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Az önkormányzati jó gyakorlatokat 2011.
május 15-ig lehet benyújtani az alább
részletezett három terület valamelyikére.
Az ünnepélyes díjátadókra ősszel, a Helyi Önkormányzatok Napja keretében kerül sor. Legutóbb Csorvás önkormányzata, mint az előző pályázati szakasz egyik
nyertese tartott április 6-án szakmai napot az Egyenlőnek lenni az egyenlők között roma integráció, vissza az ősi cigány
mesterségekhez című jó gyakorlat bemutatásával. A rendezvény nagyon sikeresen zajlott, számos önkormányzat érdeklődött a közfoglalkoztatás innovatív
helyi megvalósításának részletei iránt.
Legközelebb Velencén lehetnek tanúi a
helyszínen az érdeklődő önkormányzatok képviselői, hogy hogyan tudott egy
széles körű lakossági mozgalmat indítani
és fenntartani az önkormányzat a közterek virágosításával, szépítésével. A május 13-14-re tervezett rendezvényről érdeklődni lehet a velencei polgármesteri
hivatalnál, a hivatal@velence.hu e-mail
címen. A folyamatosan beérkező pályázatok színvonalas versenyt ígérnek ebben
az évben is. Az alábbi területekre várjuk
jelentkezésüket:
Helyi önkormányzati kommunikáció
A modern kormányzásban hatalmas jelentősége van a kommunikációnak és a kommunikáción keresztül is formálódó társadalmi tőkének, együttműködésnek és koordinációnak.
A jó kommunikációs tevékenység hozzájárul
a települési szereplők belső viszonyrendszerének fejlődéséhez, és olyan üzeneteket juttathat el a településen kívüli világba, amelyek
a település céljai mellé állíthatnak külső támogatókat. A helyi önkormányzat sikerének
egyik kulcsa a kommunikációs tevékenységének színvonala. A magyar települések gazdag
eszköztárát alkották meg olyan kommunikációs csatornáknak és rendszereknek, amelyekkel élő kapcsolatot alakíthatnak ki a lakossággal – a településen és a településen kívül. A
témába illik minden olyan kommunikációs
tevékenység, amely az önkormányzat és a
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külső szereplők között folyik. A helyi lakossággal, az önkormányzat külső partnereivel
megvalósult, intézményesedett, kipróbált és
már eredményeket produkáló kommunikációs tevékenységek pályázhatnak sikerrel ebben a témakörben, előnyt jelent, ha az szerves része az önkormányzat kommunikációs
stratégiájának is.
Roma integráció,
a társadalmi kohézió erősítése
A téma idén már harmadik alkalommal szerepel a pályázati kiírásban. Magyarország legnehezebb helyzetben lévő kisebbsége továbbra is a mintegy nyolcszázezernyi lakosra
becsült cigányság. A települések jelentős részében marginalizált helyzetű cigány közösségek élnek, gyakran a településen élő nem
cigány lakosságtól szegregáltan. A helyi közösségek dinamikus fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a romák társadalmi és
gazdasági integrációja. Az integráció sikerében meghatározó szerepe van a helyi önkormányzatoknak és a közintézményeknek, valamint az általuk nyújtott és szervezett helyi
közszolgáltatásokhoz (oktatás, egészségügyi
alapellátás, szociális szolgáltatások, valamint
a tömegközlekedés) való egyenlő hozzáférés
megteremtésének.
Mivel a hátrányos helyzetű, kirekesztett csoportok integrációja új elvárásként és feladatként jelenik meg a településeken, ezért
szükség van a helyi társadalmak innovatív kezdeményezéseire, amelyek lehetőséget teremtenek a roma és a nem roma közösségek közötti együttműködésre és a közösen kitűzött
célok sikeres megvalósítására. Ilyen kezdeményezések kapcsolódhatnak a lakóhelyi elkülönítés felszámolásához (telepfelszámolás,
deszegregáció), a munkaerő-piaci hátrányok
leküzdéséhez, az egészségügyi prevencióhoz,

valamint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés megteremtéséhez, vagy megnyilvánulhatnak a helyi infrastruktúra javításában, közösségi terek kialakításában. Ebben a témakörben
olyan bevált, komplex integrációs programokkal vagy kisebb projektekkel érdemes pályázni, amelyek más települési önkormányzatok
számára is adaptálhatók. Fontos, hogy a pályázatok bemutassák, hogyan történt a roma
és a nem roma közösségek, illetve választott,
vagy önkéntes alapon szerveződött képviseletük bevonása a programokba.
A lakóhelyhez való kötődés erősítése
A pályázatot e témában második alkalommal
hirdetjük meg, mivel az önkormányzatok szívesen vesznek részt benne. A lakóhelyhez való
kötődés a fenntartható térségfejlesztés egyik
belső erőforrása. A közösségek társadalmi térhez, így a lakóhelyhez való viszonya ad irányt
és mértéket a társadalmi aktivitásnak. Erős kötődés esetén nagyobb mértékben, jobb minőségben számíthatunk az identitással rendelkező közösségek aktivitására a lakóhely
környezeti, gazdasági, társadalmi feladatainak
megvalósításában. Ha a település lakói erősen kötődnek a lakóhelyükhöz, az egyrészt a
településen is meglátszik, másrészt azt a települést mások (elszármazottak, turisták, befektetők) is szívesen választják tartózkodásuk,
működésük helyéül. A lakóhelyhez való erős
kötődés oka általában az, hogy a helyiek figyelnek egymásra, számon tartják egymás
erényeit, gyengéit, tudnak elszármazottaikról,
ismerik hagyományaikat, s a közösség életének formálásakor minderről nem feledkeznek meg.
A pályázati formanyomtatvány és a kiírás
teljes szövege elérhető a TÖOSZ honlapján
(www.toosz.hu).
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Mire van ma legnagyobb szüksége a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének? Tehetségre biztosan, hiszen
a megoldásra váró feladatai nemcsak
számosak, nagyon nehezek is. Öntudatra nem kevésbé: ha a szövetség eredményesen akar föllépni a több mint 16oo
tagtelepülés, s a bennük élő fél magyarországnyi ember jobb és szabadabb élete érdekében. Az okos szóra pedig azért
van szükség, hogy partnereinkkel, elsősorban a kormánnyal meg tudjuk értetni
az együttműködés fontosságát. Az érdekvédelem különös tevékenység: legalább
két fél kell hozzá. Az érdekvédő minden
javaslata, fölszólamlása, tiltakozása, beadványa, kiadványa pusztába kiáltott szó
a rájuk figyelő, együttműködő kormányzat nélkül. Az országos politika az elmúlt
években eléggé önmagával volt elfoglalva,
s hiányzott az érdemi párbeszéd az érdek-képviseleti szervezetek és a kormányzat között. A régi egyeztető fórum megszűnt, az újról már féléve megszületett a
döntés ugyan, de jelenleg még nem működik. Pedig nagyon sok fontos ügy most
fog eldőlni, amelyek hosszú távra meghatározzák a magyar önkormányzatiság
sorsát. A kormány szándékait ismerjük,
de a konkrét terveit nem. Annyit tudunk,

hogy nagyigényű, korszakos jelentőségű
tervek vannak készülőben, amelyeket „biankó örömmel” várunk, hiszen az önkormányzati rendszer számos születési rendellenességben és még számosabb szerzett
betegségben szenved, az átalakításra tehát megérett az idő. Örömünknél azonban nagyobbak az aggodalmaink, hiszen
a kormány elmulasztotta igénybe venni
sokszorosan fölajánlott segítségünket, így
félő, a rossz döntési forgatókönyv valósul
meg: rólunk – nélkülünk. Nincs kétségünk afelől, hogy a kormány és szakértői
tudják a dolgukat, és nem rontani, hanem
javítani akarnak az egyre jobban ellehetetlenülő önkormányzatok helyzetén és
működési feltételein. De a szubszidiaritás elve nemcsak a döntésekre vonatkozik, hanem a döntések előkészítésére is.
Fontos lett volna, ha az önkormányzati
rendszer szereplői és képviselői hozzájárulhattak volna az új Alaptörvény önkormányzatokat érintő szabályozásához.
Az alaptörvényi keretek már adottak, viszont a további szabályozásokon múlik,
hogy a magyar lakosság haszonélvezője vagy elszenvedője lesz az önkormányzatok működésének. S maga a működés
építés, teremtés lesz, vagy kínszenvedés
az életben maradásért.
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Választottak
Küldöttgyűlés

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A TÖOSZ nyolcadik tisztújító küldöttgyűlésére a megyei fórumokon megválasztott 159 küldött, valamint az alanyi
jogú (megyei, megyei jogú városi, fővárosi és kerületi önkormányzat, valamint térségi önkormányzati szövetség)
20 küldött kapott meghívást szavazati joggal. A szövetség következő négy
esztendejét alapvetően meghatározó
eseményén a 179 küldött 82 százaléka vett részt március 29-én, Budapesten, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. Jelen voltak szép
számmal önkormányzati szakértők és
a sajtó munkatársai is. A Belügyminisztériumot Tállai András önkormányzati
államtitkár képviselte.

Tállai András
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Féloldalas párbeszéd
A küldöttgyűlés egyik fő rendeltetése volt,
hogy induljon meg a személyes párbeszéd
a kormányzat és az önkormányzati szféra között az önkormányzati rendszer átalakításáról. A polgármesterek széles körét hónapok óta foglalkoztatja a kérdés,
hogy milyen irányban kívánja átalakítani
a rendszert a kormányzat, és miképpen hat
mindez az önkormányzatok és az önkormányzás helyzetére. Ezért is előzte meg
nagy várakozás Tállai András államtitkár
hozzászólását.
Az államtitkár a küldöttek számára ös�szegezte mindazokat a törekvéseket, elképzeléseket és szándékokat, amelyekről
a sajtóból már értesülhettünk. (Lásd írásunkat a 8. oldalon.) A kormányzat képviselőjének részvétele a küldöttgyűlésen

Illés György
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nem tért el a korábbi gyakorlattól, ugyanis
az előadását követően alig maradt ideje a
hozzászólások meghallgatására és a válaszadásra. Így a településvezetők véleménye
csak részben hangozhatott el az államtitkár jelenlétében, de ígéretet kaptunk, hogy
minden felvetésre választ ad a minisztérium. Talán nem véletlenül gyakorolt önkritikát Tállai András: „Való igaz, hogy az
elmúlt hónapokban nem a párbeszéd jellemezte a kormány és az önkormányzati érdekszövetségek munkáját, leginkább
írásbeli javaslatokat kértünk, a katasztrófavédelmi koncepcióhoz, az Alkotmányhoz, vagy éppen a készülő önkormányzati
törvény koncepciójához. Igaz, hogy a munkának a következő szakaszában tervezzük
azt, hogy asztalhoz ülünk és megbeszéljük ezeket a dolgokat, de mindenképpen
szeretnénk megismerni az önök szövetségének, vezetőinek és ezáltal az önök véleményét is.”
A küldöttek felvetései és megjegyzései lényegében az önkormányzati problémák teljes körét átfogták. Illés György, Pilisszentlászló polgármestere tette fel a kérdést, hogy
mi lesz a kistérségek jövője? Úgy tapasz-

Lakatos István és Zsiros Sándorné

Helyzetkép
talja, hogy mivel jelentős az elbizonytalanodás egyes polgármesterek részéről, így
az együttműködés eddigi gyakorlata is sérül, ezért a kistérség illetve járás kérdésében mielőbb egyértelmű döntést kell hozni.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hivatali
munka járásokhoz szervezése következtében a lakosság a közigazgatási szolgáltatásokat nem kapja meg helyben. Ugyancsak
a kistérség problémáját feszegette Zsiros
Sándorné, Alsózsolca polgármestere, aki
kitért az összefogás szükségességére és
eredményeire, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy például a családsegítői
és a gyermekjóléti szolgálat ügyét nem lehet kistérségi szinten intézni, és törekedni kell a kistérségi bürokrácia csökkentésére is. Az ésszerűségre és az igazságosságra
hívta fel a figyelmet Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere, amikor a mikrotársulások erősítését szorgalmazta az indokolatlan kistérségi többletnormatíva helyett.
A járási rendszer visszaállításával kapcsolatban fejtette ki kritikai véleményét Tóth
Lúcia Kisrécse polgármestere, valamint sürgette a kiszámíthatóságot, mind a feladatellátásban, mind a finanszírozásban.

A közoktatási rendszer változtatásának
kérdéséhez is többen hozzászóltak. Így Fehér László, Celldömölk polgármestere az
állam és az önkormányzat osztott felelősségének veszélyeire hívta fel a figyelmet, és
szorgalmazta, hogy az iskolaigazgatókat a
jövőben is az önkormányzati képviselő-testületek nevezzék ki. A kinevezési jog megmaradása mellett érvelt Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere is, aki a települési
érdekek védelmének fontosságát is hangsúlyozta az ésszerű társulások működtetésének
támogatása mellett. Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere azt firtatta, hogy mitől
lesz olcsóbb a közoktatás, ha az állam növeli befolyását a finanszírozásban, míg Magai
Ágota, Becsvölgye polgármestere azt sürgette, hogy a közoktatás átszervezésnek közelgő határideje miatt már tudni kellene, hogy
hogyan változik a rendszer.
Ugyancsak egy bizonytalansági kérdésre hívta fel a figyelmet Rédai János, Kuncsorba polgármestere, amikor a szociális intézmények
egyházi tulajdonba adását említette.
A finanszírozás ügyében Beke Imre, Nádudvar polgármestere a helyi iparűzési adót
érintő változások iránt érdeklődött. Pásztor

Fehér László

Béla az iparűzési adó rendszerének átalakítása kapcsán felvetette, hogy a visszaosztásnál a leendő járásokat vegyék figyelembe a
kiegyenlítés során, ezáltal az egy térséghez
tartozó önkormányzatok együttműködése is
erősödne. Pécsi Sándor, Babarc polgármestere arra az igazságtalanságra mutatott rá, hogy
azok az önkormányzatok, amelyek takarékosan és felelősen gazdálkodtak, most nem jogosultak kiegészítő támogatásra. Danka Lajos,
Söpte polgármestere a hitelfelvétel tervezett
állami engedélyezési eljárása ügyében óvott a
bürokratizálódásból adódó veszélyektől. Pelle István, Nagykamarás polgármestere a hitelfelvétel korlátozásának tervezett időpontját szerette volna megtudni. A finanszírozási
rendszer átalakításához kapcsolódóan hívta fel Pap Tibor, Dévaványa polgármestere a
figyelmet arra, hogy az intézmények felújításához és a településfejlesztéshez szükség
volna külön alapot létrehozni az önkormányzatok számára.
A megváltozott közmunkaprogrammal
kapcsolatban fogalmazta meg kritikáját
Tihoff István, Mátyásdomb és módosító
javaslatát Kovács Tibor, Áporka polgármestere.

