi fogkáposztát, krumplit, tököt, petrezselymet, sár- lalkoztatásra 6 órában ugyancsak 70 százalékost.
garépát, céklát. Még sorolhatnám: körbekerí- Minden bérpótló juttatásban részesülő lakosunk
tették az önkormányzati ingatlaA település iskolája
nokat, járdát építettek, gondozták
az önkormányzati épületeket, tisztán tartották a kerékpárutat és kihordták a leveleket is.
– Ha ilyen hasznos munkát
végeztek, miért ilyen kevés közmunkást alkalmaznak?
– Mert kevesebb forrást ad erre
a feladatra a központi költségvetés.
Az önerő mértéke is megnőtt. Esetünkben a hosszú távú 8 órás foglalkoztatás esetében 30 százalék önerőt kell biztosítani. A rövid távú,
2-4 hónapos 4 órás foglalkoztatás
esetén csak öt százalék az önerő.
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Szorgalmatoson 2004 óta működik e-Magyarország
pont. Kihasználva a pályázati lehetőségeket, folyamatosan bővíteni és korszerűsíteni tudták a számítógépparkjukat. Jelenleg öt számítógép áll a látogatók rendelkezésére. 2009-ben száz fő vett részt
a polgármester vezette e-Tanácsadó tanfolyamon,
amelynek célja az internethasználat népszerűsítése
volt. A leghálásabb „tanulónak” az idősebb korosztály bizonyult, sokan közülük jelenleg is használják
az internetet: leveleznek gyerekeikkel, unokáikkal,
és recepteket küldenek egymásnak.

foglalkoztatását megpályáztuk, hogy 2011-ben a
30 ledolgozott napja legalább mindenkinek meglegyen, mert csak akkor jár neki a bérpótló juttatás, s aligha akadt volna olyan vállalkozó, aki
ennyi időre bejelent egy munkavállalót. Aki nem
kap segélyt, azt végső soron úgyis az önkormányzatnak kell támogatnia a szociális törvény értelmében. Éhen nem halhat senki.
– Mekkora a község költségvetése?
– Az idei költségvetés még nincs kész, tavaly
390 millió forint volt, melynek több mint a fele
működési költség. Ennek legnagyobb hányadát
a bérek teszik ki. 41 főt foglalkoztatunk az önkormányzatnál és az intézményeinkben.
– Hitel? Adósság?
– Nincs semmilyen adósságunk. Inkább takarékoskodunk. A működésre megvan a fedezet, százmillió forint körüli összeget kapunk a
központi költségvetésből, s ugyanennyit szedünk be a helyi adókból. Sokan tartanak személygépkocsit településünkön, hiszen a rossz
közlekedési lehetőségek miatt szükségük van rá
a munkába járáshoz. De nagyobb arányt képvisel a vállalkozások által üzemeltetett gépjárművek súlyadója. Úgy számoltunk, hogy alacsony, csupán 0,5 százalékos iparűzési adót
vetünk ki, ami vonzóvá teszi a vállalkozások
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számára Szorgalmatost, s minthogy a legnagyobb cég nemzetközi fuvarozással is foglalkozik, a kamionjai után jelentős gépjárműadó
folyik be a község kasszájába. Megvettünk egy
közel fél hektáros telephelyet, amiből bérletidíj-bevételünk is van. Takarékosan gazdálkodunk, megnézzük minden fillér helyét.
– De spórolni is csak a vanból lehet, a nincsből nem.
– Való igaz, a munkalehetőségek megcsappanása miatt sok család került nehéz helyzetbe, különösen, mert bíztak a jövőben, hogy mindig egy
kicsit jobb lesz. Ezért a „jó időkben” nagy házakat
építettek, melyeknek ma nagy a rezsijük, ráadásul – bízva a jövőben – sokan jelzáloggal terhelték meg, s most nem tudják fizetni a részleteket.
Ez irracionális hitelfelvételekbe kényszeríti őket.
328 lakás van a faluban, sok család vett fel Provident kölcsönt hatalmas kamatra, s a részleteket a
cég hetente szedi be az emberektől.
– Tud segíteni valamit az önkormányzat?
– Keveset, közmunkával és átmeneti segél�lyel. A családok hitelállománya nagyságrendileg meghaladja a lehetőségeinket.
– A nehézségek ellenére nagy fejlődésen ment
keresztül a falu az elmúlt évtizedben. Mi lehet ennek az oka az önállósodáson és a szorgalmatosságon kívül?
– A közösségi szellem, az összetartó erő, a
lakosság segítőkészsége. Már a régi időkben
is mindig, mindenben segítették egymást az
emberek. 1995-ben alakult meg a Szorgalmatosért Egyesület 49 fővel, azzal a céllal, hogy
leküzdjük a várossal szembeni hátrányokat,
s kezdettől ott érlelődött az önállóság vágya,
szándéka majd elhatározása. Az egyesület a
település fontos irányító szervezete lett. Minden kezdeményezés innen indul ki. 12 éves a
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Hóvirág Népdalkör, mely az arany minősítést
eddig kilencszer kapta meg. Nagyon összetartó társaság, a falu kisbuszán lelkesen járják
az országot, 14-en vannak, alapító-vezetőjük
Papp Lászlóné Jucika, aki ugyan már elbúcsúzott az asszonykórustól, de még most, 82 évesen is kijár Tiszavasváriból – biciklivel. Igaz,
most már könnyebb: 2007-ben elkészült közös beruházással a kerékpárút Tiszavasvári,
Szorgalmatos és Tiszalök között, mely másik nagy büszkeségünk, a 80 éves gyönyörű
hársfasor mellett vezet el, s élénk sportélet
folyik rajta: nagyon szeretnek ott kerékpározni, kocogni, görkorcsolyázni – nem csak
a fiatalok. A hársfákhoz kapcsolódik a két
éve megrendezett hársfaünnep, mindig májusban van hársvirágzáskor, s megmozgatja
az egész falut. Ilyenkor tele van vidám emberekkel a régi libalegelő dombja, amely legalább olyan szép, mint amilyen Szinyei Merse Majális képén látható.
– Ön tagja a TÖOSZ nőtagozatának. Van
haszna belőle?
– Igen. Szeretek a konferenciákra járni,
mert tökéletesen igaz a szlogenje: okos ember
a más sikeréből tanul. S én ugyan tapasztalt
polgármesternek számítok nyolc évvel a hátam mögött, s előtte két ciklusban már képviselő is voltam, mégis egyszerű gondolkodású embernek tartom magam, aki nagyon
sokat tud tanulni a nőtagozatban megismert
csavaros eszű polgármesterektől.
– Azt hiszem, ez fordítva is igaz lehet.
– Büszkék vagyunk az eredményeinkre, s
jó arra gondolni, hogy amibe eddig belefogtunk, az mind sikerült. Mintha valami láthatatlan, isteni kéz segítene és egyengetné
a sorsunkat. Bár lehet, hogy nem egy kézről
van szó, és nem is láthatatlan.
◆

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

„Polgármester lettem”

Kovács Péter, Vép polgármestere

A pénzügyi rész volt
számomra a legértékesebb

Szerző: Hajós Anna újságíró

A tavalyi választásokon sok település élére választottak új vezetőt. A
TÖOSZ intenzív alapozó képzéssel segíti a tagtelepülések újonnan megválasztott polgármestereit, hogy minél zökkenőmentesebben tudják végezni szerteágazó feladatukat. A három nap során jogi-igazgatási, gazdasági-pénzügyi és kommunikációs ismeretekhez jutottak a résztvevők.
Közülük ketten mondták el lapunknak tapasztalataikat.
Juhászné Barkóczi Éva,
Petőfibánya polgármestere

Jó lenne még több
kommunikációs tréning

A jelenlegi hivatalomban hét évig voltam
pénzügyi vezető, majd ezt követően munkahelyet változtattam, de mint képviselő-testületi tag és azon belül a pénzügyi bizottság
elnöke, nyolc évig aktív részese voltam az önkormányzati munkának.
Petőfibánya a Mátra aljában, Budapesttől 60
kilométerre fekszik, lélekszáma 2930 fő. Ipari parkunkban elég sok a vállalkozó, a településen körülbelül 180 vállalkozás működik. A
képviselő-testület héttagú, hat képviselő és a

polgármester. Érdekesség, hogy mind újak, a
régiek közül senkit nem választottak újra, kivéve engem, de én polgármester lettem. A háromnapos képzés tematikái közül a pénzügy és
a tárgyalástechnika volt az, ami az érdeklődésemet leginkább felkeltette. A pénzügy azért,
mert közgazdász vagyok, a tárgyalástechnika
pedig különösen fontos lesz számomra az elkövetkező négy évben, hiszen a kommunikáció
minőségétől nagyon sok minden függ ebben a
munkában. Három napba nem lehet bezsúfolni három évet, de szerintem a jogszabályi ismertetés nem igazán fontos, mivel egy polgármesternek ezzel tisztában kell lennie, meg hát
elsősorban a jegyző feladata, hogy jogszabályszerűen történjék minden az önkormányzatnál. Viszont nagyon szívesen elmennék még egy
többnapos kommunikációs tréningre, például
a TÖOSZ által meghirdetett tíz hónapos képzés ezen programjára. Szerintem, aki nem tudja megfinanszírozni ezt a hosszú idejű képzést,
de egy-egy témakörben szívesen részt venne,
annak lehetőséget kéne adni rá.
Nagyon jó csapat lettünk a három nap alatt.
Jó volt más szemszögéből látni a megoldásokat a felvetett témák során.

www.toosz.hu

Tizenkét éve képviselő vagyok, ebből nyolc évig
alpolgármester, így rálátásom volt eddig is az
önkormányzati feladatokra. Vép Vas megyében,
Szombathelytől hat kilométerre fekszik. A település 2009. július 1-je óta város, 3550-en lakják. Az önkormányzatot a polgármester és hat
képviselő alkotja. Hitel nélkül gazdálkodunk,
megtakarításunk nincs. A háromnapos képzésből a pénzügyi rész volt számomra a legértékesebb, mert így az éves költségvetés véglegesítése előtt nagyon fontos információkat kaptam.
A kommunikációs előadást is hasznosnak találtam, mert ebben a témában mindig lehet újat
hallani, új ötleteket szerezni. A jogi ismeretek
több olyan témakört ölel fel, amely – mint régóta képviselőnek – nem adott új ismereteket.
Szívesen hallgattam volna olyan gyakorlati megoldásokat, amelyek akár a hallgatók közötti kerekasztal-megbeszéléssel, egy tapasztalt moderátorral aktuális témákról szólnak. Gondolok itt
intézmények működtetésére, szociális problémák kezelésére, pályázati tapasztalatokra, település marketing ötletekre… Sikerült kapcsolatot építeni más települések polgármestereivel.
Hogy tudunk-e segíteni egymásnak? Ez még a
jövő kérdése, de remélem, igen! 
◆
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Eltelt négy hónap...
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Az őszi önkormányzati választások óta eltelt már négy hónap, a Képviselők Képzése Program azonban még mindig zajlik, hiszen sok a megoldandó feladat az
önkormányzatok háza táján, így érthető, ha olykor hátrébb csúszik egy nem
kötelező tréning a naptárban. Ám akik részt vettek programunkon, nemhogy
nem bánták meg, de a folytatásban is részt szeretnének venni. Az alábbiakban
a legutóbbi tréningtapasztalatokról számolunk be, azzal a nem titkolt céllal,
hogy kedvet csináljunk másoknak is a programban való részvételre.
A kazári tréninget 2010. december 17–18-án
szerveztük, ahol Kazár, Rákóczibánya és
Vizslás képviselő-testületének tagjai, a kisebbségi önkormányzati képviselők, az intézményvezetők és a tanácsnokok vettek részt.
A helyi Magtár Közösségi Házban folyt a
kétnapos tréning Halmai Gáborné és Nagy
Gáborné vezetésével. Gyönyörű környezetben, barátságos jól felszerelt helyszínen, aktív, együttműködő résztvevőkkel, nagyon jó
házigazdákkal, igazán kellemesen és hasznosan telt el a két nap. A trénerek végig azt
érezték, hogy itt már korábban is csapatban

dolgoztak a résztvevők. Akiknek a száma a
tréning alatt is nőtt, mert új képviselők is bekapcsolódtak az izgalmas munkába.
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Társulás
tréningje január 28–29-én volt Hajdúszoboszlón, Nagyhegyes, Hajdúszovát és Ebes
települések képviselőinek, jegyzőinek részvételével, Vincze Ferenc jegyző és Zongor
Gábor főtitkár vezetésével. Itt fordult elő
először, hogy egy kistérség a tréning megrendelője, annak ellenére, hogy a hatékonyság okán a tréningjeinken többnyire több
település képviselői együtt vettek részt.

