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Az önkormányzati jó gyakorlatokat 2011. 
május 15-ig lehet benyújtani az alább rész-
letezett három terület valamelyikére. Az 
ünnepélyes díjátadókra ősszel, a Helyi 
Önkormányzatok Napja keretében kerül 
sor. Az év első felében az előző pályázati 
szakasz nyertes projektjeit mutatják be 
az önkormányzatok.  Budapesten, a XIII. 
kerületben a Roma integráció a társadal-
mi kohézió erősítésére kategóriában si-
keresen megvalósított tanodaprogramot 
ismertették február 22-én. Holopné Schra-
mek Kornélia, a kerület alpolgármestere 
mutatta be  az angyalföldi önkormányzat 
innovatív városfejlesztő programját, nye-
reséges gazdálkodási és szociális stratégi-
áját. Ezt követően Oláhné Surányi Ágnes, 
Velence polgármestere, a TÖOSZ elnök-
ségi tagja elismerően beszélt a nyertes 
önkormányzat pályázatáról, amelyből a 
tapasztalatcsere és egy jól működő kap-
csolati háló kiépítésének jelentőségét 
emelte ki. A következő helyszín Csorvás, 
ahol április 6-án az Egyenlőnek lenni az 
egyenlők között roma integráció, vissza 
az ősi cigány mesterségekhez című jó gya-
korlatot mutatják be. A folyamatosan be-
érkező pályázatok színvonalas versenyt 
ígérnek ebben az évben is. Az alábbi te-
rületekre várjuk jelentkezésüket:

Helyi önkormányzati kommunikáció
A modern kormányzásban hatalmas jelentő-
sége van a kommunikációnak és a kommu-
nikáción keresztül is formálódó társadalmi 
tőkének, együttműködésnek és koordiná-
ciónak. A megfelelő kommunikációs tevé-
kenység erősíti a települési szereplők belső 
viszonyrendszerét, és olyan üzeneteket jut-
tathat el a településen kívüli világba, amelyek 
a település céljai mellé állíthatnak másokat. 
A helyi önkormányzat sikerének egyik kulcsa 
a kommunikációs tevékenységének színvo-
nala. A magyar települések gazdag eszköztá-
rát alkották meg olyan kommunikációs csa-
tornáknak és rendszereknek, amelyekkel élő 
kapcsolatot alakíthatnak ki a lakossággal – a 
településen és a településen kívül. A témá-

ba beleillik minden olyan kommunikációs 
tevékenység, amely az önkormányzat és a 
külső szereplők között folyik. A helyi lakos-
sággal, az önkormányzat külső partnereivel 
megvalósult, intézményesedett, kipróbált 
és már eredményeket produkáló kommuni-
kációs tevékenységek pályázhatnak sikerrel 
ebben a témakörben, további előnyt jelent, 
ha az szerves része az önkormányzat kom-
munikációs stratégiájának is.  

Roma integráció,  
a társadalmi kohézió erősítése
A téma idén már harmadik alkalommal sze-
repel a pályázati kiírásban, hiszen Magyaror-
szág legnehezebb helyzetben lévő kisebbsé-
ge továbbra is a mintegy nyolcszázezernyi 
lakosra becsült cigányság. A magyarországi 
települések jelentős részében marginalizált 
helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a 
településen élő nem cigány lakosságtól szeg-
regáltan. A helyi közösségek dinamikus fej-
lődése szempontjából kulcsfontosságú a ro-
mák társadalmi és gazdasági integrációja. Az 
integráció sikerében meghatározó szerepe 
van a helyi önkormányzatoknak és a közin-
tézményeknek, valamint az általuk nyújtott 
és szervezett helyi közszolgáltatásokhoz (ok-
tatás, egészségügyi alapellátás, szociális szol-
gáltatások, valamint a tömegközlekedés) va-
ló egyenlő hozzáférésnek. Mivel a hátrányos 
helyzetű, kirekesztett csoportok integrációja 
új elvárásként és feladatként jelenik meg a te-
lepüléseken, ezért szükség van a helyi társa-
dalmak innovatív kezdeményezéseire, ame-
lyek lehetőséget teremtenek a roma és a nem 
roma közösségek közötti együttműködésre 
és a közösen kitűzött célok sikeres megva-
lósítására.Ilyen kezdeményezések kapcso-
lódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámo-
lásához (telepfelszámolás, deszegregáció), a 
munkaerő-piaci hátrányok leküzdéséhez, az 

egészségügyi prevencióhoz, valamint a mi-
nőségi oktatáshoz való hozzáférés megte-
remtéséhez, vagy megnyilvánulhatnak a he-
lyi infrastruktúra javításában, közösségi terek 
kialakításában. Ebben a témakörben olyan 
bevált, komplex integrációs programokkal 
vagy kisebb projektekkel érdemes pályáz-
ni, amelyek más települési önkormányzatok 
számára is adaptálhatók. Fontos, hogy a pá-
lyázatok bemutassák, hogyan történt a roma 
és a nem roma közösségek, illetve választott, 
vagy önkéntes alapon szerveződött képvise-
letük bevonása a programokba.       

A lakóhelyhez való kötődés erősítése
A témakört második alkalommal hirdetjük 
meg, tekintettel az önkormányzatok körében 
tapasztalt népszerűségére. A szűkebb-tágabb 
értelemben vett lakóhelyhez való kötődés a 
fenntartható térségfejlesztés egyik belső erő-
forrása. Az emberi közösségek társadalmi tér-
hez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt 
és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős 
kötődés esetén nagyobb mértékben, ráadá-
sul jobb minőségben számíthatunk az iden-
titással rendelkező közösségek aktivitására 
a lakóhely környezeti, gazdasági, társadalmi 
feladatainak megvalósításában. Ha egy tele-
pülés lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, 
az egyrészt a településen is meglátszik, más-
részt azt a települést mások (elszármazottak, 
turisták, befektetők) is szívesen választják tar-
tózkodásuk, működésük helyéül. A lakóhely-
hez való erős kötődés oka általában az, hogy 
a helyiek figyelnek egymásra, számon tartják 
egymás erényeit, gyengéit, tudnak elszárma-
zottaikról, ismerik hagyományaikat s a közös-
ség életének formálásakor minderről nem fe-
ledkeznek meg. 
A pályázati formanyomtatvány és a kiírás 
teljes szövege elérhető a TÖOSZ honlapján  
(www.toosz.hu). 
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A megalakulásának huszonkettedik évfor-
dulóját március 10-én ünneplő TÖOSZ szá-
mára a hó végi, immáron hetedik tisztújító 
küldöttgyűlés új kezdetet jelent, ugyanis ez 
az év az önkormányzati rendszer elkerülhe-
tetlen átalakításának az esztendeje. A TÖOSZ 
az elmúlt évtizedekben – az általános önkor-
mányzati alapértékek megőrzése, védelme 
mellett – mindig is partnerségre törekedett 
valamennyi önkormányzattal, érdekszövet-
séggel, szakmai szervezettel, kormánnyal és 
parlamenttel. Ez így lesz ezután is.

A TÖOSZ ereje integratív jellegéből is adó-
dott azzal, hogy egyaránt magába foglalta a 
legkisebb településeket és a legnagyobbat, a 
fővárost. Most új helyzet állt elő. Az Ország-
gyűlés az önkormányzati törvény kiegészíté-
sében ötféle típusú önkormányzati szövetsé-
get ismer el országosnak, ami arra utal, hogy 
inkább az önkormányzati típus szerint spe-
cializálódott, jól elkülöníthető – gyakran az 
érdekérvényesítésben egymással vetélkedő – 
szövetségek kialakulását tartja kívánatosnak. 
Ez azonban számunkra nem azt jelenti, hogy 
le-, hanem azt, hogy fölértékelődik a TÖOSZ 
integratív szerepe, minden településtípust be-
fogadó és képviselő karaktere. Így van ez akkor 
is, ha Budapest Főváros Közgyűlése – figye-
lembe véve a TÖOSZ Alapszabályában foglalt 
eljárást – nemrég arról döntött, hogy 2012. ja-
nuár elsejével kilép a szövetségből. 

Az ország fővárosának döntése számunkra 
egyszerre nagy veszteség és nagy kihívás. Így 
immár külön szövetsége van a megyei önkor-

mányzatoknak, a megyei jogú városoknak és 
– valószínűleg – külön szövetsége lesz a fő-
városnak is. Az új rendszer logikájából kö-
vetkezik, hogy legyen külön önkormányzati 
szövetsége a körzetközponti (járási) szerepet 
betöltő városoknak is. A felsorolt szövetségek 
megalakulásuk esetén azonban csak mintegy 
200 települést fognak majd össze, miközben 
nagyságuk és szerepük miatt érdekérvényesí-
tő képességük meglehetősen erős. (Igaz, ezek 
a városok versengenek is egymással, így szo-
lidaritásuk kevésbé erőteljes.) 

Az önkormányzati érdekérvényesítés szem-
pontjából nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról a tényről sem, hogy a magyar települések 
öt százalékában él a lakosság mintegy hatvan 
százaléka, és ezt a politika választási szem-
pontból pontosan tudja.

A törvénymódosítás miatt a jogalkotásban 
való részvétel szempontjából országosnak 
nem minősülő szövetségek kiesését követő-
en előállt új helyzetben így marad csaknem 
3000 település – szinte az egész vidéki Ma-
gyarország –, amelyek érdekképviseletére po-
tenciálisan ma egyedül a TÖOSZ hivatott. 
A mostani tisztújítás ezért is kezdet: a szö-
vetségnek újra kell fogalmaznia stratégiáját, 
természetesen eddigi értékeinek – a szak-
szerűségnek és szolidaritásnak – megőrzé-
se, megerősítése mellett. A TÖOSZ nyitott 
a képviselet nélkül maradt települések előtt, 
s együttműködésre várja a szövetséges ön-
kormányzatokat, valamint az önkormány-
zati szövetségeket egyaránt. ◆

Új kezdet
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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Merre van az előre?

Azzal mindenki egyetértett, hogy az önkor-
mányzati rendszer átalakításra szorul, és je-
lenlegi állapotában már nem finanszírozható, 
nem működtethető. Ugyanakkor a Somogy 
megyében ismételten tagozatvezetővé válasz-
tott Schmidt Jenő, Tab polgármestere mon-
dásával is egyetértettek, mely szerint: „Azt 
mondani az éhezőnek, hogy ne egyen egy éven 
keresztül, mert utána jobb lesz, nem lehet”. A 
fórumokat követő kötetlen megbeszéléseken a 
polgármesterek arra panaszkodtak, hogy ne-
héz olyan helyzetben dolgozni, amikor min-
den bizonytalan, s nem lehet tudni, „merre 
van az előre”.

A legtöbb megyében a szakmai programok 
és viták mellett a legnagyobb érdeklődés a kül-
döttválasztást kísérte. Egyedül Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében nem sikerült minden 
küldöttet megválasztani, a lehetséges 22-ből 
csupán 18-at delegáltak, és így átmenetileg 
három kistérség képviselő nélkül maradt. (A 
pótlásukra lapzártánk után kerül sor.)

Ezek után lássuk milyen változások álltak be 
a megyék képviseletében, valamint hogyan ala-
kult a megválasztott küldöttek összetétele.

A küldöttek száma az adott megyében lévő 
települések és köztük a TÖOSZ-tag települé-
sek számától függ: tíz településenként lehet 
egy küldöttet választani. Így jelentős a me-
gyék közötti különbség a küldöttek számát 
tekintve. A legtöbb küldött (22) Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében választható, míg a leg-
kevesebb (3) Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben. Az eltérő számok és nagyságrendek miatt 
a megyék sajátosságainak összevetésénél az 
arányok bemutatására törekedtünk.

A megyék csaknem kétharmadában a ko-
rábbi ciklus küldöttei vannak többségében, sőt 
Csongrád megyében mind a négy küldött koráb-
ban is betöltötte ezt a feladatot. Jelentős arányt 
képviselnek még a „régiek” Nógrád (88%), Fejér 
(86%) és Komárom-Esztergom (80%) megyék-
ben. Összesen 12 megyében vannak többen, 
akik korábban is ellátták a küldötti feladatu-

kat. Két megyében (Baranya és Tolna) a kül-
döttek fele régi és fele új, míg öt megyében az 
újak vannak többségben. A legnagyobb válto-
zás Szabolcs-Szatmár-Bereg (89%) megyében 
következett be, ahol a kilenc küldöttből csupán 
egy maradt funkciójában. Jelentős változás tör-
tént még Somogy (73%), Zala (67%) és Vas (66%) 
megyékben, míg Pest megyében (56%) csupán 
eggyel több az új küldött a réginél. Összessé-
gében a 155 megválasztott küldöttből 84 (54%) 
már korábban is betöltötte ezt a tisztséget, míg 
71 (46%) újonnan kapta meg a bizalmat erre a 
képviseletre polgármester társaitól. Közülük 
30 (19%) a tavaly ősszel újonnan megválasztott 
polgármesterek közül való.

Ha a nemek szerinti megosztást vizsgáljuk, 
a TÖOSZ küldöttek között 21 százalék a nők 
aránya, ami kicsivel magasabb a 18 százalékos 
országos átlagnál. E tekintetben is jelentős kü-
lönbségek tapasztalhatók az egyes megyékben. 
A Békés és a Pest megyei küldöttek között nin-
csen nő, tizenegy megyében pedig csupán egy 
hölgy található a delegáltak között. Ezzel szem-
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Az első ciklusos polgármesterek százalékos  
aránya az összes megyei küldötthöz viszonyítva

Mint arról korábbi számunkban beszámoltunk, a TÖOSZ március 29-i tisztújí-
tó küldöttgyűlését megelőzően mind a 19 megyében küldötteket választot-
tak. A megyei fórumok napirendjei azonosak voltak, viszont az egyes témák 
eltérő mértékben keltették fel a polgármesterek érdeklődését. Ugyancsak 
jelentősen befolyásolta a rendezvények hangulatát, hogy a kormányzat kép-
viselői egyre többet beszéltek a közelgő önkormányzati átalakítások jelle-
géről. Így például a Somogy, a Pest és a Komárom-Esztergom megyei fóru-
mokon a kormánymegbízottak tájékoztatója élénk vitát váltott ki, miközben 
a részletekről továbbra sem lehetett érdemi információkat megtudni.

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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a küldöttek között arányuk 76 százalék. Ba-
ranya és Komárom-Esztergom megyében va-
lamennyi küldött függetlenként nyerte el a 
választók többségének bizalmát. A két me-
gyén túl további 14 megyében vannak több-
ségben függetlenek a küldöttek között. Csu-
pán Somogy (45%), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(44%) és Békés (25%) megyében megválasz-
tott küldöttek között vannak kisebbségben 
a független jelölt polgármesterek.

A politikai pártok jelöltjei között a kor-
mányzó Fidesz–KDNP-pártszövetség kép-
viselői vannak a legtöbben (30) a küldöttek 
között, vagyis a küldöttek 19 százaléka kor-
mánypárti jelöltként kapott bizalmat, ami 
azonos az országos átlaggal. Mindössze Ba-
ranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Haj-
dú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Komá-
rom-Esztergom megyében nincs a küldöttek 
között Fidesz-támogatta polgármester. A leg-
nagyobb arányban találunk kormánypárti kül-
dötteket Békés (75%), Szabolcs-Szatmár-Bereg 
(56%) és Somogy (55%) megyékben. Csupán 

egy-egy kormánypárti helyi politikus talál-
ható a Csongrád, a Heves, a Tolna, a Vas és a 
Zala megyei küldöttek között.

Az MSZP-jelölt polgármesterek közül né-
gyen lettek küldöttek (2,6%), ami némiképp 
meghaladja az országos arányt (1,5%). További 
egy pártjelölt, a pácini Barati Attila (MIÉP) 
szerepel még a küldöttek között.

Mindössze két civil szervezet jelöltje lett 
TÖOSZ-küldött: a Fejér megyei Schrick István 
(Rácalmási Városvédő Egyesület) és a Pest megyei 
Gromon István (Vörösvárért Közéleti Egyesület).

A tizenkilenc megyei tisztújító polgármesteri 
fórumon összesen 155 küldöttet választottak. 
A megyei tagozatvezetők közül csupán nyol-
can (Dicső László – Baranya, Schrick István – 
Fe jér, Tóth József – Hajdú-Bihar, Molnár Bá-
lint – Jász-Nagykun-Szolnok, Markó Antal 
– Nógrád, Dietz Ferenc – Pest, Schmidt Jenő – 
Somogy és Sarkadi-Nagy András – Veszprém 
megye) nyerték el ismét polgármester társa-
ik bizalmát, míg tizenegyen (Basky András – 
Bács-Kiskun, Szilágyi Menyhért – Békés, Zsi-

ben Zala megyében hat polgármesternőt válasz-
tottak a küldöttgyűlésbe, ami 40 százalékos női 
arányt jelent, ugyanilyen arányban vannak je-
len hölgyek a Hajdú-Bihar megyei küldöttek 
között. Az országos átlag feletti a nők jelenléte 
még Csongrád (25%), Tolna (25%), Borsod-Aba-
új-Zemplén (28%), Jász-Nagykun-Szolnok (33%), 
Baranya (38%) és Nógrád (38%) megyékben.

Vizsgálhatóak a küldöttek politikai szem-
pontból is, bár Kaszai János, Vésztő nyugdíj-
ba vonult polgármestere, amikor elköszönt a 
Békés megyei tagozat ülésén, amelynek ko-
rábban vezetője volt, képletesen amellett ér-
velt, hogy a polgármester neve mellett a zá-
rójelben szereplő jelölő szervezet neve csak a 
választás napjáig érdekes, onnantól a polgár-
mesternek csak a települése érdekét szabad 
képviselnie. Mindenesetre, ha a küldötteket 
abból a szempontból vizsgáljuk, hogy milyen 
színben indultak a helyi választásokon, ak-
kor az arányok nagyjából megfelelnek az or-
szágos megoszlásnak: országosan a polgár-
mesterek 78 százaléka függetlenként nyert, 
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A küldöttek nemek szerinti megoszlása
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ros Sándorné – Borsod-Abaúj -Zemplén, 
Ujvári László – Csongrád, Hokstok Imre 
– Győr-Moson-Sopron, Kisari Zoltán – 
Heves, Pölöskei József – Komárom-Esz-
tergom, Kerekes Miklós – Szabolcs-Szat-
már-Bereg, Peszt Attila – Tolna, Németh 
Kálmán – Vas és Baracskai József – Zala 
megye) első alkalommal vállalkozhattak 
ebben a minőségben a térségük érdeke-
kének országos képviseletére.

A felsorolt 11 új tagozatvezető túl-
nyomó többsége nem ismeretlen a 
TÖOSZ-tagság előtt, mivel eddig is 
tisztségeket töltöttek be, illetve végez-
tek különféle munkákat a szövetségben, 
csupán két új tagozatvezető – Kerekes 
Miklós (Ajak) másodszor és Baracskai 
József (Zalaszentgrót) először megválasz-
tott polgármester – nem vett részt ed-
dig a szövetség érdek-képviseleti mun-
kájában. A megyei tagozatvezetők közül 
12-en független jelöltként lettek polgár-
mesterek, míg egy civil szervezet (Schrick 
István – Rácalmási Városvédő Egyesü-
let), kettő MSZP- (Tóth József – Polgár 
és Baracskai József Zalaszentgrót), ket-
tő Fidesz- (Basky András, Lajosmizse és 
Dietz Ferenc – Szentendre), és további 
kettő Fidesz–KDNP- (Schmidt Jenő,Tab 
és Kerekes Miklós – Ajak) jelöltként győ-
zött a polgármesteri választásokon.