Zongor Gábor, Dietz Ferenc és Schmidt Jenő
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Sokak véleményét foglalta össze Sárhegyi
Judit, Szentbalázs polgármestere, aki az idő
múlására figyelmeztetett és sürgette, hogy az
átalakításra vonatkozó megoldás minél előbb
megszülessék, mert egy ponton túl már nem
lesznek önkormányzatok és nem lesz intézményhálózat, amit át kellene alakítani.

Tisztújítás – újítással
A küldöttgyűlés másik fontos feladata a
vezetőség megválasztása volt. A 19 megyei
tagozatvezető alkotta a jelölést előkészítő
bizottságot, melynek a TÖOSZ elnöki tisztére kiírt pályázatára ketten jelentkeztek.
Az elnökségre pályázó Dietz Ferenc szentendrei és Schmidt Jenő tabi polgármestert a
jelölést előkészítő bizottság március 24-én
meghallgatta, majd javasolta a jelölő bizottságnak, hogy mindkét kandidálót javasolja
a küldöttgyűlésnek. A meghallgatás egyik
fontos eredménye volt, hogy mindkét jelölt
egyértelművé tette: ha elnyeri a küldöttek
többségének bizalmát, örömmel dolgozna
együtt társelnöki minőségben a választáson

nem nyertes kollégájával. Ez a kölcsönösen
megtett és elfogadott ajánlat egyfajta garancia volt arra, hogy mindenki, aki szerepet
kíván vállalni a szövetség munkájában, az
teljeskörűen elkötelezett az önkormányzatiság ügye mellett és maga a stallum másodlagos számára.
A korábbi gyakorlattól eltérően a jelölést
előkészítő bizottság azt javasolta, hogy az
országos lefedettség érdekében legyen valamennyi megyei tagozatvezető egyben az
elnökség tagja is. A jelölő bizottság ennek
megfelelően terjesztette elő javaslatát, és
így zajlott le a jelölést követő választás is.
Minthogy csak az elnöki tisztség betöltéséért volt kettős jelölés, így a jelöltek személyes bemutatkozását és a kapcsolódó vitát
követően megtörtént a titkos szavazás. Végül Szegvári Ernőné, a szavazatszámláló bizottság elnöke bejelentette: 142-en adták le
szavazatukat és a 140 érvényes szavazatból
81-en Schmidt Jenő elnökké választását támogatták, így a szavazatok 57,86 százalékával ő lett a TÖOSZ új elnöke.

Molnár Gyula
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Kitüntetések – közjátékkal
A mostani tisztújító rendezvény sajátossága
volt, hogy a TÖOSZ-kitüntetések átadásában ezúttal három TÖOSZ-elnök is közreműködött.

A barátság dícsérete

A barátság nem kevesebb, mint valamennyi isteni
és emberi dolognak jóakarattól és szeretettől áthatott egybecsengése. Nem is tudom, adtak-e a halhatatlan istenek valami ennél kiválóbbat, a bölcsesség
kivételével. Egyesek elébe teszik a gazdagságot a barátságnak, mások az egészséget, sokan a gyönyöröket
is. Az utóbbiak azonban csak az oktalan állatokhoz
illenek, a többi javak pedig esendők és múlékonyak,
és nem is annyira az elhatározásunktól függenek,
mint inkább a vakszerencsétől. Akik azonban az
erényt tartják a legfőbb javuknak, helyesen gondolkoznak, hiszen éppen az erény szüli és foglalja magába a barátságot, amely semmiképpen sem lehet
el az erény nélkül.
A barátság kiváló férfiak között annyi előnnyel
jár, hogy alig tudom elmondani. Hogy is nevezhetnők életnek az olyan életet, amely nem pihenhet meg
egy jó barát viszonzott szeretetében? És mi édesebb,
mint ha van valakid, akivel miden dolgodat úgy beszélheted meg, akárcsak önmagaddal? Mi örömödet lelnéd a szerencsében, ha nem volna valakid,
aki éppen úgy örül neki, mint jómagad? A balsorsot
pedig nagyon nehéz lenne elviselni jó barát nélkül,
aki fájdalmadat még nálad is jobban átérzi.
A többi földi javak, amelyek kívánatosak előttünk, csak egyes célok elérésére alkalmasak, a gazdagság arra való, hogy használjad, a hatalom, hogy

tiszteljenek, a tisztségek, hogy dicsérjenek téged,
a gyönyörök, hogy élvezd őket, az egészség, hogy
mentes légy a fájdalomtól, és tested megfelelhessen hivatásának.
A barátság ezzel szemben számtalan dolgot magában foglal: az élet bármely helyzetében készen áll segítségedre, sohasem jön alkalmatlan időben, soha sincsen
terhünkre. Ezért szokták mondani, hogy a tűzre és vízre
sincs többször szükségünk, mint a barátságra. Hiszen a
barátság nemcsak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennük és részt kér belőlük.
A barátság tehát egyrészt igen sokrétű és nagy
előnyökkel jár, másrészt főleg azáltal múl felül minket, hogy jó reménységgel tölt el bennünket a jövőt
illetően, és nem engedi, hogy kedvünket veszítsük és
elcsüggedjünk. Aki igaz barátjára néz, mintegy saját énjét szemléli benne. Azért az, akinek jó barátai
vannak, távollétében is jelen van, akkor is bővelkedik, ha szükséget szenved, akkor is erős, ha gyengeség vesz erőt rajta. És ami még hihetetlenebb: holta
után is él, mert életben maradt barátainak tisztelete, emlékezése, gyásza kíséri. Ezért van, hogy
boldogok a megholtak, mert örökké élnek barátaik
emlékezetében, és dicsők az élők, mert a síron túl is
megtartották szeretetüket barátaik iránt.

Marcus Tullius Cicero

TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetésben részesültek: Madaras Attila, a Belügyminisztérium munkatársa, az önkormányzatok településüzemeltetési és fejlesztési tevékenységét szakmai elhivatottsággal és következetességgel segítő eredményes munkájáért. | Pöltl József Lászlóné, Csabrendek
körjegyzője önkormányzati-igazgatási vezetőként a közigazgatási szakmai tevékenység minőségének
javítása érdekében végzett több évtizedes következetes és eredményes munkájáért. | Varga Gyula, Vép
város volt polgármestere, a szövetség küldötteként, valamint településvezetőként az önkormányzatok
érdekében több mint egy évtizede végzett következetes és eredményes munkájáért.
TÖOSZTűzzománc Emléklap kitüntetésben részesült: a Falufejlesztési Társaság a vidék népességmegtartó képességét és a kistelepüléseken élők életminőségét, a lokális közösségek, emberi kapcsolatok erősítését támogató
munkájuk elismeréseként. | A Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete a falugondnokság társadalmi, szakmai erősödését, színvonalának és rangjának emelkedését szolgáló több mint egy évtizedes eredményes munkájukért.
A TÖOSZ aranygyűrűje kitüntetésben részesült: Lakatos István, Sirok község polgármestere, a szövetség elnökségi tagjaként, valamint településvezetőként az önkormányzatok érdekében több évtizede végzett következetes és eredményes munkájáért. | Zsiros Sándorné, Alsózsolca város polgármestere, a szövetség
női tagozatának vezetőjeként, valamint településvezetőként az önkormányzatok érdekében egy évtizede végzett következetes és eredményes munkájáért.

Kitüntetettek

Ezt követően a küldöttek megválasztották a szövetség tisztségviselőit és vezetőségét. Az új ciklusban három választott társelnök segíti a Schmidt Jenő elnök munkáját.
A térségi szempontokat is figyelembe véve
a Dunántúlt Oláhné Surányi Ágnes Velence
város, a Kelet-Magyarországot Kerekes Miklós Ajak község, míg Közép-Magyarországot
Dietz Ferenc Szentendre város polgármestere képviseli mint társelnök. A Felügyelő Bizottság elnökévé Pap Tibort, Dévaványa város
polgármesterét választották, aki 2008–2009
között egy évig már betöltötte ezt a tisztséget. A többi választott tisztségviselő viszont
új jelenlegi beosztásában.
A megújulás nem csupán a tisztségviselői karra jellemző, hanem az elnökségre is.
A korábbi elnökségből csupán hatan maradtak (a most társelnökké választott velencei Oláhné Surányi Ágnes, a még 2011.
december 31-ig hivatalból társelnök Tarlós
István, Budapest főpolgármestere, Zongor
Gábor főtitkár, valamint a korábbi elnökségi tag Dicső László, Alsómocsolád, Szilágyi Menyhért, Csorvás és Tóth József, Polgár
polgármestere), míg a Felügyelő Bizottságban Lakatos István, Sirok polgármestere – korábbi elnökségi tag – az egyedüli új
tag. A 14 tanácsnok közül mindössze ketten (az informatikáért felelős Borján Péter,
Kőszárhegy és az oktatáspolitikáért felelős
Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere) maradtak tisztségükben, a többiek újak
ebben a funkcióban. (Lásd a 4. oldalon a
TÖOSZ-vezetők névsorát.)
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A forgatókönyv szerinti események előtt szót
kért Varga László, Taktaharkány polgármestere, aki mintegy az ünnepélyes hangulatot fokozva felolvasott egy Cicero idézetet a barátság dicséretéről. (Lásd az 5. oldalon.) Majd egy
történettel folytatta, amely arról szólt, hogy a
TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
2010-es pályázatán Taktaharkány bár dicséretben és szerény elismerésben részesült, de az első helyezettnek járó egymillió forintos díjat a
szakmai zsűri Újbudának ítélte. Molnár Gyula, a nyertes kerület polgármestere, egyben a
TÖOSZ akkori elnöke telefonon felhívta taktaharkányi kollégáját és felajánlotta a díjjal járó összeget, mondván, hogy a taktaközieknek
nagyobb szükségük lehet arra, mint a főváros legnagyobb kerületének, sőt még egymil-

Mea culpa

A TÖOSZ és folyóirata, az ÖNkormányzat időszakonként visszatér a több ciklusban szolgáló polgármesterek teljesítményére. Így tettünk
akkor is, amikor a legalább húsz éve a településüket szolgáló polgármesterekről készítettünk
összeállítást. Az ÖNkormányzat 2010. szeptemberi számában 576 olyan polgármestert soroltunk fel, akik 1990. szeptember 30-tól húsz éven
keresztül folyamatosan elnyerték a választók
bizalmát. Sajnos, az összeállításunk pontatlan volt,
ugyanis hiányzott a felsoroltakból Mester Lászlóné,
Telkibánya polgármestere. Erre most a tisztújító küldöttgyűlésen derült csak fény, ugyanis a polgármester mint küldött nem kapta meg a TÖOSZ-elnökség
elismerő oklevelét, és erre az ülés után csendesen felhívta a főtitkár figyelmét. Természetesen ott és akkor már nem lehetett a hibát kijavítani, viszont az elismerés és köszönet mindenképpen megilleti őt, aki
immáron több mint húsz esztendeje elhivatottan és
kitartóan szolgálja Telkibánya lakosságát és mindent
megtesz annak érdekében, hogy az Abaúj-Hegyközi hajdan volt bányaváros, a ma is kedvelt turisztikai
célpont a nehéz körülmények ellenére fennmaradjon,
gazdagodjon. Köszönet érte!
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lió forinttal megtoldotta a támogatást. A gyors
ajándékozásnak akkor – a parlamenti választási kampány ellenére – semmilyen sajtóvisszhangja nem volt, mivel Molnár Gyula úgy ítélte
meg, hogy nem a nyilvánosság a fontos, hanem a segítségnyújtás. A támogatásból vásárolt korszerű szivattyúnak köszönhetően Taktaharkány sikeresen tudott védekezni a belvíz
ellen. Mindezért mondott köszönetet az önkormányzatok közössége előtt Varga László polgármester Molnár Gyulának, a TÖOSZ
volt elnökének.
A TÖOSZ elnöksége 2010. szeptember 30-án
elismerő oklevélben részesítette mindazon polgármestereket, akik a rendszerváltozást követően öt önkormányzati ciklusban folyamatosan
szolgálták településük és a magyar önkormányzatok érdekét. Az elismerő oklevelek átadására, mint ahogy arról lapunkban korábban már
tudósítottunk 2010. október 19-én került sor
Budapesten, a Fővárosi Közgyűlés Dísztermében. Az érintett TÖOSZ-küldöttek közül, akkor többen nem tudták átvenni az elismerést,
így Molnár Gyulától és Szilágyi Menyhért megbízott elnöktől most vette át az elismerést Bajusz Istvánné, Nagyhegyes, Dicső László, Alsómocsolád, Lénárt Dezső, Etes és Nagy István,
Pácsony polgármestere.
Az előző ciklust lezárva, de a folytonosságot megjelenítve adta át a 2011. évi TÖOSZ
kitüntetéseket a szövetség megbízott elnöke,
Szilágyi Menyhért és az újonnan megválasztott elnök, Schmidt Jenő.

Gyorsan, határozottan
A TÖOSZ új elnöke megválasztását követően
számos országos és helyi médiának adott interjút. Megszólalásainak legfőbb üzenete az
volt, hogy az önkormányzatok napról napra
élnek, ezért a sürgető átalakítás során érdemi
párbeszédre van szükség a kormányzattal.

www.toosz.hu

Az új elnök gyorsan és határozottan reagált
az önkormányzatiságot érintő aktuális társadalompolitikai kérdésekre. (Lásd a 6. oldalon
az Őrizzük meg településeink önállóságát, biztonságát és nyugalmát! című, illetve a Nincs
továbbhárítás! című sajtóközleményt.)
Előbb a TÖOSZ tisztségviselői osztották
el egymás között a munkát, majd az elnökség is kialakította munkarendjét, hogy az
eddigieknél összehangoltabb és határozottabb érdekképviselet valósulhasson meg. A
munka során a társelnökök szoros együttműködést alakítanak ki a tanácsnokokkal,
míg a megyei tagozatvezetők a küldötteken
keresztül és közvetlenül is szervezik a tagságot a megyékben, kistérségekben. Tekintettel arra, hogy a kormányzati lépések meglehetősen gyorsak, és az érdemi egyeztetések
egyelőre váratnak magukra, így különösen
fontos az önkormányzati érdekek gyors, határozott, következetes és szakszerű megjelenítése, képviselete.
A TÖOSZ elnöke levélben kezdeményezte a miniszterelnökkel való személyes találkozót, mert szükséges lenne az egyeztetés az
önkormányzatiság jövőjét érintő legfontosabb
kérdésekről. A levél szerint jelenleg nem ismertek még a kormányzati elképzelések, így
a polgármesterek és önkormányzati vezetők
helyzetét tovább rontja a nagyon nehéz gazdasági körülmények mellett a jövőt illető bizonytalanság is. Fontos, hogy a társadalom
jelenlegi átalakítási folyamatában a helyi önkormányzatok és azok vezetői támogatói és
partnerei legyenek a kormányzatnak. A helyi
önkormányzati rendszer sikeres átalakítása
csak az érintettek véleményének megismerése, tevékeny közreműködése révén lehetséges, amely csak a nemzeti együttműködés
rendszerében valósulhat meg, hangsúlyozta
a szövetség elnöke.