Kazár
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Pécel

Hajdúszoboszló

Antal János Csaba hajdúszováti képviselő lapunknak elmondta, hogy még a legrégibb, 1990 óta funkcióban lévő képviselőknek is szolgált újdonsággal a képzés, hiszen
a tematika kooperatív feldolgozása lehetővé
teszi, hogy egymást is megismerjék a képviselők, egymástól is tanuljanak. Meglátása szerint a tréning olyan fontos településpolitikai
megközelítéseket is felszínre hozott, amelyek
máshogyan aligha derültek volna ki.
Pécelen 2011. január 14–15-én tartotta a képviselő-testület a tréningjét Fekete Katalin és
Vincze Ferenc vezetésével. A felkészítésen részt
vett Atkári János, a program szakmai tartalmát kidolgozó Irányító Bizottság tagja.
◆

Önkormányzati képviselőknek

TRÉNING
A TÖOSZ és norvég testvérszervezete, a KS (Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége)
együttműködéséből megszületett a
Képviselők Képzése elnevezésű program, amelyet a Polgármester Akadémiához hasonlóan az EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok támogat. A programban való részvétel
lehetősége folyamatosan nyitva áll az
önkormányzatok számára.

Jelentkezési feltételek: minimum 12 fő, maximum 20 fő folyamatos jelenléte a kétnapos
tréningen (A tréningre bármilyen összetételben jelentkezhet egy vagy több önkormányzat
a következő lehetőségekből választva: egyedül,
külső bizottsági tagokkal, szakértőkkel együtt,
garantálva a minimális résztvevői létszámot;
a mikrotérség vagy bármely más település(ek)
képviselőivel együtt; a hivatal vezetésével és
munkatársaival, vagy a nélkül.).
A képzés célja, hogy a választott képviselők
hozzáállásának és gondolkodásmódjának formálása által fejlődjék a helyi demokrácia, a települési közösség és az állampolgárok számára
nyújtott közszolgáltatások színvonala.
A program tehát: egyrészt alapvető ismereteket ad az újonnan és az újra megválasztott önkormányzati képviselők számára (a
jogrendszerről, az ő illeszkedésükről, szerepükről, felelősségükről és lehetőségeikről),
másrészt a fejlődési folyamatot segíti azáltal,
hogy a jó kormányzás példáit terjeszti, a helyi közösségfejlesztést és a helyi demokráciát támogatja.

Költségek: TÖOSZ-tagoknak egyszeri, bruttó
200 ezer forint a térítési díj (Figyelem! Jelen felhívásban szereplő képzés, az önkormányzati vezetők, képviselők szerteágazó feladatainak, tevékenységének ellátásához szükséges átfogó ismeretek
megszerzését célozzák, vagyis a képzések részvételi díja a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 4.§ (2) bekezdése alapján adómentesen elszámolható!), nem TÖOSZ-tagoknak
bruttó 300 ezer forint a térítési díj.
Megfelelő technikai feltételek biztosítása: tréning
tartására alkalmas nagyságú és berendezésű terem,
flipchart-papír, filcek, jegyzetpapír (a további feltételeket a trénerrel lehet egyeztetni, szükség esetén
a további kellékeket biztosítjuk).
Akiknek ajánljuk: olyan önkormányzatoknak,
ahol a képviselők nyitottak, és fejlesztenék magukat
településük jobb szolgálatáért; azon önkormányzatok képviselő-testületeinek, amelyeknél lehetne még fejleszteni az együttműködést; azoknak
a testületeknek, amelyek egy csapatként, erőiket
egyesítve küzdenének településük fejlődéséért;
és főleg azoknak az önkormányzatoknak, amelyek tisztségviselői tanulni szeretnének – egymást jobban megismerve, egymástól is.
A program alapelve, hogy a tréner utazik a testületekhez, az általuk választott helyszínre.
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásának köszönhetően a képzésben
való részvételért az önkormányzatoknak csak a
tréner megbízási díját és ellátását kell fizetni, és
gondoskodni a megfelelő helyszínről.
Ha a településen zajlik a tréning, annak az az
előnye, hogy költségeket lehet megtakarítani
(szállás, étkezés). Az már nehezebben biztosítható, hogy minden résztvevő folyamatosan jelen legyen, pedig ez mindenképpen fontos a tréning hasznosulása szempontjából.
A TÖOSZ megszervezi és lebonyolítja a tréninget külső helyszínen is, ha ennek költségeit a
megrendelő önkormányzat vagy önkormányza-
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tok vállalják. Igyekeztünk olyan szállásokat találni, amelyek ára elérhető az önkormányzatok számára, s a körülmények is megfelelőek. Minthogy
ezek a képviselők együtt dolgoznak (remélhetőleg) minimum négy évig, előnyös lehet a külső
helyszín, mert a garantált részvétel mellett emberileg is jobban megismerik egymást a résztvevők, hiszen folyamatosan együtt töltenek két
vagy három napot.
A képzés módszere, időtartama: a program folyamatos, bármikor kérhetik a TÖOSZ-tól a tréning megszervezését. A jelentkező önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a kezdő kétnapos
tréningen túl (további díj megfizetése ellenében)
évente egyszer egynapos frissítő tréningen is részt
vegyen. A képzés részvevőinek minden témához
ingyenesen jegyzetet adunk, összesen hét jegyzet
készült. (A helyi önkormányzatok szervezete és
működése, Demokrácia az önkormányzatokban,
Önkormányzati gazdálkodás, Önkormányzati tervezés; Az önkormányzati vezetés főbb dilemmái;
A helyi közszolgáltatások szervezése; Társadalmi
párbeszéd.) A TÖOSZ honlapján mind a hét segédanyag folyamatosan elérhető (www.toosz.hu,
keresse a Polgármester Akadémia felirat alatt).
Hozzájuk kapcsolódnak a tréninget alkotó modulok, amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. Minthogy minden településnek testre szabott tréninget
szeretnénk nyújtani, ezért a képzést megelőzően a
tréner egyeztet a település vezetőivel, hogy melyek
a prioritásként kezelendő témák és ügyek. Fontos
hangsúlyozni: a tréning során nem konkrét helyi ügyeket fognak feldolgozni. A program célja,
hogy az önkormányzaton belül mindenki megismerje a maga szerepét és kötelességét, valamint a
képviselőtársait.
További információkért forduljon hozzánk,
várjuk jelentkezésüket!
Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi
titkára, E-mail: sabjan@toosz.hu
Telefon: (1) 321 2496 Web: www.toosz.hu
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TÖOSZ-okleveles
polgármesterképzés
A képzésre elsődlegesen polgármesterek,
alpolgármesterek és önkormányzati képviselők jelentkezését várjuk. A 10 hónapos képzés 2011 februárjától indul és december kivételével minden hónap utolsó
péntek-szombatján tartjuk a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán (BCE KIK), cím: 1118 Budapest,
Ménesi út 5.
A 10 hónapos képzés részvételi díja
TÖOSZ-tagoknak: bruttó 350 000 Ft/fő, nem
TÖOSZ-tagoknak: bruttó 450 000 Ft/fő. A
költség magában foglalja a 10×2 nap képzési alkalom szállás és étkezési költségeit, valamint a jegyzetek díját. A szállás helyszíne:
BCE KIK (1118 Budapest, Ménesi út 5.).
A követelményeket sikeresen teljesítők a képzés végén a TÖOSZ által igazolt „TÖOSZ-Okleveles Polgármester” címet szereznek.

A 10 hónapos képzés ütemterve
2011. február 25–26. – Helyi jogalkotás | 2011.
március 25–26. – Önkormányzati szerződések, Polgármester és a testület, intézményirányítás | 2011. április 29–30. – Stratégiai településirányítás, Stratégiai tervezés | 2011. május
27–28. – Stratégiai szemléletű vezetés | 2011.
június 24–25. – Önkormányzati pénzügyek |
2011. szeptember 23–24. – Hatékony időgazdálkodás és önkormányzati kommunikáció
| 2011. október 28–29. – Pályázati ismeretek és közbeszerzés | 2011. november 25–26.
– Tárgyalástechnika | 2011. december 9–10.
– Önkormányzatok közkapcsolat tartása,
külső kommunikációtól az etikettig | 2012.
január 27–28. – Konfliktuskezelés

A jelentkezési lap letölthető
a wwww.toosz.hu oldalról
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Partnerek vagyunk,
nem vetélytársak
Szerző: Hajós Anna újságíró

Csaknem negyven település tagja az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének, amely a közös közigazgatási és érdekvédelmi gondok megtárgyalására, a fejlesztési lehetőségek megvizsgálására, a megoldások keresésére alakult. Januári tanácskozásuk után a szövetség elnökét, Lénártné Benei Anikót, Abasár polgármesterét kérdeztük működésükről, célkitűzéseikről.
– Mikor alakult a szövetség, kik a tagjai, és
mi volt a legfőbb ok, ami életre hívta?
– Éppen húsz éve, 1991-ben eredetileg érdekvédelemre alakult, a terület polgármestereinek
részvételével. Mára közös önkormányzati, közigazgatási, érdekvédelmi lobbi tevékenységet végzünk, karöltve a TÖOSZ-szal. A Mátra hegység
kisebb-nagyobb településeinek ad közös platformot, fórumot. A mindennapjaink ügyes-bajos
dolgait tudjuk kicsit továbbvinni, jó esetben orvosolni, olykor szakemberek segítségével megbeszélni, például a törvényi szabályozások megfelelő alkalmazását, s hogy láthatóvá váljék ezek
kapcsolódása más, egyéb törvényben meghatározott, szakágakhoz kapcsolódó ügyekhez. Minthogy a közigazgatás mint szolgáltatás és ügyintézés eléggé szerteágazó, a munkánk nehéz, és
egyre nehezebb lesz. Ezért feltétlenül szükséges
az egész átlátása, ismerete, okos működtetése. Az
Önkormányzatok Mátrai Szövetségének az is különlegessége, hogy túlnőtt a kistérségek határain.
Húszévesek vagyunk az idén, ezért tervezzük egy
vidámabb összejövetel megrendezését az év vége előtt. Március 3-án lesz a következő közgyűlésünk, amelyen a közigazgatás tervezett alap- és
középszintű reformjáról beszélgetünk. Bemutatkozik a kormányhivatal elnöke, tőle kötetlenebb

www.toosz.hu

beszélgetés során szeretnénk arról is értesülni,
hogy mi a helyzet velünk, az alapszinttel. Tállai
András államtitkárt is szeretnénk meghívni, a
TÖOSZ elnökét és főtitkárát ugyancsak várjuk.
Reménykedünk minden területen az egészséges
munkakapcsolatban, hogy ésszerű szakmai eredményeket érjünk el.
– Nem nehezíti meg az együttműködést az,
hogy ezek a kistelepülések mégiscsak egymás vetélytársai?
– Az egészséges verseny nem vetélytárssá, hanem partnerré építi a településeket. Éppen az a
fontos, hogy még jobban, okosabban és költséghatékonyabban tudjuk hegyünket, a Mátrát szolgáltatásokkal együtt „értékesíteni” az idelátogató vendégeknek. Az tartja majd össze az itt élő
családokat és embereket, ad perspektívát, hogy
ne kelljen elmenni, máshová költözni, beleveszni a társadalmi mobilitás tengerébe, talajtalanná
válni. Érezzék magukat otthon ebben a gyönyörű térségben és tudjanak megélni. Az érdekérvényesítő hatásán túl az Önkormányzatok Mátrai
Szövetségének, az itt élő vezetőknek és polgármestereknek meg kellett érteni, hogy nekünk,
közszereplőknek együtt kell lobbizni. Ráirányítjuk
az egész ország figyelmét gyönyörű térségünkre