A korábbi ciklushoz képest, amikor há-
rom megyében is polgármester asszony 
töltötte be a tagozatvezetői tisztséget, 
most egyedül Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében került erre sor az alsózsol-
cai Zsiros Sándorné megválasztásával, 
aki a TÖOSZ polgármesternői tagoza-
tának vezetését is ellátta. ◆

Az elnökség arra is felhívta a figyelmet, hogy egy 
évvel ezelőtt, az új kormány megalakulását meg-
előzően a hét országos szövetség elnöke által 
aláírt közös 12 pontból eddig csak egyetlenegy 
valósult meg, a 8., amely szerint: „Támogatjuk 
az országgyűlési képviselői létszám-csökken-
tésével egyidejűleg az önkormányzati képvise-
lő-testületek létszámának differenciált csökken-
tését”. Ezért az elnökség kezdeményezte, hogy a 
tisztújító küldöttgyűlés ismételten nyilvánítsa 
ki tárgyalási szándékát, és követelje a tárgyalá-
sok megkezdését az önkormányzati rendszer 
átalakítását érintő ügyekben. Különösen fon-
tos a 12. pont:

„Kezdeményezzük a rendszeres párbeszédet a 
kormány és az önkormányzati szövetségek kö-
zött. Az önkormányzati szövetségek elkötelezet-
tek az érdemi önkormányzati érdekképviselet 
létében.” Ugyan e tárgyban jogszabályi válto-
zások történtek, de érdemi elmozdulásról nem 
beszélhetünk. 

Egyrészt megszűnt a Kormány–Önkormányza-
tok Egyeztető Fóruma, a helyére lépő Önkormány-
zatok Nemzeti Együttműködési Fóruma (amelyet 
a kormány 1220/2010. (X. 25.) kormányhatározata 
hozott létre) nem működik. Az elnökség javasolja, 

hogy a TÖOSZ új elnöke első kezdeményezéseként, 
hivatkozva a kormányhatározatra kezdeményezze 
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fó-
ruma ülésének összehívását.

Másrészt: sor került ugyan az önkormányzati 
törvény kiegészítésre, amelyben szabályozták az 
országos önkormányzati szövetségeket a jogsza-
bályok előkészítésében való társadalmi részvétel 
szempontjából, ám az Ötv. módosítása a minden-
napok gyakorlatában nem hatályosul, olyan mintha 
nem is történt volna változás a szabályozásban. Így 
az elnökség ugyancsak javasolta, hogy a TÖOSZ új 
elnöke kezdeményezze az önkormányzati ügyek-
kel érintett minisztereknél a jogszabályok előkészí-
tésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi 
CXXXI. törvény 13. §-a alapján a stratégiai partner-
ségi megállapodások megkötését.

A TÖOSZ tudásprogramjának sikere alapján 
kezdeményezzük, hogy a polgármesterek, önkor-
mányzati képviselők és vezetők tudásának elmé-
lyítése érdekében a kormányzat nyújtson pályá-
zati támogatást. Az önkormányzati döntéshozók 
tudásának növelése anyagi értelemben is meg-
térül, így az Államreform Operatív Programban 
indokolt kiemelt programként szerepeltetni az 
önkormányzati képzést. ◆

Az elnökségi ülésről
Az elnökség március 8-án tartotta a küldöttgyűlést előkészítő ülését, amelyen már részt 
vettek az újonnan megválasztott tagozatvezetők is. Az elnökség emlékeztetett arra, hogy 
a TÖOSZ évről évre következetesen megfogalmazta elvárásait, javaslatait az önkormány-
zati rendszer minden részletére vonatkozóan. 
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– Hogyan összegezné a kinevezése óta eltelt 
időszakot? 
– Az új év első munkanapján avattam fel a bé-

késcsabai polgármesteri hivatal Szabadság té-
ri épületében az első megyei kormányablakot. 
Az új kormány szolgáltató jellegű államot épít 
ki, szakítani kíván azzal a negatív gyakorlattal, 
hogy az állampolgár kiszolgáltatva, kisebb gyo-
morgörccsel intézi a teendőit a különféle hivata-
lokban. Egy idő után minden ügyet egy helyen, 
egy kormányablaknál lehet majd lebonyolítani. 
2013. január elsejétől pedig már járási szinten is 
működnek a kistérségeket lefedő kormányabla-
kok – azaz: nincsenek kisebb vagy nagyobb ran-
gú állampolgárok, semmivel sincs kevesebb joga, 
mondjuk egy szeghalmi, egy szarvasi vagy egy bé-
kési lakosnak, mint egy békéscsabainak.

– A dél-alföldi regionális intézmények kö-
zül csak a munkaügyi központ és az ÁNTSZ 
székhelye volt Békéscsabán. Mennyiben igé-
nyel más, esetleg nagyobb feladatot a Békés 
Megyei Kormányhivatal szervezeti struktú-
rájának létrehozása, mint például a régió-
központnak kikiáltott Szegeden?
– Nagy a különbség. Itt jóval nehezebb a 

feladat, mivel a Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal régiós törzshivatala Csongrád megye 

székhelyén működött. A megyei közigazgatá-
si hivatalban január 3-án nem volt pénzügyi 
osztály. Az összes pénzügyet, gazdasági ügyet 
Szegeden intézték. Nekünk nagyon rövid idő 
alatt, szinte a semmiből kellett létrehoznunk a 
pénzügyi főosztályt, sőt a humán osztályt, ak-
képpen, hogy az 1313 dolgozó januári bérének 
kifizetésében ne legyen fennakadás. Informa-
tikai osztály volt a jogelőd megyei közigazga-
tási hivatalban, csakhogy a kapacitás bővítése 
végett informatikai főosztályt kellett felállíta-
nunk a szakigazgatási szervek kormányhivatal-
hoz rendelése, s a hirtelen radikális mértékben 
megnövekedett dolgozói létszám miatt.

– Hogyan fogadta a kormányhivatal alá ren-
delt 14 államigazgatási szerv az önállóság 
megszűnését?
– Ki merem jelenteni, hogy a regionális szin-

ten szerveződött szakigazgatási szervek nagyob-
bik része inkább örömmel vette az új felállást, hi-
szen ismét megyei szinten szerveződhetnek. A 
megyék megerősítését célzó kormányzati akarat 
azt eredményezi, hogy a helyi kérdésekben Bé-
kés megyében születhetnek döntések, valamint 
a helyi értelmiség egy részének képesek leszünk 
pályaképet felmutatni, vezető pozíciókat kínál-
ni, többé nem kell elvándorolniuk innen. ◆

Felejtsük el a gyomorgörcsöt!
Szerző és fotó: Dányi László újságíró

Erdős Norbert, Békés megyei kormánymegbizott nem tudott részt ven-
ni a TÖOSZ megyei küldöttgyűlésén, de szívesen nyilatkozott lapunk-
nak új munkájáról, terveiről. A szakmája szerint középiskolai történe-
lemtanár, politológus összeférhetetlenség miatt lemondott parlamen-
ti jegyzőségéről, ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsági 
tagságáról, valamint korábbi békési alpolgármesteri és önkormányza-
ti képviselői tisztségéről. A 38 éves „főispán” büszkén vállalja a Békés 
megyei nagy elődök örökségét, élükön a törökdúlás után 1718-ban a 
vidéket újratelepítő osztrák báró Harruckern János Györggyel. 

Új magyar delegáció
Az önkormányzati érdekszövetségek ja-
vaslatai alapján Pintér Sándor belügymi-
niszter az Európa Tanács Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Kongresszusába a 
2010–2012 közötti időszakra terjedő cik-
lusra az alábbi összetételű magyar dele-
gációt jelölte ki:

Helyi Önkormányzatok Kamarája 
Illés György küldött, a delegáció elnö-

ke, Pilisszentlászló polgármestere (független) 
| Bende György küldött, Hét polgármestere 
(független) | Kovács Lajos küldött, Budapest 
Főváros XII. Kerülete, Hegyvidék Önkor-
mányzatának alpolgármestere (Fidesz–KDNP) 
| Magyar Csilla küldött, Kisköre polgármeste-
re (Fidesz–KDNP) | Pénzes Erzsébet helyettes 
küldött, Hidegkút polgármestere (független) 
| Rumszauer Ilona helyettes küldött, Pécsde-
vecser polgármestere (független) | Czeferner 
Józsefné helyettes küldött, Nagybajom pol-
gármestere (független)

Régiók Kamarája Manninger Jenő küldött, 
a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (független) 
| Kriza Ákos küldött, Miskolc polgármeste-
re (Fidesz–KDNP) | Schrick István küldött, 
Rácalmás polgármestere, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés tagja (Rácalmási Városvédő Egyesület) 
| Ménes Andrea Mariann helyettes küldött, 
Vámospércs polgármestere, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés tagja (Fidesz–KDNP) | 
Hámori György helyettes küldött, Kapuvár 
polgármestere, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Önkormányzat tagja (Fidesz–KDNP) | 
Lazáry Viktor helyettes küldött, Szombat-
hely Megyei Jogú Város alpolgármestere (Fi-
desz–KDNP) | Szibrik Imre helyettes küldött, 
Szentes polgármestere, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés tagja (MSZP). ◆
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kesen jut megfelelő minőségű önkormányzati 
közszolgáltatás. Több mint egy évtizede min-
den harmadik település tartósan önhibáján kí-
vül hátrányos helyzetű, és minden ötödik „siker-
rel” pályázott a működésképtelen önkormányzat 
megsegítésére hivatott miniszteri támogatásra. 
Igaz, hogy változás történt a korábbi támoga-
tási rendszerhez képest, de ettől a lényeg nem 
változott. Ez a fajta állami segélyezés tovább-
ra is az önkormányzati autonómia hiányát és a 
támogatási rendszer esetlegességét bizonyítja. 

Az idei évre rendelkezésre álló 31 milliárdos 
támogatási alap – amennyiben elhúzódik a 
pályázatok elbírálása –, még a megmenthető 
önkormányzatok megsegítését sem fogja le-
hetővé tenni, így továbbra is fenyeget az ön-
kormányzati rendszer beláthatatlan követ-
kezményekkel járó megroppanása.

Az önkormányzatok többsége még mindig, 
bár egyre kisebb reménnyel, az állami hoz-
zájárulás növelésében látja a megoldást, mi-
közben ma már mindenki számára nyilvánva-
ló, hogy a rendelkezésre álló közpénz tovább 
csökken, azaz csak az eddig elhalasztott szer-
kezeti reform hozhat hosszú távra szóló érde-
mi változást. Ám ahhoz, hogy az új rendszer 
működőképes legyen, elkerülhetetlen, hogy 
egyes szereplők érdekei ne sérüljenek, viszont 
nem mindegy, hogy a „vesztesek” ténylegesen 
áldozataivá válnak-e a változásnak. Ha a köz-
szolgáltatások minősége, biztonsága az igazán 
rászorultak számára is garantált lesz, akkor a 
változtatás eléri célját és az igazságosság, vala-
mint a szolidaritás erősödni fog.

A kiszivárogtatott különféle kormányzati 
„információmorzsák” (polgármesterek he-
lyett elöljárók, kistérségek helyett járások 
stb.), majd a Széll Kálmán Tervben megje-
lentek (hitelfelvétel állami engedélyezése, kis-
települési önkormányzatok megszűntetése, 
közoktatás és egészségügy államosítása) sem 
elégítették ki a változások részleteire kíván-
csi érintettek jogos igényeit. Úgy érzik, hogy 
megkérdezésük nélkül, fejük felett történik 
a „társadalmi egyeztetés”. 

Az ismertté vált részletek csak egyes kérdések-
ről szólnak, miközben hivatalos és vitára bocsátott 
új kormányzati koncepció az önkormányzatiság 
lényegéről, jellegéről, jellemzőiről és tartalmáról 
lapzártáig nem állt rendelkezésünkre. Így nem 
marad másra lehetőség, mint a megyei fórumo-
kon felmerült aggályokra és reményekre vonatko-
zó lehetséges válaszok rövid összegzése.

Az elmúlt két évtized egyrészt látványosan 
bizonyította, hogy a helyi célok és szándé-
kok, az összefogás, a közös akarat, a lokál-
patriotizmus és a helyi identitás képes jelen-
tős eredményekre, megújulásra és értékek 
megtartására. Ugyanakkor egyre inkább 
nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzati 
rendszer belső ellentmondásokkal terhes, 
és a folyamatosan csökkenő állami hozzá-
járulás, valamint a gazdasági válság ha-
tására a kialakult rendszer fenntarthatat-
lan és súlyosan igazságtalan. 

A hátrányos helyzetű településeken élő hát-
rányos helyzetű polgárok számára – és ma már 
nem csak számukra! – nem, vagy csak töredé-

Aggályok és remények

n Baranya megye | tagozatvezető*

BArAnyA megye ›››

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Dicső László*

AlsómoCsolád

Pécsi Sándor

BABArC

Kékes István Tóbiás

mAgyArlukAfA

Tóth Jánosné

tengeri

Tóth Gabriella

olAsz

Baski László

old

Bódi László Iván

BánfA

Jakab Gézáné

Hegyszentmárton
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Az újonnan megerősített, illetve megválasztott TÖOSZ-küldöttekről készült 
tabló „szorításában” igyekszem megfogalmazni azokat a fölvetéseket, sokszor 
nyomasztó kétségeket, amelyek jelenleg leginkább foglalkoztatják a polgár-
mestereket, önkormányzati vezetőket. A megyei küldöttválasztó gyűléseken 
s az azt követő beszélgetéseken jószerivel az összes változtatást érintő kérdés 
szóba került. Sokan jelezték: érzik a változtatás szükségességét, ugyanakkor 
attól félnek, hogy a kormányzat túlzott központosításra törekszik, ezzel veszé-
lyeztetheti a kisebb településeken élők számára a megfelelő minőségű és el-
érhető közelségű közszolgáltatást. Félnek, hogy végképp megroppan a helyi 
közösségszervezés és önkormányzás eddig is ingadozó rendszere.

n Baranya megye n Bács-Kiskun megye n Békés megye n Borsod-Abaúj-Zemplén megye | tagozatvezető*

Az elmúlt években sokan és sokszor hivat-
koztak a bűvös európai fogalomra, a szubszi-
diaritásra, ami azonban – sajnos – hazánkban 
nem vált tényleges működési rendező elvvé, 
csupán hivatkozássá. A szubszidiaritás egy-
részt azt jelenti, hogy az adott döntés lehető-
ség szerint az érintettekhez legközelebb lévő 
szinten szülessen, másrészt a döntéshozatal 
szintje rendelkezzen megfelelő kompetenciá-
val, azaz szervezeti, személyi és technikai fel-
tételekkel. A szubszidiaritás ugyanakkor ar-
ra is megoldást kínál, hogy ha a hatáskörrel 
rendelkező szerv nem tudja, vagy nem akar-
ja gyakorolni hatáskörét, akkor helyette mely 
szervezet jár el. Ez utóbbi szabály hazánkban 
csak a középfokú közszolgáltatási feladatok 
tekintetében érvényesül, amikor is a telepü-
lési önkormányzat átadhatja a megyei önkor-
mányzatnak az intézmény fenntartási jogo-
sítványait. Amennyiben nem középszintű, 
hanem alapellátási feladatról van szó, nin-
csen szabályozva a szubszidiaritásból adódó 
helytállás kérdése.

Az önkormányzati rendszer átalakításá-
nak előkészítésénél a jelenlegi feladatok és 
hatáskörök mérlegre tételével kell kezdeni 
a munkát. Kiindulási pontként szükséges 
hangsúlyozni, hogy önmagában véve sem 
az állami, sem az önkormányzati feladat-
ellátás nem jelent garanciát a minőségre. 
Az egyes konkrét közszolgáltatás vizsgálata 
döntheti el, hogy az jelenleg milyen szervezeti 
keretek között látható el optimálisan. 

Így nem tekinthető visszalépésnek az 
sem, ha valamely önkormányzati feladat 
állami ellátásba kerülne. A minősítés leg-
fontosabb szempontja, hogy a közszolgál-
tatásban részesülő polgár számára hol és 
hogyan biztosítható megnyugtató módon. 
Ennek az alapvető mérlegelésnek és érté-
kelésnek az elvégzése nélkül nincs értelme 
annak a kijelentésnek, miszerint az állam 
majd megoldja, mivel a húsz esztendővel 
ezelőtt leváltott rendszer már egyszer bi-
zonyította, hogy az állam és a központi ha-
talom sem mindenható.

BáCs-kiskun megye ›››

Békés megye ›››

Borsod-ABAúj-zemPlén  megye ›››

Aggályok és remények
Szabó László 
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Lupták Lászlóné 
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Szebellédi Zoltán 

újkígyós 

Szilágyi Menyhért *

Csorvás 
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Az elmúlt évtizedek kudarcos átalakítási 
kísérletei rávilágítanak arra, hogy a jelen-
tős létszámbeli és adottságbeli különbségek 
figyelembe vétele, a települési önkormány-
zati szintek differenciáltságának tisztázása 
nélkül nem lehet eredményesen átalakítani 
a magyar önkormányzati rendszert. 

A feladat- és hatáskör telepítése szempont-
jából meghatározó jelentőségű az egyes ön-
kormányzati szintek rögzítése. Be kell lát-
nunk, hogy a magyar településhálózatban 
jelentős különbségek vannak település és te-
lepülés között. Önmagában az adott telepü-
lésen élők száma nem jelent tényleges mi-
nősítési szempontot. Lehet fejlődő és élhető 
egy település néhány száz lakossal, miközben 
egy-egy nagyvárosi lakótelepen többször any-
nyian laknak. A várossá nyilvánítási eljárás 
következtében akár néhány ezer lakosú tele-
pülés is joggal pályázik a minősítő címre, míg 
adott esetben egy tízezres lakóközösség sem 
tekinthető valódi önkormányzatnak.

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a 
tényről sem, hogy jelenleg csaknem 30 települé-
si önkormányzatnak a lakosságszáma nem éri el 
az 50 főt. Az ilyen vagy a hasonlóan kis létszámú 
települések száma és aránya az elkövetkezendő 
időben vélhetőleg növekedni fog. Ezen a tényen 
lehet siránkozni, de ettől még a helyzet nem fog 
érdemben változni. S ami a lényeg: ezeken a te-
lepüléseken élő emberek számára is biztosítani 
kell(ene) a megfelelő önkormányzati közszolgál-
tatást. Mindenképpen fel kell tennünk a kérdést, 
hogy hol és hogyan fogalmazható meg az önkor-
mányzatiság minimuma ma Magyarországon. 
A kérdésre adandó választ húsz évig elodáztuk, 
de nincs további húsz évünk az érdemi válasz-
ra. Húsz év eltelt, változtatni kell.