Helyzetkép
Őrizzük meg
településeink önállóságát,
biztonságát és nyugalmát!

Sa j tóközlemények

Az első elnökségi ülés
Az első új összetételű elnökségi ülésen, 2011.
április 27-én, az elnökség kialakította a tisztségviselők és a különféle funkciót betöltő vezetők közötti munkamegosztást, annak érdekében, hogy a TÖOSZ érdekvédelmi szerepe
erősödjön, bővüljön a szövetséghez tartozók
köre és a munka hatékonysága. A TÖOSZ hálózatának kiszélesítése érdekében az elnökség
kezdeményezte az alpolgármesterek és a jegyzők fórumának létrehozatalát, a nyugdíjas polgármesterek támogató körének megszervezését. Az elnökség elhatározta, hogy létrehozza
a Polgármesterek Klubját az önkormányzati
vezetők és hálózatok kapcsolattartásának fórumaként.
Az elnökség két témakörben is élt felterjesztési jogával. Egyrészt felterjesztéssel fordult Czomba Sándorhoz, a foglalkoztatáspolitikáért felelős
államtitkárhoz, hogy az önkormányzatok által
megfogalmazott kérdésekre adjon választ, és
kezdjen tárgyalásokat az országos önkormányzati szövetségekkel a szükséges változtatások
előkészítése érdekében. Másrészt felterjesztéssel fordult Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszterhez, hogy vizsgálja felül
a népesség-nyilvántartással összefüggő adatszolgáltatás ingyenességének megszüntetéséről
szóló döntést, s a kormányzat a továbbiakban
is ingyenesen szolgáltassa a szükséges adatokat
valamennyi önkormányzat számára a kötelező feladatok ellátásához. Az elnökség foglalkozott a polgármesteri korengedményes nyugdíj
tervezett megszüntetésével, és megerősítette
korábbi álláspontját: mindent megtesz annak
érdekében, hogy a mostani ciklust érintően ne
lehessen változtatni a kedvezmény módján és
mértékén. Ugyancsak mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy a polgármesterek egzisztenciálisan ne kerülhessenek bizonytalan
és méltatlan helyzetbe. 
◆

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Szebb Jövőért
Polgárőr Egyesület kihasználva a
hátrányos helyzetben lévő – többségében romák lakta – településeken meglévő szociális feszültségeket, jelenlétükkel veszélyeztessék
az ott élők nyugalmát.
Mint az a sajtóhírekből ismert, Hajdúhadházán szellemiségében a Jobbikhoz köthető polgárőrség felügyelné
két hétig a rendet. Korábban a Szebb
Jövőért Polgárőr Egyesület tartott már
közrendvédelmi akciót Gyöngyöspatán is. Hajdúhadházi jelenlétüket a
rendőrség munkájának segítésével,
ennek fontosságát pedig az egyre növekvő lopásokkal és betörésekkel in-

Nincs továbbhárítás!
Pintér Sándor döntése alapján legkésőbb december végéig hozzájuthatnakjárandóságukhozmindazok
a tűzoltók, akik 2004. május 1-je és
2007. december 31-e között túlszolgálatot teljesítettek. A miniszter által vállalt kötelezettség 6,5 milliárd
forintot jelent a költségvetés számára. A kérdés csak az: ki fizeti ki
a hivatásos tűzoltókat?

dokolják. „Egy hétig biztosan kiemelt
járőrözés lesz, utána még egy hétig
emelt készenlét. A cél a rendőrség
megerősítése és a közbiztonság javítása. Akinek van félnivalója, az féljen.
Akinek nincs, annak semmi oka rá, hiszen nem azért vagyunk itt, hogy félelmet keltsünk, hanem azért, hogy a
rendet a rendőrséggel együtt fenntartsuk” – nyilatkozta Rubi Gergely jobbikos országgyűlési képviselő.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége azzal egyetért,
hogy „akinek félnivalója van, az féljen”. De! Ha indokolt a megerősített
járőrözés, az csakis a rendőrség dolga lehet, ugyanúgy, ahogy a bűnt elkövetők felelősségre vonása is csak
a rendőrségre tartozik!
Semmiképpen sem fogadható
el, hogy önhatalmúlag, félkatonai
szervezetek járőrözzenek egy-egy
településen, félelemben tartva gye-

rekeket és felnőtteket egyaránt.
Tiltakozunk az ellen, hogy a települések ilyenfajta megszállása veszélyeztesse az önkormányzatok
autonómiáját. Hibás jogi helyzetnek tartjuk, hogy az önkormányzat
polgármesterének és képviselő-testületének tudta és akarata nélkül
a településeken ilyen „civil szervezetek” felügyelhessék a rendet. A
rend fenntartása csakis a rendőrség feladata!
A TÖOSZ követeli a kormánytól és
a jogalkotó parlamenttől, hogy szüntesse meg ezt az állapotot, mert holnapután majd a budai vár alatt masíroznak hasonló szervezetek.
Őrizzük meg településeink önállóságát, biztonságát és nyugalmát!

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége felhívja a
belügyminiszter figyelmét arra,
hogy az önkormányzatok képtelenek kifizetni az állami alkalmazásban lévő tűzoltók elmaradt túlóradíját, örülnek, ha bért
tudnak fizetni a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek.
A hivatásos tűzoltók az állammal „szerződtek”, így az államnak
kell rendeznie a járandóságok ki-

fizetését, nem pedig a települési önkormányzatoknak.
A TÖOSZ azt javasolja a kormánynak, hogy ne halassza tovább az állami alkalmazásban lévő tűzoltóknak hat éve ígért, elmaradt pótlékok
kifizetését, hanem a BKV, illetve a
MÁV adósságrendezésére szánt ös�szegéből végre rendezze azt.
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Budapest, 2011. április 13.
 Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

Budapest, 2011. április 15.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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Mindenütt maradnak az önkormányzatok

A TÖOSZ tisztújító küldöttgyűlésén Tállai András,
a Belügyminisztérium államtitkára az önkormányzati rendszer átalakításáról tartott előadásában
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy azok az
elképzelések, amelyeket ismertet, nincsenek kőbe vésve, a program végrehajtásához a politika
támogatása szükséges.
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt
20 évben kialakult önkormányzati rendszer értékeit meg kell őrizni, ugyanakkor nem kerülhető
el a rendszer korszerű átalakítása. Tállai András szerint az nem járható út, ahogy az elmúlt
nyolc évben az önkormányzatok eladósodtak,
a települések jelentős része adósságcsapdában
vergődik. A mai napig nem ismert, hogy valójában mennyi az önkormányzatok teljes adósságállománya, és hogy a kötvényekre milyen hatással van az ingadozó árfolyam. Ma még azt
sem lehet tudni, hogy maga az önkormányzati
rendszer mennyi adósságot termel.
A kormány alapvető célja egy olyan rendszer
kialakítása, amely nem termel működésbeli hiányt az önkormányzatoknál. Az államtitkár az
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oktatásról, az egészségügyről és az államigazgatásról szólva megerősítette azokat a híreket, miszerint újraszabályozzák a feladatellátást.
A közoktatás területén az állam nagyobb
szerepet vállal. A jövőben az állam vállalná
a személyi jellegű kiadások fedezését, ezzel
együtt a szakmai irányításban is részt venne.
Ez a változás érintené az intézményvezetők kinevezését is, persze az önkormányzatok egyetértési jogával. Az intézmények működtetése
továbbra is önkormányzati feladat maradna.
Bizonyos állami feladatok ellátására a középszintű járási hivatalok létrehozását tervezi
a kormányzat (építésügy, gyámügy, okmányiroda stb.). Az önkormányzatok jó működéséhez fontos lesz, hogy a járási kormányhivatalokkal megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki.
Tállai András cáfolta azt a hírt, hogy csökkentenék az önkormányzatok számát. A közszolgáltatás megszervezése továbbra is az önkormányzatok feladata marad – hangsúlyozta.
A polgármesteri összeférhetetlenségről. Az
államtitkár szerint ez a kérdés már eldőlt, ezt a közvélemény már elrendezte. A következő ciklustól
polgármester már nem lehet országgyűlési képviselő, épp ezért meg kell találni azt a legmegfelelőbb
formát, amelyben az önkormányzatok érvényesíteni tudják érdekeiket a törvényhozásban.
A finanszírozási rendszer átalakításáról. Az önkormányzati államtitkár szerint a
finanszírozási rendszer átalakítása elkerülhetetlen, ezért jól ellenőrzött, számon kérhető finanszírozási rendszert dolgoznak ki.
A jövőben az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését az erős állami felügyelet váltja
fel. Szigorítanák és szabályoznák a hitelfelvételt is – ez nem idegen gyakorlat Európában –
nyomatékosította mondanivalóját Tállai And-
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rás. Előadása végén ismét hangsúlyozta, hogy
az általa elmondottak nem tekinthetők végleges megoldásnak, mindehhez politikai akarat szükséges.
A kormány az idei költségvetésben adósságkezelésre 31 milliárd forintot különített el. Ez működésbeli problémák kezelésére szolgál, beruházásra
felvett hitelek kezelésére nem fordítható. Az államtitkár elismerte, hogy ez valóban csak egy gyors
segítség, a problémát nem oldja meg. Ezért olyan
önkormányzati rendszert kell kialakítani, amely
nem a problémákat, az adósságot és a hiányt halmozza, hanem a vállalt feladatokat meg tudja valósítani, és azt a helyi közösségek szolgálatába tudja állítani, az emberek javára fordítani.
Az államtitkár a TÖOSZ támogatását kérte
a kormány önkormányzati rendszer átalakítását célzó törekvéseihez. Ugyanakkor elismerte,
hogy az önkormányzati érdekszövetségekkel ez
ideig csak írásban egyeztettek, és ígéretet tett
arra, hogy a közeljövőben személyes egyeztetéseket kezdeményeznek.

A parlamentben hallottuk
Tállai András április elején egy szocialista
képviselőnek a XXI. századi önkormányzatokra vonatkozó napirend előtti felszólalására reagálva felolvasta az Alaptörvény 31.
cikkét, miszerint: „Magyarországon a helyi
közügyek intézése és a közhatalom gyakorlása érdekében önkormányzatok működnek.” Tehát Magyarország minden településén, még a 13 fős Zala megyei Iborfián is
van és lesz önkormányzati demokrácia; lesz
polgármester, képviselő-testület, a helyi
közügyeket továbbra is a helyiek gyakorolják – mondta a belügyi államtitkár.

Helyzetkép

Magyarország Alaptörvénye | A helyi önkormányzatokról szóló fejezet

32. cikk
➊ A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a rendeletet alkot;
b határozatot hoz;
c önállóan igazgat;
d meghatározza szervezeti és működési rendjét;
e gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillet ő jogokat;
f	meghatározza költségvetését, annak alapján
önállóan gazdálkodik;
g e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;
h dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;
i önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;
j a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől
tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;
k szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre,
feladat- és hatáskörében együttműködhet más
országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet
nemzetközi önkormányzati szervezetnek;
l törvényben meghatározott további feladat- és
hatásköröket gyakorol.
➋ Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati
rendeletet alkot.
➌ Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal
nem lehet ellentétes.

➍ A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal
az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja,
kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
➎ A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság
által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság
a fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi
önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei
kormányhivatal vezetője alkossa meg.
➏A
 helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja.
33. cikk
➊A
 helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit
a képviselő-testület gyakorolja.
➋ A helyi képviselő-testületet a polgármester
vezeti. A megyei képviselő-testület elnökét
a megyei képviselő-testület saját tagjai közül
választja megbízatásának időtartamára.
➌ A képviselő-testület sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint bizottságot választhat, és hivatalt hozhat létre.
34. cikk
➊ A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekébe n együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi
önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek
ellátásához azokkal arányban álló költségvetési,
illetve más vagyoni támogatásra jogosult.
➋ Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását.
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➌ A polgármester és a megyei képviselő-testület
elnöke önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló
kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is elláthat.
➍ A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletét.
➎ Törvény a költségvetési egyensúly meg őrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását
feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti.
35. cikk
➊ A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános
és egyenlő választójog alapján, közvetlen és
titkos szavazással, a választó k akaratának
szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon
választják.
➋ A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket sarkalatos törvényben meghatározottak szerint öt évre választják.
➌ A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának napjáig tart. Jelöltek
hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik
az időközi választás napjáig. A polgármester
megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.
➍ A képviselő-testület – sarkalatos törvényben
meghatározottak szerint – kimondhatja feloszlását.
➎ A z Országgyűlés a Kormány – az Alkotmánybíróság véleményének kikérését követően előterjesztett – indítványára feloszlatja
az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet.
➏ A feloszlás és a feloszlatás a polgármester
megbízatását is megszünteti.
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(Megjelent a Magyar Közlönyben 2011. április 25-én)

31. cikk
➊ Magyarországon a helyi közügyek intézése és
a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek.
➋ A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyről törvényben meghatározottak
szerint helyi népszavazást lehet tartani.
➌ A helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
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Nem
Szerző: Lőrincz Sándor újságíró

A március 29-i tisztújító
küldöttgyűlésen
titkos szavazással
Schmidt Jenőt,
a Somogy megyei Tab város
polgármesterét
választották meg
a TÖOSZ új elnökének.
A frissen megválasztott elnök,
aki korábban a TÖOSZ
felügyelőbizottságának
elnöke volt , székfoglaló
beszédében kiegyensúlyozott
jogszabályokat kívánt
az önkormányzatoknak,
hogy ne a villanyszámlák
kifizetésén főjön a fejük,
s azt, hogy minden évben
legyen saját fejlesztési forrásuk
a településeknek.
A legfontosabbnak azt tartja,
hogy a falvakban,
városokban boldogok
legyenek az emberek,
hiszen nem véletlenül
választották lakóhelyüknek
az adott települést.
Ígéri, ezért megpróbál
mindent megtenni
a TÖOSZ élén.
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viselhetünk álarcot!
– Mennyire gyakori, hogy egy kisváros első emberét választja elnökül az ország legnagyobb önkormányzati érdek-képviseleti
szervezete?
– Volt már rá példa. Kistelek polgármestere Ott József, 1991 és 1999 között töltötte be a
TÖOSZ elnöki tisztségét.