Kitekintő
és szolgáltatásainkra, s közvetítjük a felmerülő
igényeket, a normákat és a lehetőségeket – akár
pályázatok szintjén is – az itt élő vállalkozóknak,
hogy mindez beépüljön a munkájukba, és végül
az ő megélhetésüket szolgálja.
– Ez azt jelenti, hogy a turizmus felé nyit
a térség?
– A turizmus rendkívül sok olyan alapdolgot
is tudna működtetni, amire kevesen gondolnak.
Itt van például a könyvtár, amely a falvak fókusza, itt tartják az összejöveteleket, itt van az e-Magyarország pontok helyszíne. Át kell értékelnünk
a saját intézményrendszerünket, funkcióbővítéssel sokszínűbbé kell tenni őket, hogy fenn tudjuk
tartani. Lehet olyan rendezvényeket szervezni,
amelyek kisebb helyszíneken elférnek, bevonva
az önkormányzatok olyan intézményeit, amelyeknek fűtése és villanyszámlája drága. Ám először
a szabályozást kell módosítani. Most zajlik a közigazgatás, az oktatás reformja, csak ezután tudunk
okosan gondolkodni ezekben az ügyekben. Nekünk például itt, Abasáron egyetlen nagy közösségi terünk van: a tornaterem. Ha több ezer embert megmozgató, hagyományőrző, szórakoztató,
sok vendégre számító rendezvényt tartunk, ezt
úgy feldíszítjük, „elvarázsoljuk”, hogy láthatatlanok lesznek még a bordásfalak is. Az önkormányzat területén kívüli, akár más ipari parkokban lévő
cégeknek a karácsonyi, vagy egyéb rendezvényeit is tudjuk itt fogadni, bérleti díj fejében. A pénzt
az iskolából hiányzó eszközök pótlására költjük.
A turisztikai jellegű hasznosítás már nagyobb falat, ám egyben nagyobb lehetőség is. Új rendezvénytermek építésére nincs mindenhol mód, sem
pedig szükség.
– Milyen anyagi háttérrel dolgozik a szövetség?
– Minimális tagdíjat szedünk: lakosonként
négy forintot. Már voltunk a Tisza-tavi önkormányzati szövetségnél, kirándulásokat

szervezünk egymáshoz, elmegyünk a mi szövetségünk tagjaihoz. A turisztikában csak egymásra építve, jól kiérlelt programokkal, szolgáltatásokkal tudjuk megnyerni és itt tartani
az ide látogatókat. A Mátra híres a családi
és a sportturizmusáról. Az is célunk, hogy a
szakhatóságokkal – amelyek nélkül nem tudunk fejlesztésekben gondolkodni – jó kapcsolatot ápoljunk. A mi érdekünk is, hogy a
Bükki Nemzeti Park, vagy az Eger Erdészeti Rt. gyönyörű területei jól átjárhatóvá váljanak turistautakkal, terepkerékpárral, hogy
a turista az erdőrengetegben is járhasson, s
a negyven településből minél többet meglátogasson. Megnézze a helyi kis attrakciókat,
múzeumokat, bekapcsolódjon a hagyományőrző programokba, s ami még rendkívül fontos: itt aludjon és fogyasszon.
– Milyen eredménnyel zárult a mátraderecskei mofettában tartott januári tanácskozás?
– Az önkormányzati tulajdonú gyógygázfürdő élménye azt a felismerést nyújtotta, hogy
ez az egészségturisztikai attrakció mindannyiunké. Szállásadóként, szolgáltatóként be tudunk kapcsolódni az értékesítésébe. Az esetleges egészségturisztikai pályázatok segíthetik
a fejlesztését. A polgármestereken kívül az itt
már működő Gyöngyös kistérségi turisztikai
desztinációs menedzsment vezetői, valamint
a szakhatóságok is leszögezték, hogy azonos
mindannyiunk érdeke. Kialakult egy nagyon
fontos együttműködés a Károly Róbert Főiskola turisztikai-területfejlesztési tanszékével.
Ha fejlesztési stratégiát, gazdasági programot
állítunk össze, fontos figyelembe venni a kutatások eredményeit. Ezen a rendezvényen olyan
turisztikai szokásokat, felmérések eredményeit
ismerhettük meg, amelyek újak voltak nemcsak
a polgármestereknek, hanem a velünk együtt
gondolkodó hatósági embereknek is.
◆
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TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A testvérkapcsolatok az 1950-es évek óta teszik lehetővé az európai emberek határokon
átívelő találkozásait. Napról napra nő és változik a testvérkapcsolati gyakorlat, de még
mindig nehéz megfelelő, megbízható, friss
információt kapni az egyes országok testvérkapcsolatairól. Az Európai Települések és
Régiók Tanácsa (CEMR) ez okból hozta létre a
www.twinning.org című honlapot. Kettős feladattal: megfelelő információkat nyújtani a
testvérkapcsolatokról, valamint támogatni a
testvérkapcsolati partnerkeresést.
A magyar önkormányzati szövetségeknek köszönhetően a fenti címen található oldal magyarul is használható. Az országok önkormányzati szövetségeinek munkatársaiból álló
CEMR testvérvárosi munkacsoportjának tagja
a TÖOSZ nemzetközi titkára is (jelenleg Sabján
Katalin). A testvérvárosi honlapot ez a nemzetközi hálózat működteti. Ha például egy másik
ország önkormányzata feltölti a testvérváros keresésére irányuló hirdetését a honlapra, a rendszer azonnal jelzi. (Keretbe foglalva találják az
utóbbi egy hónapban érkezett azon megkereséseket, amelyek a magyar önkormányzatokra
vonatkoznak.) Lapzártánkig összesen 472 önkormányzati hirdetés található az adatbázisban
testvérkapcsolat létesítése céljából.

Miért érdemes testvér-települési
kapcsolatot létesíteni?
A jó testvérkapcsolatból a közösség és a település egyaránt profitálhat. Azáltal, hogy Európa különböző részeiről hoz össze embereket,
közös érdeklődési területek esetén lehetősé-
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Törökország – Municipality of Muratpasa - Antalya
Kapcsolattartó személy elérhetőségei:
Ms GURKAN Firdevs Ozlem, eu@muratpasa-bld.gov.tr
Honlap: www.muratpasa-bld.gov.tr
Nagyobb településsel működne együtt elsősorban művészet, kulturális örökség, oktatás és ifjúság, sport, polgárság, szociális befogadás
és ellátás, közszolgáltatások, fenntartható fejlődés, helyi gazdaság
fejlesztés valamint mezőgazdaság és vidékfejlesztés témakörökben.
Angol nyelven kommunikálnának leendő testvérükkel.

Olaszország – Comune di TARQUINIA
Kapcsolattartó személy elérhetőségei:
Dott. Trincanato Andrea, direzione@tarquiniaturismo.it
Honlap: www.comune.tarquinia.vt.it
Ötezernél nagyobb lélekszámú magyar testvértelepülés jelentkezését várják elsősorban. Kommunikálni francia, angol, olasz
vagy spanyol nyelven szeretnének.

Olaszország – Comune di GIUGGIANELLO
Kapcsolattartó személy elérhetőségei:
Mr Castellano Antonio, antcast1984@gmail.com
Honlap: www.comune.giuggianello.le.it/
Kisebb település ismeretségét várja, kb. 20ezer lakosig, de akár
az ezer fő alattiakkal is kooperálna. Angolul, franciául és olaszul
szeretnék tartani a kapcsolatot leendő partner településükkel.

Bulgária – Municipality of Sadovo
Kapcsolattartó személy elérhetőségei:
Mr Zdravkov Dimitar, mkm_zdravkov@abv.bg
Honlap: www.sadovo.bg
Ezer lakosnál nagyobb lélekszámú magyar testvér jelentkezését
várja, elsősorban művészet és kulturális örökség, oktatás és ifjúság, sport, polgárság, szociális befogadás és ellátás, közszolgáltatások, fenntartható fejlődés, helyi gazdaság-fejlesztés valamint
mezőgazdaság és vidékfejlesztés témakörökben. A következő
nyelveken kívánnak kommunikálni: angol, bolgár és francia.
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get nyújt a problémák megvitatására, a vélemények kicserélésére. Lehetővé teszi, hogy a
fiatalok megismerkedhessenek más országbeli társaikkal, ez által erősödjön önbizalmuk, s
jobban megértsék, mit is jelent Európa napjainkban, és mit hoz a jövő.
A testvérkapcsolat a partnerek között hosszú
távú elkötelezettséget jelent, s nem befolyásolhatják a politikai vezetésben bekövetkezett változások. A partnerek támogatják egymást vészhelyzetben, például árvíz, földrengés esetén. A
testvérkapcsolatok sikeréhez elengedhetetlen az
önkormányzatok mellett a lakosság aktív részvétele is. Ez a kettősség gyakran maga után vonja
olyan testvérkapcsolati bizottságok létrehozását, amelyek lehetővé teszik a helyi köztisztviselők és a lakosok közös munkáját.
Gazdaságossági szempontból is érdemes a
testvérkapcsolatokkal foglalkozni, hiszen az
Európai Unió hozzá olyan közvetlen pályázati
támogatást nyújt e téren, amelyhez nem szükséges önerő, és a menedzsmentje is lényegesen
egyszerűbb egyéb uniós források elérésénél.
Aktuális pályázati útmutató magyar nyelven elérhető a következő címen: http://eacea.
ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/EACEA_2008_0185_HU.pdf
A programmal márciusi lapszámunkban részletesebben foglalkozunk, hiszen a következő pályázati periódusra a felkészülést most érdemes
elkezdeni. Az egyes alprogramok szerinti határidők a következőképpen alakulnak:
Testvérvárosi találkozók: 2011. június 1. Megvalósulási időszak: 2011. október 1. – 2012. június 30. majd 2011. szeptember 1. Megvalósulási
időszak: 2012. január 1. – 2012. szeptember 30.
Tematikus hálózatok: 2011. szeptember 1. Megvalósulási időszak: 2012. január 1. – 2012. május
30. Állampolgári projektek: 2011. június 1. Kísérő
intézkedések: 2011. június 1. Aktív európai emlékezet projektek: 2011. június 1.
◆
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Az ICMA (International City County Management Association) washingtoni székhelyű amerikai
szervezet neve nálunk 1995–98 között vált ismertté
közigazgatási szakmai körökben, amikor amerikai
kormányzati forrásból, a USAID finanszírozásával
nagyszabású, hároméves közigazgatási programot
valósítottak meg Magyarországon. Az ICMA a városi és megyei önkormányzati menedzsment területén
nemzetközi viszonylatban is az egyik legjelentősebb
szakmai egyesület. 1914-es megalapítása óta fontos
szerepet játszik abban, hogy javuljon a helyi önkormányzati vezetés és menedzsment munkájának minősége. A 9000 tagot számláló nonprofit szervezet
fejlesztési programjai, szolgáltatásai és projektjei
szakmai körökben világszerte elismertek, s kiemelt
szerepet játszanak az önkormányzati menedzserek
és vezető munkatársak egy életen át tartó tanulásának és szakmai fejlődésének elősegítésében.
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az Államigazgatási Főiskola oktatójaként éppen akkor vehettem részt egy szakmai gyakorlaton az ICMA washingtoni
irodájában, amikor a szervezet a magyarországi projektre beadandó pályázatát készítette, így nemcsak a hazai
megvalósítás, de a koncepció formálódásának is részese
lehettem. 2010 nyarán a HAESF (Hungarian American
Enterprise Scholarship Fund) támogatásával egy kutatási program keretében ismét három hónapot töltöttem az
ICMA-nél, képet kapva a legújabb fejlesztési irányokról,
tendenciákról. Az ICMA projektje nálunk időben egybeesett az első európai uniós forrásból támogatott úgynevezett előcsatlakozási projektekkel. Volumenében és komplexitásában akkor kuriózumnak számított, talán túl korán
is érkezett ahhoz, hogy a hazai kedvezményezett szervezetek jobban kihasználják a tálcán kínált lehetőségeket a
szemléletváltásra, a változások elősegítésére mind az önkormányzati munkában, mind pedig a szakemberek továbbképzésében. Az uniós projektek hazai gyakorlatában
szerzett tapasztalataink fényében az ICMA gyakorlata érdekes adalékokkal szolgálhat az önkormányzati szakemberek számára, kiszélesítve az európai horizontot és lehetséges kapcsolódási pontokat is felvillantva.