A legújabb kori magyar önkormányzati 
rendszer középpontjában a települési önkor-
mányzás áll – az előzőekben felvillantott bel-

n Borsod-Abaúj-Zemplén megye n Csongrád megye n Fejér megye | tagozatvezető*

Csongrád megye ››› fejér megye ›››
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Dózsa György
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Juhász Imre
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Tóth József
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Ujvári László*
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Kakas Béla
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Szabó István
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Vadászi Béla
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Mester Lászlóné

telkiBányA

Varga László
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Fedor Vince
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Sike Ferencné
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Szaniszló János
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szAkáld

Vass Lajos

sAjókáPolnA

Barati Attila

PáCin
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ső ellentmondásaival és működési zavaraival 
együtt. Ugyanakkor húsz éve megoldatlan a 
középszintű önkormányzás ügye Magyaror-
szágon. A megye–régió-vita látszólag eldőlt 
azáltal, hogy a regionális szintről kivonuló-
ban van a közigazgatás, és marad területfej-
lesztési szintként. Ugyanakkor jelentős súly-
ponteltolódás figyelhető meg megyei szinten 
az állami szervezetrendszer javára. 

A létrejött kormányhivatalok politikai befo-
lyása már most láthatóan a megyei önkor-
mányzatok fölé nő. Az intézményfenntartó 
megyei önkormányzatok kiüresítése az ok-
tatás és az egészségügy tervezett államosí-
tásával teljessé válhat, miközben továbbra 
sem lettek területfejlesztési szereplőkké.

A megyei önkormányzatok tevékenysége 
1994-től, ciklusról ciklusra egyre erőteljeseb-
ben bizonyította, hogy a direkt pártpolitika 
semmilyen szinten sem képes helyettesíteni a 
tényleges önkormányzást. A sok szint és a sok 
szerepjátszás lehetősége kitermelte a többsze-
replős önkormányzati vezetői réteget. Ebben 
a funkcióhalmozási helyzetben adott esetben 
teljes szerepzavar is kialakulhat, mivel egy-
idejűleg lehet valaki polgármester, kistérségi 
elnök, megyei közgyűlési tag és akár ország-
gyűlési képviselő is. Sőt: valamelyik miniszter 
képviselője a regionális fejlesztési tanácsban. 
Ez a fajta funkcióhalmozás csupán látszólag 
erősíti az önkormányzati autonómiát. 

Lehet, hogy a sok funkciójú polgármester 
kijáró képessége erős, lehet, hogy mindez az 
adott településnek rövid távon jó, viszont 
az elosztás rendszerének ilyen módon tör-
ténő szubjektívvá tétele végső soron az ön-
kormányzatiság, az autonómia és az igaz-
ságosság ellen hat.

Emellett az önkormányzati és a közigaz-
gatás munka minőségét jelentősen rontot-
ta a pártpolitika benyomulása a szakmai te-

n Fejér megye n Győr-Moson-Sopron megye n Hajdú-Bihar megye | tagozatvezető*

győr-moson-soPron megye ›››

HAjdú-BiHAr megye ›››

Almádi István 

BodAjk 

Schrick István *

ráCAlmás 

Tilhof István 

mátyásdomB 
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Bojt 

Tóth József*
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Beke Imre 

nádudvAr 
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n Heves megye n Jász-Nagykun-Szolnok megye n Komárom-Esztergom megye n Nógrád megye | tagozatvezető*

Heves megye ›››

jász-nAgykun-szolnok  megye ›››

komárom-esztergom megye ›››

nógrád megye ›››

vékenységbe. A közszolgáltató intézmények 
vezetőinek „politikai” választása rombolja a 
szakmaiságot, míg a közigazgatásnak a párt-
politika általi fokozatos átitatódása ugyan-
csak a minőség rovására megy. Ma a köz-
szférában is nő az állásféltés és a félelem. Az 
állami és az önkormányzati közigazgatás el-
bizonytalanodása tovább rontja az amúgy is  
zavaros helyzetet.

A kétharmados parlamenti többség látszó-
lag leegyszerűsítheti a döntéshozók helyze-
tét, viszont az önkormányzati rendszer sajá-
tosságából adódóan szükséges hangsúlyozni, 
hogy csak a lehető legszélesebb konszenzus 
alapozhatja meg a hosszú távon működőké-
pes rendszert. A politikai konszenzusnál vi-
szont arra kell törekedni, hogy a pártok alkuja 
ne eredményezhessen olyan változást, amely 
ellentmond a szakszerűségnek, a célszerűség-
nek és a hatékony működésnek, nem beszél-
ve arról, hogy ugyanakkor a változtatás irá-
nyáról és az új struktúráról ki kellene kérni 
az önkormányzatok véleményét is. 

Az önkormányzati rendszer átalakítása 
csak az önkormányzati finanszírozás új 
alapokra helyezésével és az önkormány-
zatok többségének egyetértő támogatásá-
val lehetséges.

Az átalakítás során arra kell törekedni, hogy 
valamennyi Magyarországon élő polgár pontosan 
meghatározott önkormányzati közszolgáltatás-
ban részesüljön, függetlenül attól, hogy milyen 
településen él. Meghatározandó, hogy egyes tele-
püléstípusokon milyen jellegű közszolgáltatások 
biztosíthatóak. A valóságos folyamatok megfe-
lelő értékelése alapján differenciált hatáskör-te-
lepítésre van szükség, figyelemmel az ország el-
térő településszerkezeti adottságaira.

A szubszidiaritás elvét valóságossá kell 
tenni, vagyis, ha valamely hatáskört egy ön-
kormányzat nem képes, vagy nem akar gya-

Farkas László
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Kisari Zoltán*
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Potoczki László

mArkAz

Vig Zoltán
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n Nógrád megye n Pest megye n Somogy megye | tagozatvezető*

Pest megye ›››

somogy megye ›››

korolni, az érintett polgár közszolgáltatás-
hoz való joga akkor se sérüljön, s garantált 
legyen a kisegítő szervezet, amelyik a hatás-
kört gyakorolja. Ennek keretében lehetővé 
kell tenni az Alkotmányban a kötelező tár-
sulás – megfelelő korlátok és garanciák kö-
zötti – bevezetését is.

Ha egy-egy feladat az adott településen 
nem érhető el, garantálni kell a helyben 
nem nyújtható szolgáltatás elérhetőségét, 
vagyis meg kell teremteni a szolgáltatás-
hoz való hozzáférés feltételeit, akár virtuá-
lisan, elektronikus, akár valóságosan, köz-
lekedési úton.

Az egyes feladatok és hatáskörök felül-
vizsgálatát követően oda kerüljenek a ha-
táskörök (állam, önkormányzat, civil szfé-
ra, gazdaság), ahol a legszínvonalasabb lehet 
a közszolgáltatás. A nagy ellátórendsze-
rek – egészségügy, oktatás, szociális szfé-
ra – vizsgálatakor csak alapos mérlegelés 
után szabad dönteni a hatáskör gyakorlá-
sát legbiztosabban ellátó szervezeti típus-
ról és szintről.

A meghatározott önkormányzati mini-
mum-közszolgáltatást és annak elérhe-
tőségét úgy kell garantálni, hogy azért ne 
kelljen pályázni. Ezért egymásra épülő kis-
térségi (járási), megyei és regionális terve-
ket kell készíteni az alap- és középszintű 
közszolgáltatások teljes körű biztosítása 
érdekében.

Amennyiben a működőképességet akadá-
lyozza a struktúra, változtatni kell rajta. A 
működés gyakorlata, színvonala, hatékony-
sága kerüljön előtérbe. Ne a közigazgatási, 
hanem a feladat-ellátási szint legyen a meg-
határozó. A közigazgatási határok ne akadá-
lyozzák az önkormányzatok ésszerű együtt-
működését a közszolgáltatások szervezése és 
a fejlesztési programok terén.

Verbói Gábor
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n Somogy megye n Szabolcs-Szatmár-Bereg megye n Tolna megye n Vas megye | tagozatvezető*

szABolCs-szAtmár-Bereg megye ›››

tolnA megye ›››

vAs megye ›››

A hatáskör-telepítés szintjének meghatá-
rozásánál ne a lakosság száma, illetve az 
önkormányzat státusa (község, város, me-
gyei jogú város, megye) legyen a meghatá-
rozó, hanem a feladat jellege és az érintet-
tek körének nagysága.

Az egyes önkormányzati feladatok körzete-
sítésénél szükséges figyelembe venni a foglal-
koztatási helyzetet. (Sok kistelepülésen az ön-
kormányzat az egyedüli helyi foglalkoztató.) 
Az önkormányzati rendszeren belül érdemi 
megtakarítás alapvetően nem a kistelepülé-
seknél érhető el. A társulások szorgalmazásá-
nál nemcsak az uniformizáltságra kell figyelni, 
tekintettel kell lenni a földrajzi és történel-
mi viszonyokra is. Az aprófalvas vidékeken 
megfontolandó a mikrotérségi együttműkö-
dések támogatása és a pozitív diszkriminá-
ció alkalmazása.

Az önkormányzatok anyagi fedezet nél-
kül újabb állami feladatot már nem tud-
nak vállalni. A feszültség decentralizáci-
ója helyett a felelős munkamegosztás elve 
érvényesüljön.

Meg kell erősíteni a polgármesterek dön-
tési szerepét és súlyát. A polgármesteri fele-
lősséghez kell mérni a polgármesterek dönté-
si kompetenciáját. Jelenleg a polgármesterek 
a képviselő-testületek foglyai, ami megnehe-
zíti a társulások működését is. Ugyanakkor 
szigorítani szükséges az összeférhetetlensé-
gi szabályokat valamennyi választott önkor-
mányzati szereplő tekintetében. Polgármester 
egyidejűleg ne lehessen miniszteri képviselő, 
kormányzati szereplő és a következő ciklustól, 
2014-től országgyűlési képviselő sem. 

Sürgető, hogy az e-közigazgatás rendsze-
rének kiépítésével egyidejűleg teremtődjön 
meg az e-önkormányzás feltételrendszere 
is. Az elektronikus közszolgáltatáshoz való 
hozzáférés alanyi jogú legyen, és ne függjön 
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n Zala megye

n Vas megye n Veszprém megye | tagozatvezető*

veszPrém megye ›››

az egyes önkormányzatok teherbíró képessé-
gétől, illetve szándékától. Meg kell teremteni 
a személyi feltételeket az e-közigazgatás mű-
ködéséhez a jegyzőséggel, illetve intézmény-
nyel nem rendelkező településeken.

Az önkormányzatok finanszírozási helyze-
tének újraszabályozása, a feladatok, hatáskö-
rök differenciált telepítésével együtt elkerülhe-
tetlen. Szükséges megerősíteni a helyi adózás 
rendszerét a települések fejlesztési lehetősége-
inek bővítése érdekében. A helyi és a közpon-
ti adók egymáshoz való viszonyában növelni 
kell a helyi adók súlyát, ezzel összefüggésben 
ismételten megvizsgálandó az értékalapú in-
gatlanadózás bevezetésének lehetősége. 

Az önkormányzati rendszer átalakítási fo-
lyamatában mindvégig a decentralizáció, 
a szubszidiaritás, a demokrácia és a haté-
konyság szempontjainak együttes érvénye-
sülését kell számon kérni. Az önkormány-
zati rendszer átalakításának optimális 
esetben együtt kell járnia az államház-
tartás egészének, valamint az oktatás- és 
egészségügynek az átalakításával. 

Annak érdekében, hogy az önkormányzatok 
valódi autonómiája megvalósuljon, meg kell 
tisztítani a rendszer egészét, megmérve a fel-
adatellátó képességet, egyértelművé téve a fel-
adat- és hatásköri, a felelősségi és finanszírozási 
viszonyokat. Az elmúlt évtizedek kormányza-
ti kezdeményezéseinek kudarcai bizonyítot-
ták, hogy a magyar közigazgatást szelvényei-
ben nem lehet átalakítani, és a valódi reform 
egyszerű átrendezésekkel, térképrajzolgatás-
sal nem pótolható. Elengedhetetlenül szükség 
van a közigazgatási (állami és önkormányzati) 
rendszer átfogó áttekintésére és részletes elem-
zésére működési és hatékonysági szempontból. 
A valóság tényleges megismerése nélkül csak 
látszattevékenységről beszélhetünk, melynek 
következtében az önkormányzati rendszer nem 
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nem lehet sokáig titok, hogy mit tartalmaz a kor-
mányzat szándéka szerint majd az önkormány-
zatokra vonatkozó sarkalatos törvény. Senki sem 
csalhatatlan. Ahogy ma már az önkormányza-
tok jól tudják, hogy egyedül nem megy, ezt las-
san a kormányzatnak is be kell látnia. Ellenkező 
esetben a legjobb szándék és cél sem vezet ered-
ményre, vagyis veszélyezteti a szükséges és elke-
rülhetetlen átalakítás sikerét. ◆

zAlA megye ›››
Egy kalap alatt?
Zongor Gábor Ésszerűség, hatékonyság, finan-
szírozhatóság című írásában (ÖNkormányzat, 
2011. 1–2.) fölteszi azt az egyre gyakrabban fel-
merülő kérdést, hogy az 1000 főnél kevesebb 
lakosú kistelepüléseken indokolt-e a főállású 
polgármester. Ehhez először is azt szeretném 
hozzáfűzni, hogy szerintem az 1000 fő alatti te-
lepüléseket sem szabad egy kalap alá venni.

Magamról annyit, hogy 1993 óta vagyok 
főállású polgármester a 851 lakost számláló 

Mátraballán, vagyis immár a hatodik ciklusomat 
töltöm. Községünk infrastruktúrája teljesnek mond-
ható, 1994 óta van vezetékes gázunk, 2003-ban meg-
oldottuk a szennyvízelvezetést, legutóbb, 2010-ben 
pedig a komplex belterületi csapadékvíz elvezetését, 
valamint építettünk három záportározót is. (Ilyen 
kiépített rendszere Magyarországon csupán a tele-
pülések öt százalékának van.) Közben történtek ter-
mészetesen más beruházások is, csak az utóbbi két 
ciklusban közel egymilliárd forint fejlesztési pénz ér-
kezett Mátraballára. Minden beruházást önállóan 
és nem társulásban valósítottunk meg.

Ezt azért bocsátottam előre, mert meggyőződésem, 
hogy a fentebb említett beruházásokat, fejlesztéseket tár-
sadalmi polgármesterként aligha tudtam volna megva-
lósítani! 400-500 milliós beruházást menedzselni, leve-
zényelni egy társadalmi polgármester nem képes, és ezt 
nem is lehet elvárni tőle. Ezt alátámasztja az a tapasz-
talat, hogy azokon a településeken, ahol társadalmi pol-
gármester van, sajnos keveset pályáznak, nem fejleszte-
nek, tetten érhető a megtorpanás, stagnálás.

Ami pedig a körjegyzőséget illeti: azokon az 1000 fő 
alatti kistelepüléseken, ahol körjegyzőség van, egyenesen 
megtiltanám, hogy társadalmi polgármester legyen. A 
mi körjegyzőnk Mátraballán hetente egy napot tölt, és 
ha ez még egy társadalmi polgármesterrel párosulna, 
akkor gyakorlatilag egész héten nincs felelős vezető a 
településen, akihez fordulhatnak az emberek, akik fo-
lyamatában vinnék a falu ügyeit, problémáit.

A falusi embereknek fontos, hogy a mindennapi 
ügyeiket – ahogy eddig is – helyben tudják intézni, 
és ne a harmadik faluba kelljen utazni.
 Forgó János
 Mátraballa polgármestere

n Zala megye | tagozatvezető*

tud továbbfejlődni. Az önkormányzatiság sajá-
tos komplex jellegéből adódóan ágazati szemlé-
lettel nem lehet átalakítani, és a vélt pénzügyi 
megtakarítások mellett szükséges számbaven-
ni a változások következtében előálló többlet-
forrás-igényeket is. 

Az idő sürget. Április végén elfogadják az új 
Alkotmányt, és 2012. január elsejével hatályba 
lép az új önkormányzati törvénnyel együtt. Már 
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– Innen nézve a pályamódosítás nagyon jól si-
került, de akkor, 1975-ben mi volt az oka, hogy 
a katedrát fölcserélte a városvezetői székkel?
– A rábeszélés. Fél évig győzködtek, mi-

re elvállaltam. Nagy váltás volt ez, mivel 
nagyon jól éreztem magamat a diákok kö-
zött, a gyerekek és a szülők is elfogadtak. 
Ráadásul el kellett hagynom az iskola jól 
szervezett rendjét, ahol mindenki tudja, 
hogy két csengetés között mit tehet és mit 
nem. Tovább nehezítette a dolgot, hogy a 
helyi focisták edzését is abba kellett hagy-
nom, mert a járásnál azt mondták, elég, ha 
eztán csak egy helyen szidnak, és az ne a 
kispad legyen.

– Még ebbe is beleszóltak?
– A tanácsrendszer közvetlen irányításá-

val nekem szerencsém volt. A helyi párttitkár 
vagy a pártbizottság az észérveket meghall-
gatta, és mindenki igyekezett a saját felada-
taival törődni. Nem akarták soha megmon-
dani, hogy ki legyen például a portás vagy a 
takarító. Tőlem azt várták, hogy jól menje-
nek a nagyközség dolgai, és mivel jól men-
tek, többet eltűrtek, mint máshol, mások-

tól. Ezért hozhattunk létre az országban 
az elsők között Általános Művelődési Köz-
pontot, ÁMK-t, még a tényeleges jogi sza-
bályozás előtt, erős megyei ellenszélben. A 
törvényi keretek kialakítását követően per-
sze aztán az ellenzők lettek a legnagyobb 
szószólók.

– Milyen volt Csorvás a hetvenes években, 
vagy még korábban, és a változásokat ho-
gyan élte meg az, aki irányította a folyama-
tokat? Milyen volt az akkori közösség, és mi-
lyen ma Csorváson élni?
– A települést értékes földje határozta 

meg elsősorban. A Wenckheim család és 
néhány kisebb földesúr birtokához tarto-
zott a falu, lakossága a grófoknál volt cse-
léd, napszámos, esetleg vasútépítő vagy 
summás (azaz a betakarításban dolgozó 
munkás). Az emberek nagyon nehéz fi-
zikai munkát végeztek, sanyarú körül-
mények között éltek. A faluban 1960-ban 
négy szövetkezetet hoztak létre, mivel lé-
nyegében minden helyi társadalmi réteg 
külön téeszt alapított. Külön csoportba 
szerveződtek az egykori kisbirtokosok, a 

módosabb parasztgazdák és a nincstelen 
napszámosok. A közösségépítés fontos lép-
csője volt, amikor előbb kettő, végül egy 
termelőszövetkezet jött létre. Én is azért 
küzdöttem, és azt a szemléletet honosítot-
tam meg, hogy egy-egy embert a munká-
ja alapján ítéljenek meg, és ne származá-
sa vagy előélete alapján. 