– A Tabon rendezett megyenapi ünnepi közgyűlésen tréfásan azt mondta Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke: hiszi,
hogy Tabon is áll majd egyszer egy szobor;
Schmidt Jenő polgármester szobra, amely egy
diplomatatáskás alakot formáz, s a talapzatára az lesz rávésve: ő is ugyanazt akarta, mint mindenki más, csak egy kicsit jobban. Mit szeretne jobban tenni, mint polgármester társai?
– A polgármesterség ma már szakma. Bárki
gondolhatja azt, hogy elindulok, és majd megválasztanak. Ez nem ilyen egyszerű! Sok dolgot kell
tudnia a település első emberének ahhoz, hogy jól
képviselje az adott falu, nagyközség vagy város érdekeit. Főleg most, amikor nagy a pénzhiány.
– Ön bankárként is dolgozott, bizonyosan
ért a pénzügyekhez. Egy időben tagja volt
a Somogy Megyei Közgyűlésnek, és a pénzügyi bizottságot vezette, de a jogi és önkormányzati bizottság tagjaként is elmondhatta a véleményét.
– Talán értek a pénzügyekhez. 2002-ben is
egyértelmű volt, mennyit költhetünk egy-egy
óvodásra, iskolásra, s hogy ki tudjuk fizetni a számlákat. A településvezetőknek igencsak tisztában kell lenniük a támogatások-

kal, pályázatokkal, a közbeszerzés módjával.
A kompromisszumkészség ugyancsak fontos
jellemzője a polgármesternek; a diktátortípusú emberek nem tudnak jó eredménnyel működni ebben a rendszerben.
– Integráló típusú személyiségnek tartja magát?
– Bizonyos kérdésekben az vagyok, bizonyos
kérdésekben nem. Elég önfejűnek vélem magam, de ha meg tudnak győzni, akkor hajlandó
vagyok elfogadni mások véleményét, és teljes
mellszélességgel a jó ügy mellé állok. A kommunikációs készség legalább ennyire fontos
ismérve a polgármesternek; ki kell állni, tudni kell beszélni. Egy polgármester nem siránkozhat. Legyen irányítási tapasztalata, de az
sem árt, ha jártas a jogban, a műszaki dolgokban. Hiába a kollektív döntés egyes kérdésekben, mindenképpen a polgármester viszi el az
esetleges „balhét”.

– Szükséges-e, hogy a polgármesternek legyen felsőfokú végzettsége?
– Jó, ha van, de az önkormányzatiság nem diplomafüggő. A földön való két lábon állás a legfontosabb, valamint a józan paraszti ész.
– Bizonyos dolgok nem a pénz függvényei,
hiszen olykor-olykor csupán ötletet, szépérzéket, némi társadalmi munkát, összefogást várnak el az elöljárók a település polgáraitól...
– A végén mégis oda lyukadunk ki, hogy
fizetni kell. Kultúrára, művészetre, sportrendezvényekre, a nyugdíjasklubra és a civil szervezetek programjaira…
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– A TÖOSZ a legjelentősebb érdek-képviseleti szervezet; több mint 1600 települést tömörít. Mi lesz a többiekkel?
– A parlament szerencsére ezt a kérdést elrendezte. Városnak és megyei jogú városnak ugyanazt a feladatot kell ellátnia. Utóbbiból huszonhárom van, a feladat szinte azonos. A Megyei
Önkormányzatok Országos Szövetsége csupán
19 megyét tömörít, így velük talán könnyebb lesz
az együttműködés, mint ahogy a kisvárosok szövetségével is, amelynek 223 tagja van. Rajtuk kívül
szövetségbe tömörül a főváros és a kerületek.
– A főváros jelezte, hogy tavasszal kilép
a TÖOSZ-ból.
– Így is a TÖOSZ marad a legnagyobb önkormányzati érdekérvényesítő szövetség, s a
kormány vele számol.
– Mit tehet a TÖOSZ az aprófalvakért, s mit
a jelentősebb lélekszámú városokért?
– Mindenekelőtt véleményezési jogköre van
mindenben, így a TÖOSZ állásfoglalásaira a
kormányüléseknek is figyelemmel kell lenniük.
Szerencsére erre nálunk megvan a kiváló szakembergárda; az egészségügytől kezdve az oktatáson és a szociális területeken át a szemétszállításig. Partnerei s nem ellenlábasai szeretnénk
lenni a kormánynak – a valós önkormányzati
életből hozva tapasztalatainkat, meglátásainkat. Az a célunk, hogy az önkormányzati működés finanszírozható legyen. A TÖOSZ pedig
arra buzdítja tagjait, hogy minél jobban tudják képviselni közös dolgainkat. Nem egyszerűen a megmaradás a cél, hanem az, hogy az
önkormányzati rendszert hogyan lehet fejfá-
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jás nélkül folyamatosan működtetni, és ne találjuk szembe magunkat naponta adósságrendezési eljárással Azt tapasztalom, hogy minden
rendszerben van kilengés, jó is, rossz is. Biztosan akadnak olyan települések, amelyek azért
mentek-mennek csődbe, mert rosszul gazdálkodott a testület, és a polgármester nem odavaló volt. De amikor 2000 önkormányzat van
bajban, akkor nem ez a gond.
– Friss elnökként már két ízben hallatta
hangját. Az egyik alkalommal a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület hajdúhadházi járőrözése kapcsán adott ki közleményt, melyben nyomatékosította, hogy a megerősített
járőrözés kizárólag a rendőrség dolga, s felemelte szavát a hivatásos tűzoltók jogosan
megítélt járandóságának kifizetése érdekében is…
– Azért tartjuk fontosnak megfogalmazni a
véleményünket, mert előfordulhat az, hogy ami
ma még csak egyes településeket érint, az holnapután az egész önkormányzati rendszerre kiterjed, és így országos problémát jelent. Tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy – kihasználva a
hátrányos helyzetben lévő, többségében romák
lakta településeken meglévő szociális feszültségeket –, félkatonai szervezet masírozzon bárhol is az országban. A rendőrségnek kell biztosítania a rendet.
A tűzoltók ügyében jogerős végzés van, ennek ellenére évek óta nem juthatnak hozzá jogos jussukhoz, miközben a BKV-nak adósságrendezésre 300 milliárd forintot ad a kormány.
Ez meglehetősen visszatetsző, ezért javasoltuk,
hogy ebből a pénzből rendezzék a tűzoltók elmaradt járandóságát. Egyébként a jövőben is
minden olyan ügyben meg fogunk szólalni, ami
érinti a településeket, az önkormányzatok pénztárcáját, s pontosan meghatározzuk, mit melyik
tételből lehetne finanszírozni.
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– Hogy látja, mely önkormányzati területek
sérültek az elmúlt években?
– Sérült minden olyan feladat, amely a közszolgáltatáshoz köthető, mert nem tudták tartani
pozíciójukat az önkormányzatok. A vízművekbe, a szennyvízbe, a hulladékelhelyezésbe más
tőkét kellett bevonni, és ott bizony elmaradhatatlan az árdrágulás. Hiszem, hogy az oktatás,
az egészségügy, a szociális ellátás terén előbbre
lehet jutni, de az nem megy, hogy az állam csupán 50-60 százalékban járul hozzá a finanszírozáshoz, a különbséget ugyanis nem tudjuk előteremteni, hiszen nem szedünk be annyi adót.
– A készülő önkormányzati törvény, illetve
a különféle ágazati törvények talán segítik
majd a tisztánlátást.
– Mindegyik ágazati törvény a saját malmára hajtja a vizet, pedig szerintem az lenne
a szerencsés, ha a meghatározott összegből el
lehetne látni az előírt feladatot. Jelenleg 1200
milliárd forintos hitelállománya van a magyar
önkormányzatnak, s abból 700 milliárd a működésre fordítódik. Ez nem jó így.
– Tab meghatározó település a Koppány-völgyi kistérségben. Több példaértékű kezdeményezéssel is előrukkoltak. Mire
a legbüszkébb?
– Oktatási és szociális területen huszonöt
település ügye fonódott össze; ennyi tagja van
a társulásunknak, s így láthatjuk el közösen,
ráadásul viszonylag jó színvonalon a szociális
és az oktatási feladatokat. A szociális étkeztetés, a gyerekvédelem és még számos más,
fontos terület ügyét. Ezek a Tab környéki apró falvak önállóan képtelenek lennének megfelelni a törvényi szabályozásnak, közösen viszont képesek vagyunk rá. Igaz, legalább három
évet vett igénybe az előkészítés; így juthattunk
el odáig, hogy a jelenlegi normatíva szerint a
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legkevesebb önkormányzati hozzájárulással
végezhessük feladatainkat. Az oktatás területén is forintosítottunk. Mindig a gyereklétszámhoz igazítottuk a teendőket.
– Azért arról se feledkezzünk el, hogy a racionalizálás meglehetős vérveszteséggel járt!
– Minden ilyen jellegű átalakítás vérveszteséggel jár. 2002-ben például nyolcvanöt fővel csökkent az önkormányzati fenntartású intézmények
létszáma. Ez óriási leépítés volt az ötezres lélekszámú Tabon, de bebizonyosodott, hogy a rendszer az elbocsátottak nélkül is remekül működik.
Egy erős kezű vezetőnek a rossz, a kellemetlen lépéseket is vállalnia kell. Az a tapasztalatom, hogy
a polgármesteri munka 3 százaléka szól csak az
igenről, 97 százaléka a nemről. Azért apró örömök is adódnak; egy-egy ünnepi műsor, felújított
ingatlan átadása, ám a többi nap – daráló.
– Rendkívüli mértékben polarizálódott a
magyar társadalom, és ez nyilván érzékelhető a testületek összetételében is. Van, ahol
– légyen szó nemes, a település jövőjét meghatározó ügyről – csak azért sem szavaz igennel a képviselő.
– Ez létszám- és testületfüggő.
– És polgármesterfüggő is.
– Azon a településen, ahol mindenki ismer
mindenkit, nem viselhetünk álarcot. Teljesen
mindegy, hogy milyen színű az első ember, vagy a
képviselők serege, a polgárok azt nézik, mit mondanak, hogyan döntenek. Ha valaki vezetőként
túl tud lendülni ezen, akkor nincs gond.
– Nem vágyik parlamenti székbe?
– Nem. Talán akkor esnék gondolkodóba,
ha kisebb lenne a parlamenti létszám, mert akkor szerintem ugrásszerűen megnőne a honatyák ázsiója.
◆

Helyzetkép
Az önkormányzatok eladósodottságáról

Miután a parlament kétharmados
többséggel elfogadta Magyarország
Alaptörvényét és Schmitt Pál köztársasági elnök húsvét hétfőjén aláírta azt,
semmi okunk nincs abban kételkedni,
hogy a közeljövőben megszületik az a
helyi önkormányzatokat érintő sarkalatos törvény is, amely – többek között
– jelentősen beszabályozza az önkormányzatok hitelfelvételét. Erre utal az
Alaptörvény helyi önkormányzatokról
szóló 34. cikk vonatkozó része, miszerint: „Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy
más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti”. Tállai András belügyi államtitkár korábbi nyilatkozatában úgy
fogalmazott, hogy az önkormányzatok hitelállományának valódi mértéke még nem ismert, ennek felmérése folyamatban van.
Elemző összeállításunk elkészítésével
mi is szerettünk volna kórképet rajzolni
az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről, megnézni, hogy valójában mennyi
az annyi? Nem állítjuk, hogy adataink teljesek, mivel jelenleg sajnos hazánkban
a közszektorra nézve nincs olyan információs rendszer, ahol naprakész adatokból lehetne meríteni (Lengyelországban
ez természetes). Így azokból a fellelhető
forrásokból dolgoztunk, amelyek számunkra elérhetőek voltak. Ez az oka annak, hogy elemzésünk során kénytelenek
voltunk két évvel korábbi adatokat is figyelembe venni.
A végeredményt nézve elemzésünk tanulságos, a kórkép ijesztő.

Vészjósló számok
Készítette: Gazsó István, Kovács Róbert és Sipos Ivett, a Helyi Obszervatórium munkatársai
Az önkormányzatoknál felgyülemlett adósságtömeg, amely mostanra már az államháztartás makroszámait, a konvergenciaprogram teljesítését fenyegeti, 2007 második fele és 2009 első fele között
alakult ki. Legnagyobb részt 2008-ban, amikor néhány hónap alatt bocsátottak ki az önkormányzatok nagyon jelentős mennyiségű kötvényt.
Ez a kötvénytömeg nem közvetlenül hatott
az önkormányzatok eladósodottságára, mert
– például – egy része korábbi hiteleket, adósságot váltott ki. Az önkormányzatok összességében 2005–2009 között 281 milliárd forint
adósságnövekményt halmoztak fel. A legnagyobb növekmény nem a kötvénykibocsátásokkal leginkább érintett 2008-as évre tehető,
hanem a folyamat első negyedét érintő 2007-es
évre. E mellett 2006-ban és 2008-ban hasonlóan 150 milliárd forintot valamelyest meghaladó adósságnövekedést észleltünk.
Maga az eladósodás nem azonos módon érintette az önkormányzatokat. Összességében a legtöbb
adósságnövekmény a kisebb városokban keletkezett (214 milliárd forint), és ettől csak kismértékben marad el a megyei jogú városok adósságnövekménye (187 milliárd forint). E két csoport mellett a
megyei önkormányzatok is 100 milliárd forintot
meghaladó mértékben járultak hozzá a rendszer
eladósodottságának növekedéséhez.
Ezek az összegek azonban csak azt a tömeget mutatják, amellyel egy-egy önkormányzati
szegmens hozzájárul az összes adóssághoz, de
eltakarják az önkormányzatok tényleges eladósodottságát. Ez utóbbit sokkal jobban mutatja
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az egy lakosra eső adósság mennyisége, amely
mérettől és számosságtól függetlenül összehasonlítható. Ennek alapján a megyei jogú városok eladósodottsága (91,4 ezer forint/fő) negyedével több mint a második helyezett kisebb
városoké (69,1), és több mint kétszerese a harmadik helyezett Fővárosi Önkormányzaténak
(43,6 milliárd forint/fő). Itt természetesen továbbra sem a teljes adósságállományról beszélünk, csupán a 2005–2009 közötti adósságnövekményről. Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy
a 2005 előtti adósság jelentéktelen volt a maihoz képest, gyakorlatilag elhanyagolható a hatása, így kis leegyszerűsítéssel az itt vizsgált
adósságnövekményt a teljes adósságállománynak is tekinthetjük.
Fontos ismerni az önkormányzatok érintettségét is. Az adósságot fölhalmozó önkormányzatok aránya 2008-ban nem érte el az önkormányzatok felét: 1526-ot érintett a 3194-ből
(48%). 2008-ban a legnagyobb városoknak, a
fővárosnak és kerületeinek már kivétel nélkül
volt adóssága, és egy kivételével a megyék is vettek fel hiteleket, bocsátottak ki kötvényt. Ezen
közben a legkisebb települési körben, a községek esetében csak 41 százaléknak van valamilyen adóssága. Az eladósodott önkormányzatok
aránya egyenesen arányos a településmérettel:
minél nagyobb a lakosságszám, annál nagyobb
az eladódottság.
Akárcsak az adósság növekménye a
2005–2009-es időszakra az adósságállomány is
a megyei jogú városok esetében mutatta a leg-
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magasabb egy lakosra eső értéket. Ezen belül a 3.
táblázat adatai jól mutatják, hogy a megyeszékhelyi ranggal nem rendelkező, kisebb megyei jogú
városok (5 a 23-ból) fajlagos adóssága mintegy 50
százalékkal (153 ezer forint/fő) meghaladja a megyeszékhelyi rangúakét (103 ezer forint/fő). Az
adósságállomány még meglehetősen magas a kisebb városokban (94 ezer forint/fő) és a Fővárosi
Önkormányzat (82 ezer forint/fő) esetében.
Az adósságállományt tehát az önkormányzatok kisebbik fele hozta létre. Amikor az „eladósodottságot” igyekszünk megítélni, akkor a
tisztán vett érintettség mellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy a felvett hitelek ténylegesen mekkora terhet jelentenek az adott önkormányzat számára. Összességében az adósság
szintjét közepesnek tekinthetjük, amennyiben