Magyar szemmel
Amerikai közigazgatási programok a világban
Szerző: Dobos Ágota igazgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Beszélgetőpartnerem, Deilinger Judit , az ICMA
üzletfejlesztési igazgatója, portfóliójába jelenleg a
Közel-Kelet, Dél-Ázsia és Kína tartoznak. Mindkettőnk számára fontos állomás volt az ICMA magyarországi projektje. Számomra az amerikai közigazgatási szakemberek képzésében alkalmazott
tréningmódszer megismerése jelentett új szakmai
perspektívát, Judit pedig a projekt lezárása után
rövidesen meghívást kapott, hogy csatlakozzon a
washingtoni iroda csapatához, annak érdekében,
hogy a magyar projekt menedzsereként összegyűlt
tapasztalatait és a Budapesti Corvinus Egyetemen
szerzett európai uniós szakértői végzettségét az ICMA nemzetközi programjaiban kamatoztassa.
– Kezdjük a beszélgetést a magyar közigazgatási program felidézésével!
– A program három fő komponensből állt. Vidéki irodáinkban, Debrecenben, Szegeden és Zalaegerszegen a programba bevont önkormányzati
szakemberek amerikai szakértők vezetésével különféle kis projekteken dolgoztak, amelyek elsődleges célja az önkormányzati működés javítása volt.
A program másik komponense egy önkormányzati vezetőképző tréningprogram átfogó kifejlesztése és megvalósítása volt a tananyagoktól az oktatók
képzéséig és a próbatréningekig. Ebben az akkori Államigazgatási Főiskola Továbbképző Intézete
volt partnerünk. A harmadik komponens az önkormányzati szövetségek együttműködésének erősítésére irányult, amelyben egyik együttműködő partnerünk a TÖOSZ volt.
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– Akik valamilyen módon részesei lehettünk,
még ma is emlékszünk e sokrétű és újszerű
szakmai program számos eseményére, hiszen
nemcsak a hazai gyakorlattól eltérő szemlélet
és megközelítési módok jelentettek értékes tapasztalatot, de ekkortájt nálunk a projektben
való gondolkodás, a projekt szemlélet is meglehetősen idegen volt. Amerikai oldalról hogyan
értékelték a programot, elérte-e a célját?
– A visszajelzés kimondottan jó volt a finanszírozó részéről. A USAID programjainak van
egy monitoring komponense, amelyet a projekt
indulásától kezdve szükséges működtetni. Arra törekedtünk, hogy a résztvevők visszajelzéseit folyamatosan bekérjük, akár képzési programról, akár más önkormányzati programról
volt szó. Az eredmények arról tanúskodtak,
hogy a résztvevők sok mindent hasznosítani
tudtak napi munkájukban a projekt során tanultakból, tapasztaltakból. Nem lehet nyilván
elvárni, hogy egyik napról a másikra alapvető változások következzenek be, de azt gondo-
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lom, hogy a szemléletformálást, új módszerek
megismerését, bevezetését, a változások menedzselését nagyon jól szolgálják az ilyen jellegű tapasztalatszerzési lehetőségek. A program
egyik „nem tervezett” eredménye volt, hogy a
magyar önkormányzati szövetségek intézményes kapcsolatot hoztak létre az ICMA-vel, és
mind a mai napig fennáll az információcsere
lehetősége. Az ICMA továbbra is követi a magyar önkormányzati eseményeket, és adott esetben szívesen képviselteti magát különféle fórumokon, például néhány évvel ezelőtt az ICMA
szakértője részt vett a Helyi Önkormányzati
Nap eseményein.
– A projektek kapcsán az egyik legfontosabb
kérdés mindig a fenntarthatóság; képes-e egy
program túlélni a projektet. A kedvezményezett szervezetek forráshiányra hivatkoznak,
ami valós indok és minden jó szándék ellenére gyakran előfordul, hogy a mégoly sikeres program sem képes a projekt lezárása
után megállni a saját lábán. Persze a fenntarthatóságnak csak akkor van esélye, ha a
projektet sikerült olyan célkitűzésekre építeni, amelyek valóságos igényeket tükröztek.
Mit tud tenni az ICMA mint projektgazda
azért, hogy a nemzetközi programjai hos�szú távon hasznosuljanak?
– Ez fontos kérdés. Az ICMA filozófiájának
egyik alapköve, hogy első pillanattól a fenntarthatóságra készülünk. Nagyon visszás dolog az,
ha csak arról szól egy program, hogy jól érezzük
magunkat, és nem maradnak utána olyan hos�szú távon hasznosítható megoldások, amelyeket
a helyi felhasználók továbbvisznek. Ha önkormányzatokkal dolgozunk a kapacitásépítés az
egyik elsődleges feladat, ami kifejezetten erre
irányul. Igyekszünk úgy kialakítani a programokat, hogy a részt vevő önkormányzatok határozzák meg, mivel akarnak foglalkozni. Egyik
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legjobb példa erre a City Links program, mely
úgy alakul ki, hogy készítünk egy diagnosztikát, feltárjuk, hogy mely területeken javaslunk
fejlesztéseket, de ezek csak ajánlások, ezen belül az önkormányzatok döntik el, mely területekre fókuszálnak. Abban is segítjük őket, hogy
olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyekkel más forrásokra is pályázhatnak. Az bizonyított tény – vannak ilyen tapasztalataink –,
hogy könnyebben lehet további forrásokat találni egy olyan koncepcióhoz, amelybe az önkormányzat már befektetett. A finanszírozók
szívesebben adnak forrást újabb komponensre,
ha biztosítottabbnak látják a megtérülést. Európában az uniós pályázati források elérésében,
másutt egyéb nemzetközi források megszerzésében tudjuk elősegíteni azt, hogy az önkormányzat sikeres pályázó legyen. Jó példa erre Bulgária, ahol olyan önkormányzati infrastruktúra
menedzsment rendszert építettünk ki, amelynek a valódi értéke az, hogy azóta is működik.
Maradt egy kisebb stáb, melynek tagjai rendszeresen tréningeznek, képzik a szakembereket
a rendszer használatára, ami jelentős költségmegtakarítást hoz az önkormányzatok számára. Ehhez járul egy részletes kommunikációs
stratégia, hiszen a döntésekbe be kell vonni a
lakosságot is, elő kell segíteni, hogy felismerjék
a folyamatok logikáját, és meglássák a döntések
mögött húzódó előnyöket. Kedvenc példám az
útjavítás: a szokványos logika szerint mindig a
legrosszabb utakat kell javítani, mert az embernyi méretű kátyúk akadályozzák a közlekedést.
A mi hosszú távú logikánk szerint ott kell kezdeni a javítást, ahol a rongálódás még kismértékű, vagyis az út olyan állapotban van, hogy kis
ráfordítással megmenthető. Ezek az utak sokkal kisebb költséggel javíthatók, mint amikor
már teljes felújításra van szükség. Ezt a szemléletet azonban el kell fogadtatni a lakossággal,
hogy megértsék: jó döntést hozunk.
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– Szerencsés esetben fennmarad egy szakértő
trénercsoport, amely biztosítja a folytonosságot,
összefogja, koordinálja azokat a szervezeteket
és szakembereket, amelyek és akik továbbviszik
a projekt szellemiségét. Az az érzésem, hogy a
magyar program kapcsán is megtérült volna,
ha a finanszírozó segít megszervezni és beindítani egy irodát, azokra építve, akik lelkesen és
hozzáértéssel dolgoztak három évig, és elkötelezettek voltak a program mellett.
– Voltak ilyen próbálkozások, egy ideig még
voltunk páran, akik a projekt utóéletét próbáltuk
egyengetni, aztán sajnos nem sikerült megvalósítani azt, amit azóta több országban is elértünk,
például a mexikói irodánk az ottani programból
született, és ma már az ICMA önálló szervezeteként funkcionál, sikeresen. Hasonló sikereket
könyvelhetünk el Indiában, ahol a helyi szakembereink viszik tovább a programokat, és segítik a
munkánkat a térség más országaiban is.
– Ha már szóba kerültek a tréningek, beszéljünk egy kicsit a projektek képzési komponenseiről! Magyarországon a kilencvenes évek második felében a közigazgatási továbbképzésben
sokak számára nagy felfedezés volt az interaktív
kiscsoportos tréning, ami az ICMA gyakorlatában hagyományosan jól működő képzési forma
– nálunk még ma sem mindenki számára elérhető. Oktatóknak, résztvevőknek egyaránt szokatlanok és újszerűek voltak az aktív részvételt
igénylő feladatok, szerepjátékok, esettanulmányok, kiscsoportos feladatok, amelyek során a
saját gyakorlat átgondolása, új megoldások modellezése került a középpontba. Mégis, talán a
legtöbb vitát az a résztvevők tanulási igényeihez
és szükségleteihez más módon viszonyuló oktatói
szerepfelfogás indította el, amelyet Kitty Clark
trénerünk igyekezett velünk megismertetni és elfogadtatni. Érdekes, hogy könnyebb volt a résztvevőket megnyerni, mint az oktatókat.
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– A képzési programok minden esetben a
projektek kulcsfontosságú elemét jelentik, nagy
hangsúlyt fektetünk a helyi szakemberek továbbképzésére, az amerikai módszerek, gyakorlat és
szemlélet megismertetésére. Nagyon jó a fogadtatása a képzéseknek, az a célunk, hogy a gyakorlati munkájukban hasznosítható új dolgokat
tanuljanak a részvevők, ehhez a projektek céljára fejlesztett tananyagot is kapnak. Szeretném
itt megemlíteni a gazdaságfejlesztési tréning
programunkat, amelyet ugyan Bulgáriában fejlesztettünk ki, de azóta már más országokban
is alkalmaztuk, Szerbiában, Koszovóban, valamint Ázsiában és Latin-Amerikában is. A képzés középpontjában az elméletek gyakorlati alkalmazása áll. A képzésben résztvevők olyan
feladatokat kapnak, amelyeket egy sikeres helyi
gazdaság-fejlesztési szakembernek naponta rutinból kell megoldania: hogy fogadja a potenciális befektetőket, milyen információt kell tudni
a helyszínen azonnal szolgáltatni, hogyan fejlesszék ki az adatbázist, milyen ösztönzőket érdemes/lehet alkalmazni anélkül, hogy kulcsfontosságú pozíciókat adnánk fel. A befektetői
tárgyalásokon rengeteg apró, de kritikus részletet kell tudni jól kezelni – ebben nyújtunk mi
valódi, praktikus segítséget.
– Elképzelhetőnek tartod, hogy a magyar
közigazgatás egyszer ismét felkelti az amerikai finanszírozók figyelmét, és újra lesz nálunk is amerikai projekt, vagy erre egy EU-s
országnak eleve nincs is esélye?
– A tradicionális amerikai kormányfinanszírozásra Magyarországnak sajnos, vagy inkább
szerencsére, már nincs esélye, mert az ország
fejlettségi szintje jóval meghaladta a teljesítendő kritériumokat. Magyarország a partner országok kategóriájába tartozik az amerikai palettán. Ha ezt lefordítjuk az ICMA-val kialakítható
kapcsolatra, akkor a következőkre van lehető-

ség: mint az ICMA intézményi partnerei, magyar közigazgatási szakemberek részt vehetnek
az önkormányzati vezetők csereprogramjában
(Management Exchange Program). E program
keretében egy angolul beszélő közigazgatási szakember több hetet tölthet önkormányzatoknál,
és együtt dolgozhat a városigazgatóval, részt
vehet a napi feladatokban, tárgyalásokon stb.
Az ICMA intézi a partnerkapcsolat megszervezését, a fogadó város gondoskodik a szállásról, míg a kiutazó vállalja az útiköltséget, majd
viszonzásul hasonlóképpen vendégül kell látnia
az amerikai város képviselőjét. A csereprogramon kívül mód van közös pályázatokra is, amelyekben a magyar önkormányzati szövetség az
ICMA partnereként vehet részt. Szervezetünk
nyitott az együttműködésre, örömmel veszünk
minden ilyen irányú megkeresést!
– Mi jelenti munkádban a legnagyobb kihívást?
– Nekem az új kultúrák meg- és kiismerése a legnagyobb kihívás, és egyben az igazi inspiráció is. Például amikor elkezdtem a
Közel-Keleten dolgozni, az arab világban való
eligazodás, a tárgyalások tökéletes mássága
komoly alkalmazkodást és tanulást igényelt.
Aztán következett Dél-Ázsia, és kezdhettem megint mindent elölről, hogy Kínát ne

is említsem. Más jellegű, de hasonlóan nagy
kihívás a hatékony csapatépítés. A programjaink rengeteg különféle képességet, tehetséget és tudást igényelnek. A megfelelő
közreműködő szervezetek és szakemberek
kiválasztására nincs tudományosan kidolgozott módszer, az embernek nemcsak az
ismereteire, tudására, de a megérzéseire is
kell támaszkodnia.
– Hol lesz a következő projekted?
– Sok minden függ a pályázati eredményeinktől, hiszen mi is pályázatok útján nyerjük el a finanszírozást. Azt viszont örömmel
mondhatom, hogy az ICMA legújabb kezdeményezése Kínára irányul, ahol az előzetes piacfelmérések kedvezőnek ítélték a lehetőségeinket. Ez megint egy új modell lesz,
amelyben a képzésünket és a szaktanácsadási szolgáltatásainkat közvetlenül a városi önkormányzatoknak ajánljuk fel. Mára már komoly érdeklődést mutattak több
nagyvárosból is, hamarosan beindítjuk az
ICMA Kína programját, amelynek én vagyok a felelőse. Ez rendkívül izgalmas, úgy
vélem, hatalmas lehetőségeket tartogat az
ICMA számára, ami egyben számomra is
újabb érdekes szakmai kihívásokat jelent
majd.
◆

Olvassa ÖN is!
Kérje a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének hivatalos
lapját a TÖOSZ titkárságán
vagy töltse le a www.toosz.hu,
illetve a www.onkornet.hu oldalról

Partnerünk az

www.toosz.hu

első önkormányzati közéleti hírportál
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Önkormányzatok

takarékon
Ha Sajókazán nem jut
pénz a szegényekre,
akkor Besencén
és Uszkán hogyan?