– Mikor és hogyan lett a faluból város?
– Hosszú volt az út 2005-ig, amikor el-

nyertük a városi rangot. A háborút követően 
kezdődött meg az infrastruktúra kiépítése. 
A település szabályos formájú, sakktábla-
szerű elrendezésű, ezért az utcák hossza 
nagyon jelentős, 42 kilométer. Csorváson a 
lakosság minden közműfejlesztéshez tevé-
kenyen hozzájárult – többek között velem 

Szerző: Borbély László újságíró | Fotó: Kolin Péter

Csorvás ötezerhatszáz lakosú kisváros a Békés-Csanádi löszháton, melynek 
36 éve első embere – a tanárból lett tanácselnök, majd polgármester – Szi-
lágyi Menyhért, aki jelenleg a TÖOSZ megbízott elnöki tisztét is betölti. A 
polgármester irodájában fogad, megjegyzi, ez ugyanaz a szoba, amelyben 
1975-ben elkezdte a munkát. A berendezés is árulkodó: semmi nagyzolás, 
semmi cicoma, egyszerű, ugyanakkor célszerű, gyakorlatias. Olyan emberre 
vall, aki nem az irodájával akar reprezentálni, mert arra ott van a város.

Csorvás nagymestere
Beszélgetés Szilágyi Menyhért polgármesterrel

„...a TÖOSZ nem valami vagy valaki ellen, hanem valamiért 
van – az önkormányzatokért. Biztos tehettünk volna többet 
is, de nem szabad elfelejteni – bár sokan teszik –, hogy töb-
bek között megmentettük a gázközmű vagyont és hatéko-
nyan küzdöttünk a kistelepülések gyógyszertáraiért.”



Szilágyi Menyhért 1936-ban született a Békés megyei Hunyán. A Szegedi Tanárképző Főiskola 
elvégzése után 1959-ben került Csorvásra mint matematika-fizika szakos tanár. Kezdetben az álta-
lános iskolában tanított, majd a debreceni egyetem befejezését követően 1968-tól a gimnázium 
tanára. Folyamatosan részt vett a település közéletében: a tanítás mellett elsősorban az ifjúsági 
munkában és a sportéletben. 1975 novemberében tanácselnöknek választották. Majd 1990 után 
hét választáson polgármesternek. 1990–94 között a Békés Megyei Közgyűlés társadalmi alelnö-
ke. 1990-től a TÖOSZ társelnöke, majd 2006–2007-ben és 2010-ben megbízott elnöke.
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nálok, hogy a kárpótlás révén a bérbe adott 
földek utáni anyagi forrásokat elviszik a vá-
rosból. Kedvező számunkra, hogy Békéscsa-
ba és Orosháza között, nagyjából félúton 
vagyunk, így mindkét városban sok csor-
vási talál magának munkát és megélhetést. 
A munkanélküliség tíz százalék körül van, 
ami a régióban jónak mondható.

– Milyen lehetőségei vannak ma egy szegény 
sorsú régióban található, de földrajzilag sze-
rencsés elhelyezkedésű kisvárosnak? 
– Amikor Csorvás város lett, azt mondtam, 

nem elég a titulus, a városi címhez meg kell 
teremtenünk a városi létet is. Ez volt az utób-
bi öt év legfontosabb polgármesteri feladata. 
Mára a szennyvízhálózatunk is teljes, egye-
dül a burkolt utak száma nem éri el a 100 szá-
zalékot, de ezen a mostani ciklusban fogunk 
változtatni. Elmondhatjuk, hogy jól műkö-
dik a településüzemeltetés, az egészségügy-
ben és a szociális ellátásban is elértük a váro-
si szintet, csakúgy, mint az oktatás, a kultúra 
és a sport terén. Van művelődési központunk, 
egyesített szociális ellátó otthonunk, rende-
zett egészségügyi alaphálózatunk, bölcsődénk, 
óvodánk, iskolánk, művészeti oktatással, eu-
rópai díjakat kiérdemlő néptánccsoportunk, 
végül a teljes utánpótlást átölelő női kézilab-
da- és férfi labdarúgócsapatunk. Túl vagyunk 
a városkép rekonstrukcióján. Amit még sze-
retnénk megvalósítani, az elsősorban a fel-
dolgozóipar Csorvásra telepítése. Nagyobb 
ipari beruházásra két szomszédunk mellett 
nincs sok esélyük, de úgy látom, a feldolgo-
zásban sok lehetőség van, amit ráépíthetünk 
szövetkezetünkre. Hosszú előkészítés után 
a nyáron elindul sajtüzemünk, és tervezzük 
biobrikett gyártását is. Amit sajnálok, hogy 
mindezek ellenére a korábbi, jól működő kö-
zösségek felbomlottak, és nálunk is elkezdő-

– Szerencsére jól alkalmazkodtunk a de-
mokráciához is, így nem állt meg Csorvás 
fejlődése. Megmaradt az erős termelőszövet-
kezet, kiváló technikai és szakmai háttérrel, 
emellett német tőkebefektetővel a termék-
szerkezet-váltást is végre tudtunk hajtani. 
A táj napfényben gazdag, ezért gyümölcs-
ültetvényezést indítottunk be almával, megy-
gyel és újabban cseresznyével is. Amit saj-

együtt ástuk a vízvezetéket –, ami kedve-
zően hatott nemcsak az infrastruktúra, ha-
nem a közösségi érzés fejlődésére is. 

– Mi történt 1990 után, akkor, amikor a ko-
rábbi urakból és szolgákból létrejött új kö-
zösségnek, a brigádok munkájával felépített 
nagyközségnek ismét alkalmazkodnia kellett 
új, addig ismeretlen kihívásokhoz?



Csorvás Békés megye nyugati felén, Békéscsabától 22, 
Orosházától 16 kilométerre található város (1970-től nagy-
község, 2005-től város). Népessége: 5600 fő. Az Árpád-kor-
ban templomos falu (1217), ami a tatárjárás során minden 
bizonnyal elpusztult. Később ismét benépesedik, 1456-ban 
Hunyadi János birtoka, 1458-tól a gerlai Ábrahámffyak kap-
ják meg. A török–tatár csapatok 1595-ben felégetik, és hosz-
szú ideig lakatlan pusztává válik. A XIX. században telepítik 
be újból magyar, szlovák és román lakosokkal. Ebben az 
időszakban alakul ki az utcák sakktáblaszerű rendszere.
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pes integrálni a különféle érdekeket, érdek-
köröket. Az új elnöknek és az új vezetőségnek 
nyitottnak kell lennie az együttműködésre a 
többi szövetséggel és a kormánnyal. Fontos-
nak tartom, hogy azonnal lépni kell, főleg 
most, amikor az Ötv. módosításával megha-
tározták, mely szövetségekkel kell egyeztet-
nie a kormányzatnak. Vagy elindul a valódi 
integráció, vagy elsikkad a teljes önkormány-
zati érdekvédelem.

– Végezetül hadd kérdezzem a magánéle-
téről. Tudom, több mint félévszázados sike-
res közéleti tevékenység, faluból városépítés 
nem lehetséges biztos családi támasz, ott-
honi hátország nélkül. De aligha lehetséges 
emellett időigényes hobbinak hódolni.
– Eredetileg matematika-fizika szakos ta-

nár vagyok, feleségem szintén pedagógus, a 
lányom pedig Makón, a József Attila Gim-
náziumban tanít, természetesen matemati-
kát. Településvezetői munkámat megelőzően 
sokat sportoltam; az atlétikában, a kosárlab-
dában és a labdarúgásban sem voltam ügyet-
len. Hobbira, például borászatra vagy egyéb 
kedvtelésre nincs időm! A város, illetve ko-
rábban a megye is ad, adott elég munkát, hogy 
tartalmasan és tevékenyen töltsem el az idő-
met. Mostanság az úgymond szabadidőmben 
a LEADER-programban tevékenykedem: a he-
lyi termékek közvetlen piacra juttatását sze-
retnénk megvalósítani. ◆

– Mi változott az önkormányzati érdekvé-
delmi munkában? Van olyan állam, ahol 
csak egy szövetség van, nálunk viszont min-
denféle-fajta képviseleti szervezet létrejött. 
Ez a sokszínűség gazdagabbá teszi az ön-
kormányzatiságot, vagy nehezíti az érdek-
védelmi tevékenységet?
– Most is ugyanúgy gondolom, mint ahogy 

az alakuló ülésen elmondtam, érdemes minden 
önkormányzatot, a legkisebbtől a legnagyob-
big egy szövetségbe szervezni, mert a sokféle 
érdek jól ötvözhető. A különféle érdekszövet-
ségek között nem is lehet valódi ellentét, mert 
minden önkormányzatnak az állampolgár az 
alanya, akinek egy adott problémájára nem le-
het két ellentétes választ adni. Meggyőződé-
sem, hogy túl sok érdekszövetség van, és a jö-
vő, a hatékony képviselet feltétele a szövetségek 
egységbe tömörülése. Bízom benne, hogy Gé-
mesi György is ezen a véleményen lesz, mert 
ebben az esetben elindulhatna az említett fo-
lyamat, amihez mások is csatlakozhatnának. 
Éppen a Kormány–Önkormányzatok Egyez-
tető Fóruma, a KÖEF mutatott rá – melynek 
Gémesi volt a társelnöke –, hogy ebben a for-
mában nem lehet hatékonyan érvényesíteni kö-
zös érdekeinket. A kormánnyal szemben csak 
kiérlelt, egységes álláspont bemutatásával le-
hetett volna képviselni szakmai érdekeinket, 
de az előzetes önkormányzati egyeztetéseken 
valamelyik szövetség szinte mindig talált ki-
fogásolnivalót, és ezért nem írta alá az egysé-
ges álláspontot. 

– Talán visszaélek a vendégjoggal, amikor 
azt kérdezem, elvállalná-e a TÖOSZ veze-
tését, vagy  ha nem, mit gondol, ki lenne al-
kalmas a szövetség vezetésére?
– Ezt a feladatot innen, hosszú távon nem 

lehet csinálni. Konkrét személyt nem aka-
rok megnevezni, de olyan elnök kell, aki ké-

dött az a befelé fordulás, ami az egyéni érde-
ket a közösségié elé teszi. Ami örömmel tölt 
el, hogy jó célok érdekében még mindig ké-
pesek összefogni az emberek.

– Ön nemcsak az emberek összefogását 
szorgalmazta, hanem az önkormányzato-
két is. A TÖOSZ alapító tagja, aki az elmúlt 
években két alkalommal, 2006–2007-ben 
és 2010-től, az önkormányzati választáso-
kat követően megbízott elnökként vezette a 
szervezetet az új elnökség megválasztásá-
ig. Emellett 1989-től szinte folyamatosan 
részt vett az önkormányzati érdekvédele-
mi munkában.
– A nyolcvanas évek végén gyulai bará-

tom, Takács Lőrinc hívására látogattam el a 
Magyar Urbanisztikai Társaság ülésére. Bé-
kés megyében javában toboroztuk a tagságot, 
amikor a TÖOSZ létrejött. Hamar felismer-
tük, hogy szükség van egy önkormányza-
ti érdekvédelmi szövetségre, ezért a megyei 
települések zömével együtt beléptünk az új 
szervezetbe, ahol még most is 42 békési te-
lepülés található. Helyi szinten nagyszerű ér-
zés volt, hogy véleményezhettük a törvény-
tervezeteket és a megyei települések vezetői 
megvitathatták őket, így kiérlelt szakmai ál-
lásponttal tudtuk segíteni a még csak ala-
kulóban lévő TÖOSZ-t. Amikor a megyei 
pártbizottság némi rosszallással rákérdezett, 
hogy a gondoskodó állam mellett miért van 
szükség önkormányzati szövetségre, csakúgy 
mint most, azt tudtam mondani: a TÖOSZ 
nem valami vagy valaki ellen, hanem valami-
ért van – az önkormányzatokért. Biztos te-
hettünk volna többet is, de nem szabad el-
felejteni – bár sokan teszik –, hogy többek 
között megmentettük a gázközmű vagyont 
és hatékonyan küzdöttünk a kistelepülések 
gyógyszertáraiért.



18 ÖNkormányzat | március www.toosz.hu

LÖGY

– Mióta foglalkoznak intenzíven az esély-
egyenlőség kérdésével, a roma integrációval? 
Mi ennek a szép sikernek az előzménye?
– Kerületünkben a hátrányos helyzetű tár-

sadalmi csoportok esélyegyenlőségének javítá-
sára irányuló önkormányzati törekvések több 
mint tíz éve vannak jelen. Az 1995-ben elfoga-
dott kerületi Cigány programtól indulva a helyi 
Felzárkóztatási programon keresztül jutottunk 
el 2007-ben az Esélyegyenlőségi programig. A 
jogszabályi előírásokon túl önként vállalt szol-
gáltatások is segítik az egyenlő esélyű bekap-
csolódást a társadalmi, kulturális, szabadidős 
és rekreációs tevékenységekbe. 

– A tanórán kívüli foglalkozásokat szolgá-
ló tanodák megfelelő környezet kialakítá-
sa mellett személyre szabottan foglalkoz-
nak a fiatalokkal. Miben új a XIII. kerüle-
ti gyakorlat? 
– Az esélyegyenlőségi intézkedések egyik 

célcsoportja a roma kisebbség. Az önkormány-
zat és a cigány kisebbségi önkormányzat kö-
zött rendszeres, konstruktív együttműködés 

alakult ki. Hisszük, hogy ez a kapcsolat erő-
síti a roma családokat támogató intézkedések 
eredményességét. A Mi leszek, ha nagy leszek, 
közösen a mi XIII. kerületi tanodánkért prog-
ram célja egy komplex rendszer megvalósítása. 
Egyszerre szolgálja a szociális, oktatási, gyer-
mekvédelmi és kulturális célok megvalósítását, 
valamint a roma identitás erősítését. 

– Melyek a XIII. kerületi tanodaprogram 
fő elemei?
– Először is a közfoglalkoztatással értékte-

remtő munkát, jövedelmet nyújtottunk, három 
– a cigány kisebbség elnöke által kiválasztott – 
tartós munkanélkülinek. Másodszor: a tanodá-
ban 45 gyermekkel foglalkoztunk, egy-egy alsó 
és felső osztályos csoporttal. Mindkét csoport-
ban az írás, az olvasás gyakorlására, a szöveg-
értés elmélyítésére, a felsős csoportban a ma-
tematika, a történelem, a földrajz, a kémia, a 
fizika és az angol nyelv oktatására volt szük-
ség. Eredményünk: hét gyermek tizenhat tan-
tárgyból ment pótvizsgára, ebből mindössze egy 
gyermeknek nem sikerült egy vizsgája. Ugyan-

csak eredménynek tartjuk, hogy négy gyermek 
középiskolában folytathatja tanulmányait. Har-
madszor: létrehoztuk a kultúr kuckót, hogy a 
gyermekek ne az utcán töltsék a nyarat. A sza-
badidős programok szervezése során olyan he-
lyekre jutottak el a gyerekek, ahová a családok 
anyagi helyzete miatt ez nem történhetett vol-
na meg. Végül: a nyári étkezési program kere-
tében mind a 45 gyermek, napi egyszeri me-
leg ételt kapott.

– A program elnevezése, a végrehajtás fo-
lyamata, eredménye számomra azt tükrö-
zi, hogy az a partneri együttműködésre, a 
közös munkára építve valósul meg...
– A helyi szintű projektek többsége nem ki-

zárólag a romákat, hanem a lakosság szélesebb 
körét érinti. A mintaértékű helyi kezdeménye-
zések azt mutatják, hogy a roma integráció nem 
illúzió, megfelelő eszközökkel és helyes hozzáál-
lással sokat lehet tenni helyi szinten is. A TÖOSZ 
kezdeményezését a jó gyakorlatok nyilvánosság-
ra hozatalára, terjesztésére kiváló ötletnek tar-
tom. Hiszen így a jó példákból másokkal együtt 
mi is gondolatokat meríthetünk, a bevált mód-
szerek környezetünkbe átültethetjük.

– Végül talán a leg fontosabb kérdés: ho-
gyan tovább?
– A kerületünk értékrendjéhez hűen folyta-

tódik az értékteremtés és -őrzés, a szolidaritás, 
a gondoskodás és az esélybiztosítás. A külső 
körülmények változása miatt, a rendszert újra 
kell gondolnunk. Ebbe tartozik a közfoglalkoz-
tatás teljes rendszerének átalakítása, amely a 
gyakorlat egyik középpontja volt. Önkormány-
zatunk a megváltozott feltételek ellenére biz-
tosítja az önrész anyagi forrását, a 130 millió 
forintot. Ösztönzi intézményeit, gazdasági tár-
saságát, hogy vállalják fel a tartós munkanél-
küliek foglalkoztatását.    ◆

A Mi leszek, ha nagy leszek, közösen a mi XIII. kerületi tanodán-
kért című projekt nyerte el a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat 
címet a TÖOSZ Példát átadó gyakorlatok 2009-es pályázatán a 
Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére kategóriá-
ban. Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata közelmúlt-
ban elfogadott Közösen a XIII. kerületért elnevezésű programja 
foglalkozik az esélyegyenlőtlenség csökkentésével, az egyenlő 
esélyek feltételeinek megteremtésével. A programról Tóth Jó-
zsefet, a kerület polgármesterét kérdeztük.

nem illúzióA ROMA INTERGÁCIó

Szerző: Gellért Lajos sajtóreferens
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tervek. Megtanultuk, hogy a kiszámítható 
kockázatokat lehet és szabad vállalni. S azt 
is, hogy a lakosságot mindenről nyíltan és 
idejében kell tájékoztatni. Végül azt is, hogy 
a munka hatékonyságában nagy szerepet 
játszik a jó hangulat és az összefogás.

Milyen hatást gyakorolt a tréning 
képviselőtársaival való viszonyára?
Jobban megismertük egymást, nőtt ben-
nünk a bizalom egymás iránt, s aktívabb, 
konstruktívabb lett közöttünk a kapcso-
lattartás. Javult a közös munka minősége, 
intenzitása, hatékonysága. Közvetlenebb 
párbeszéd indult meg, mely nemcsak szak-
mailag, emberileg is közelebb hozott ben-
nünket egymáshoz. Fölismertük, hogy bát-
rabban támaszkodhatunk egymásra, s ha 
ismerjük a másik hozzáállását – amire jó al-
kalmat kínált a sok játék –, könnyebb mun-
ka közben az érvelés, a meggyőzés. Meg-
tanultuk, hogy pozitív gondolkodásra van 
szükség, s hogy nem kell sajnálni az időt 
a döntések „megérlelésére”. Mióta jobban 
megismertük, jobban értékeljük a jegyzői 
munkát is.  