a saját bevételek 25 százaléka körüli mértékű
eladósodottságot jelent. A településtípusok szerinti vizsgálat alapján a korábban tapasztaltakhoz képest megfordul a helyzet. Az adósságállomány a községek esetében nagyobb terhet
jelent, különösen, ha csak az adóssággal ténylegesen rendelkező önkormányzatokat vesszük
figyelembe. Ezen önkormányzati kör tényleges
eladósodottsága 46 százalék, ami már magasnak tekinthető, veszélyeztetheti a feladatellá
tást. Viszonylag magas a nagyközségek esetében is az eladósodottság, de náluk mindössze
a saját források negyedét-harmadát köti le az
adósság törlesztése, így lényegesen alacsonyabb
szintű az eladósodottságuk, mint a községeké.
Ehhez hasonló, tehát viszonylag magas értéket
kaptunk azon megyei jogú városok esetében is,

amelyeknek nincsenek megyeszékhelyi funkcióik. A szintén nagy hitelfelvevő megyeszékhelyek eladósodottsága, ebben az értelemben
nem magas, 10 százalék alatt marad, csakúgy,
mint például a fővárosi kerületeké. A kisebb
városokban az eladósodottság a saját források egyötöde körül mozog, így az előbbi körnél magasabb, de átlag alatti.
Külön figyelmet érdemelnek a megyei önkormányzatok, amelyek eladósodottsági mutatói a fenti viszonylatban nem magasak. Esetükben azonban két sajátosság is közrejátszik:
(1) nehéz megállapítani a helyes vetítési alapot;
(2) olyan rejtett fiskális kockázatok vannak a
költségvetésükben, amelyre a fenti mutatók
nem érzékenyek. A vetítési alap problémája abból adódik, hogy bár itt is, ahogy sokszor a megye teljes népességére vetítettük az
1. táblázat: Hosszú és rövid lejáratú hitel- és értékpapír-műveletek összesítése
eladósodottság mérté2005
2006
2007
2008
2009
Összesen, 2005–2009
két, valójában azonban
Önkormányzatok
ezer forint/ millió forint/
millió forint
millió forint
a megye megyei jogú
fő
település
városai nem tekintheHosszú és rövid lejáratú hitel- és értékpapír-műveletek egyenlege
tőek a megye részének,
Fővárosi Önkormányzat
24 656
45 481
14 474
-8 744
-1 211
74 656
43,6
74 655,5
forrásokkal nem járulFővárosi kerületek
4 447
9 650
19 023
19 333
1 41
53 854
31,5
2 341,5
nak hozzá, döntéseikMegyei jogú városok
21 537
45 800
38 550
56 029
24 849
186 765
91,4
8 120,2
be nem szólhatnak bele.
Egyéb városok
19 175
32 806
76 537
53 084
32 693
214 295
69,1
759,9
E szempont figyelembe
Nagyközség
2 630
5 144
3 102
5 726
3 695
20 297
36,8
145,0
vétele tehát a lakosság
Községek
7 189
7 989
3 469
6 839
333
25 819
9,9
9,5
lényeges csökkentését,
Megyei önkormányzatok
2 598
7 837
45 533
27 194
22 844
106 005
10,6
5 579,2
így az 1. táblázatban látTöbbcélú kistérségi társulások
-302
403
216
11
-198
129
–
–
hatónál lényegesen maÖnkormányzati szektor összesen
81 930
155 110
200 904
159 472
84 405
681 820
68,0
213,5
Hitel- és kötvényműveletek egyenlege
gasabb fajlagos adóssáFővárosi Önkormányzat
11 112
42 619
5 435
-4 628
-1 699
52 839
30,9
52 838,9
got jelentene. A fiskális
Fővárosi kerületek
3 554
6 251
3 781
2 691
470,2
16 747
9,8
728,1
kockázat elsődlegesen
Megyei jogú városok
22 322
27 000
10 453
16 796
10 816
87 386
42,8
3 799,4
az, hogy nem rendelkezEgyéb városok
19 005
29 489
-1 443
-8 752
2 628
40 926
13,2
145,1
nek olyan forrásokkal,
Nagyközség
1 940
4 147
-815
-2 054
414
3 632
6,6
25,9
amelyek mértékét szükKözségek
6 717
5 545
1 609
-701
-847
12 323
4,7
4,6
ségleteik szerint tudnák
Megyei önkormányzatok
2 062
6 820
5 433
2 410
3 598
20 323
2,0
1 069,6
befolyásolni. Sőt kiadáTöbbcélú kistérségi társulások
-8
97
207
21
-194
123
–
–
si szerkezetük is megÖnkormányzati szektor összesen
66 704
121 967
24 659
5 783
15 185
234 298
23,4
73,4
lehetősen rugalmatlan.
Forrás: PM
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2. táblázat: Hitellel rendelkező önkormányzatok száma, aránya, 2008

Végső soron így kisebb adóssági szint mellett is komoly fizetési, szolvencia problémák
állhatnak elő.
2008-ban a hitelfelvétel egy lakosra vetített
fajlagos értéke kismértékben haladta meg a hiteltörlesztését. A fővárosi kerületek esetében
éppen hogy azt tapasztaltuk, hogy a hitelfelvétel
több mint kétszerese a hiteltörlesztésnek.
Összességében mind a hitelfelvétel, mind a hitel
törlesztésének fajlagos mutatói az öt megyeszékhelyi státussal nem rendelkező megyei jogú város
esetében voltak a legmagasabbak. Ebben az esetben azonban nem kiugró értékekről van szó.
Az 5. táblázatban megjelenik a bruttó adósság. Ez az adósságnak a hitelfelvételkor becsült,
ténylegesen visszafizetendő, kamatokkal növelt
mértéke. Jól látható, hogy ebben a táblázatban
az 1. táblázat esetében tapasztaltakhoz hasonló
összefüggések kerülnek ismét előtérbe, hosszabb
távon a nagyobb önkormányzatok terhei magasabbak. Az adósság lefolyásának időbeli vonulatát mutató adatok ezt kiemelten hangsúlyossá
teszik. Az aktuális, 2008–2009-es hitelállományon, törlesztési kötelezettségeken belül meghatározó a hiteleszköz súlya, de a 6. évre fordulat
következik be, és a mai adósság mellett a kötvénytörlesztések vállnak dominánssá.

Bruttó hiteltörlesztés/adósságállomány
Három kiemelt eladósodottság-mutatónk közül
az első (bruttó törlesztés/hitelállomány) feltételezve a visszafizetés, a törlesztés egyenletességét tulajdonképpen a hitelfelvétel hatékonyságát,
elővigyázatosságát vagy más oldalról költségességét szemlélteti. A bruttó törlesztés az önkormányzat törlesztési tervében szereplő éves törlesztő részletek összege, így a teljes futamidőre
vonatkozó információkat elemzi. E mutató szerint magasan a Fővárosi Önkormányzat számára (14%) a legköltségesebb egy egységnyi adósság
törlesztése. Ezt követik a községek (10%), majd a

Önkormányzatok

Önkormányzatok
száma összesen

Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely, megyei jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Önkormányzati szektor együtt

1
23
18
5
282
140
2706
19
3194

Hitelállománnyal
rendelkező
önkormányzatok
1
23
18
5
258
102
1101
18
1526

Adós
önkormányzatok
aránya
100%
100%
100%
100%
91%
73%
41%
95%
48%

3. táblázat: Az önkormányzatok adóssága az összes önkormányzatra
és az adóssággal rendelkező önkormányzatokra vetítve
Összes önkormányzatra
Önkormányzatok

Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely, megyei
jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Ország összesen

Adósságállomány
egyfőre
ezer forint / fő
82,37
41,28

Önkormányzatok
száma
db
1
23

Adóssággal rendelkező
önkormányzatokra
Adósságállomány Önkormányzatok
egyfőre
száma
ezer forint / fő
db
82,37
1
41,28
23

103,38

18

103,38

18

152,88
88,30
37,27
19,58
13,13
88,87

5
282
140
2706
19
3194

152,88
93,88
47,81
37,55
13,87
98,75

5
258
102
1101
18
1526

4. táblázat: Az önkormányzati eladósodás súlya településtípusonként

Önkormányzatok

Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely,
megyei jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Ország összesen

ezer forint
141 038 918
70 688 336

Saját bevételek
Törlesztő részlet/saját bevétel
adóssággal
adóssággal
összes
összes
rendelkező
rendelkező
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
ezer forint
ezer forint
%
%
121 753 141
121 753 141
0,0%
0,0%
150 847 470
150 847 470
6,8%
6,8%

183 486 058

145 856 956

145 856 956

9,2%

9,2%

41 134 466
274 011 880
20 536 685
51 307 956
109 209 685
891 413 984

19 695 068
198 665 185
20 326 273
67 801 485
40 422 244
382 683 911

19 695 068
182 239 343
16 419 501
35 562 840
37 175 157
354 774 738

23,5%
19,3%
22,5%
24,3%
11,9%
24,2%

23,5%
21,1%
27,9%
46,3%
12,9%
26,1%

Hitelállomány
összesen

Forrás: MÁK
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5. táblázat: Adósság mértéke önkormányzat-típusonként (ezer forint/fő)
Bruttótörlesztés
93,52
43,41
111,14
156,37
97,03
49,82
37,69
13,94
104,01

6. táblázat: Néhány eladósodási folyamatot mérő mutató, 2008
Hiteltörlesztés/
Hitelfelvétel
nincs adat
0,79

107,5%

7,3%

0,68

102,3%
104,2%
105,4%
109,5%
100,5%
106,2%

11,3%
14,0%
22,3%
32,1%
4,4%
10,4%

0,78
1,29
1,85
1,05
0,67
0,99

2. ábra: Hitelállománnyal rendelkező
önkormányzatok aránya,
településtípusok szerint, 2008
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0
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Megyei jogú város

60
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Megyeszékhely, megyei jogú város

60

40

Fővárosi kerületek

70
Százalék

80

70

Hiteltörlesztés/hitelállomány
A hiteltörlesztés, szemben a bruttó hiteltörlesztéssel, csak egy év, jelen esetben a 2008-as esztendő
információit veti össze. Az átlagos törlesztőrészlet
az adósságállomány 15 százalékát teszi ki, a legrosszabb értéket mutató önkormányzatok esetében ez a szám a duplája, a legjobbaké esetében
pedig nem egészen harmada. Valójában ez tehát
az adósság visszafizetésének sebességét mutatja.
A teljes hitellefutásra vonatkozó bruttó adatnál lényegesen élesebben mutatkozik meg a településhierarchia hatása: a nagyobb települések látszólag
olcsóbban, arányaiban kisebb törlesztőrészletekkel, vagyis hosszabb idő alatt fizetik vissza a hiteleiket. Ez adódhat a hitelek szerkezetéből, illetve
esetlegesen a kockázati felárból vagy a kisebb ös�szegek hitelezésének fajlagosan drágább voltából
is. A fővárosi kerületi önkormányzatok jelentik a
kivételt, amelyeknél ez az arány méretükhöz képest viszonylag magas.
3. ábra: A hiteltörlesztés
saját bevételekre vetített mértéke
településtípusok szerint, 2008

Megye

80

Község

90

Nagyközség

90

bruttó törlesztés hitelállományra vetített mutatója alapján, mint néhány év múlva fognak, amikor véget ér a fizetési haladék időszaka.

50

Város

100

Megyei jogú város

100

Százalék

Milliárd forint

1. ábra:
Önkormányzati kötvényállomány
(2006–2010)

Főváros

Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely,
megyei jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Ország összesen

Hiteltörlesztés/
Hitelállomány
nincs adat
14,4%

Fővárosi kerületek

Bruttó törleszt/
Hitelállomány
113,5%
105,2%

Önkormányzatok

megyeszékhelyek (8%). A Fővárosi
Önkormányzat adóssága 2008-ban
döntően beruházási hitelekből állt,
és a községek is beruházási és egyéb
hosszú lejáratú hitelekben adósodtak el. Amikor az önkormányzat bonyolultabb eszközöket vesz igénybe,
akkor a mutató értelmezésével vigyázni kell. Ilyen bonyolultabb eszköz például a kötvény, amelynek esetében az önkormányzat törlesztési
haladékot kapott, vagyis csupán 3-5
év után kezd bele a tőke vagy akár
a teljes törlesztésbe. A megyeszékhelyek adósságában megjelennek a
kötvények, a megyei önkormányzatok adósságát pedig szinte kizárólag
ezek teszik ki. Az 1. ábra jól mutatja,
hogy a magyarországi önkormányzati kötvénykibocsátás tömegessé
válása friss jelenség, így azon önkormányzatok esetében, amelyek
portfóliójában jelentős a kötvényadósság, ma jobb képet mutatnak a

Főváros

Hitelfelvétel
nincs adat
15,00
12,80
22,12
14,58
10,84
17,15
1,03
14,59

Megyeszékhely, megyei jogú város

Önkormányzatok
Hiteltörlesztés
Főváros
nincs adat
Fővárosi kerület
6,71
Megyeszékhely, megyei jogú város
7,54
Megyei jogú város
17,22
Város
14,06
Nagyközség
13,22
Község
11,07
Megye
0,67
Ország összesen
12,09

■ Adósságal rendelkezik ■ Minden önkormányzat

Helyzetkép
7. táblázat: Az adósság bruttó törlesztőrészlete* adósságnemenként és településtípusok szerint, 2008-as adósságállomány alapján (ezer forint)
Fővárosi
kerület

Főváros
Hosszú lejáratú hitel
–
Fejlesztési kötvény
–
Működési kötvény
–
Beruházási hitel 159 722 443
Működési hosszúlejáratú hitel
–
Egyéb hosszú lejáratú hitel
399 578
Összes kötelezettség 160 122 021

656 892
34 001 142
1 245 124
29 559 655
–
8 866 856
74 329 669

MegyeszékMegyei jogú
hely, megyei
Város
Nagyközség
város
jogú város
923 487
11 295
2 474 004
80 000
65 696 071
23 166 712 172 964 907
14 216 078
3 931 625
6 649 768
15 344 820
253 453
110 115 367
12 236 316 80 943 945
5 839 355
1 547 425
–
1 464 980
200 881
15 040 977
10 778 12 448 686
1 050 792
197 254 952 42 074 869 285 641 342 21 640 559