Egyre több családnak okoz gondot, hogy átvészelje valahogyan a hideg
téli hónapokat. A probléma különösen élesen jelentkezik azokban a falvakban, ahol nincs munka, nincs közmű, és már az önkormányzatok sem
képesek segíteni. Vagy mégis?
Szerző: Ónody-Molnár Dóra újságíró
Rácz Jánosné Andrea Sajókazán, a Sólyom-telepen él, két és fél szobás „CS” házban. Az egykori
bányászfalu lakói nemigen találnak maguknak
munkát, a rendszerváltás után a környékbeli
nehézipart teljesen felszámolták. A 3500 lelkes
falu még aktív lakossága a település központi
részén él, a munkanélküli és inaktív népesség
többsége viszont a cigányok lakta, szegregált
területeken. A település lakóinak harmada roma, akik a Sólyom-telepen, illetve a telep mellett kialakult utcákban laknak. Errefelé szinte
nincs közmű – a vizet kútról kell hozni, nincs
csatorna és nincs betonozott út. A telep esős
napokon sárban úszik. Az itt lakók nagy része
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a legmélyebb szegénységben él, közülük sokan
rettenetes egészségi állapotban – ez törvényszerűen jár együtt a mélyszegénységgel. Andrea súlyos gerincbetegsége miatt 45 százalékban leszázalékolt, de munkája egyébként sincs.
Az Út a munkához programban az év első felében közcélú munkára hívták, fél évig dolgozott az önkormányzatnál. Azóta havonta kap
rendelkezésre állási támogatást, 28 500 forintot. Erre a juttatásra már csak ő jogosult, a férje nem, mert ebben az évben egy háztartásban
csak egy ember kaphat ilyen jogcímen pénzt.
Emellett 29 600 forint családi pótlékot is kapnak két kiskorú gyermekük után. Összesen 58
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100 forintból élnek négyen a ház egyetlen szobájába zsúfolódva, mert a másik szobát a nagyfia lakja, két kicsi gyerekével és feleségével, a
nagylánya pedig a félszobában él élettársával
és kisbabájukkal. A telet a legnehezebb túlélni,
és Andreának nincsenek „mentő” ötletei. A kis
házat kályha melegíti. A nincstelenség miatt a
legtöbbször egyetlen helyiséget fűtenek, ide
zsúfolódnak össze éjszakánként. Legális úton
fát szerezni számukra lehetetlen – egy köbméternyi fa 17 ezer forintba kerül. Ez is csak egy
hétre lenne elegendő, ha ki tudnák kifizetni. A
kályhába azt teszik, ami akad a háznál, szemetet, lyukas cipőt. Összetörik a régi bútorokat is.
Az erdőt rendszeresen figyelik a rendőrök, ha
elkapnak valakit lopott fával, nem ússza meg
a szabálysértési bírságot. A büntetés legkisebb
összege 15 ezer forint. Ha pedig nem tud fizetni, megy a börtönbe. Andrea családja egyetlen
fillér lakhatási támogatást sem kap az önkormányzattól a tél átvészelésére.
A sajókazaihoz hasonlóan elszegényedett
önkormányzatoknál gyakran az üres kas�szára mutogatnak: a nincsből nem lehet adni. Setét Jenő, a Társaság a Szabadságjogokért
romaprogramjának munkatársa szerint alapvetően az önkormányzati rendszer egészével
van probléma: nonszensz – mondja –, hogy
ugyanannyi normatív támogatást kap feladatainak ellátására az a megyei jogú város, ahol
milliárdokat fizetnek be helyi adóként, mint
egy olyan kistelepülés, ahol óriási a munkanélküliség, és reményük sincs az embereknek
elhelyezkedni. A szegény önkormányzatok
normatíváikból még a saját alapműködésüket sem képesek kigazdálkodni, nem csoda,
hogy szociális szolgáltatásokra már alig jut.
Setét Jenő úgy véli, a leghátrányosabb helyzetű térségekben magasabb normatívát kellene
meghatározni erre a célra, hiszen súlyos társadalmi hátrányokat kell kezelniük. Ilyen le-
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hetőség lenne például az adósságkezelés eszköze, amivel élhetnének az önkormányzatok,
és negyvenezres lélekszám fölött kötelező is
alkalmazniuk. A szociális törvény úgy rendelkezik, hogy a kistelepüléseken, falvakban az
önkormányzatok részéről csupán választható
ez a szolgáltatás. De vajon melyik kistelepülés választaná ezt a módszert, ha ehhez adósságkezelő szakembert kell alkalmaznia, akinek a fizetését ki kell gazdálkodnia? A törvény
ugyanis úgy rendelkezik, hogy csak akkor adható ez a támogatás, ha a bajba jutott tanácsadáson vesz részt, ahol feltárhatók az eladósodottságának okai. A rászorulóknak itt arra
is lehetőségük van, hogy a tanácsadó közreműködésével olyan technikákat sajátítsanak
el, amelyek segítségével elkerülhetők az újabb
csapdák és az adósságspirál. Az adósságkezelő szolgáltatás megszervezését a családsegítő
szolgálatok bonyolítják le, ahol a tanácsadónak önálló munkakört kell biztosítani.
Bár a magasabb normatíva egyelőre csak
vágyálom, mégis vannak eszközök a polgármesterek kezében. Már ha valóban fontosnak
érzik, hogy településük valamennyi lakója lehetőséghez jusson. Sértő-Radics István, Uszka
polgármestere úgy véli: az előítéletek is szerepet játszhatnak abban, hogy sok helyen nincs
adósságkezelő program: „Sokan azt mondják,
a szegények így rászoknak arra, hogy más fizeti helyettük a számlákat. De ez nem így van.
Az adósságkezelő szakemberrel együttműködnek az adósok, és megpróbálják a család
költségvetését úgy beállítani, hogy ne kerüljenek újra ilyen helyzetbe.”
Sértő-Radics azt mondja, az ő önkormányzata például „takarékos működésre” állt. Az
uszkai képviselő-testület ugyanis az Nyílt Társadalom Intézet anyagi hozzájárulásával napkollektorokat szereltetett az idősek napközi
otthonára és a közösen működtetett magos-

ligeti óvodára. Ezzel évi hatszázezer forintot
spórolnak meg, az így fölszabaduló pénzből
pedig a falu adósságkezelési programját bővítik. Törekszenek arra, hogy a fűtési szezon
idején senkinek ne kelljen fáznia.
Uszkán már szeptemberben összesítették,
mennyien vannak eladósodva oly mértékben,
hogy a szolgáltató már kikapcsolással fenyegeti őket. Az adósságkezelés során a felgyűlt
tartozást a bajba jutott családdal közösen rendezi az önkormányzat: az összeg negyede önrész, a többit a település kipótolja. Azonban
csak ideiglenesen hiányzik a kasszából ez az
összeg, az államtól ugyanis ennek a kiegészítésnek a kilencvenöt százalékát visszaigényelhetik. Uszkán más módszert is alkalmaznak:
azok a mélyszegénységben élő családok, amelyek csak fával tudnak fűteni, az egész falu ös�szefogásával jutnak téli tüzelőhöz. A falu mellett ugyanis hosszú kilométereken át követi az
utakat a belvízelvezető árok, amelynek mentén
fa és cserje nő. A közcélú munkások a cserjéket együtt vágják ki az érintett szegény emberekkel, akik munkájukat adják a fáért cserébe.
Az érintett családok így jutottak négy kocsideréknyi fához. A szállítást az egyik helyi gazdálkodó vállalta a traktorával, az önkormányzat
az ehhez szükséges gázolajat fizette.
Valamelyest más módszerrel élt Ignácz József, Besence polgármestere – ők elsősorban a
lakásfenntartási támogatással próbálják kön�nyebbé tenni a téli időszakot. A Baranya megyei falu az ország tíz leghátrányosabb helyzetben lévő kistérségéhez tartozik. 36 százalékos
a munkanélküliség, alacsony az iskolázottság, kiterjedt az uzsorás rendszer, igen magas a segélyen élők aránya. Az önkormányzat
az elmúlt időszakban hat havi kamatmentes
kölcsönt adott az érintett családoknak, általában 50-60 ezer forintot lehet egy összegben fölvenni. Ezt a lakásfenntartási támoga-

www.toosz.hu

tásból is törleszthetik később a családok. A
128 lelkes faluban az elmúlt két évben másfél millió forint forgott így, kamatmentes kölcsön formájában.
– Rendszerint a téli időszakban nő meg az
igény a kölcsönre, ebből vesznek aztán az emberek tüzelőt – mondja Ignácz József. Nagy
gond azonban, hogy az erdőgazdaság, amely
eddig közmunkával tette lehetővé, hogy a családoknak legyen tüzelőjük, mára a fa nagy részét értékesíti. Megfagyni nem lehet – szögezi le, ezért nem ítéli el, ha valaki összeszedi a
gallyakat az erdőben: „ezt még a földesurak is
hagyták a középkorban”. – Azt ítélem el, amikor üzletszerűen dézsmálják az erdőt – teszi
hozzá. Ignácz hangsúlyozza: ha van munka,
van télire is tüzelő, ezért mindent meg kell
tenni, hogy munka legyen. Ha másként nem
megy, hát megpróbálják maguk. Átállnak az
öngondoskodásra: most az uniótól nyertek 52
millió forintot arra, hogy kertészetet alakítsanak ki. A kertészet munkát ad az embereknek,
így a számlákat ki tudják fizetni. Ignácz József
már azon is töri a fejét, hogy a kertészetben
keletkező hulladékot hogyan hasznosítsa a falu: biomasszából kiépülő fűtésrendszerrel lényegesen energiatakarékosabban működhetnének az intézmények és a háztartások is. És
– ahogy azt az uszkaiak is tették – az így felszabaduló pénzből enyhíthetnének a szociális problémákon, továbbá önrészt biztosíthatnának az újabb pályázatokhoz. A normatíva
emelésében ugyanis nem bíznak.
Mindez nem jelenti azt, hogy a központi költségvetésnek és a kormányzatnak nem
kellene nagyobb szerepet vállalni az ország
legszegényebb vagy munkanélküliséggel leginkább sújtott településeinek megsegítésére.
A példák ugyanakkor megmutatják, hogy jó
szándékkal és kreativitással a helyi lehetőségek is bővíthetők.
◆

január–február | ÖNkormányzat

27

Közös pont

A labda minden mozgását
kigyakoroltam
Alapítványi segítséggel a hátrányos helyzetű fiatalok focikarrierjéért
Szerző: Ónody-Molnár Dóra újságíró

A Polgár Alapítvány az Esélyekért tehetséggondozó programot hívott életre
azzal a céllal, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő családok gyerekei se
legyenek elzárva a labdarúgó karrier elől. A gyerekek ösztöndíjat kapnak,
mentorálják őket, hogy ne morzsolódjanak le, és legyőzhessék az előttük
tornyosuló akadályokat.

A világ futball-elitjében tengernyi olyan játékos
van, aki szegénysorból jutott tehetsége, kitartása révén az élvonalba. Ők a mai napig vallják:
a foci jelentette számukra az egyetlen kitörési lehetőséget. Magyarországon viszont roma
származású játékosok nemigen akadnak az élvonalban, holott például minden idők egyik legnagyszerűbb magyar labdarúgója, a 33-szoros
válogatott, 4-szeres magyar bajnok, olimpiai
aranyérmes Farkas János cigány volt. Ráadásul
a magyar cigányválogatott, mert van ilyen is,
elismert csapat, tavaly nyáron 23:3-ra győzték
le a pápát védő svájci gárda alakulatát.