Egyéb megjegyzések tartalomról, 
szervezésről, lebonyolításról
Nagyon hasznosnak tartjuk a tréninget, foly-
tatni kell, félévente vagy évente újabb kurzu-
sok kellenének az ismeretek bővítésére és fris-
sítésére, hiszen a négyéves ciklus alatt sokat 
változik a jogkörnyezet. Kitűnő volt a szerve-
zés és a lebonyolítás, látszott, hogy a jól fel-
készült trénerek mögött kellő tapasztalat és 
szakmai tudás van. Hasznos és élményszerű 
volt a sok gyakorlati példa, a sok játék. Hasz-
nos volt az együtt töltött idő, s ha a folytatás-
ban megoldható az ott alvás, az még jobban 
erősíthetné a csoport kohézióját. ◆

sze a szükséges tizenkét résztvevő. Mindenki 
túlterhelt, és a saját képzésre, csapatépítésre 
fordított idő szinte luxusnak számít az önkor-
mányzatoknál. Mindezek ellenére a tréning-
jeinken részt vevő 49 testület tagjai a névte-
lenül kitöltött értékelő lapokon csak pozitív 
visszajelzéseket adtak! Az alábbiakban ezek-
ből idézünk néhány gondolatot:

Melyek voltak a tréning  
legfontosabb üzenetei?
A tréning hozzásegített, hogy fölismerjük a 
folyamatos képzés szükségességét: hogy ja-
vuljon a vitakészségünk, nyitottabbak, em-
patikusabbak, toleránsabbak legyünk. Föl-
ismertük azt is, hogy a véleménykülönbség 
nem feltétlenül rossz, s hogy a nézetek üt-
köztetése előrevivő is lehet. A képviselői 
munkában nélkülözhetetlen, hogy képesek 
legyünk rendszerben gondolkodni, s cél-
szerű minden lehetőséget több oldalról is 

megvizsgálni. Ismernünk 
kell a településvezetés 
felépítését, a kompeten-
ciákat, hatásköröket. A 
jó döntések meghozata-
lához szükségesek a meg-
felelő ismeretek, de kell 
még hozzá kreativitás és 
stratégiai gondolkodás is. 
Az önkormányzati gaz-
dálkodás egyensúlyának 
biztosításához szükséges 
a gazdálkodási folyamat 
megismerése, a munka-
folyamatok átláthatósága, 
s az átgondolt fejlesztési 

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

A Képviselők Képzése Program tré-
nerei 2011. február 21-én gyűltek ösz-
sze az eddigi tapasztalatok összeg-
zésére. A kísérleti szakasz zárása-
ként a trénerek átvehették az akkre-
ditációjukat igazoló okleveleket.

Fő célunk, hogy a program folyamatosan 
működjön, és lehetőséget nyújtsunk – elsősor-
ban természetesen a tagjainknak – arra, hogy 
a résztvevők tudását és készségeit fejlesszük, 
s ezáltal javuljon a képviselő-testületben zaj-
ló munka minősége. Naponta szembesülünk 
persze a ténnyel, hogy mennyire túlterheltek 
az önkormányzatok a források szűkössége mi-
att, értve ezen nemcsak az anyagi, hanem a hu-
mán erőforrásokat is. Az első húsz jelentkező 
között még mindig vannak olyanok, akiknek 
nem sikerült időpontot találniuk a képzésre, 
s vannak olyanok is, akiknek már majdnem 
volt alkalmas időpont, aztán mégsem jött ösz-

Hogy ne mi dicsérjük magunkat…
Szerző:  Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára | Fotó: Kolin Péter
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AZ ORVOSI üGYELETEKRőL
Az egészségügyi tapasztalatcsere-program-
ban részt vett négy önkormányzat (Gyön-
gyös, Nyírbátor, Öcsöd, Pilismarót) képvise-
lői a programzáró megbeszélésen értékelték 
a helyszíni látogatásokat, valamint összegez-
ték az azokból nyert jó tapasztalatokat, gya-
korlatokat. A TÖOSZ-hoz írásban is eljuta-
tott összefoglalók, valamint a lakosság és az 
ügyeletben dolgozó orvosok részére kikül-
dött és onnan visszaérkezett kérdőívek fel-
dolgozása alapján indult meg a szerkesztői 
munka, amelynek eredményeként ősszel meg-
jelent a Lehetőségek az orvosi ügyeletek haté-
kony működtetésére című kiadvány. A könyv 
szakmai bemutatója január 17-én volt, amely-
re meghívást kaptak a programban résztve-
vő önkormányzatok képviselői, valamennyi 
közreműködő, az egészségügyért felelős mi-
niszter, valamint az Országos Mentőszolgálat 
főigazgatója is. Mártai István elmondta, hogy 
a kormányzat igyekszik az önkormányzatok 
számára megkönnyíteni e feladat ellátását. A 
hosszú távú tervek között szerepel az Orszá-
gos Mentőszolgálat bekapcsolása az alapellá-

kormányzatnál szerzett tapasztalatok, jó gyakorla-
tok összegzésére a program lezárásaként elkészült 
az Összefogással a közoktatás színvonalának eme-
léséért című módszertani kiadvány Steiner Erika és 
Farkasné Szabó Ildikó szerkesztésében. A kiadvány 
része egy – a Helyi Obszervatórium közreműködé-
sével készült – kísérleti jellegű kérdőíves felmérés, 
melynek érdekessége, hogy a kutatás eredménye 
nem feltétlenül egyezik az egyes helyszíni látoga-
tások során szerzett tapasztalatokkal.

Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős állam-
titkár Zongor Gáborhoz, a TÖOSZ főtitkárához 
írt levelében kifejtette, hogy a kiadványban meg-
fogalmazott ajánlások több ponton találkoznak 
az államtitkárság által kidolgozott, és még jelen-
leg is formálódó közoktatási koncepció elképze-
léseivel.   (Steiner Erika)

A TUCATNYIBóL SZÁZ IS LEHET
A Geotermális Tapasztalatcsere Program a 
termálvíz energetikai hasznosításban élenjáró 
négy település – Cserkeszőlő, Hajdúszoboszló, 
Mórahalom és Veresegyház – közreműködé-
sével valósult meg. Ennek anyagából született 
meg a Geotermális Tapasztalatcsere Program 

tási rendszerbe. A könyvbemutatót követően a 
TÖOSZ szakmai egyeztetést kezdeményezett, 
amelyen részt vett Cserháti Péter, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium egészségpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára és Horváth Ildi-
kó, a minisztérium főosztályvezetője. A talál-
kozón a jövőbeni együttműködésről volt szó.  
 (Tóth Karola)

AZ OKTATÁS SZÍNVONALÁéRT
Az oktatásügyi tapasztalatcsere-programban 
négy, pályázat útján kiválasztott önkormányzat 
(Mátyásdomb, Hódmezővásárhely, Kistokaj és 
Tab) mutatta be január 27-én a közoktatás – óvo-
dai nevelés, alapfokú oktatás – megszervezésével 
kapcsolatos jó megoldásait, különös tekintettel 
az ellátás színvonalára, az infrastrukturális hát-
térre, valamint a finanszírozhatóságra.

A négy helyszínen tett látogatások alkalmával 
arra kerestük a választ, hogy az önkormányzatok 
a saját társadalmi-gazdasági, anyagi körülménye-
ik, demográfiai és földrajzi adottságaik összefüg-
gésében hogyan tudják megoldani a közoktatási 
feladatellátást úgy, hogy az a gyermekek fejlődése 
szempontjából a lehető legkedvezőbb legyen. Az ön-

Befejeződött a TÖOSZ négy tapasztalatcsere-programja, mindegyikről ön-
álló kiadvány jelent meg a TÖOSZ 2003 óta megjelenő Jótár sorozatában. A 
tapasztalatokról Boda Boglárka, Keil Szilvia, Steiner Erika és Tóth Karola és 
szerkesztők számolnak be. A köteteket eljutattuk a TÖOSZ küldöttgyűlését 
előkészítő megyei fórumokon részt vevő polgármestereknek. 

Bemutatták a Jótár-sorozat új köteteit

Négy szólam

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland,  
Liechtenstein és Norvégia támogatásával
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című kiadvány, melynek február 2-i bemutató-
ján szakmai párbeszédet kezdeményeztünk. A 
megbeszélésen Varga Tamás, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium főosztályvezető helyet-
tese, Kujbus Attila bányamérnök, a Geoex 
Mérnöki Tanácsadó Iroda ügyvezető igazgató-
ja,valamint Severnyák Krisztina a Global Energy 
energetikai szakértője nyújtott tájékoztatást a 
jelenlévő önkormányzati szakemberek számára 
a legújabb nemzetközi trendekről, a tervezett 
jogszabályi változásokról és a Széchenyi Terv 
folyamatban lévő új pályázatairól.

Varga Tamás arról beszélt, hogy a Meg-
újuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 
szerint 2020-ig a geotermális hőenergia ter-
melést több mint háromszorosára kívánják 
megemelni, illetve erőteljesen szorgalmazzák 
a hazai termál alapú villamosenergia-terme-
lés megjelenését.

Megváltozik a jogszabályi környezet is. Né-
met mintára készül a fenntarthatósági energia 
törvény, amelybe beépülnek a villamos ener-
gia törvény és a gáztörvény egyes részei is. 
Módosítani fogják a bányatörvényt, továbbá 
egyszerűsíteni kívánják a teljes szabályozást 

és az engedélyezési eljárási rendszert. A most 
megjelenő pályázati konstrukciók az energeti-
ka terén egységesen 85 százalékos támogatási 
intenzitásukkal elérhetőbbé teszik a fejleszté-
seket az önkormányzatok számára.

Kujbus Attila, a kötet lektora szerint az energeti-
kában kitűzött célok reálisak. A megvalósulásuk-
hoz szükséges műszaki, technológiai feltételek már 
adottak, illetve a Széchenyi Terv kapcsán a forrá-
sok is rendelkezésre állnak. Ezek eredményeként a 
termálvizet energetikai jelleggel hasznosító telepü-
lések száma a jelenlegi tucatnyiról mintegy százra 
emelkedhet majd. S mivel a hőenergia a korszerű 
műszaki megoldásokkal akár 10 kilométerre is el-
szállítható, lehetővé válik az egymáshoz közel fek-
vő települések számára a közös geotermikus beru-
házások megvalósítása.  (Keil Szilvia)

LéPéSVÁLTÁS
Az Út a munkához programmal foglalkozó ta-
pasztalatcsere-sorozatunkban négy eltérő adott-
ságú település – Alsózsolca, Berhida, Vésztő és 
Udvari – vett részt. A helyszíni tapasztalatcse-
réken arra kerestük a választ, mit tehetnek az 
adott települések saját körülményeik, demográ-

fiai és földrajzi adottságaik mellett, hogy a mun-
kára képes, tartósan munkanélküli személyek a 
korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek 
részt valamely közfoglalkoztatási formában, s 
rendszeres jövedelemhez jussanak.

A február 8-i záróeseményen bemutatták a 
Lépésről lépésre című módszertani kiadványt 
is. Mint ismeretes a kormányzat tavaly év vé-
gén elfogadta a közfoglalkoztatás átalakításá-
nak részletszabályait tartalmazó kormányren-
deletet, megszűnt az Út a munkához program. 
Így a rendezvényen érdekes helyzet alakult ki: 
olyan kiadványt mutattak be, mely még a régi 
programmal kapcsolatos tapasztalatokat elemzi, 
és fogalmaz meg javaslatokat a továbbfejlesztés-
sel kapcsolatban. A bemutatón az Országgyűlés 
foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának e te-
rülettel foglalkozó szakértője is jelen volt.

Ugyanezen a napon volt a TÖOSZ elnök-
ségi ülése is, melyen külön napirendi pont-
ként szerepelt az új közfoglalkoztatási rend-
szer anomáliáinak megvitatása. A felmerült 
problémákkal az ÖNkormányzat februári szá-
mában részletesen foglalkoztunk. 

 (Boda Boglárka)
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A valóban „érdemi” változás az az, ahogy a 
RÁT-osokról, segélyezettekről, szegényekről 
gondolkodnak, beszélnek. A szegénység is-
mét jellemhiba lett, hiszen, aki nem dolgozik, 
az biztosan nem is akar dolgozni. Az ilyen em-
ber pedig érdemtelen az állam támogatására, 
mivel nem végez értékteremtő munkát, és na-
gyon sokba kerül a közfoglalkoztatása, amihez 
képest igen kicsi az eredmény. Ezért aztán ért-
hető, ha minden felajánlott munkát el kell fo-
gadni, végzettségtől függetlenül, ezért nincs 
is lehetőség a programban az általános iskolai 
képzésre. A jövőben már csak az kaphat támo-
gatást, aki legalább 30 napot dolgozik. 

A segély – bárminek nevezzük is – jövede-
lempótló támogatás, vagyis azért kapja va-
laki, mert nem tud dolgozni, nincs munká-
ja, munkahelye. Ennek a fonákja ez az új 
rendelkezés: ha van munkahelyed, legalább 
30 napig, akkor támogat az állam. 

Nem volt jó az Út a munkához program – nyi-
latkozta több ízben is Czomba Sándor foglalkoz-
tatásért felelős államtitkár –, mert nem végeztek 
értékteremtő munkát az emberek, és mert az út 
nem vezetett az elsődleges munkaerőpiacra: a 
foglalkoztatottaknak mindössze egy százaléka 
talált magának munkát a közfoglalkoztatáson 
kívül. „Hosszú távon el akarjuk felejteni a közcé-
lú foglalkoztatást, de amíg az elsődleges munka-
erőpiac képes lesz felszívni a munkaerőt, addig is 
szeretnénk az embereket munkára kész és képes 
állapotban tartani és jövedelemhez juttatni. Ez 
a juttatás nem segély!” – nyilatkozta az állam-
titkár. Vagyis: a rövid távú felejtés érdekében elő-
ször is át kell keresztelni mindent, ami az Út a 
munkához programban, a jogszabályokban és a 
köztudatban eddig szerepelt. A közcélú munkát 
ezentúl önkormányzati részmunkaidős, önkor-
mányzati teljes munkaidős foglalkoztatásnak 
hívjuk, a rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 
bérpótló juttatásnak, az Út a munkához progra-
mot pedig Nemzeti Közmunka Programnak. 

2011. januártól minden más lett. Nem kap 
segélyt, aki legalább 30 napot nem dolgozik, és 
nem tesz eleget az állam elvárásainak.
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A szegénység  
ismét jellemhiba lett

A 2008-as pályázati szakaszban a lakóhelyhez 
kötődés erősítése témakörben Velence városa 
nyerte az első díjat a Virágos Velence című pá-
lyázatával. Velence városa vállalja, hogy 2011. 
május 13–14-én megszervezi más önkormány-
zatok képviselői számára a példaértékű jó gya-
korlatának bemutatását.

A város lakóinak nagy részét megmozgató, éven-
ként ismétlődő program ezen a napon startol lát-
ványosan: önkéntesek hada ülteti a virágokat a 
köztereken együtt, szervezett módon.

A nyertes önkormányzati vezetés 13-án 14 órától 
szakmai konzultációt tart az érdeklődők számára a 
velencei kastély házasságkötő termében. A napot egy 
kötetlen beszélgetéssel egybekötött vacsorával zárják. 
A program másnap 8 órától indul, amelyen a jelenlé-
vők betekinthetnek a mozgalom működésébe.

Szállás tekintetében szabadon választhatnak az 
érdeklődők: a négycsillagos hoteltől a lényegesen ol-
csóbb ifjúsági szállásig. Az egyéb programokon való 
részvétel költségét is önköltségi áron kínálják a szer-
vezők. Amennyiben érdeklődnek a rendezvény iránt, 
tekintsék meg a pályázatot a TÖOSZ honlapján a 
Példát átadó gyakorlatok menüpont alatt a 2008-as 
pályázatok között, valamint Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester prezentációja is letölthető onnan. 

Részvételi szándékát közvetlenül a szervező önkor-
mányzatnál lehet jelezni: hivatal@velence.hu.
Jelentkezési határidő a programra:  
2011. április 29.
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szen sem bérért, sem ingyen nem tud-
nak több embert foglalkoztatni egy-egy 
településen, így nagyon sokan veszítik 
el jövőre az állami támogatást, a megél-
hetésüket. Talán addigra felszívja őket a 
munkaerőpiac...

S mi az állam elvárása? Ha már nem dol-
gozik, legalább a lakókörnyezetét tartsa 
rendben. Önkormányzati rendeletben kell 
meghatározni, hogy mennyire kell rendben 
tartani a lakókörnyezet, mi minősül tiszta 
udvarnak, rendes háznak. 

Nem az a baj, hogy ez alkotmánysértő – 
több tucat ilyen önkormányzati rendeletet 
semmisített meg az Alkotmánybíróság, hi-
szen a bizonytalan jogfogalom szubjektív, 
önkényes jogalkalmazásra teremt lehetősé-
get, végrehajthatatlan, ellenőrizhetetlen –, 
a baj az, hogy ez megint azt sugallja: a sze-
génység és az ezzel együttjáró devianciák, 
deprimációk, verés, ivás, széthulló csalá-
dok, széteső személyiségek megváltoznak, 
ha nem kapnak semmilyen állami támoga-
tást, segélyt, s rákényszerülnek arra, hogy 
„rendes” emberként éljék az életüket. 

A jog alkalmatlan arra, hogy súlyos tár-
sadalmi problémákat önmagában meg-
oldjon, de meg foszthat sokakat  a mini-
mális megélhetéstől is. Így többen lesznek 
azok a nagyon szegények, akik közmunka 
és mindenféle megélhetés hiányában nem 
az éhenhalást, hanem a feketemunkát, 
s ha az sincs, a lopást, a prostitúciót, a 
koldulást kénytelenek választani. 

S akkor tényleg több rendőr kell minden 
településen, a bolti lopásokat szigorúan kell 
büntetni, több börtön kell, gyorsabb és ha-
tékonyabb igazságszolgáltatás, és mindeh-
hez nagyon-nagyon sok pénz. Az Út a mun-
kához programban tavaly novemberben 
88 600 fő jutott munkához (ami a szezo-

Nagyon jól ismertek a tények, hogy Ma-
gyarországon miért nincs sok százezer mun-
kanélkülinek állása, miért nem talál mun-
kát. Nálunk nagyon magas az aktív korú, 
alacsony végzettségűek aránya a munka-
nélküliek között. Az Út a munkához prog-
ram indulásakor a segélyezettek majdnem 
fele 40 éven aluli volt, és 40 ezren kaptak 
úgy segélyt, hogy sohasem volt munkahe-
lyük. A segélyezettek felének csak az álta-
lános iskola nyolc osztálya, vagy ennél ala-
csonyabb végzettsége volt. A segélyezettek, 
munkanélküliek 60 százaléka Észak-Alföldön 
és Észak-Magyarországon él, olyan kistele-
püléseken, ahol nincs munkahely, és ahon-
nan eljutni szinte lehetetlen munkát kíná-
ló vidékekre. A társadalmi mobilitás szinte 
megszűnt, a legszegényebbek a kis- és for-
ráshiányos településeken próbálnak meg-
élhetést találni, ahol a sűrűsödő társadalmi 
problémák megoldására hivatott önkor-
mányzatok maguk is szegények. 

1996-ban a szociális segélyezettek, munka-
nélküliek aránya az ezer fő alatti települé-
seken az országos átlagnak háromszorosa 
volt, 2006-ban már több mint hétszerese.