Község

Ország
összesen

Megye

372 967
12 735
4 531 380
9 945 334
82 493 061 402 483 305
350 000
14 479 508 42 254 298
33 093 451
10 256 278 441 766 810
818 436
1 280 000
5 311 722
11 596 415
1 201 553
50 615 635
56 176 603 109 723 135 946 963 150

8. táblázat: Az adósság bruttó törlesztőrészlete* esedékesség és településtípusok szerint, 2008-as adósságállomány alapján (ezer forint)
Főváros
2009
2010
2011
2012
2013
2014-ben és utána
2010-ben és utána
Összes kötelezettség

19 083 254
14 433 487
9 746 337
10 006 551
11 903 376
94 949 016
141 038 767
160 122 021

Fővárosi
kerület
3 650 322
5 316 431
6 047 046
5 868 625
5 786 630
47 660 615
70 679 347
74 329 669

MegyeszékMegyei jogú
hely, megyei
város
jogú város
13 821 505
940 403
13 119 152
1 158 507
12 711 974
2 387 467
15 078 675
2 379 207
15 597 123
2 434 504
126 926 523
32 774 781
183 433 447
41 134 466
197 254 952
42 074 869

Város
12 979 581
21 579 915
14 906 800
17 155 525
17 786 982
201 232 539
272 661 761
285 641 342

Nagyközség
1 103 874
1 468 592
1 153 980
1 996 188
1 830 140
14 087 785
20 536 685
21 640 559

* Bruttó törlesztőrészlet – A kamatokkal növelt, ténylegesen visszafizetésre kerülő összeg

Község
4 951 610
7 951 357
4 435 153
3 970 908
4 530 089
30 337 486
51 224 993
56 176 603

Megye

Ország
összesen

2 041 205
2 011 090
2 060 389
4 264 904
5 310 043
94 035 504
107 681 930
109 723 135

58 571 754
67 038 531
53 449 146
60 720 583
65 178 887
642 004 249
888 391 396
946 963 150
Forrás: MÁK

Hiteltörlesztés/hitelfelvétel
Ez a mutató jelzi az eladósodás növekedését,
vagy csökkenését. Az 1 alatti szám jelzi, hogy
az eladósodás növekszik, hiszen ebben az esetben a hitelfelvétel értéke a magasabb, míg az
1 feletti szám az eladósodás csökkenését jelzi. (Lásd a 6. táblázatot) Az önkormányzati
szektor e mutató alapján az eladósodás folyamatában lényegében egyensúlyi helyzetben
van. Csökkenés a kisebb önkormányzatoknál
(kisebb városok, nagyközségek, községek) tapasztalható, a nagyobb önkormányzatoknál, a
megyéknél inkább növekszik az így mért eladósodás. A legnagyobb csökkenés a nagyközségeknél következett be, míg a legnagyobb növekedést a megyéknél, és megyeszékhelyeknél
tapasztaltunk.

4. ábra: Bruttó hiteltörlesztés szerkezete 2009-ben és a 2014-et követően
a 2008-as adósságállomány alapján
2009

■ Beruházási hitel (81%) ■ Működési hosszúlejáratú hitel (1%)
■ Egy hosszú hitel (11%) ■ Hosszú lejáratú hitel (2%)
■ Fejlesztési kötvény (5%)

www.toosz.hu

2014-ben és azt követően összesítve

■ Beruházási hitel (37%) ■ Egy hosszú hitel (4%)
■ Működési kötvény (6%) ■ Fejlesztési kötvény (53%)
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A fentiekben láthattuk az önkormányzatok
eladósodottságának néhány jellemzőjét. A 7. és 8.
Bruttó
(I.) Adósságállomány
Népesség
Adósállomány,
(II.) Összes bruttó
Népesség
táblázatok és a 4. ábra jól kiegészítik a fenti intörlesztés
alapján
száma, 2009
ezer forint
törlesztés alapján
száma, 2009
formációkat. Ezekben az adósság törlesztésének
összesen
a 2008. évi állapot szerinti várható visszafizetéFővárosi Önkormányzat
1 712 210
141 038 918 Fővárosi Önkormányzat
1 712 210
160 122 021
Pécs
156 974
29 404 046 Pécs
156 974
30 294 080
sét láthatjuk. Az önkormányzatok adóssága két
Miskolc
170 234
23 842 996 Miskolc
170 234
24 101 782
pilléren nyugszik: fejlesztési kötvények (brutHódmezővásárhely
47 258
14 779 747 Debrecen
206 225
16 917 423
tó 402 milliárd forint) és beruházási hitelek
Szolnok
74 885
14 684 329 Szolnok
74 885
15 135 745
(bruttó 442 milliárd forint). Láthattuk, hogy
Debrecen
206 225
14 206 921 Hodmezővásárhely
47 258
15 106 123
az egyes településtípusok szerint az önkorBudapest V. kerület
27 283
13 683 633 Budapest V. kerület
27 283
14 214 804
mányzatok adósságszerkezete jól magyarázza
Kecskemét
111 428
13 615 248 Kecskemét
111 428
14 041 016
a törlesztés lefolyására vonatkozó mutatókat.
Esztergom
30 928
12 654 318 Szeged
169 030
13 673 755
A két adósságelem 2008. évi állományának kiSzékesfehérvár
102 035
12 366 785 Esztergom
30 928
13 283 986
futása jól mutatja ezt a különbséget. A 4. ábra a bruttó adósság kifutása két időpontjában
Külön említést érdemel a Fővárosi Önkor- ga, az ellenőrzés, karbantartás hiánya teljes ok- mutatja az adott évi törlesztések szerkezetét
mányzat helyzete. Cikkünk azon táblázatai- kal mondatja a döntéshozókkal, hogy nincsenek hitelnemenként. A tárgyévet követő első évben,
ban, amelyekben az éves pénzforgalmi szemlé- megfelelő információk az önkormányzatok ela- 2009-ben a törlesztésekben 81 százalékot tesz ki
letű költségvetési adatok szerepelnek, a főváros dósodottságáról. Ugyanakkor az államkincstári a beruházási hitelekből eredő adósság törleszhitelfelvétele és hiteltörlesztése egyaránt nulla adatbázisok részletessége, a bennük összponto- tése. Ezzel szemben a záró időszakban, vagyis
forint. Ez az érték a MÁK adatbázisában szere- suló potenciál azt mondatná a témával foglalkozó 2014-ben és azt követően a hitel teljes kifutásápel. Ezzel szemben a főváros 23/2009-es rendele- szakemberrel, nagyon kevés hiányzik, hogy mű- ig számított adósságban a 2008-as adósságállote a főváros 2008. évi költségvetési elszámolásá- ködőképesek legyenek a fennálló rendszerek. Len- mány beruházás hitelei már csupán 37 százaról 10,7 milliárd forintos hitelfelvételt tartalmaz. gyelország naprakész (!) információs rendszerei lékot képviselnek, a 2009-ben még mindössze
Az önkormányzatok költségvetési adatait tartal- jobb, megbízhatóbb kormányzást eredményez- 5 százalékos törlesztési súlyt kitevő fejlesztési
mazó információs rendszerek e bizonytalansá- nek, ez nálunk is közérdek lenne.
kötvények adják majd a törlesztések több mint
a felét (53%). Az adósság je10. táblázat: TOP-listák: egy lakosra eső összes bruttó törlesztés (III.) összes önkormányzat (kistelepülések), (IV.) városok, megyék
lentős része a nagyobb ön(III.) Összes
Bruttó
Bruttó
kormányzatok által került
önkormányzat
Népesség
törlesztés
(IV.) Városok,
Népesség
törlesztés
Megye
Megye
be a rendszerbe, de egyeközül
száma, 2009
összesen
megyék
száma, 2009
összesen
lőre a kisebb önkormány(kistelepülések)
egy lakosra
egy lakosra
Cserháthaláp
Nógrád
371
2 997,4 Harkány
Baranya
4 013
652,5
zatoknak okoz gondot az
Szilaspogony
Nógrád
341
1 821,7 Budapest V. kerület Főváros
27 283
521,0
adósság visszafizetése. A 4.
Csernely
Borsod-Abaúj-Zemplén
819
1 261,2 Ráckeve
Pest
9 842
453,8
ábrából azonban már most
Zalaszentiván
Zala
1 076
1 125,0 Esztergom
Komárom-Esztergom
30 928
429,5
is látszik, hogy a ma még
Alsomocsolád
Baranya
349
1 018,0 Tiszafüred
Jász-Nagykun-Szolnok
11 136
391,6
törlesztési haladékkal renBorsodszirák
Borsod-Abaúj-Zemplén
1 228
897,1 Siklos
Baranya
9 944
334,7
delkező önkormányzatok
Gelse
Zala
1 080
885,3 Veresegyház
Pest
15 633
329,9
számára is gondot okozGalgaguta
Nógrád
659
698,2 Hódmezövásárhely Csongrád
47 258
319,7
hatnak az öt-hat év múlva
Somogysimonyi Somogy
88
697,5 Velence
Fejér
5 173
301,8
meginduló kötvény törleszMagyaregregy
Baranya
752
696,3 Karcag
Jász-Nagykun-Szolnok
20 872
255,9
tése.
◆
9. táblázat: TOP-listák: (I.) Adósságállomány és (II.) összes bruttó törlesztés alapján

Forrás: MÁK

18

ÖNkormányzat | április

www.toosz.hu

Helyzetkép

Mindent egy helyen
Beszélgetés Harangozó Bertalannal,
Vas megye kormánymegbízottjával
Szerző: Prófusz Péter újságíró

Új korszak vette kezdetét az államigazgatásban január 1-től. Az emberek egyelőre ízlelgetik a nemrég bevezetett közjogi fogalmakat. Az átalakítások célja a
közjó előmozdítása, a hatékony, polgárbarát ügyintézés megvalósítása, amelynek egyik fő eleme, hogy mindent egy
helyen lehessen majd elintézni.
– A kormányhivatalok a közigazgatási hivatalok jogutódjaiként jöttek létre. Hatósági-ellenőrző vagy szakigazgatási feladatokat látnak el?
– Mindkettőt. A 2010. évi CXXVI. törvény
rendelkezik a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, amelyek január elsejével megkezdték működésüket. A jogszabály bevezetőjében
az áll, hogy a jogállam kialakításához a területi államigazgatási szervezetrendszert hatékonyabbá kell tenni. Nem szabad elfelejteni, hogy
az évtizedekkel ezelőtti antidemokratikus rendszer nem az ügyfeleket szolgálta. A rendszerváltoztatás után kialakított struktúra pedig az átmenetiség összes gyengéjét magán hordozta,
így mindenképpen szükség volt az átszervezésre. Kormányhivatalunk a megyei közigazgatási
hivatal jogutódjaként, tizennégy területi szakigazgatási szerv integrációjával jött létre, célul
tűzve ki egy integrált, költséghatékony, ügyfélbarát területi közigazgatás megteremtését. A
hivatal természetesen átvette azokat a feladatés hatásköröket, melyeket a közigazgatási hivatal és a szakigazgatási szervek az előző időszakban is gyakoroltak, de minőségileg, feladatában

több mint csupán az előbbi szervek összessége.
Olyan általános hatáskörű kormányszerv jött létre, amely összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását.
– A sok, egymástól különböző szakigazgatási feladatot lehet összehangoltan, egy központból irányítani?
– A törvény is rendelkezik arról, hogy a területi szakigazgatási szervek kettős irányítás
alatt állnak. Ágazati feladataikat saját főhatóságuk, vagy az adott ágazatért felelős miniszter irányítja. A kormánymegbízott a szakigazgatási szervek ágazati ügyeibe nem szól bele. E
szervek vezetőit a kormánymegbízott az ágazatért felelős miniszter és főhatóság egyetértésével nevezi ki. Úgy vélem, ez így helyénvaló.
Az integráció egyrészt a hatékonyságot célozza,
másrészt a szakigazgatási szervek korábbi költségvetési önállóságát megszüntetve, a kormányhivatal keretei között valósítja meg a pénzügyi,
személyzeti szabályozást. Így aztán a kormányhivatal, illetve annak törzshivatala gondoskodik a szervezetek pénzügyi-gazdálkodási hátterének és működési feltételeinek biztosításáról.
– A koncentráció nem veszélyezteti a szakigazgatási szervek szakmai önállóságát?
– Természetesen nem, ha a szakigazgatási szervek
a jogszabályban rögzített hatósági jogkörben járnak
el. A jogszabály ugyanis világosan meghatározza
mozgásterüket. Másrészt a szakigazgatási szervek
a területi államigazgatási rendszer integráns részei.
Szakmai tevékenységükbe tehát nem kívánunk beleszólni, de egyéb ügyekben alkalmazkodniuk kell
a kormányhivatal lehetőségeihez.
– A vázolt feladatoknak eleget tud tenni a
hivatal a jelenlegi apparátussal?
– Az ország nehéz költségvetési helyzetével
mindenki tisztában van. Ennek megfelelően a
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meglévő erőforrásokkal kell gazdálkodnunk,
az államigazgatásban pedig végképp nincs lehetőség arra, hogy bővítést tervezzünk. Azokkal a tárgyi, dologi és személyi feltételekkel kell
működnünk, melyek rendelkezésre állnak. Azzal a kormánytisztviselői állománnyal dolgozunk, amely a jogelőd államigazgatási rendszerben is munkálkodott. Az mindenesetre
biztos, hogy a közjó és az ügyfélbarát államigazgatás megvalósításához elkötelezett tisztviselőkre van szükség.
– Hány fővel dolgozik a hivatal, s elképzelhető-e a közeljövőben létszámcsökkentés?
– A hivatal jelenlegi létszáma 920 fő. Egy területen várható változás, a törvény ugyanis egy év haladékot adott a munkaügyi központoknak, így azok
csak 2012. január 1-től integrálódnak a területileg
illetékes kormányhivatalokba. Jelenleg a zalai és
a győr-moson-soproni kirendeltség is a vasi kormányhivatalhoz tartozik. Integrálásuk befejezése
után személyi állományunk várhatóan 160 fővel
csökken majd. Így a jövő évtől 760 fős apparátussal
dolgozhatunk, amennyiben más szervezeti-integrációs átalakítások nem következnek be.
– A kormányhivatalokkal együtt munkához láttak a kormányablakok is.
– Az integrált ügyfélszolgálati irodák, közismert nevükön kormányablakok létrehozásakor a kormányzati szándék egy olyan folyamat
beindítása volt, amelynek eredményeképpen
az állampolgárok államigazgatási ügyeiket a
jövőben egy helyen intézhetik. Jelenleg az országban 29 helyen működik kormányablak.
Véletlen egybeesés, hogy pillanatnyilag éppen
29 ügykörben tudunk az állampolgárok szolgálatára állni. Az ügykörök három csoportba
sorolhatóak. Egy részüknél saját hatáskörben
intézkedhetünk, ilyen például az ügyfélkapu
létesítése vagy a vállalkozásokat érintő beje-
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Helyzetkép
lentési kötelezettségek. Az ügykörök második
csoportjának intézésében közreműködő szervként veszünk részt. A harmadik csoport esetében irányított tájékoztatási kötelezettségünk
van. Utóbbi kategória nemrég kiegészült az Új
Széchenyi Tervhez kapcsolódó tájékoztatással,
illetve az egyszerűsített állampolgársági kérelmek benyújtásának lehetőségével.
– Hogyan összegezné az eddigi tapasztalatokat? Milyen kérdésekkel fordulnak leggyakrabban az ügyfélszolgálati irodához?
– Eddig több mint ezer ügyfél fordult a kormányablakhoz. Az ügyek túlnyomó része a
családtámogatással volt kapcsolatos, ám sokan igényelték az ügyfélkapu létesítését is.
Az ilyen jellegű kérelmek száma főleg februárban volt magas, amikor a felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni kívánó diákok keresték meg ügyfélszolgálati irodánkat.

ban is szeretném tájékoztatni a testületeket a
hivatal működéséről, illetve kinyilvánítanám
együttműködési szándékunkat.
– Felmerült, hogy a kormányhivatalok a jövőben átvállalnának bizonyos feladatköröket az önkormányzatoktól.
– Erre majd az új Alkotmány, és annak nyomán az önkormányzati törvény adja meg a választ. Egyébként úgy látom, az önkormányzati
gazdálkodás ellenőrzését érintő kérdéseiben is
változásra van szükség. Az Alkotmány az önkormányzati rendszer feladat- és hatásköreit is
meghatározza majd, ám ennek pontos részletei
várhatóan csak év végére kristályosodnak ki.
– A közigazgatás átalakítása ezzel még nem
ért véget, hiszen 2013-ra tervezik a járási hivatalok létrehozását.