A futball elsősorban üzlet
Földesiné Szabó Gyöngyi szociológus, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára nem tartja valószínűnek, hogy más országok nemzeti válogatottjai
leképeznék az ottani társadalmi struktúrát.
Szerinte ugyanis az első ligás foci sehol nem
társadalmi kérdés, hanem üzlet. Vagyis: nem
azért igazolnak le egy-egy gyereket, hogy legyen lehetősége kitörni, hanem azért, mert tehetséget látnak benne. Ez persze – teszi hozzá – csak részben igaz: ugyanis jó néhány oka
van annak, hogy nincsenek hátrányos helyzetű roma fiatalok az élvonalban: ezek legfőbbike pedig az utánpótlás-szervezés.
Szerinte az utánpótlás nevelés jó színvonalú
ugyan, de nem érvényesül az esélyegyenlőség,
ráadásul az utóbbi egy-két évtizedben a szelekciós hatások tovább nőttek. Ezt azzal magyarázza, hogy a sport állami finanszírozása
jelentősen csökkent, ugyanakkor a civil sportszervezetek nem voltak képesek pótolni a kieső
pénzt. A klubok a takarékoskodást az utánpótlás-nevelésnél kezdték. Az általános okokról a
következőket mondta: a globalizáció átformálta a világ sportját. Felerősödött a migráció, a
munkaerő szabadon áramlik. A sportegyesü-

28

ÖNkormányzat | január–február

www.toosz.hu

Közös pont
letek kész sportolókat vásárolnak. Kész sportolóvá pedig jórészt csak a család támogatásával
válhatnak a fiatalok. Hátrányos helyzetű fiatalnak erre nemigen akad esélye. A képet tovább
árnyalja, hogy a tagolt roma társadalom tehetősebb csoportjai sem a sportban látják a kitörési pontokat. Földesiné Szabó Gyöngyi úgy véli,
az iskola lenne az a hely, ahol a szegény gyerekek is megismerkedhetnének a sportokkal, és
ez lehetne az az intézmény is, ahol felfedezhetnék tehetségüket. Csakhogy az iskola a sportban sem csökkenti a hátrányokat, ahogy más
területeken sem. A szegény gyerekek egy sor
társadalmi integrációs lehetőségből kirekesztődnek – állítja. A szociológus szerint fokozottabban érdekeltté kellene tenni a nemzeti
bajnokságban részt vevő csapatokat utánpótlás nevelésük bővítésében. Egy másik megoldás, hogy a tehetségek kiválasztását és menedzselését testnevelő tanárok intézményesített
(és dotált) közreműködésével lehetne szervezettebbé, szélesebb körűvé tenni.

Akit nem csak az utca tanított focizni
Pisont István, egykori válogatott futballista a
Békés megyei Gádorosról származik, ötgyerekes szegény családból küzdötte föl magát a
futball élvonalába, és ma már utánpótlásnevelő edző a Magyar Labdarúgó Szövetség kötelékében. Azt mondja, őt a nyolcvanas évek
elején, 13-14 évesen fedezték fel, akkoriban
ugyanis a megyei válogatásra az iskola szervezte meg a korosztály legtehetségesebbjeinek kiválasztását. De nemcsak gondozta a
tehetségeket az iskola, hanem a válogatókra
el is utaztatta a gyerekeket.
– Gádoroson akarták a sportot. A helyi téesznek volt pénze a tehetséggondozásra. E segítség
nélkül édesanyám nem tudott volna edzésekre vinni – mondja Pisont István, aki szerint az
ország gazdasági helyzete egyértelműen meg-

látszik a futballon. A rendszerváltás után, a kilencvenes években még erősek voltak a klubok,
1995 után kezdődtek a rettenetes nehézségeik.
Pisont István is hangsúlyozza, hogy óriási szükség lenne a tehetségfigyelésre, minden megyében legalább egy szakembernek kellene a gyerekek játékára figyelni. De nem elég, ha felfedezik
a tehetséget, további segítségre is szükség van,
például le kell a játékost igazolni. A felszereléshez is elkél a segítség, mert a szegény szülők
nem tudják a jó felszerelést megfizetni, a cipőnek pedig a legjobbnak kell lennie, az ugyanis
munkaeszköz. Pisont receptje ez: a tehetséges
roma gyerekeknek kell egy jó edző, és kellenek
a jó példák, mint amilyen az enyém is. Mert sokan a roma gyerekek közül ebben a feszült világban álmodni sem mernek arról, hogy focikarrierjük lehetne, pedig az alsóbb szinteken sokan
rúgják a bőrt. Azt sem merik vállalni, hogy romák. Úgy véli, az ő idejében nem volt ennyire feszült a világ. A gyerekek hite nagyon fontos, hinniük kell abban, hogy van esély. Ő hitt
benne: „imádom a futballt, ez az életem. Amikor iskolás voltam, minden szünetben meccset
játszottunk. Én és az unokatesóm voltunk tíz
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másik fiú ellen. Ketten tíz ellen. A labda minden mozgását kigyakoroltam. Szakadt rólam a
víz, amikor becsengettek és beültem a padba,
de alig vártam, hogy újra szünet legyen. Az utca tanított focizni.”

Tehetséggondozás civil segítséggel
„Ha létezik csoport, ahonnan szinte esély
sincs bekerülni a magyar labdarúgás vérkeringésébe, akkor az a mélyszegénységben élő
romáké. Pedig fontos lenne bevonásuk a futballba. Hiszen – a nyilvánvaló összefüggést
nem lehet nem észrevenni – elsősorban ők
a mai szegények hazánkban, az ő gyermekeik azok, akik hasonló helyzetben vannak,
mint annak idején Kocsis, Budai, Puskás és
számtalan társuk” – olvasható a Polgár Alapítvány az Esélyekért honlapján. Ezek a gondolatok hívták életre a futball tehetséggondozó programot, amelyet két éve indítottak
el. Szőke Zsuzsa, a program koordinátora azt
mondja: szeretnének a programba olyan hátrányos helyzetű gyerekeket bevonni, akiknek
nincs esélyük bejutni az utánpótlás-nevelő
központokba.
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Az alapítvány felkért futballszakértői a jelentkezők tehetségét nagy körültekintéssel
mérik föl. Azért is indokolt a különös figyelem, mert a pályázó fiatalok nagy része „istenadta tehetség”, nem tanította őket senki,
így őket nem a hagyományos módszerekkel
„tesztelik” (vagyis nem a csapatoknál gyakorolt játékot nézik), hanem az ösztönös játékukra, a gyorsaságukra, a technikájukra,
az agilitásukra kíváncsiak. A felmérést egy
nyári tábor zárja, ahol a gyerekek egy hétig
egész napos edzéseken bizonyíthatják rátermettségüket. A program indulásakor 9–17
éves korú fiatalok jelentkezését várták, mára azonban kiderült, hogy a 14–15 éveseknél
már elkéstek: ha ebben a korban fedezik csak
fel őket, akkor már hiába a briliáns technika,
az őstehetség. A klubok ugyanis nincsenek
felkészülve arra, hogy befogadjanak olyan fiúkat, akik addig nem játszottak csapatban,
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vagyis komoly szakmai hiányosságaik vannak. Arra nincs már idő ilyenkor, hogy egy
új fiúnak különórát tartsanak az edzéseken,
és megtanítsák azt, amit a többiek már korábban, az óvodától kezdve elsajátítottak.
Az edzők egy ilyen tehetség érkezését általában problémaként és nem lehetőségként
élik meg. Ezért úgy döntöttünk – mondja
Szőke Zsuzsa –, hogy a 12–13 éves korosztályra koncentrálunk, segíteni ugyanis ekkor tudunk igazán. A cél, hogy az általunk
felfedezett és mentorált tehetség a középiskolát már egy futball akadémián kezdje meg.
A sikeres U21-es csapat nagy része is akadémista, ők már nem a hagyományos klubokban nőttek fel – emlékeztet Szőke Zsuzsa,
hozzáfűzve, hogy szerettek volna akadémiai előkészítőt nyitni azoknak a cigány-gyerekeknek, akiket a klubok nem fogadtak be,
de nem tudtak rá elég pénzt összeszedni.
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Az előkészítő így egyelőre álom, a program
azonban így is hatékony segítséget jelent a
leginkább kirekesztettek gyerekeinek.
A tehetségek kiválasztása után az alapítvány
felkészíti a szülőket az előttük álló feladatokra,
és elviszik a gyereket a számára legmegfelelőbb
egyesületbe. Jelenleg tíz tehetség kapja az alapítvány ösztöndíját, de hamarosan újabb 18 sráccal kötnek szerződést. Az ösztöndíj nagysága
25 és 35 ezer forint havonta, ami fedezi az utazási és egyéb alapvető költségeket. A fiatalokat
pedig nagy körültekintéssel mentorok segítik,
őket az alapítvány választja ki a gyerekek környezetéből. A mentorokra azért van szükség,
hogy a gyerekek ne morzsolódjanak le. A szülőknek is tanulniuk kell, azt például, hogy merjenek utazni, merjenek kilépni a gettóból, és ne
féljenek buszra szállni. Mert a mélyszegénység
egyet jelent a bezártsággal, az elszigetelődéssel.
– Van egy mentoráltunk, a Tisza mellől költözött az egész család Budapestre a gyerek focikarrierje érdekében. A szülőknek már hosszú
évek óta csak a segély és az idénymunka jutott.
Most mindkét szülő dolgozik: egy piacon találtak munkát – illusztrálja Szőke Zsuzsa azt, milyen hatással van a családra, ha a gyerek valódi
esélyt kap a kitörésre.
És mennyire nyitottak a klubok? A srácoknak hamar sikerül megtanítaniuk csapattársaikat és edzőiket, hogy elfogadóbbak legyenek. Ugyanakkor jellemző az is, amit Szőke
Zsuzsa fölidéz: egy utánpótlás-nevelő egyszer azt mondta neki, háromnál több roma
gyereket nem bír el egy csapat, mert akkor a
többségi társadalomhoz tartozó szülők már
cigánycsapatnak tartják, és elviszik a gyerekeiket. Ez a szemlélet persze változhat. A világbajnok francia válogatott vagy a tavaly bronzérmet elért német nemzeti tizenegy példája
jól mutatja: a sportban elért közös siker elősegíti az integrációt.
◆

Környezetvédelem

Eső előtt köpönyeg
Hogyan készülhetnek fel az önkormányzatok a rendkívüli időjárási helyzetekre?
Szerző: Antal Z. László, az MTA Szociológia Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa

Az elmúlt évben hullott le eddig a legtöbb csapadék Magyarországon, és két ciklon is
végigsöpört az országon a nyár elején. Árvizek, belvizek nehezítették meg egész évben az életünket, nyáron pedig hőhullámokra és UV-riasztásokra kellett figyelnünk.
Augusztus végén hidegben és esőben kísértük gyermekeinket az évnyitóra, novemberben pedig azt hallhattuk a rádióban, hogy „Szép tavaszi időnk van”. Nyáron sok helyen nem lehetett aratni, ősszel pedig a belvíz miatt sokfelé nem lehetett vetni…
Vajon mivel magyarázhatók ezek a szokatlan időjárási jelenségek, és az, hogy
ezek a jelenségek egyre gyakrabban fordulnak elő? Mi a szerepe a változásokban a mai életformánknak? Mit lehet tenni, hogy a rendkívüli helyzeteket elkerüljük, vagy ha ez nem lehetséges, akkor hogyan készüljünk fel a jövőben várható hasonló jellegű változásokra?
A tudomány válaszai
Az MTA Szociológia Kutatóintézetében
2003-ban kezdődött el egy ezt a kérdéskört vizsgáló szociológiai kutatás. Arra a kérdésre kerestük és keressük a választ, hogy milyen társadalmi
feltételek segítik elő, illetve akadályozzák meg,
hogy alkalmazkodjunk a természet változásaihoz. A kutatás első eredményei a Változások –
Hatások – Válaszok (VaHaVa) című átfogó akadémiai dokumentumban olvashatók. Az MTA
által koordinált hároméves kutatásban – amelyet Láng István akadémikus vezette, aki korábban az MTA főtitkára is volt – közel 300 kutató
vett részt. Az átfogó kutatás szintézise 2006-ban
jelent meg.
Ebben az Összefoglalóban több olyan rész
is található, amely arra utal, hogy a kutatásban részt vevő szakemberek az éghajlatváltozást az egész ország jövőjét súlyosan veszélyeztető jelenségnek tartják:
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a „…hazai agrárpotenciál… a klímaváltozás függvényében újra – akárcsak más világégések közepette – élet-halál kérdésévé válhat.
Közismert, hogy az éhező, hiányosan táplált,
gyakran katasztrófa sújtotta térségekhez képest azoknak az országoknak előnyösebb a
helyzete, amelyek képesek termény-, termék-,
élelmiszer-feleslegeket előállítani, biztonsági
tartalékokat képezni, exportálni.”
„A lakosság »túlélésének« az élelmiszerek
és gyógyszerek mellett az ivóvíz az egyik alapvető feltétele.”
Az Összefoglalóban megfogalmazott javaslatok között néhány arra utal, hogy a kutatók vélekedése szerint háborús helyzethez
hasonló időszak előtt áll az ország, amelyre
minél alaposabban fel kell készülnünk:
„A gazdaságot és az egész társadalmat rendkívül érzékenyen érinti, ha a kritikus infrastruktúrák sérülnek, például, ha az időjárás
hatásaira hírközlési, közlekedési, energiaellátási nehézségek lépnek fel.”
„A klímaváltozás és az időjárási hatások
okozta károk súlyának csökkentése élelmiszer, ivóvíz, gyógyszer, és a sérült infrastruktúra helyreállítását szolgáló tartalékok képzését, ezek tárolását és megújítását igényli.
Ezért erre programot szükséges kidolgozni,
amely a tartalékok elhelyezéséről, a felhasználás rendjéről stb. gondoskodik.”
A közel öt éve elhangzott figyelmeztető szavaknak azonban nem volt kellő hatása. Hasonló kudarcok azonban nem csak Magyarországon
figyelhetők meg, Más országokban, nemzetközi
tudományos és politikai szervezetek állásfoglalásaiban, nyilatkozatiaban is megjelentek a megelőzést és a felkészülést sürgető szavak. Az ezekben
megfogalmazott szükségesnek tartott változások
mégsem képesek kellő gyorsasággal követni a természet változásait elsősorban azért, mert a természet és társadalom harmonikus kapcsolatáért küz-
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dő és az ellenérdekelt társadalmi szereplők közötti
jelenlegi erőviszonyok ezt nem teszik lehetővé. A
természettel való harmonikus kapcsolat helyreállításához ugyanis a fejlett ipari országokban olyan
radikális változásokra lenne szükség, amilyenek a
mai körülmények között csak nagyon nehezen képzelhetők el. Minderről a következőket olvashatjuk
a tudomány történetében rendkívülinek számító,
2008-ban kiadott tudományos állásfoglalásban:
„Az éghajlat stabilizálásához a kibocsátásokat fokozatosan a természetes nyelők nettó kapacitásának szintjéig kellene lecsökkenteni, ami kevesebb,
mint fele a mai kibocsátásnak.” (Az állásfoglalást
a G8 országok és a rajtuk kívüli öt legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó ország tudományos akadémiáinak vezetői írták alá.) E mondat radikális üzenetét akkor érthetjük meg igazán, ha azt is
tudjuk, hogy „a természetes nyelők nettó kapacitásának szintje” a Föld jelenlegi népességét figyelembe véve körülbelül évi 2-2,5 tonna/fő. Ehhez képest ez az érték a nyugat-európai országokban 10
tonna körül van, az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 tonna, Magyarországon pedig
közel 6 tonna. Minden eddigi erőfeszítés ellenére a Föld népességének növekedésével és az erdők

kivágásával az egy főre jutó kibocsátás természetes mértéke (a jelenlegi 2–2,5 tonna) folyamatosan
csökken, miközben az összes kibocsátás mértéke
folyamatosan növekszik!
Mai ismereteink szerint a rendkívüli időjárási jelenségek elsősorban emberi tevékenységnek
„köszönhetőek”, még akkor is, ha ennek lehetnek természetes okai is. Mindazok az országok,
amelyekben a kibocsátás szintje magasabb a természetes nyelők nettó kapacitásának szintjénél,
folyamatosan és súlyosan sértik a természet törvényeit. A rendkívül időjárási jelenségek okait és
a megoldás lehetőségeit kereső kutatások eredményei mindezek alapján így foglalhatók össze:
a társadalmak fennmaradása érdekében a természet törvényeit be kell tartani.

Az önkormányzatok
különleges lehetőségei
Az MTA Szociológia Kutatóintézetében folyó
kutatás egyik eredménye az, hogy a jelenlegi feltételek között a megváltozott körülményekhez
történő alkalmazkodásnak helyi szinten jobbak
a lehetőségei, mint nemzetközi és országos szinten. Azért is, mert a rendkívüli időjárási jelen-

ségek – mint azt a Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiában is olvashatjuk – a legtöbb esetben
önkormányzati, helyi szinten okoznak zavarokat,
ezért a természet változásai rákényszeríti őket,
hogy ezekkel a változásokkal komolyan foglalkozzanak. A helyi szintű programok kidolgozása
mellett további számos érv hozható fel. Többek
között az, hogy a Föld országaiban több ezerre
tehető azoknak az önkormányzatoknak és helyi közösségeknek a száma, amelyek már eddig
is sokat tettek a társadalmi rugalmasság növelése és a természetben tapasztalható változásokhoz történő alkalmazkodás érdekében. Egyéni és
családi válasz is adható az éghajlatváltozásra, s a
rugalmasságra ezen a szinten még nagyobbak a
lehetőségek. Mégis azért foglalkozunk a közösségi szintű válaszokkal, mert az ember „közösségi
lény”. A társadalom hosszú távú fennmaradása
szempontjából nem elég, hogy egyes emberek és
egyes családok képesek lesznek az alkalmazkodásra és az egyre fontosabbá váló önellátásra. A
jövő szempontjából fontos az is, hogy gyermekek
szülessenek, és hogy őket fel is tudjuk nevelni. Ez
pedig csak közösségben képzelhető el.
Az elméleti megfontolások után 2005-ben
kezdtük el az MTA Szociológiai Kutatóintézetben Klímabarát települések program kidolgozását. A szociológiai kutatások gyakorlatától
eltérően azonban ez nemcsak egy „akadémiai”
Hajtó János tudományos és nemzetközi rektorhelyettes,
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF); Szabó Márton polgármester, Pilis; Tábori Ferenc alpolgármester, Vecsés; Kandikó József rektor, MÜTF; Bencsik
János polgármester, Tatabánya; Kósa Anikó képviselő és
bizottsági elnök, Pomáz; Antal Z. László elnök, Klímabarát Települések Szövetsége; Dicső László polgármester, Alsómocsolád; Faragóné Cseke Blanka polgármester,
Hosszúhetény; Nagy Tamás elnök, Wekerle Társaskör;
Sólyom László köztársasági elnök; Fazekas László polgármester, Albertirsa; Forró Zsolt polgármester, Balatonfőkajár; Kovács Lajos alpolgármester, Hegyvidék (Budapest XII. kerülete); Szabó Gergely polgármester, Küngös;
Horváth István polgármester, Szekszárd

A felvétel 2010 tavaszán készült
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program, hanem önkormányzati vezetőkkel és
a helyi közösségekkel folytatott együttműködésben folyamatosan alakuló, bővülő és a gyakorlatban is megvalósítható program.
A Klímabarát települések program gyakorlati megvalósítását 2006-ban három településsel (Tatabánya, Pomáz, Hosszúhetény)
kezdtük el. További két település (Pilis és Albertirsa) pedig 2007-ben csatlakozott hozzá.
Ennek az öt településnek a polgármesterei, klímakoordinátorai és az intézet munkatársai
írták alá 2007 végén Hosszúhetényben azt a
szándéknyilatkozatot, amelyben kinyilvánították azt, hogy megalakítják a Klímabarát
Települések Szövetségét. A szövetséghez ma
már 14 település (a szándéknyilatkozatot aláírókon kívül: Alsómocsolád, Balatonfőkajár,
Budapest XII. kerülete, Küngös, Tápióbicske,
Tápiószetmárton, Szekszárd, Vác és Vecsés) és
3 helyi közösség (GreenDependent Egyesület
– Gödöllő, Nyék Kurucles Egyesület – Budapest II. kerület, Wekerle Társaskör Egyesület – Budapest XIX. kerület) is csatlakozott.
A szövetség célja, hogy minél több település
ismerje meg azt, hogy a Föld milyen „lázas”
állapotba került, ennek várható következményeit, és azt, hogy minderre milyen válaszok
adhatók. Az új tudományos eredményekről
és a helyi szintű hazai és külföldi eseményekről, eredményekről rendszeresen tájékoztatjuk a Szövetség tagjait és minden érdeklődő
embert a rendszeresen megjelenő Klímabarát hírlevelekben.
A már több éve működő program keretében a
klímabarát településeken a klímakörök közreműködésével folyamatosan készülnek a helyi szintű
éghajlatváltozási stratégiák és azok a részprogramok, amelyek az önkormányzatok által elfogadott, támogatott célok megvalósítását elősegítik. A klímakörök léte és működése a Klímabarát
települések program fontos eleme, hiszen a ki-

tűzött célok megvalósításának akkor van esélye, ha minél több helyi lakost sikerül megnyerni
ezek támogatásra. A klímakörök az éghajlatváltozással foglalkozó helyi lakosokból álló, az önkormányzattal együttműködő civil szervezetek,
amelyek részt vesznek a stratégia kidolgozásában és a célok megvalósításában is.
Az egyes klímabarát településeken eddig a
következő részprogramok készültek el, illetve valósultak meg:
1) A klímatudatosság növelése (előadások,
filmvetítések, közösségi rendezvények, kiadványok, helyi és országos sajtó megnyerése).
2) Az élelmiszer önellátás támogatása (pl.
helyi piac, iskolai tankert – Hosszúhetény,
Alsómocsolád).
3) A zöld-felületek védelme és ezek arányának növelése (Tatabánya, Pilis, Pomáz).
4) Hőség- és UV-riadó terv kidolgozása és alkalmazása (Tatabánya, Pomáz, Hegyvidék).
5) A rendkívüli helyzetekre felkészülés (pl.
az áramszünetre felkészülés, Szekszárdon, az
árvízre, a szárazságra és a vízhiányra felkészülés Pomázon).
6) Klímabarát üzletek kialakítása (Pilis).
7) A klímabarát közlekedés támogatása
(több helyen).
8) Az energiaellátásban a takarékosság és
az alternatív energiaforrások használatának
támogatása (több helyen).
9) Zéró emisszió programhoz tartozó alternatívák és megoldások beépítése (pl.: Tatabánya, Szekszárd emissziócsökkentő égéskatalizátor).
10) Komposztálás támogatása (több helyen).
11) Iskolai klímaprogramok indítása (több
helyen).
12) Az időjárási események folyamatos megfigyelése és ezek rögzítése, régi események
emlékeinek gyűjtése, például könyvtárban,
iskolában (Pomáz, Hosszúhetény).
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E részprogramok kidolgozásával olyan „közös tudás” halmozódott fel a Klímabarát Települések Szövetségében, amely hozzájárulhat
ahhoz, hogy a klímabarát településeken olyan
változások induljanak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzatok és a helyi lakosság alkalmazkodni tudjon a természet
változásaihoz. A részprogramok többségének
megvalósításához nincs szükség nagyobb anyagi forrásokra, a változásokhoz nélkülözhetetlen helyi szintű klímatudatosság kialakulásában mégis jelentős szerepük van. A programok
egy része pedig – például az energiatakarékosság és a klímabarát közlekedés – nem kiadással jár, hanem költségcsökkentést eredményez.
Ezeknek a változásoknak számos járulékos előnye is van – mint például az élelmiszerbiztonság és az energiaellátás biztonságának növekedése, a levegő tisztaságának javulása, a zaj- és
a fényszennyezés csökkentése –, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság életminősége javuljon. Mindezek alapján reméljük, hogy
az elkövetkező években egyre több település és
helyi közösség járul majd hozzá a „közös tudás”
bővítéséhez és együtt, egymást segítve kön�nyebb lesz a szükséges – sokszor kényelmetlen és nehéz – lépések megtétele is.
A klímabarát települések eddigi munkájának legnagyobb elismerése az volt, hogy 2010
tavaszán a Klímabarát Települések Szövetségének 4. konferenciáján Sólyom László, köztársasági elnök is rész vett, és előadásában
nagyra értékelte mindazt, amit ezek a települések eddig tettek.
Bízunk benne, hogy Magyarországon és
a Föld országaiban továbbra is folyamatosan
nő azoknak a településeknek és helyi közösségeknek a száma, amelyek egyre intenzívebben keresik a megsebzett bolygó gyógyulási
lehetőségeit, és abban is, hogy még idejében
meg is találjuk ezt a gyógymódot.
◆
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Felhívás