Milyen munkára számíthatnak az egy-
re növekvő számú, tartósan munkanél-
küli emberek? Elsősorban a közmunkára, 
de miután ennek forrásai csökkentek, így 
jóval kevesebben jutnak ehhez a lehető-
séghez. Persze, lehet közérdekű önkéntes 
tevékenységet is végezni, amely a közér-
dekű önkéntes tevékenységről szóló tör-
vény preambuluma szerint az állampolgá-
rok öntevékenységét kifejező tevékenység, 
ellenszolgáltatás nélküli, mások javára, 
szabad elhatározásból végzett munka. S 
miután a fogadó szervezet elsősorban az 
önkormányzat vagy az önkormányzat in-
tézménye lehet, ezzel a kör bezárult, hi-

nális hatásokat is figyelembe véve igen je-
lentős szám) és kiszámíthatóbb, tisztesebb 
megélhetéshez, hiszen a közfoglalkoztatot-
tak átlagkeresete 75 300 forint volt. 2011 
januárjában közel 90 ezer ember vesztette 
el a munkáját, ami lényegében a közfoglal-
koztatottak év végén lejáró vagy megszün-
tetett szerződéseinek az eredménye.

Valóban sok visszaélés, rosszul megszer-
vezett, olykor felesleges, „értéktelen” mun-
ka is előfordult az elmúlt két évben. A prog-
ramnak köszönhetően ugyanakkor az is 
kiderült, hogy aki tartós munkanélküli, se-
gélyezett sok-sok éve, az még nem naplopó, 
nem lusta, sőt szeretne dolgozni, szeretne 
jobb körülményeket teremteni a családjá-
nak. A segélyezettek mindössze 10 száza-
léka volt az, aki a felajánlott munkát nem 
fogadta el, és sokan közülük azért nem ke-
rültek be a közcélú munkavégzésbe, mert 
az őket feketén foglalkoztató munkáltató 
legalizálta a foglalkoztatásukat. Az önkor-
mányzatok többsége nagy felelősséggel, el-
hivatottsággal szervezte meg a foglalkozta-
tást, s igen komoly eredményeket értek el. 
Ha ezt a munkát értéktelennek minősítik, 
azzal azoknak a munkáját is semmibe veszik, 
akik szervezték, lelkesítették, felügyelték a 
közfoglalkoztatottakat. Nemcsak a telepü-
lés külső képe változott meg, de a munka-
nélküliek megítélése is. Nemcsak a munka-
készségük, munkaképességük megőrzésére 
adott lehetőséget a féléves vagy éves foglal-
koztatásuk, hanem az önbecsülésük, önér-
tékelésük is nőtt. 

„Atomerőműveket nem építettek, de ki tud-
ták fizetni a számláikat” – mondta a Lépés-
ről lépésre című Jótár füzet bemutatóján Per-
gő Margit, Berhida polgármestere. Mi ez, ha 
nem értékteremtő munka?

 Kovárik Erzsébet TÖOSZ-szakértő
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SzempontOK

SIROK 
Lakatos István 

Az önkormányzati  
szövetségeknek  
harcolniuk kell

Szerintem a rendszerváltozást követően az ön-
kormányzatok működése egyfajta sikertörténet, 
hiszen a lakosság nagy többségének megelégedé-
sére ellátták az államigazgatási és önkormányzati 
feladatokat, jelentős fejlesztéseket hajtottak végre 
a településeken. Az idő elteltével viszont mind-
annyian azt érezzük, hogy jelentős változásokra, 
reformokra van szükség, mivel a rendszer egyszer-
re forráshiányos és pazarló is. A nyilatkozatokból 
arra lehet következtetni, hogy a kormány az egész 
rendszer átalakítására törekszik, de a komplex át-
alakítási tervek ismerete nélkül az elképzelések így 
még nehezen véleményezhetők. Egy azonban biz-
tos: minden települést – nagyságától függetlenül – 
megillet az önkormányzás joga, és ennek csorbítá-
sa semmiképpen sem támogatható. Nem tartom 

szerencsésnek az „elöljáró” szó használatát sem, 
hiszen a rendszerváltás előtti, községi közös taná-
csokban dolgozó elöljárók nem sokat tudtak tenni 
a kistelepülések érdekében. Az átalakítást azzal 
érdemes kezdeni, hogy a település nagyságától 
függően meg kellene határozni azokat a feladato-
kat, melyeket a településeknek el kell látniuk. Hi-
szen más kötelező feladata van egy 200-300 lelkes 
településnek, és más egy 1500-3000 fősnek. Más 
egy mikrokörzet-központnak, más egy kisváros-
nak és más egy térségi központi városnak. Termé-
szetesen ezekhez a kötelező feladatokhoz az ál-
lamnak a megfelelő forrásokat is száz százalékban 
biztosítani kellene. E rendszert befolyásolja majd 
az is, hogy a mostani feladatokból melyek marad-
nak kötelezően az önkormányzatoknál. Az elkép-
zelésekben hallottunk például olyat is, hogy az 
alapfokú oktatás meg az egészségügyi ellátás ál-
lami működtetésbe kerül. Meggyőződésem, hogy 
az önkormányzatok el adósodása elsősorban nem 
abból adódik, hogy a településen van-e polgármes-
ter és van-e képviselő-testület. Ezek megszüntetése 
nem jelentene érdemi megtakarítást. Azt is lehet-

ne egyébként törvényileg szabályozni, hogy milyen 
hatáskörök és feladatok ellátása teszi szükségessé a 
főállású polgármesteri tisztség betöltését. 

A képviselő-testületek helyett inkább a hivata-
lok számát kellene csökkenteni, hiszen a lakosság-
számtól függően nem minden településen kötelező 
hivatal működtetése. Ez már jelentősebb megta-
karítást eredményezhet. Természetesen ez nem 
jelentheti azt, hogy gigászi hivatalok jöjjenek lét-
re, melyek a kistelepülésektől messze találhatók 
és nehezen megközelíthetők.
Azt semmiképp sem tartanám szerencsésnek, 
ha a 2010-ben négyéves mandátumhoz jutott 
polgármesterek és képviselők tisztsége a válasz-
tási ciklus lejárta előtt megszűnne. Az önkor-
mányzati szövetségeknek harcolniuk kell azért, 
hogy ez ne következzen be. Az önkormányza-
tiság fenntartása minden településen jelenthe-
ti az „én váram” szemlélet további erősödését, 
csak ennek a helyes irányát kell megszabnunk. 
Nem szabad megengedni, hogy a nagy telepü-
lések ne egyenrangú partnerként ismerjék el a 
kicsiket. Ez egyben kulcsa lehet annak is, hogy 
a térségi fejlesztések harmonikusan valósul-
janak meg.

HARASZTIFALU 
Vámosné  
Marksz Mária 

Az önállóságról  
egy község sem  
mondana le szívesen 

A közigazgatás változásait érintő tervek híre mé-
lyen lesújtott. Először is a kampányban azt ígér-
ték, hogy az önkormányzatokhoz nem „nyúlnak”, 
változatlanul hagyják, mert szükségesnek tart-
ják a polgármesterek és képviselők rendszerét a 
kisebb falvakban is. A kisközségek önkormány-
zatainak esetleges megszüntetése, illetve nagyobb 
községekhez, településekhez csatlakoztatása csak hát-

Tiszta lappal
A kormány sokkal hatékonyabb költségvetésű, az állam által jobban finan-
szírozott önkormányzati rendszer létrehozását tervezi, aminek következté-
ben azonban megszűnhet a legkisebb településeken a polgármesteri tiszt-
ség, a képviselő-testület ; helyettük választott elöljárókat állítanának. Tállai 
András államtitkár szerint az önkormányzati rendszer átalakítása már 2012. 
január 1-jétől megkezdődhet, s ez lehetővé teszi, hogy „jövőre pénzügyi-
leg tiszta lappal indulhatnak az önkormányzatok”. Megkérdeztünk néhány 
polgármestert, akik a témában különösen érintett települések élén állnak: 
mit szólnak a „tiszta lap”-hoz, és annak következményeihez?

Szerző: Sipos Ivett, a Helyi Obszervatórium munkatársa



25március | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

SzempontOK

zása, a másik a kötelező feladatok sorának szűkíté-
se. Mindkét esetben felszabadulnak azok a forrá-
sok, amelyeket az önkormányzatok tesznek hozzá. 
Ha ezek a helyhatóságoknál maradhatnak, az min-
denképpen javítja a pénzügyi egyensúlyt. 

A közszolgáltatások minősége nem attól függ, 
hogy önkormányzat, megye vagy más szervezet 
látja-e el, hanem attól, hogy milyen a háttérben 
működő szakembergárda, milyen eszközök, pénz-
ügyi források állnak rendelkezésre. 

Bizonyos szintű közszolgáltatásokat a legki-
sebb településen is biztosítani kell, közvilágítás, 
ivóvíz stb., másokat azonban nem minden eset-
ben lehetséges, ilyen például az egyetemi okta-
tás vagy a kórházi ellátás. Az ország és az ön-
kormányzatok jelenlegi nehéz gazdasági helyzete 
nagyon szűk határokat szab a fejlődésnek. Ha bi-
zonyos kötelező feladatok megszűnnének egyes 
önkormányzatok számára, és szabadon dönthet-
nének abban, hogy adott közösségnek, telepü-
lésnek ténylegesen szüksége van-e egy feladatra, 
nagyobb mozgástere lehetne az önkormányza-
toknak, így a kistelepüléseknek is.

DéVAVÁNYA 
Pap Tibor 
 

A járható út  
az intézményfenntartó 
társulás 

Tapasztalatból tudom – hiszen évekig dolgoz-
tam hivatalvezetőként egy akkor 1700 lakosú 
településen –, hogy településmérettől függet-
lenül minden közösségnek elengedhetetlenül 
szüksége van valamilyen szervező, koordináló, 
irányító, szolgáltató, fejlesztő, fenntartó, az ön-
kormányzatiság elvei alapján működő szervezet-
re. Hogy azt elöljáróságnak vagy önkormányza-
ti képviselő-testületnek hívják, döntés kérdése. 
Az is, hogy polgármester vagy elöljáró vezeti. 

Természetesen tudom, az önkormányzatok ne-
héz helyzetben vannak, ám azzal, hogy „össze-
tömörítik” a falvakat, csak a tiszteletdíjakat tud-
ják megspórolni. Azt is csak ott, ahol felveszik. 
A pályázati rendszer sem segíti a falvak fejlődési 
szándékát. Az utófinanszírozási rendszer hitel-
felvételre kényszeríti a községeket, s jó esetben 
utólag, ha megkapják az ígért támogatást, akkor 
„csak” a kamatot veszítik el. Az évek óta csök-
kenő normatíva miatti hiány csak állami segít-
séggel szüntethető meg. A végkielégítésekből és 
egyéb pénzügyi tranzakciók okozta hiányt per-
sze nem az államnak kell finanszíroznia, de ahol 
az önkormányzat valóban a működésre fordí-
totta a pénzt, ott nagyon is szükség van a segít-
ségre. A községek biztos jövőjét én abban látom, 
ha megmarad a polgármesteri rendszer. Bízom 
abban, hogy nem nyúlnak az önkormányzatok-
hoz, s a vidékfejlesztés valóban vidékfejlesztés 
lesz, és nem visszafejlesztés.

LAJOSMIZSE 
Basky András 

Bizonyos szintű  
közszolgáltatásokat  
a legkisebb településen is 
biztosítani kell

Az önkormányzati rendszer működése elsősor-
ban nem attól függ, hogy hány települési önkor-
mányzat van, hanem attól, hogy a megválasztott 
képviselők, elöljárók, polgármesterek mennyire 
tudják a településüket képviselni, és mennyire 
tudnak szakszerű döntéseket hozni. 

Ma az önkormányzatok jelentős része komoly 
anyagi nehézségekkel küszködik. Kötelező felada-
taikat kizárólagosan állami normatívából nem tud-
ják megoldani, jelentős többletforrásokra van szük-
ségük. Még kilátástalanabb a kis önkormányzatok 
pénzügyi helyzete. Kétféle megoldás lehetséges. 
Egyik a kötelező feladatok teljes állami finanszíro-

rányos helyzetbe hozza a falvakat. Elvesztik függet-
lenségüket, szuverenitásukat. Hallottam már olyan 
lakossági észrevételt, miszerint „nem szeretnénk újra 
a gyarmatosított rendszert”. A közgazdászok biz-
tosan kiszámolták, mennyit lehet e terv meg-
valósításával megspórolni, de sokszor az olcsó 
később a drágábbat jelenti. 

Szerintem értelmetlen a régi tanácsi rendszer 
visszaállítása – még ha nem is így hívnák –, hi-
szen a falvak alapellátását mindenképpen biz-
tosítani kell, ellenben a további fejlődésről a fal-
vak lemondhatnak, épp úgy, mint ahogy az 1989 
előtt volt. A gesztor polgármester 15-20 kilomé-
ter távolságból nem tudja átélni a helyiek prob-
lémáit. Az elöljárói rendszert már kipróbáltuk, s 
a tény az, hogy egyáltalán nem vált be. Az elöl-
járó a gesztor önkormányzatnál mindössze egy 
személy, egy szavazat, meg is hallgatják, de érde-
mi eredményt nem tudott húsz évvel ezelőtt sem 
elérni, s ezután sem fog tudni. Ez a központosítás 
csak a gesztor önkormányzatnak jó. A központ 
fejlődik, a többi pedig felejtődik. Ha visszatekin-
tünk az elmúlt húsz évre, a kistelepülések hallatlan 
fejlődésen mentek keresztül, ami annak is köszön-
hető, hogy helyben dőltek el a fejlesztések, ott hely-
ben tudják, mire van szükség, s tudják a fontossági 
sorrendet is. Húsz év alatt minden település meg-
szokta, hogy önállóan dönthet községét érintő kér-
désekben, a költségvetés függvényében, pályázati 
lehetőségek kihasználásával. Erről az önállóságról 
egy község sem mondana le szívesen. 

Egy kistelepülés polgármestere, ha helyben la-
kik, együtt él, lélegzik a lakókkal, személyesen is-
meri mindenki problémáját, tudja, kinek milyen 
segítségre van szüksége. Ez a lakosság számára 
biztonságérzetet ad, különösen ott, ahol sok az 
egyedülálló, idős ember. 

Két évvel ezelőtt nagy örömmel fogadták Ha-
rasztifalu vezetői a falugondnoki hálózat be-
vezetésének lehetőségét. Hálásak érte az em-
berek, sok gondjukat megoldja ez a szolgálat. 
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lene adni a differenciált, lakosságarányos, célok-
hoz nem kötött, de csak fejlesztésre fordítható 
normatív támogatást minden településnek. Az 
uniós fejlesztési pályázatok mellett továbbra is 
szükség lenne a decentralizált hazai forrásokra. 
A mi térségünkben korábban – 1985–1995 között 
– a települések egymásnak átmenetileg fejlesz-
tési forrásokat adtak kölcsön annak érdekében, 
hogy a kisebb települések is meg tudjanak való-
sítani egy-egy nagyobb fejlesztést, amihez eset-
leg két-három év alatt képződő forrásuk volt csak 
elég. Jó együttműködéssel, az érdekek összehan-
golásával ez újra működhetne, persze csak akkor, 
ha ilyen források egyáltalán képződnek.

MÁTéTELKE 
Bényi Józsefné 
 

Elmondtuk,  
csak leszavaztak  
bennünket

Ahol az önkormányzat megszűnik, ott nem csak 
az önkormányzatiság elve sérül, a falu sorsa is 
megkérdőjeleződik. A falvak a fiatalok elvándor-
lása, a kisebb gyereklétszám miatt elöregednek, 
az egyedül élő, idős emberek pedig többnyire 
csak helyben képesek ügyintézésre, és segítség 
nélkül nem tudják dolgaikat elintézni. 

Mint a többi kistelepülés, mi is óriási pénzügyi 
gondokkal küszködünk. Igyekszünk a települé-
sünk idősödő lakosságát megfelelő módon segíte-
ni. Ennek érdekében működtetünk szolgálatokat, 
állami normatíva mellett, melyeket saját forrása-
inkból kell kiegészíteni. Úgy vélem, a költségvetési 
hiányunkat jelenleg – maximális takarékoskodás 
mellett is – csak állami segítséggel tudjuk helyre-
tenni. A közszolgáltatások átszervezésével lehetet-
len helyzetbe hozzuk a lakosságot, tovább spórolni 
csak úgy lehet, ha a hivatalokat bezárják, mellyel a 
kisebb települések létét veszélyeztetik.

A lényeg, hogy legyen valamilyen formában a 
helyi ügyekben eljáró, intéző, döntési kompe-
tenciákkal rendelkező, az önkormányzatiságot 
megtestesítő szervezet. 

A jelenlegi helyzet nem igazán tartható fenn. 
Az, hogy minden települési önkormányzatnak 
azonos feladatai és hatáskörei vannak, a való-
ságban sem működik. 

A lakosság többsége, ha elfogadható érvelést 
és működőképesebb rendszer, jobb ellátás ígé-
retét kapja, minden bizonnyal megérti a változ-
tatás szükségességét. A választott képviselők 
és tisztségviselők pedig eldönthetik: vállalják-e  
tovább az új helyzetben és körülmények között 
vagy sem. Kevesebb érdeksérelemmel járna a 
változtatást a választási ciklusokhoz igazítani, 
de szerintem az, aki egy kicsit is önös érdeké-
től elvonatkoztatva belegondol, az láthatja, az 
önkormányzati struktúra tarthatatlansága mi-
előbbi intézkedéseket igényel. Az önkormány-
zati szövetségeknek a minél jobban működő és 
hosszú távon fenntartható forma kialakításá-
ban való együttműködés az érdeke.

Egyetértek azokkal, akik szerint a közszolgálta-
tások színvonalának, elérhetőségeinek megtartá-
sa mellett pusztán az átszervezésekkel nem sza-
badulna fel elegendő forrás. Az előbb említettek 
rovására lenne csak elérhető a kielégítő mérté-
kű megtakarítás, amit viszont a jelenlegi ágaza-
ti, szakmai szabályozások miatt, ha akarnának, 
sem tudnának törvényesen végrehajtani. Én még 
dolgoztam az 1960-as évek járási feladatellát-
ás-szervezési rendszerében is. Ahhoz képest a 
jelenlegi decentralizált feladatellátás sokkal in-
kább figyelembe veszi a kistelepülési érdekek 
érvényesítését. Ugyanakkor az is tény, hogy az 
eltérő minőségű ellátás – a települések gazda-
sági adottságainak különbözősége miatt – egy-
re inkább tetten érhető. Tapasztalataim szerint 
a járható út az intézményfenntartó társulás ke-
retében végzett ellátás. Mindenképpen meg kel-

Ha az ügyintézések a járási székhelyeken fognak le-
bonyolódni, a falu irányítóinak a feladata lesz annak 
megszervezése, hogy az idős lakosságot eljuttassa az 
ügyintézés helyszínére, és segítsen a lebonyolításban. 

Falugondnoki busszal ez megoldható, természe-
tesen ennek a szolgáltatásnak is van költségvonza-
ta. De ha nem lesz polgármester, és nem lesznek 
képviselők, akkor is szükséges valamilyen irányí-
tás a településen, mert máskülönben az élet nem 
fog működni. Egy nagyobb térségi szintű szerve-
ződés esetén a kis település hangoztathatja véle-
ményét, mely annyit ér, hogy: „elmondtuk, csak le-
szavaztak bennünket”. A járási rendszer, amelyben 
egy központ van, háttérbe fogja szorítani a kistele-
pülések fejlesztését, mivel nagyszámú település fog 
tartozni a járáshoz. Kistérségi szinten valameny-
nyire még a kistelepülések is részesülhettek a fej-
lesztésekből, bár most is érezhető, hogy időnként 
egyik-másik település háttérbe szorul. Pedig külön 
pályázatok voltak kiírva a kistérségi székhely szá-
mára, és külön voltak kistérségi pályázatok, sok-
szor így is az erősebb település elve érvényesült. 
Megmondom őszintén, mi, mint kistelepülésen 
élők, félünk a nagyszabású átszervezéstől, és fé-
lünk a jövőtől.