– Nagy érdeklődésre tart számot, hogy milyen a kapcsolata a kormányhivatalnak a
települési önkormányzatokkal?
– A közigazgatási hivatal tavaly szeptemberben kapta vissza az önkormányzatok feletti törvényességi-ellenőrzési jogkörét, melyet az előző
kormányzat döntése miatt 19 hónapig nem gyakorolhatott. A jogutód kormányhivatal feladatai között természetesen a törvényességi ellenőrzés is szerepel. Ez a jogkör minden települési
önkormányzat, valamint a megyei jogú város
esetében is fennáll. A kormányhivatal vezetőjeként minden területen megfelelő együttműködésre törekszem a megye mind a 216 települési
önkormányzatával. Ez ügyfeleink boldogulása
érdekében is elengedhetetlen. A szombathelyi,
illetve a Vas Megyei Közgyűlésnek, valamint
Vasvár, Sárvár és Répcelak város képviselő-testületének már bemutatkoztam új tisztségemben, de ahogy időm engedi, a többi vasi város-
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– Valóban, a megyei kormányhivatalok létrehozása korántsem végső állomása a magyar közigazgatás átalakításának. Sőt, ezzel még csak az
átalakítások kezdeténél járunk. A rendszerváltoztatás óta eltelt húsz esztendőben ugyanis nem
készült államigazgatási kataszter. Ennek elkészülte után születhet meg a politikai döntés arról, hogy az államigazgatási feladat- és hatásköröket hol és milyen szervezeti keretekben lássák
el a jövőben. Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy az államigazgatás nem önmagáért, hanem
az emberekért van. Ami a járásokat illeti, a magyar közigazgatásban már létezett egy bevált és
elfogadott jogi-intézményi struktúra, amelynek
a járások is fontos elemei voltak. Átlátható, világos szervezeti kereteket teremthet az a 2013-ig
megvalósítandó átalakítás, melynek eredményeképpen ismét létrejönnek a járások, és megnyílhatnak a járási kormányablakok.
◆

LÖGY
Csorvás: lezárult a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program

Biotégla: amire építeni lehet
Szerző és fotó: Dányi László újságíró

A biotéglából épült Hérics Szálló és Konferenciaközpont maga is jó példája egy
európai uniós program megvalósulásának: az egyik ősi cigány mesterség,
a biotéglagyártás alkalmazásával a roma integráció elősegítésének. Ebben az
épületben rendezte meg Csorvás Város
Önkormányzata áprilisban azt a szakmai
napot, amely egyben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának záróeseménye is volt. A házigazda önkormányzat nagy érdeklődés
kíséretében mutatta be az Egyenlőnek
lenni az egyenlők között című nyertes
pályázat (Küzdelem a munka világából
való kirekesztődés ellen PHARE-program) eredményeit. A szakmai nap a biotéglagyártás technológiájának, a gyártósor működésének megtekintésével zárult a polgármesteri hivatal udvarán.

A szakmai nap hallgatósága

Kasuba Istvánnak, a fiatal Békés megyei város egykori szocialista alpolgármesterének, a
Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület (LEADER-csoport)
munkaszervezet vezetőjének köszöntője
után Szilágyi Menyhért polgármester (független), a TÖOSZ március 29-én leköszönt
megbízott elnöke, a TÖOSZ Békés Megyei
Tagozatának vezetője mondott megnyitót.
Kiemelve benne, hogy az elmúlt időszakban
a roma integráció kérdésében olyan szintig jutottak el, hogy országosan is bemutathatták a programot. Várva természetesen a
konferencia részvevőitől is a további ötleteket, javaslatokat.

Siralmas helyzet – béketűrő szereplőkkel
Békés megyének van olyan része, amely legalább annyira elkeserítő munkaerő-piaci
helyzetben van, mint az ország legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű térségei,
például Borsod-Abaúj-Zemplén megye –
mutatott rá Dógi János, a Békés Megyei Ci-

Kasuba István

gány Kisebbségi Önkormányzat szocialista
elnöke. Csak nem annyira hangosak a békési cigányok, mint a többiek. Sokkal békésebb természetűek, jobban tűrik a munkanélküliséget, a fennálló helyzetet – tette
hozzá. Elmondta még, hogy becsült adatok
alapján tíz-húsz ezer cigány lakos él Békés
megyében, a közvélemény-kutatások szerint azonban csak négy-öt ezer. A megyei
cigány kisebbségi önkormányzat együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal
az októberi népszámlálás lebonyolításában,
hogy a cigányság létszámát illetően végre
valós számadatokkal lehessen dolgozni. Ezután a cigány kisebbségi önkormányzatokról beszélt. Harminckét településen működik ilyen, de – figyelmeztetett – a politika
ebben a megyében is megosztja a „siralmas” körülmények között élő cigányságot.
Elmondta, hogy mennyire nem ért egyet
az olyan típusú foglalkoztatással, melyben
még egy négyórás közmunka odaítélése is
szimpátia alapján történik. Számokkal támasztotta alá a súlyos helyzetről mondottakat: a román határ mellett, Battonyától
Körösnagyharsányig, a munkanélküliségi
ráta csaknem 90 százalékos a romák körében, a cigány nők esetében pedig eléri a 100
százalékot is. Változtatni csak úgy lehet, ha
a települési önkormányzati vezetők együtt-

Dógi János
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Hetven család önfenntartó
Alt Norbert gyulai alpolgármester (Fidesz) azt emelte ki, hogy egy olyan nagyobb méretű településnek, mint Gyula – Békés megye második legnagyobb
városa – elsősorban újszerűségük miatt
érdekesek a kistelepülések által kezdeményezett projektek.
– Nekünk is van egy, a szociális szövetkezetek tevékenységéhez hasonló programunk, amelybe közel
hetven hátrányos helyzetű családot vontunk be. Az
önfenntartás érdekében állattenyésztést, növénytermesztést, veteményezést végeznek, a központi területeken fűszerpaprikát termesztenek, a bogyós növények
begyűjtése révén másodlagos termékeket állítanak elő.
A mintegy fél évvel ezelőtt beindult program eléggé
sikeresnek mondható. Úgy látom, a vidéknek minden
esélyt meg kell ragadnia ahhoz, hogy kitörjön, s elmozdulhasson a jelenlegi mélypontról. Össze kell fogni az
erőforrások hasznosításához – valamennyi településen
van növényi hulladék a biobrikett előállításához.
működnek a cigány kisebbségi önkormányzati vezetőkkel, s ha megerősödik a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom
Biotégla-készítés befogadóképessége – mondotta, hozzátéve,
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hogy ennek eléréséhez változniuk, alkalmazkodniuk kell a cigányoknak is, akiknek
hozzávetőlegesen 10–20 százaléka „problémás” egy adott településen. Mindenekelőtt
a képzés jellegén kell változtatni – hangsúlyozta –, mert az esetlegesen a megyébe
települő cégek jelenleg nehezen tudnának
romákat foglalkoztatni. Ráadásul generációk nőttek fel a romák körében úgy, hogy a
szüleiket, nagyszüleiket nem látták dolgozni. Kifogásolta, hogy az elmúlt húsz évben
egyformán alacsony volt a civil szervezetek
tevékenységének, a civil életnek a színvonala, és mindig is kevés volt a lehetőség a cselekvésre. Végzetül leszögezte: értékteremtő
munkára van szükség, az elsődleges munkaerőpiacra kell a romákat visszavezetni,
s szerinte, ha a Békés megyei cigányoktól
függne, akkor tíz-tizenöt programot is képesek lennének lebonyolítani.

Válás roma módra
Pluhár László, Elek szocialista polgármestere felszólalásában arról beszélt, hogy a versenyszférában nem történt előremozdulás,
a települések szinte egyetlen foglalkoztatója
az önkormányzat. Három hónap tapasztalata
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Pluhár László, Elek polgármestere

után a Nemzeti Foglalkoztatási Programmal
kapcsolatban kijelentette: ha így marad, akkor megbukott. Érvelése szerint nem akarnak az emberek három hónapon át napi négy
órában dolgozni városunkban. Alig keresnek
valamivel több pénzt a közfoglalkoztatás során, mintha otthon maradnak, és kapják a
bérpótló juttatást. Egy családban csak egy
személy jogosult rá, ráadásul kérdés, hogy
hol dolgozhatnak tovább a maradék kilenc

LÖGY
hónapban. Tömegesen mennek be a házaspárok az anyakönyvi hivatalokhoz, ahol két
tanú előtt nyilatkoznak arról, hogy külön élnek. Még ideiglenes lakcímkártyát is váltanak, mert úgy kerek a történet. Ez a rendszer
nem életszerű, ez így nem működik. Ne kelljen embereket csalásra kényszeríteni ahhoz,
hogy egy kis pénzt kapjanak. A korábbi években a települési önkormányzatok – együttműködve, akivel csak lehetett – egy felülről
nyitott alapból finanszírozhatták az értékteremtő közfoglalkoztatást napi hat-nyolc órában, tíz-tizenkét hónapon keresztül. S föltette
a kérdést: vajon mi az oka, hogy a hátrányos
helyzetű térségben beruházó külföldi cég tudomása szerint még sohasem kapott adómentességet. A határ menti részeken átmegy a
tőke – mutatott rá –, Románia nyugati része
olyan mérvű fejlődést produkált az utóbbi
években, mint Nyugat-Magyarország. Végezetül kijelentette, hogy legalább tíz-tizenöt
szakmát tudna fölsorolni, amelyekre semmi
szükség a munkaerőpiacon, az ország mégis
rengeteg pénzt fordított a képzésre.

Ősi mesterségekkel az integrációért
Vetített képes előadásában a biotéglagyártás mintaértékű romaprogramot Szilágyi
Menyhért ismertette, aki elmondta, hogy a
projekt teljes költségvetésének 90 százalékát tette ki az igényelt támogatás (300 ezer
euró) összege. A többszörösen hátrányos
helyzetű, tartós munkanélküli romák kilenc
hónapos teljes munkaidős foglalkoztatását
tűzték ki célul, a projekt gerincét a rendkívül sokrétűen felhasználható, gazdaságos
biotéglagyártás adta. Ennek eredményeként
három Békés megyei településen összesen
50 főnek sikerült munkát adni. A cigány lakosság nagy része mélyszegénységben él:
Csorváson (84 roma), Orosházán (620 ro-

ma), Tótkomlóson (300 roma) Az ősi cigány
mesterségek alkalmazása így elősegítheti
a roma integrációt. Orosházán 28, Csorváson 12 fő készített biotéglát, Tótkomlóson tízen faaprítékot állítottak elő kerti felhasználásra. A biotégla agyagos földalapból
cement hozzáadásával, préseléssel (automatizált présgép), égetés nélkül előállított olcsó építőanyag. (Szalmát nem tartalmaz.)
Szélessége 12,6 centiméter, hosszúsága 25
centiméter, magassága 10 centiméter. A
projekt megvalósításának ideje alatt építőanyagként hasznosították a szegénységben élő roma családok otthonainak felújítására, de önkormányzati beruházások, a
Hérics Szálló és Konferenciaközpont, garázs, kerítés, tárolóépület, autóbuszmegálló, általánosiskola-felújítás és óvodabővítés
is profitált a biotéglagyártásból.

Szociális szövetkezetek
Mészáros István, a Megújuló Hangya 2010
Szövetkezet elnökhelyettese örömmel jelentette be, hogy a TÖOSZ a március 29-i
tisztújító küldöttgyűlésén támogatásáról
biztosította a szociális szövetkezetek létrehozását a Hangya Szövetkezetek közreműködésével. (A Magyar Gazdaszövetség
Fogyasztási Szövetkezete 1898-ban rakta le
alapjait, Hangya néven, gróf Károlyi Sándor védnökletével.)
Kasuba István ehhez kapcsolódva jegyezte meg, hogy a romák integrációjához szervezeti keretekre van szükséges, s erre leginkább a szociális szövetkezetek alkalmasak.
A tizenhat települést tömörítő, orosházi és
a gyulai kistérséget átfogó LEADER-csoport a romák alsó fokú oktatását is felvállalta, mégpedig minimálisan ötfős csoportok
keretében, egy csorvási akkreditált intézményben.
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A legfejlettebb régió – papíron
Százhatvan kilométert utazott
a Pest megyei Albertirsáról (12
ezer 600 lakos, benne 350 roma) Csorvásig Fazekas László polgármester ( független),
hogy részt vehessen a konferencián.
– Kíváncsi voltam erre a rendezvényre, leginkább a biobrikett előállításával kapcsolatos előadásra, hiszen a települési önkormányzatoknak
most már muszáj belátniuk: az energiafelhasználás nem mehet így tovább. Az is nyilvánvaló,
hogy valamennyi településen létre kell hozni azokat a közösségi formákat, szervezeteket, amelyek
a munkahelyteremtésben vagy a szociális élet területén segítséget nyújthatnak. A Közép-magyarországi régió európai uniós pályázati lehetőségei
sajnos szerényebbek, mint a többi hat régióé –
mert, hogy ez a legfejlettebb. De csak papíron az.
Budapest és Pest megye periférikus részei között
óriási különbségek vannak. A megyének vannak
olyan részei, amelyek országosan is a leghátrányosabb területekhez tartoznak.