Mutasd meg, milyen a természeted!
A megőrzött természeti értékek és a hozzájuk kapcsolódó tudás,
a helyi ismeret gazdasági és szellemi erőforrásaink. Ezeknek és
a belőlük fakadó életminőségnek megőrzésében, védelmében
döntő szerepük van az önkormányzatoknak és a helyi együttműködéseknek. A biológiai sokszínűség védelmét szolgálja a
Biodiverzitás Fővárosa cím megszerzésére irányuló verseny is,
amelyet – a múlt évhez hasonlóan – idén is a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. koordinál Magyarországon.
Legértékesebb kincsünk:
a biológiai sokféleség
A világ, amelynek mi is részei vagyunk, igen
összetett: a benne élő fajok és élőhelyek között pókhálószerűen összefonódó, bonyolult
kapcsolatrendszerek találhatók. A kölcsönös
függés megőrzése elengedhetetlenül szükséges bolygónk egészségének megtartásához.
Egy életközösségben a fajok változatossága
a rendszert stabilabbá teszi, jobban képes alkalmazkodni a különféle hatásokhoz, külső
változásokhoz. Az életünk minden mozzanatát a Föld élővilágának sokszínűsége táplálja,
így kijelenthetjük, hogy a biológiai sokféleség
a legértékesebb természeti kincsünk.
Minden emberi tevékenység, amely a biológiai sokféleség csökkenését okozza, egyben
az élet alapjait meríti ki, csökkenti a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és végső soron
saját unokáink túlélését veszélyezteti.
Az önkormányzatok és a helyi együttműködések képesek arra, hogy tervezéskor, fejlesztéskor
és a beruházások során védelmezzék az élővilág
gazdag sokszínűségének fennmaradását.

Legjobbnak lenni
a biológiai sokféleség védelmében
Az önkormányzatok sok mindenben versenyeznek egymással: kié a legszebb telepü-
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lésközpont, hol élénkebb a kulturális élet,
melyik településen a legjobb az életminőség stb.
A „Magyarországi Települések Biodiverzitás Díja” verseny tétje az: mely önkormányzat
tesz többet a biológiai sokféleség védelmében.
Melyik a legelkötelezettebb a téma iránt? Melyik település alakítja ki a legtöbb természetes
zöldterületet, és melyik segíti leginkább a védelmét? Kezdeményezik-e vizes vagy más élőhelyek helyreállítását? A tervezések során hol
veszik leginkább figyelembe a természetvédelmi igényeket?
„A verseny célja az, hogy a változatos és
gazdag természeti értékek fontosságára felhívja a lakosok és a települések vezetőinek figyelmét. Fontos, hogy tudatosuljon az emberekben: ez a gazdagság ott van előttük, csak
ki kell lépniük otthonukból a természetbe.
Környezetünk védelméért, természeti értékeink megőrzéséért, gyarapításáért azonban
tennünk kell! A biológiai sokféleség megóvása az emberek számára közvetlen előnyökkel
jár: a környezetünkben levő változatos természetközeli helyek a jó minőségű élet alapját
jelentik. A jól kialakított zöldfelületek és a
látogatható természeti területek lehetőséget
nyújtanak a kikapcsolódásra, pihenésre, valamint gyermekeink számára lehetővé teszik,
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hogy lakóhelyükhöz közel megismerhessék,
felfedezhessék a természet szépségét.” – érvel Molnár Gábor, a siófoki székhelyű Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.
A versenyt 43 település részvételével
2010-ben rendezték meg először, amelyet
szintén a Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. koordinált. A Biodiverzitás
Fővárosa címet Tata, a vizek városa nyerte.
A nagyvárosi kategória győztese Miskolc lett,
a középvárosi kategóriában Hódmezővásárhely, a kistelepülések között pedig Kunsziget eredményeit értékelte legtöbbre a zsűri.
A biológiai sokféleség megőrzése terén végzett munkáért különdíjat kapott Dévaványa
közössége.
Fontos kiemelni, hogy nemcsak nálunk van
ilyen megmérettetés, hanem számos más európai országban is, többek között Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában.

A verseny
A Biodiverzitás Fővárosa címért a települések a lakosok számától függően különböző
kategóriában indulnak, így a kis falvaktól a
nagyvárosokig minden helyi közösség bekapcsolódhat a versenybe. A részvételért nem
kell mást tenni, mint a www.balatonregion.
hu/biodiverzitas weboldalon kitölteni és elmenteni a kérdőívet.
A pályázatok beadásának határideje: 2011.
május 31.
A verseny részleteiről, a kérdőívről Egerszegi Zita, a program menedzsere ad tájékoztatást:
„A biológiai sokféleség védelme tekintetében a
kérdőív számos témakört érint, a kérdések többsége azonban a «Települések természetes környezetével» foglalkozik. Az önkormányzat fenn-

Felhívás
hatósága alá eső azon területeket értjük rajta,
amelyek a helyi élővilág egyedei számára életteret jelentenek, például: parkokat, játszótereket,
óvodák és iskolák udvarait, egyetemi övezeteket,
vagy a település zöldterületeit, vizes élőhelyeket, part menti területeket. A kérdőívek kiértékelésével az a célunk, hogy a tervezési és kezelési eszközök alkalmazását, a területek állapotát,
a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló kezdeményezéseket és az együttműködések szintjét stb. megvizsgáljuk. A települések a lakosok
száma szerint vannak kategóriákba sorolva, és
többféle témakörben kaphatnak díjakat.”
A verseny hazai koordinátora 2011. február
– május között négy egynapos képzést szervez a verseny iránt érdeklődő önkormányzatok számára. A képzéseken szakemberek
mutatják be a helyi biológiai sokféleség megóvását célzó együttműködési lehetőségeket,
a tervezési, programozási eszközöket és a finanszírozási megoldásokat. A résztvevők
részletesen megismerhetik a Magyarországi Települések Biordiverzitás Díja verseny
célkitűzéseit, a jelentkezés feltételeit, valamint útmutatást kapnak a kérdőív kitöltésével kapcsolatban.

A verseny méretkategóriái
Az idei évben négy kategóriában mérettethetik meg magukat az önkormányzatok:
• 2000 lakos alatti települések
• 2001–10 000 lakosú települések
• 10 001–30 000 lakosú települések
• 30 000 lakos feletti települések
A verseny során díjat kap a „Biodiverzitás
Fővárosa” magyarországi nyertes önkormányzata, méretkategóriánként az első három legjobb teljesítményt elérő önkormányzat, és különdíjban részesül a települési biodiverzitás
védelmében a legjobb projekteredményt fölmutató önkormányzat.

Díjak
Magyarország Biodiverzitás Fővárosa címmel
járó díj: médiahely (egyéves állandó hirdetés)
a Port.hu honlapon;
A legjobb projekteredményt elérő önkormányzat különdíja: DestourPro - Environment
- települési turisztikai honlap készítés.
Méretkategóriánként az első három legjobb
teljesítményt elérő önkormányzat magyar
iparművész által tervezett díjban részesül.
Minden részt vevő önkormányzat oklevelet kap.

A verseny további előnyei
A kérdőívek kiértékeléséről minden résztvevő kimutatást kap, így láthatják majd, hogy
milyen szinten állnak a többi településhez képest, ezzel is segítve
a biológiai sokféleség
védelmében tett erőfeszítéseiket. A helyi
lapokban sajtóközlemény jelenik meg
a részt vevő önkormányzatokról, ami
jó alkalom arra is,
hogy a települések új
szemszögből mutatkozhassanak be, tárják természeti értékeiket szűkebb és tágabb
környezetük elé.
A magyarországi
versenyt egy átfogó
kommunikációs tevékenység részeként
bemutatjuk Európában, és megjelenik a
Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. hazai, illetve
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nemzetközi sajtóközleményeiben is. Ha a versennyel kapcsolatban kérdések merülnének
fel, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai készséggel állnak minden érdeklődő szolgálatára:
Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
8600 Siófok, Batthyány u. 1.
Tel/fax: +36-84-317-002
E-mail: biodiverzitas@balatonregion.hu,
ezita@balatonregion.hu
A projekt megvalósítását az Európai Unió LIFE programja támogatja.
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Felhívás

Tilos a sózás
Hazánkban átlagosan ötven olyan nap
van, amikor síkosak az utak, és a hőmérséklet tartósan a fagypont alatt marad. A közutak jégmentesítése az önkormányzatok feladata, míg a házak előtti járdákért a tulajdonosok felelősek.
Mind ez idáig a városüzemeltetők és
a tulajdonosok is síkosságmentesítésre szinte csak a sót használták. A 2008.
évi 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet alapján 2010. szeptember elsejétől
tilos a közutak kivételével – a sóval, azaz nátrium-kloriddal (NaCl), történő síkosság-mentesítés.
„Belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével –
a síkosságmentesítésre 2010. szeptember 1-jétől
olyan anyag használható, amely a közterületen
vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Közte-
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rület burkolatának építésénél és felújításánál a fás
szárú növény töve körül legalább 2,25 négyzetméter víz- és légáteresztő felületet kell hagyni.”
A nátrium-kloridos sózás környezetre gyakorolt káros hatásai a következők lehetnek:
• a növények pusztulása;
• a talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megváltozása (ún. „másodlagos szikesedés”), ami a talaj termőképességének csökkenését, illetve a más környezetkárosító hatásokat
tompító képességének gyengülését okozza;
• a vizek szennyeződése – különös tekintettel az ivóvízbázisra.
A fentiek mellett a mindennapokban a só
számos egyéb gyakorlati hatását is érezhettük: a járdák sózása esetenként véresre marta
a háziállatok talpát, sóvirágokat varázsol a cipőkre, romlik az aszfalt minősége.
Vitathatatlan, hogy a balesetmegelőzés
szempontjából szükséges a síkosságmentesítés, de elkerülhetetlen, hogy gondoskodjunk a
só környezetbarát pótlásáról. Ezért tilos szeptember óta – a közutak kivételével – mindenütt a só (NaCl) használata. Fontos megjegyezni, hogy a homok időszakosan megoldást
jelent ugyan, de a tavasz beálltakor szállópor
formájában terheli a környezetét, és veszélyezteti a gyermekek egészségét.
Többféle megoldás lehetséges, a legjobb szer
kiválasztásához az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni:
– mínusz 25 fokig működjön, növény-, illetve
állatbarát legyen, granulátum, illetve oldat formájában is kapható legyen, hőt termeljen működése során, a tartósabb hatás érdekében, fontos még felszívódási képessége és az ára.
A fenti kormányrendelet megszegése pénzbírsággal büntethető. Figyeljünk a környezetünkre!
Györgydeák Péter,
Magyar Befektetésösztönzési Ügynökség
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Olvassa ön is!

ÖN-KOR-KÉP
önkormányzati korszakkép,
polgármesterek
és települési önkormányzati
képviselők folyóirata

Kérje a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
hivatalos lapját a TÖOSZ titkárságán, vagy töltse le
a www.toosz.hu, illetve a www.onkornet.hu oldalról.

Első önkormányzati
közéleti hírportál

Kiadja az ÖNkorPRess Kiadói Kft. • Web: www.toosz.hu • www.onkorkep.hu • www.onkornet.hu

Kávé, tea, forró italok!
A hivataloknak, a családnak,
Önnek vagy barátjának?
Lavazza kávéautomaták, tucatnyi féle
kávé és tea kapszulával! 48 órán belül
az ország bármely pontjára szállítva,
a kapszulák folyamatos pótlásával áll
rendelkezésére a Delikátesz & Co. Kft.
A torinói Lavazza prémiumkategóriás
termékeivel, szerény áraival és megbízható
szervízszolgáltatással piacvezető
a hazai fogyasztói körben.
Tájékozódjon honlapunkon és legyen
a partnerünk!
Önkormányzatoknak 10% kedvezményt
biztosítunk Lavazza termékeinkből!

Web: www.dco.hu • E-mail: info@dco.hu • Tel: 06 20 222 9701