VALKONYA  
Rejtélyiné  
Nagy Gabriella 

Kistelepülésen a polgármester 
mindenes, a nap  
24 órájában megkeresik

Magyarország fejlődésének egyik záloga a kistelepü-
lések támogatása, a vidékfejlesztés. A húsz év alatt 
megvalósult önkormányzati fejlesztések sok helyen 
meg tudták állítani az elvándorlást, megváltoztak 
a demográfiai mutatók, fiatalok telepedtek le. Új-
ra érték lett a gondozott, egészséges környezet, az 
ingatlanok is felértékelődtek. A helyi közösség ér-
zi igazán magáénak a települést, és tapasztalatom 
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a demokratikus jogokat tovább csökkenteni. 
Minden településnek maradjon a jelenleg ér-
vényben lévő létszámú választott képviselő-tes-
tülete. Viszont nem kell őket fizetni, lássák el 
érdek-képviseleti tevékenységüket szolgálat-
ként. Nagy részük már ma is így működik.

Lakosságlétszámtól függetlenül fontos, hogy a 
kistelepüléseken is legyen valaki, aki időt, ener-
giát hajlandó áldozni faluja érdekeinek kép-
viseletére. Nevezzék az illetőket polgármes-
ternek, falugondnoknak, elöljárónak, teljesen 
mindegy. A lényeg, hogy demokratikus válasz-
tással kerüljön tisztségébe, és részesüljön dí-
jazásban. Ám valakikre szükség van, hogy el-
lenőrizzék ezeknek a vezetőknek a munkáját, 
és máris visszatértünk a képviselő-testület lét-
jogosultságához. Az ésszerűség határán belül 
lehet csökkenteni az önkormányzatok számát, 
de nagy terhet vállal az magára, aki meghúz-
za azt a határt, ami alatt nem lesznek önkor-
mányzatok.

Ha lesznek is gyökeres változtatások az ön-
kormányzatiság rendszerében, a választott tiszt-
ségek vonatkozásában csak a választási ciklus 
leteltével szabad és célszerű az őket érintő vál-
toztatásokat bevezetni. Az önkormányzati ér-
dek-képviseleti és egyéb szervezeteknek egyeztet-
ni kell álláspontjaikat, és határozottan fel kell 
lépniük tagságuk elmúlt húsz évben kivívott de-
mokratikus és alkotmányos jogainak a megvé-
dése érdekében.

A rossz törvényi szabályozás miatt a telepü-
lések beleszólási joga a közszolgáltatások szer-
vezésébe minimális. Azzal egyetértek, hogy az 
oktatás, a háziorvosi ellátás, a védőnői szolgá-
lat, az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés, a kom-
munális hulladékgyűjtés-kezelés állami feladat 
legyen. Aki törvényileg szabályozza a műkö-
dést, az működtesse is. Persze tudom, hogy 
azért nincs így, mert az államnak nincs elég 
anyagi forrása hozzá. Így ad valamennyit, amit 

Az önkormányzati választásokon négy év-
re választottak polgármestert és képviselőket. 
Ugyanúgy, mint az országgyűlési képviselőket. 
Ha a kormány ezen változtatni akart, azt a vá-
lasztások előtt kellett volna megtennie, vagy meg 
kell várnia vele a következő választást. Egy de-
mokratikus államban nem lehet semmibe venni 
a választópolgárok akaratát. Nagyon jó lenne, ha 
az érdekképviseletek segítenék, hogy ezt az ön-
kormányzati ciklust ne érintse ez a változás.

Véleményem szerint a közszolgáltatások átszerve-
zésével nem szabadulnak fel források, a feladatokat 
továbbra is finanszírozni kell, nem az számít, hogy ki 
fizeti ki, hiszen a költség annyi, amennyi. A közszolgál-
tatások nagy részét ma is társulási formában látják el 
a települések – körjegyzőség, közoktatási társulások, 
egészségügyi társulások, gyermekjóléti, családsegítő 
és szociális társulások –, s a társulás formájában ellá-
tott feladatok sem kerülnek kevesebbe. A közszolgál-
tatások koncentrációja azokban a megyékben, ahol 
sok a kistelepülés, azt is eredményezheti, hogy na-
gyon nehezen tudják azt a kistelepülésen élők igény-
be venni. Egyre kisebb lesz a kapocs az állampolgár 
és az ügyeit intéző hivatalok között, háttérbe szorul-
nak az emberek érdekei és jogai. Szükségesnek tar-
tom, hogy a helyieket érintő közszolgáltatások a he-
lyi érdekek figyelembevételével történjenek.

ÚNY 
Pósfai József 
 

Aki törvényileg szabá-
lyozza a működést,  
az működtesse is!

Pénzügyileg biztosan kimutatható megtaka-
rítás, ha húzunk egy vonalat, és az alatt meg-
szüntetjük az önkormányzatok és a hivatalaik 
működését. Csak hát, ugye, hol legyen ez a vo-
nal? Továbbá: a „kistelepülés” léte vagy nem lé-
te nem lehet csak anyagi kérdés. Nem szabad 

szerint többnyire a jó gazda gondosságával jártak el 
a testületek. Bár nehéz helyzetben vannak, nem a 
kistelepülésekre jellemző a túlköltekezés, a felelőt-
len gazdálkodás. A fejlesztéseikkel olyan hiányokat 
pótoltak, melyek nagyobb településen már rég meg-
valósultak, például vezetékes ivóvíz, rendezett kör-
nyezet, járható út, a falugondnokság, hogy a meg-
szűnt bolt, posta helyett a szolgáltatásokat pótolja, 
a gyerekek eljussanak az iskolába. 

A várható változásokhoz csak annyit: a helyi 
körülmények ismerete jól alapozza meg a dön-
téseket, míg egy távoli döntéshozó kellő ismeret 
és érdekeltség hiányában olyan döntést hozhat, 
amit azután évekig nem lehet helyrehozni. 

Az ellátási feladatok összevonása miatt azok 
végrehajtása késedelmet szenved (például az 
ügyeletes orvosi feladatok: ha egy orvosra na-
gyon sok település jut, a beteghez való eljutás 
ideje jelentősen megnő). A polgármesteri tiszt-
ség megszűnésével, gondolom, a polgármesterek 
javadalmazását akarják megspórolni. Ez nem si-
került a képviselők számának csökkentésével sem, 
mert a kistelepüléseken már rég nem vettek fel 
tiszteletdíjat a képviselők. Ezzel a lépéssel nem le-
het pénzügyileg helyrehozni az önkormányzato-
kat. Kistelepülésen a polgármester mindenes, és 
a nap 24 órájában megkeresik. Ha megszűnnek a 
kis önkormányzatok, a falvak szerepe leértékelő-
dik, elvándorolnak a fiatalok, csökken az ingatla-
nok értéke. A vidék, a kistelepülés Magyarország 
része, itt is emberek laknak, akiknek joguk van 
az emberi élethez, az élhető környezethez. Annál 
is inkább, hogy minden fejlesztéshez hozzá kell 
járulniuk. (Ki kellett építeni a vezetékes ivóvíz-
hálózatot, telefont, csatornát – mindezt a lakos-
ság jelentős hozzájárulásával, míg a városokban 
ez nem így van.) Nincs tömegközlekedés, mert 
nem éri meg, de a munkahelyre el kell jutni. Té-
li időszakban általában 15-20 óra múlva takarít-
ják le a kistelepülésekre vezető utakat, így a köz-
lekedés még autóval is körülményes.
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SzempontOK

majd az önkormányzatok kiegészítenek. Egy 
biztos, mielőtt átszervezünk, meg kell vizs-
gálni a már térségi szinten működő közszol-
gáltatásokat, a tapasztalatokat ki kell értékel-
ni, az új elképzeléseket pedig a bevezetés előtt 
modellezni szükséges. Attól, hogy áttestálunk 
hatásköröket, még nem lesz szakszerűbb egy 
közszolgáltatás, de hogy ügyfélbarátibb nem, 
az biztos. A kistérségek jelenlegi formájukban 
általában a szükséges rossz szerepét töltik be 
azáltal, hogy bizonyos kiegészítő normatívák-
hoz csak rajtuk keresztül lehet hozzájutni. Ah-
hoz, hogy meghatározó szerepet játszanak az 
önkormányzatiság berkeiben, nagyon fontos 
lenne, hogy minden kistérség önálló munka-
szervezettel működjön. Ennek jelenleg anyagi 
akadályai vannak. Mert például, ha a székhely 
város (község) hivatala a munkaszervezet, és 
annak országgyűlési képviselő polgármestere 
az elnök, akkor a kiszolgáltatottság megbénítja 
a demokratikus működést. El tudnék képzelni 
annyi kistérséget, ahány egyéni országgyűlé-
si képviselői körzet van, illetve lesz. Ebben az 
esetben kívánatosnak tartanám, hogy az or-
szággyűlési képviselő legyen a társulás (lehe-
tőleg tiszteletbeli) elnöke. Kontrollálható, sőt 
ha bátrak vagyunk, számon kérhető is lenne a 
munkája. Így talán nem csak kampánykor és 
kampánycélokra használnák a kistérségi tár-
sulást. Viszont országgyűlési képviselő ne le-
gyen polgármester, önkormányzati képviselő, 
regionális képviselő, gazdasági társaság tulaj-
donosa, vezető tisztségviselője. Józan paraszti 
ésszel elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyan-
az a személy felesküdjön országa, körzete, vá-
rosa képviseletére, mert így valamelyiknek 
az érdeke egészen biztosan csorbul. A parla-
ment létszámának a csökkentéséből felszaba-
duló pénzeszközök egy részéből rendesen meg 
kell fizetni őket. Ez ellensúlyozná az összefér-
hetetlenség szigorítását. 

ZEBEGéNY 
Sinkó Vilmosné 

Az önkormányzatokra 
erőltetett  
kistérségi rendszer  
egyre működőképesebb

Évek óta dilemma számomra, hogy vajon mi-
kor teszünk jót településünknek, ha takarékosan 
gazdálkodunk az eladósodást kerülve, vagy ak-
kor, ha beállunk azon települések sorába, ame-
lyek ha kell, az eladósodás árán is ragaszkodnak 
a kötelező feladatok maradéktalan teljesítéséhez, 
s nem csökkentik a hivatal, az intézmények alkal-
mazottainak a számát. Nos, ebből már bizonyára 
kiolvasható, hogy az általam irányított település, 
Zebegény, az első kategóriába tartozik. Az évek 
óta csökkenő állami támogatások ellenére, folya-
matosan a borotvaélén táncolva, a dologi kiadá-
soknak a működőképesség határára, vagy az alá 
való visszaszorításával minimális költségvetési 
hiányt halmoztunk fel. Nyilván a konszolidáció 
után is mi leszünk a lényegesen nehezebb hely-
zetben. Ezt tisztességtelennek érzem. 

Ami a kistelepülések önkormányzatainak eset-
leges megszüntetését illeti, a rendszerváltás leg-
nagyobb vívmányának, az önkormányzatiságnak 
az arculcsapásaként élem meg. A kistelepülések 
a rendszerváltás előtt ilyen központosított rend-
szerben maradtak hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű települések. 

Kérdés persze, hogy hol húzzuk meg a kiste-
lepülés lélekszám-határát? Gyenesei István ide-
jében 1500 főnél húzták meg. Ennek, valamint 
annak a feltételrendszernek köszönhetően, amit 
anyagilag a kistelepülések már nem tudtak fel-
vállalni,  településünk elveszítette az önálló épí-
téshatósági jogkörét. Senki nem vette figyelem-
be, hogy a jelenlegi 1300 állandó lakos mellett 
önkormányzatunk köteles megoldani még két-
szer ennyi nyaraló tulajdonos gondjait is. Akik 

legalább annyira aktívan veszik igénybe az ön-
kormányzati szakfeladatokat ellátó munkatár-
sak segítségét, szolgáltatásait, mint ahogyan az 
állandó lakosok. Zebegény gondjainak megoldá-
sát, a gazdasági nehézségek kiküszöbölését nem 
az autonómia felszámolásában látom. Telepü-
lésünkön még működik általános iskola, amely 
mint tudjuk, állami feladatot lát el, és a működ-
tetés költségeinek 60 százalékát a településnek 
kell kigazdálkodnia. Ennek a skizofrén helyzetnek 
a fölszámolásával tudom elképzelni a gazdasági 
helyzet megszilárdulását. A gazdasági nehézsé-
gek feloldására alkalmas lenne az is, ha a tele-
pülésen élők személyi jövedelemadójának nem 
csupán 8 százalékát kapnánk meg visszaosztva. 
Zebegényben ma már nincs lehetőség további 
nadrágszíjhúzásra. A képviselők és az alpolgár-
mester díjazás nélkül, valóban társadalmi mun-
kában látják el feladatukat. Jegyzőnk még van, s 
meg is szeretnénk tartani. A polgármesternek 
ugyanis a döntések meghozatalához feltétlenül 
szüksége van felkészült jegyzőre.

Az elmúlt években az önkormányzatokra 
erőltetett kistérségi rendszer mára, egyre in-
kább működőképes. Vannak feladatok, melye-
ket a kistérség tagjai közösen tudnak rentábili-
san megoldani, és élnek is ezzel a lehetőséggel. 
Hogy a lehatárolódás hol és hogyan jön létre, és 
hogyan kívánják az egyes települések választott 
vezetői a közös és az önálló feladatokat megolda-
ni, azt nyugodtan rájuk lehet bízni. Ha a polgár-
mesterek tanácsában minden polgármesternek 
egy szavazata van, akkor a kistelepülés képvise-
lője is megfelelő mértékben tudja települése ér-
dekeit képviselni és fejlődését elősegíteni.

Végezetül remélem, hogy az önkormány-
zati törvény átalakításával kapcsolatos elkép-
zelések nem véglegesek. Én ugyanis ellent-
mondást látok a vázolt törekvések és például 
a kisiskolák megmentéséről szóló választási 
ígéretek között. ◆
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„Saját roma stratégiát kell kidolgoznia az uni-
ónak, és ezzel a feladattal Magyarországnak 
kell foglalkoznia a jövő év első felében, ami-
kor az EU soros elnöki tisztét látja majd el” 
– jelentette ki Orbán Viktor tavaly szeptem-
berben Brüsszelben. Azóta a magyar uniós el-
nökség egyik fő célkitűzése lett a közös euró-
pai roma stratégia elfogadása. Az elmúlt húsz 
évben sok program indult a romák integrá-
ciója ügyében, de kiderült, hogy ez a problé-
ma nemzetállami szinten nem kezelhető. Ki-
nyíltak a határok, a kelet-európai országokból 
könnyen át lehet költözni a fejlettebb orszá-
gokba. A belgiumi Gentben 12 ezer roma él, 
nagy részük Szlovákiából, kis részük Bulgá-
riából származik. Németország egyes részei-
re nagyon sok roma költözött, és az integrá-
ciójuk egyelőre nem mondható sikeresnek. 
A helyi önkormányzatok többször jelezték, 

hogy nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, 
kérik az unió és az érintett államok segítsé-
gét. A 2010 nyarán Franciaországban történt 
események ugyanebbe a sorba illeszthetők, 
azzal a kitétellel, hogy a francia kormány a 
probléma „rendezésére” olyan módszert vá-
lasztott, amely nemcsak civil szervezetek, de 
uniós politikusok tiltakozását is kiváltotta. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a határok nélkü-
li Európában a kitoloncolás nem járható út. 
Mert emberi jogi normákat sért, és mert a 
gyakorlatban sem kivitelezhető. Az erősödő 
migráció kikényszeríti a tagállamok együtt-
működését olyan területen is, mint a szociális 
ügyek, amelyek egyébként nemzeti hatáskör-
ben maradtak. Az Európai Unió már koráb-
ban felismerte, hogy valamit tennie kell azzal 
a gazdasági egyenlőtlenséggel, amely Kelet- 
és Nyugat-Európa között fennáll. Ennek az 

egyenlőtlenségnek speciális szeletét jelentik 
a mélyszegénységben élők, köztük a cigányok, 
akiknek semmilyen vesztenivalójuk nincs ha-
zájukban, ezért könnyebben indulnak útra a 
boldogulás reményében. Ugyanakkor a lissza-
boni szerződés azzal, hogy a szociális ügyek 
megoldását alapvetően a tagállamokra bízza, 
megköti az uniós bizottság kezét. Jelenleg leg-
inkább a pénzek elosztásánál van uniós szin-
tű mozgástér. Többen szorgalmazzák ezért, 
hogy amikor az európai pénzek felhasználá-
sáról születik döntés, akkor az azokhoz kap-
csolódó jogszabályok segítsenek a probléma 
megoldásában. Egy példa: több évvel ezelőtt 
felvetődött az a kérdés, lehet-e lakhatási prob-
lémákat uniós pénzből kezelni. Hosszú vita 
után eldőlt, hogy lehet, bár kevés pénz áll er-
re rendelkezésre. 

Állandó vita az is, hogy az Európai Bizottság 
(EB) és a tagállamok milyen mértékben felelő-
sek az uniós pénzek felhasználásáért, de tény, 
a strukturális alapok felhasználásában a végre-
hajtás alapvetően a tagállamok felelőssége. Az 
EB azokat a célokat jelöli ki, amelyek alapján az 
operatív programokat meg kell tervezni. Ha a 
bizottság azt látja, hogy a célokkal nincs össz-
hangban az operatív program, akkor nem fogad-
ja el. Minden pénzügyi ciklus elején lezajlanak 
ezek a tárgyalások, a gondok nem is itt szok-
tak jelentkezni. Sokkal inkább akkor, amikor a 
konkrét pályázati felhívások kapcsán a szerző-
dések megköttetnek, és a fejlesztések beindul-
nak. Ilyenkor erősödnek fel a kritikák is. Ezek 
egy része a támogatási programok társadalmi 
igazságosságát kérdőjelezi meg. Például: „Miért 
van szükség uniós pénzekre a középosztálynál 
magasabban lévő társadalmi rétegeknek jutta-
tott beruházásoknál? Miért kapnak olyan tele-
pülések is pénzt az uniós szolidaritásnak kö-
szönhetően, amelyek nem szolidárisak a saját 
polgáraikkal?”

Szerző: ónódy-Molnár Dóra újságíró

Készül az európai roma stratégia 
Tavaly nyáron Franciaországban – nemzetközi szervezetek tiltakozása ellenére – fel-
számoltak több száz nomád illegális tábort, és az ott lakó, zömmel román cigányokat 
kitoloncolták. Az események, majd az azokat követő heves politikai szóváltások hamar 
világossá tették: a tagállamoknak szükségük van a romák integrációját elősegítő közös 
stratégiára. Orbán Viktor miniszterelnök célul tűzte ki, hogy a dokumentumot a magyar 
elnökség idején fogadják el a tagországok. 

Újabb dokumentum vagy valódi esély  
a szegénység mérséklésére?
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Járóka Lívia, a Fidesz európai parlamenti kép-
viselője volt a motorja annak a folyamatnak, 
amely a közelmúltban elfogadott európai do-
kumentumban öltött testet. Ő volt ugyanis 
az, aki jelentésben szólította fel az Európai Bi-
zottságot a dokumentum elkészítésére és el-
fogadtatására, továbbá ő volt az, aki merőben 
új szemlélettel – nem etnikai, hanem szociális 
alapon – közelített a problémához.  

A dokumentumban szereplő „válságtérkép” 
elkészítése jelenleg talán a legfontosabb feladat. 
E térkép „azonosítja, méri és áttekinti azokat az 
uniós mikrorégiókat, ahol a lakosokat a leginkább 
sújtja szegénység, társadalmi kirekesztés és hát-
rányos megkülönböztetés”. (Magyarországon ko-
rábban már készült ilyen térkép. 1633 szegregátu-
mot, vagyis olyan gettót számoltak össze, amelyet 
a szegénység, a kirekesztettség, a munkanélküli-
ség, a közszolgáltatások szinte teljes hiánya egy-
szerre jellemez.) Ez a térkép teremti meg annak 
feltételeit, hogy az EU egyáltalán tudja majd, hová 
kell nyúlnia, mire kell összpontosítania a figyel-
mét. Így a támogatások, fejlesztések, pályázatok 
nem forgácsolódnak szét, hanem hajszálponto-
san bemérhetőkké válnak. 

Járóka Lívia arra is felhívja az Európai Bi-
zottság figyelmét, hogy szükség lesz új, a jelen-
legi helyzethez a korábbiaknál jobban illeszke-
dő rendeletekre, jogszabályokra. Jelentésének 

egyik kulcsgondolata, hogy jogszabályban kel-
lene rögzíteni: csak bizonyos feltételek telje-
sülése esetén lehet a tagállamokat a felzárkóz-
tatást szolgáló pénzalapok közelébe engedni. 
(Ez a feltételrendszer kísértetiesen hasonló ah-
hoz, amellyel a liberális esélyegyenlőségi szak-
emberek próbálkoztak Magyarországon. Az 
előző kormány oktatásirányítása ugyanis csak 
akkor engedett hozzáférést egy településnek 
az uniós forrásokhoz, ha az önkormányzat 
esélyegyenlőségi intézkedési tervet készített, 
és vállalta, hogy elősegíti a hátrányos helyze-
tű gyerekek iskolai integrációját.)

Járóka Lívia jelentésében nem a romákat érő 
diszkriminációra összpontosít, hanem a problé-
mát tágabb körbe helyezi: a hátrányos helyzetre, 
a kirekesztettségre és az a mögött álló szociális 
okokra helyezi a hangsúlyt. A romák kirekesz-
tettségének oka elsősorban nem etnikai színe-
zetű, a háttér ennél sokkal szövevényesebb „gaz-
dasági tényezők kölcsönhatása”. „A legnagyobb 
szakadék nem a roma és a nem roma gyerme-
kek között húzódik, hanem a dolgozó szülők és 
a gazdaságilag inaktív családok gyermekei kö-
zött” – nyilatkozta Járóka, aki épp ezért fontos-
nak tartja kiemelni, hogy a romák társadalmi in-
tegrációja csak akkor lehet sikeres, ha az őket 
érintő hátrányokat a tagállamok az általános ok-
tatási, foglalkoztatási, egészségügyi és lakhatási 

Szükséges az európai válságtérkép létrehozása

Az Európai Parlament március elején dokumentum-
ban rögzítette, hogy föl kell térképezni a legnehe-
zebb körülmények között, mélyszegénységben élő 
emberek lakóhelyét, a nyomortelepeket. E jelentés 
tartalmazza azt az igényt is, hogy a nyomortelepe-
ken élők esetében pozitív megkülönböztetésre van 
szükség. 

Szerző: ónódy-Molnár Dóra újságíró

Az európai roma stratégia közvetlenül való-
színűleg nem fog válaszolni az efféle kérdésekre. 
Úgynevezett keretstratégia lesz, amely a főbb cé-
lokat határozza meg, és ennek megfelelően kéri 
az Európai Bizottság a tagállamokat a saját roma 
stratégiájuk elkészítésére. Azokban kell majd ki-
jelölni a roma integráció szempontjából legfon-
tosabb területeket, ahová pénzeket is csoporto-
sítanak. Az európai roma stratégia előkészítése 
tavaly szeptemberben kezdődött el, akkor ültek 
össze az uniós biztosok. Andor László (foglalkoz-
tatás, szociális ügyek), Viviane Reding (jogérvé-
nyesülés, alapvető jogok) és Cecilia Malmström 
(uniós belügyek) azt a döntést hozták, hogy lét-
rehoznak egy magas rangú európai vezetőkből 
álló roma munkacsoportot. Azzal a céllal, hogy 
készítsen jelenést arról, hogyan használják fel a 
tagállamok az uniós forrásokat roma ügyre, má-
sodik lépésként pedig alkossák meg roma keret-
stratégiát. A munkacsoport jelentését a pénzek 
felhasználásáról decemberben megismerhettük, 
és most tavasszal elkészül majd a keretstratégia 
is. Ezt fogják idén áprilisban a magyar elnökség 
idején kihirdetni. ◆
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Barangoló

hogy minden évben ki tudunk szorítani egy 
kis pénzt az augusztusi falunapra s a karácso-
nyi ajándékozásra.

– Azt tartják, egy jó polgármesternek nincs 
munkaideje. Vagy ha van, az napi 24 óra…

Rinyakovácsi – apró zsáktelepülés Belső-Somogyban, amelyet egykor módos gaz-
dák is szép számmal laktak. A közeli kisvárosok, illetve a somogyi megyeszékhely, 
Kaposvár azonban sokakat elcsábított az ősi családi birtokokról, így ma már alig 
másfélszázan élnek itt. Rinyakovácsi neve akkor lett igazán ismert, amikor a falu 
közepén álló talpasházat elsőként telepítették át Szennába, a később Európa Nost-
ra-díjas szabadtéri néprajzi gyűjteménybe. Orbán Margit 1990 óta a falu első asszo-
nya, akit a januári Somogyi Megyenapon a településfejlesztés, a területrendezés, 
valamint a közösségépítés terén végzett két évtizedes áldozatos munkájáért So-
mogy Polgáraiért-díjjal tüntettek ki. Vele beszélgetünk az örömteli alkalomból.

Ha jönne a jó tündér…
Somogy Polgáraiért-díj Rinyakovácsi polgármesterének

Szerző: Lőrincz Sándor újságíró | Fotó: Vígh István Ádám

– Mit jelent önnek ez a díj?
 – Örülök, hogy volt, aki észrevette a munká-

mat, és nagyon meghatódtam, amikor Gelen-
csér Attila, a megyei közgyűlés elnöke átadta az 
elismerést. Életem fontos állomása ez a díj.

– Annak idején, 1990-ben miért szállt 
ringbe a polgármesterségért?
– Bíztattak, hogy induljak, s ez jólesett, hi-

szen korábban is rendszeresen segítettem az 
itt élőkön. Itt születtem, s mivel a termelő-
szövetkezetnél adminisztrációs munkát vé-
geztem, jól ismertem az egyszerű falusi em-
berek problémáit, de örömeit is.  

– Ha visszatekint az elmúlt két évtizedre, 
mire a legbüszkébb?
– Leginkább arra, hogy nem adósodott el a 

falu. Minden utcában van kövesút és járda, s a 
vezetékes ivóvízhálózat is elkészült 1994-ben, 
mégpedig úgy, hogy egyetlen fillért sem kel-
lett a lakóknak fizetniük. Annak is örülök, 

szakpolitikájukba építve próbálják csökkenteni. 
A mélyszegénységben, nyomortelepeken élők-
nek ugyanis mindössze harmada roma, vagyis a 
képviselő szerint „a stratégia sokkal hatékonyabb 
és igazságosabb, ha nem származás szerint, ha-
nem társadalmi-gazdasági jellemzők alapján ha-
tározza meg a célcsoportját”. 

Javasolja, hogy a bonyolult, sokszor átláthatat-
lan pályáztatási rendszerben eleve hátrányokkal 
induló térségeket ki kell venni a versenyből, és 
pályáztatás nélkül, külön az adott térség gond-
jaira koncentráló programokon keresztül kell 
pénzforrásokat kihelyezni. Az elképzelések sze-
rint a roma stratégia végrehajtását a tagállamok-
ban az Európai Bizottság ellenőrizné.

Tény, hogy Magyarországon a leghátrányosabb 
helyzetű régióban lakók rosszul jártak az eddigi uni-
ós pályáztatási gyakorlattal, hiszen éppen ezekbe 
a régiókba, falvakba nem jutott a fejlesztési pén-
zekből. Egyrészt azért, mert épp ezek a települé-
sek azok, amelyek csekély felkészültséggel pályáz-
hattak volna a rendkívül bonyolult rendszerben, 
másrészt, még ha képesek lettek volna is sikeres 
pályázatot írni, a benyújtáshoz szükséges önere-
jük bizonyosan nem volt meg. Csak egyetlen pél-
da: Havas Gábor és Liskó Ilona szociológusok két-
ezres évek elején végzett kutatásaiból tudjuk, hogy 
éppen ott, ahol legfontosabb volna az iskolai ered-
ményesség szempontjából, vagyis a leszakadó, get-
tósodó településeken nincsenek óvodák, abból a 
kevésből pedig, ami van, kiszorulnak a nagyon 
szegény, különösen a roma kisgyerekek. „A kuta-
tás eredményei egyértelműen azt mutatták, hogy 
az óvodahiány, illetve az óvodai férőhelyek hiánya 
elsősorban azokat a községeket sújtja, amelyeket a 
krónikus munkanélküliség, a tartós mélyszegény-
ség és a cigány népesség magas aránya jellemez” 
– olvasható a tanulmányban.

Nos, a beáramló több ezer milliárd forintnyi 
uniós pénzből egyetlen óvodai férőhellyel sem 
lett több ezeken a gettótelepüléseken.  ◆
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Barangoló

lesz egy nyolcórásunk is. A közterületeket 
tartják majd rendben; füvet nyírnak, árkot 
tisztítanak, virágokat gondoznak. Mindig 
lesz tennivaló.

– A merészebb polgármesterek folyamato-
san álmodnak, terveznek. Ha megkérhetne 
egy mesebeli tündért, hogy teljesítse kíván-
ságait, mit mondana neki?
– Teremtsen a faluban állandó munkahelye-

ket; például a környéken jó lenne egy varro-
da és egy gyógynövényfeldolgozó is, mondjuk 
Kadarkúton vagy Csökölyben. Aztán az sem 
ártana, ha fiatalokat csábítana ide a jó tündér, 
s felújíttatná a lakatlan, elhanyagolt épülete-
ket, no meg a katolikus imaházba és a refor-
mátus templomba is elkelne a fűtés.  ◆

– Autodidakta módon, fokról-fokra sajátítot-
tam el a legfontosabbakat. Természetesen segí-
tett ebben a mindenkori jegyző, emellett szak-
mai fórumokon, önkormányzati konferenciákon 
is rendre részt vettem, és a szakfolyóiratokat – 
köztük a TÖOSZ lapját, az ÖNkormányzatot is 
– rendszeresen olvasom. Ehhez jött még a korral 
járó élettapasztalat, s talán – a bölcsesség.

– Az ide érkezőnek először a tisztaság, a ren-
dezettség tűnik a szemébe. Nyáron üdítőleg 
hat a rengeteg virág, a frissen nyírt fű, a vál-
tozatos cserjebirodalom. Megdicsérik érte, 
vagy inkább kritizálják a testületet?
– Ha valami tetszik a helybelieknek, azt nem 

nagyon teszik szóvá, mert a szép az természetes. 
Ha valami hiányzik, inkább arról beszélnek: mi-
ért nincs rá pénz. Azt mondom mindig: óvatos 
duhaj vagyok, s addig nyújtózzunk, ameddig a 
takarónk ér. Most például új falugondnokot vá-
lasztottunk, mert elődje lemondott. Talpraesett 
ő is, és a falu szülötte.

– Mi motiválta abban, hogy négyévenként 
újrainduljon?
– Szeretem a szülőfalumat, s meg akarok 

mindent tenni azért, hogy jól érezzék magu-
kat itt az emberek. Minden önkormányzati vá-
lasztás előtt megkerestek az itt élők, hogy foly-
tassam. Örültem a bizalomnak, s bátorításnak 
vettem. Igaz, a polgármesterjelöltek vagy visz-
szaléptek időközben, vagy pedig nem rinya-
kovácsiak voltak. Úgy vélem, a „gyüttmentet” 
nem tűrné meg a falu.  

– Mekkora költségvetésből gazdálkodnak 
az idén?
– Harmincmillió forintból. Örülök, hogy 

elnyertünk egy pályázatot; a közhasznú mun-
kavégzés keretében négy órában huszonné-
gyen dolgoznak majd kéthavi váltásban, s 

– Ez így van. Magam is ezt vallom, és oly-
kor-olykor valóban a leglehetetlenebb időpon-
tokban keresnek meg a falubeliek.

– Mi a leggyakoribb kérés?
– Segélyért állnak sorba leginkább, de in-

téztem én már méltányossági nyugdíjeme-
léseket, jártam el gyermek-elhelyezési és 
iskolaválasztási ügyekben, lobbiztam munka-
helyekért, autóbuszjáratokért, olcsó dísznö-
vényekért, és ki tudja még, miért nem. Min-
denkor az motivált, hogy a rinyakovácsiaknak 
lehetőleg minden komfortjuk meglegyen, de 
ne kelljen sokat fizetniük. Ezért például a sze-
métszállítást még most is az önkormányzat 
finanszírozza.

– 1990 óta igencsak megváltozott az ország-
gyűlési képviselők s a megyei vezetők névso-
ra. Hogyan értette, érteti meg magát a min-
denkori hatalommal?
– Szeretem az egyenes beszédet, a nyílt, 

őszinte szót, ezért aztán jó kapcsolatot ápol-
tam, hiszen láthatták, szegény település Ri-
nyakovácsi, s a nyertes pályázatoknak vagy az 
alkalmi kisebb-nagyobb támogatásoknak van 
látszata. Így újíthattuk fel például a közelmúlt-
ban a ravatalozót, amely elé mutatós előtető 
készült, de említhetném a kultúrház-rekonst-
rukciót és a parkosítást is vagy a focipályát. A 
polgármesteri hivatal egykor pedagóguslakás 
volt, most térkővel burkolt udvaron keresztül 
juthatunk be az épületbe.

– Ahol minden berendezés meglehetősen pu-
ritán. Nincs drága bútor, selyemtapéta, kris-
tálycsillár…
– De ami van, az otthonosságot áraszt, ugye?

– Valóban. Honnan, kitől tanulta a polgár-
mesterséget?
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Jelentkezési feltételek: minimum 12 fő, maxi-
mum 20 fő folyamatos jelenléte a kétnapos trénin-
gen. A tréningre bármilyen összetételben jelent-
kezhet egy vagy több önkormányzat a következő 
lehetőségekből választva: egyedül, külső bizott-
sági 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 for-
málása által fejlődjék a helyi demokrácia, a te-
lepülési közösség és az állampolgárok számára 
nyújtott közszolgáltatások színvonala. 

A program tehát: egyrészt alapvető isme-
reteket ad az újonnan és az újra megválasz-
tott önkormányzati képviselők számára (a 
jogrendszerről, az ő illeszkedésükről, szere-
pükről, felelősségükről és lehetőségeikről), 
másrészt a fejlődési folyamatot segíti azáltal, 
hogy a jó kormányzás példáit terjeszti, a he-
lyi közösségfejlesztést és a helyi demokráci-
át támogatja. 

Költségek: TÖOSZ-tagoknak egyszeri, bruttó 
200 ezer forint a térítési díj. (Figyelem! Jelen felhí-
vásban szereplő képzés, az önkormányzati vezetők, 
képviselők szerteágazó feladatainak, tevékenységé-
nek ellátásához szükséges átfogó ismeretek meg-
szerzését célozzák, vagyis a képzések részvételi díja 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 4.§ (2) bekezdése alapján adómentesen el-
számolható!) 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 felté-
teleket 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 önkormány-
zatok képviselő-testületeinek, amelyeknél lehet-
ne még fejleszteni az együttműködést; azoknak 
a testületeknek, amelyek egy csapatként, erőiket 
egyesítve küzdenének településük fejlődéséért; 
és főleg azoknak az önkormányzatoknak, ame-
lyek tisztségviselői tanulni szeretnének – egy-
mást jobban megismerve, egymástól is.

A program alapelve, hogy a tréner utazik a tes-
tületekhez, az általuk választott helyszínre. 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechaniz-
musok 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 biztosít-
ható, hogy minden résztvevő folyamatosan je-
len legyen, pedig ez mindenképpen fontos a tré-
ning hasznosulása szempontjából. 

A TÖOSZ megszervezi és lebonyolítja a tré-
ninget külső helyszínen is, ha ennek költségeit a 
megrendelő önkormányzat vagy önkormányza-

tok vállalják. Igyekeztünk olyan szállásokat talál-
ni, amelyek ára elérhető az önkormányzatok szá-
mára, s a körülmények is megfelelőek. Minthogy 
ezek a képviselők együtt dolgoznak (remélhető-
leg) minimum négy évig, előnyös lehet a külső 
helyszín, mert a garantált részvétel mellett em-
berileg is jobban megismerik egymást a részt-
vevők, hiszen folyamatosan együtt töltenek két 
vagy három napot. 

A képzés módszere, időtartama: a program fo-
lyamatos, bármikor kérhetik a TÖOSZ-tól a tré-
ning megszervezését. A jelentkező önkormány-
zatnak 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 ter-
vezés; Az önkormányzati vezetés főbb dilemmái; 
A helyi közszolgáltatások szervezése; Társadalmi 
párbeszéd.) A TÖOSZ honlapján mind a hét se-
gédanyag folyamatosan elérhető (www.toosz.hu, 
keresse a Polgármester Akadémia felirat alatt). Hoz-
zájuk kapcsolódnak a tréninget alkotó modulok, 
amelyek egy-egy témát dolgoznak fel. Minthogy 
minden településnek testre szabott tréninget sze-
retnénk kínálni, ezért a képzést megelőzően a tré-
ner egyeztet a település vezetőivel, hogy melyek a 
prioritásként kezelendő témák és ügyek. Fontos 
hangsúlyozni: a tréning során nem konkrét he-
lyi ügyeket fognak feldolgozni. A program célja, 
hogy az önkormányzaton belül mindenki megis-
merje 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 

tréning 
A TÖOSZ és norvég testvérszerve-
zete, a KS (Norvég Helyi és Regio-
nális Önkormányzatok Szövetsége) 
együttműködéséből megszületett a 
Képviselők Képzése elnevezésű prog-
ram, amelyet a Polgármester Akadé-
miához hasonlóan az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok tá-
mogat. A programban való részvétel 
lehetősége folyamatosan nyitva áll az 
önkormányzatok számára.Ö
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Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával
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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!

Kávé, tea, forró italok!

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