Dógi János pedig bejelentette, hogy a Békés Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Békéscsabai Regionális Képző Központtal közösen néhány héttel ezelőtt már
letett az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat asztalára egy képzési programot. Hozzátette: azoknak a romáknak, akik
kikerültek a munkaerőpiacról, képzések
révén tranzitfoglalkoztatásokon érdemes
részt venniük. A régi kézműves szakmákból ma is jól megélhetnének, bár manapság nemigen vállalnak munkát a vállalkozóknál, mert azok a körbetartozások miatt
képtelenek munkabért fizetni nekik. ◆
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Kultúra

Nem messze a Duna partjától megnyílt a Radnóti Művelődési Központ, amely
helyt ad a főváros első élményszínházának, a RaM Colosseumnak is. Az egyedülálló kulturális és közösségi térben egyszerre akár 630 főt is vendégül lehet
látni. A nézőtér a beépített hidraulika segítségével pillanatok alatt 530 négyzetméteres rendezvényteremmé alakítható át, amely még tovább bővíthető
920 négyzetméteresre. Az épület technikai felszereltsége igen magas színvonalú, ezzel tökéletes befogadó helye lehet konferenciáknak, kongresszusoknak, sajtótájékoztatóknak vagy akár báloknak. Az új intézményről Szegvári
Katalin kérdezte Tóth Józsefet, Budapest XIII. kerületének polgármesterét.
– Az ország nehéz gazdasági helyzetében
ritkán adatik meg egy polgármesternek,
hogy új kulturális intézményt adjon át.
– A Radnóti Művelődési Központ megnyitóján így fogalmaztam: mámorító nap,
kitüntetett pillanat, amikor a megérzett, a
kivívott, a megvalósított elképzelés termé-
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ke, a mű elkészül. Nekünk megadatott itt a XIII.
kerületben, Újlipótvárosban, Vizafogón és Angyalföldön, hogy legyenek ilyen fényes pillanataink. Ehhez segített hozzá bennünket Vadász
György Kossuth-díjas építész és csapata, az épületegyüttes megálmodója, és a Magyar Építő ZRt.
Tolnay Tibor vezette alkotógárdája.

Kultúra
– 2008-ban határozták el a Radnóti Művelődési Központ megépítését.
– Igen, mert úgy gondoltuk, hogy erre
szükség van. Kell egy hely, ahol lehet szórakozni, művelődni és ünnepelni, mert
éhesek vagyunk az ünnepekre. Történelmi groteszk, hogy nem tudunk ünnepelni. Ünnepeink szorongástól és agressziótól terheltek. Tévedés azt hinni, hogy csak
valami ellen lehet lázadni. Lehet valamely
nemes dolog mellett is. Sőt. Nemhogy lehet: kötelesség. Boldogabb időkben erkölcsi
parancsolat is. Főként az olyan kezdeményezéseké, melyeket mások percérdekekért prédálnának el. Mi az előbbit tettük
2008 tavaszán.
– A névadó, Radnóti Miklós is e kerület lakója volt.
– Ahogy Kaffka Margit, Illyés Gyula,
Szomori Dezső, Kassák Lajos, Déry Tibor, Heltai Jenő, Hatvany Lajos és sorolhatnám tovább, akik talán kicsit elégtételt
érezve is „föntről koccintanak” sikereinkre. A napi köznyelvben sajnos teret nyert a
gyűlöletbeszéd. Ezért is fontos, hogy e ház
Radnóti Miklóstól kapta a nevét. Sokszor
beszélgetek a költő özvegyével, az ugyancsak „halhatatlan kedves”, Fannival, Gyarmati Fifi nénivel, aki legutóbb is arra kért,
tegyünk meg mi is mindent, hogy ne jöhessen még egyszer olyan kor, amely pusztulást hoz az emberek számára. S mivel a
névválasztás a kerület közösségének bevonásával történt, állítom, hogy itt a XIII. kerületben, ez közigény is!
Névadónk ezer szállal kötődik ide: nem
sokkal több, mint 100 éve a Kádár utca
8-ban született, a Pozsonyi úton lakott,
amíg lakhatott... Költeményei az embertelen, barbár korról, a kiszolgáltatott em-

ber szenvedéseiről vallanak. Biztos vagyok
benne, hogy szellemisége, humánumba vetett hite élni és hatni fog e frissen épült
falak között is.

sak lehetünk a tánc, a zene, a fény együtt
megjelenő művészi hatásának sikerében. Az
aulában bővülhet a kerületi képző- és iparművészek kiállító tere. Az olvasás nálunk
nem fogyatkozó szerelmesei az ugyancsak
– Az intézmény fenntartása sem a szokott itt működő Szabó Ervin fiókkönyvtárban
módon történik.
hódolhatnak szenvedélyüknek.
Hiszem, hogy egy ilyen épület újdonsá– Mi pártoljuk a mentalitásváltást a kultúrában is, hogy ne mindent a költségve- gával, egyedülállóságával, környezettudatéstől várjanak el. Célunk az intézmények tosságával további rangot ad a kerületrészszakmai autonómiája megtartása mellett nek. Szeretném, ha minél többen éreznék
a racionális, takarékos szakmai értékeket
azt, amit én, ha a Pozsonyi úton, vagy a
képviselő működés. Ezért kötöttünk meg- Tátra utcában, a Csanádiban, vagy a Heállapodást
az ExperiDance Tánctársulattal, gedűs Gyulában közlekedem. Örömet és
115x107,5_koziggyak_hird.qxd 2011.04.08. 10:49 Page 1
melynek eddigi munkássága alapján bizto- nyugalmat. 
◆

Közigazgatás a gyakorlatban
Ízelítő a tartalomból:
 könnyen értelmezhető jogszabályi magyarázatok
 módszertani anyagok
 Ket.-hez kapcsolódó bírósági döntések
 önkormányzatok jogalkotását támogató megoldások
 Ket.-hez kapcsolódó változások, fontos tudnivalók,
jogalkalmazást segítő tippek
 közszolgálattal kapcsolatos fontos tudnivalók
 a tárgyhónapban változó jogszabályokból
összeállított rövid összefoglaló
 önkormányzatokat érintő polgári jogi kérdések
 iratminta-melléklet
Az éves előfizetés díja:
22 050 Ft + 5% áfa (23 153 Ft)

Bővebb információ: www.complex.hu, 06 (40) 464-565, info@complex.hu
CompLex Kiadó Kft. J 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.
Telefon: (40) 464-565 J Fax: (1) 464-5657
www.complex.hu J info@complex.hu
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Kultúra

Teret
az Élménynek
Román Sándor
táncos-koreográfussal,
a Halhatatlanok
Társulatának tagjával,
az ExperiDance
vezetőjével
Szegvári Katalin
beszélgetett
– Úgy érzed magad, mint amikor
az ember új lakásba költözik?
– Inkább, mintha egy új lakóparkba, ahol mindenért ő felel.

Az ExperiDance a RaM-ban

– Amikor elnyertétek a lehetőséget, hogy a RaM Colosseum
színházát működtessétek, tudtátok-e, mire vállalkoztok?
– Igen, de a gyakorlatban persze
nehezebb, mint hittük. Mi bérleti
díjat fizetünk, amihez jön még a rezsi, amit az előadásokból kell kitermelnünk. Ugyanakkor valódi értékekkel kell megtöltenünk a hatszáz
férőhelyes színháztermet. Gondolhatod, hogy Vona Tibor ügyvezetővel mennyit törjük a fejünket,
hogy teljesíteni tudjuk, amit a pályázatunkban vállaltunk.
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– Az építkezés során beleszólhattatok, hogy milyen legyen a
színház?
– Bele nem szólhattunk, de véleményezési jogunk volt, ugyanis
minket annak idején az épületet
tervező Vadász György kért fel arra, hogy színházszakmai szempontokkal segítsük a munkáját.
– Vona Tibor gazdasági szakember, ő mit szól, amikor a te művészi fantáziád szárnyalni kezd,
ami nem kevés pénzbe kerül?
– A tizenegy éves közös munka során megtanultunk alkalmazkodni egymáshoz. Nem lenne ExperiDance, ha mi nem tudnánk
kompromisszumokat kötni egymással. Közös a felelősségünk, te-

Kultúra
– Örülök neki, miként annak is, hogy nem
csak a közönségnek tetszett, hanem társművészetek képviselői, színház- és filmművészek,
zeneszerzők egyfajta közös munka lehetőségéről gondolkodnak a darab láttán. Tervem,
hogy a következő koreográfiámból film készüljön. Már eleve így komponálom a darabot. Ma este éppen egy filmproducerrel tárgyalunk… De erről csak akkor mondok többet,
ha realizálódik az elképzelésünk.
– Sokat jártok külföldre…
– A meghívásoknak ezután is eleget teszünk. Júliusban Törökországba megyünk,
ide valószínűleg az Esszenciát visszük, amivel legutóbb Kínában jártunk.

hát nekem is ismerni kell a határokat. Különösen manapság, amikor semmilyen állami
támogatást nem kapunk.
– Mit tud ez a színház, azon kívül, hogy nagyon szép, barátságos, kényelmesek a székek,
jó benne létezni, nézőként legalábbis? Nekem
különösen tetszik minimal art stílusa.
– Ami a technikát illeti, mindenféle előadásnak megfelel. Lett légyen szó táncról,
prózai előadásról, könnyű- és komolyzenei
koncertekről, musicalekről. Már játszották
nálunk a miskolciak a Hotel Mentholt, lesz
Halász Jutka koncert, szerződtünk az Aida
című musical bemutatására, járt nálunk az
Alma együttes, várunk egy külföldi színházi
cirkuszi csapatot, amely nálunk tartja világpremierjét, szerződünk a Száztagú Cigányzenekarral, és persze itt látható a teljes ExperiDance repertoár.

– Milyen a kapcsolat a XIII. kerület vezetésével? A megnyitón barátinak tűnt.
– Az is. A kerület vezetői büszkék arra, hogy
egy hungaricum került a házba, de mivel eleddig még nem volt saját színházuk, nekik is
sok tanulni valójuk van. Mivel mi már több
kőszínházban léteztünk, igyekszünk átadni a
tapasztalatainkat. Szerencsére igen konstruktívan kezelik a felmerülő problémákat.

– Ahol a világ legjobb tíz táncszínháza közé soroltak benneteket…
– Ennek következtében is sok meghívásunk van, de a szerződéseket csak akkor írjuk alá, amikor már pontosan tudjuk, mi a
programja a RaM Colosseumnak. A mi életünkben most ez áll az első helyen. S ígérhetem Vona Tibor ügyvezető igazgató és Gőcze
Balázs rendezvényigazgató nevében is, hogy
az ExperiDance Produkció által működtetett RaM Colosseum évente 120 ezer embernek nyújt majd maradandó élményt. Ez a tér
csábít az élményre!

– A RaM Colosseum új ExperiDance produkcióval nyitott.
– Mint minden darabunk, a Forrás is valami
merőben újat akar mutatni a nézőknek, akik
jól fogadták. Nem szeretem önmagam ismételni, és ebben a társulat erősen támogat.
– Nekem nagyon tetszett, annyi ötlet van
benne, s nemcsak nekem: tanúsíthatom, a
bemutatón hangos siker volt.
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Kitekintő

Isztambulból jöttünk
Ki a jó önkormányzati vezető? Erre a kérdésre keresték a választ az Európa Tanács
Szakértői Központjában azok a szakemberek, akik brit minta alapján megalkották
a Vezetői Akadémia koncepcióját és szakmai tartalmát. 2011. április 18–21. között a
TÖOSZ két munkatársa Boda Boglárka, a Polgármester Akadémia szakmai koordinátora és Sabján Katalin nemzetközi titkár is részt vehetett Isztambulban a leendő trénereket felkészítő nemzetközi tréningen, melyet az Európa Tanács finanszírozott.
Szerző és fotós: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
A TÖOSZ 2008-ban adaptálta az Önkormányzati Vezetést Támogató Programot,
amit szintén a Szakértői Központ dolgozott
ki. Azóta négy Támogató Értékelés született
a magyar viszonyokra alkalmazott „benchmark”-okból kiindulva. A vezetési benchmark pedig egyfajta mérőrendszer, amely az
önkormányzati vezetés teljesítményét értékeli, az önkormányzat különféle szerepeiben
(közszolgáltatások, kommunikáció, közösségszervezés stb.). A Támogató Értékelések
módszertana szerint más önkormányzatok
szakemberei egy hét alatt interjúkat készíte-
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nek a település különféle szereplőivel, és „támogató barátként” tükröt tartanak az önkormányzati vezetés elé, javasolva a lehetséges
javítások, jobbítások irányát a település vezetője számára. (A program továbbra is nyitott,
arról és a benchmarkokról részletes leírás olvasható a TÖOSZ honlapján a Szolgáltatások menüpontban).
A Vezetői Akadémia szintén a benchmarkokra támaszkodik, ezen túlmenően a legújabb vezetéselméleti eredményeket jeleníti meg interaktív környezetbe ágyazva. Az
alapkoncepció szerint háromszor háromna-
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pos tréningen fejleszthetik az önkormányzati
vezetők magukat a kidolgozott tematika alapján. Elméleti részeket kizárólag a vezetéselmélethez kapcsolódóan tartalmaz a koncepció,
ezen kívül másik fontos különbség a Polgármester Akadémiához képest, hogy a résztvevő saját fejlesztési tervet készít másik, lehetőleg külföldi önkormányzatnál/vezetőtársánál
tett tanulmányi látogatása után.
A módszert természetesen minden ország
saját igényeinek megfelelően alkalmazhatja,
rövidítheti, hosszabbíthatja. Magyar szempontból szerencse, hogy az Európa Tanácsnál a brit John Jackson mellett Pallai Katalin
a másik vezető szakértő, aki számos TÖOSZprojektben segítségünkre volt már, így jól ismeri a magyar viszonyokat is.
A szervező Európa Tanács nem titkolt célja
volt a résztvevők kiválasztásánál, hogy a nemzetközi dimenziót erősítse a program végrehajtása során. Ukrán, bolgár, horvát, görög,
török és magyar önkormányzati szövetségi munkatársak, szakértők és trénerek vettek
részt a „trénerek tréningjén”, közös ismertetőjegyük, hogy valamennyien elkötelezett hívei
az önkormányzati választott képviselők képzésének. Törökországban a regionális önkormányzati szövetség 2010-ben például összesen
16 ezer embert képezett ki a különféle kapacitásépítési programjainak keretében.
A készülő új TÖOSZ stratégia szempontjából is érdekes volt a Marmara Regionális Önkormányzati Szövetségnél tett látogatás. Az
1975-ben alapított szövetség a legnagyobb és
legerősebb regionális önkormányzati szervezet,
kétszáz harminc taggal és mintegy egymilliárd
forint nagyságrendű éves költségvetéssel. A török jogi szabályozás – montenegrói példából kiindulva – 2005-ben lehetővé tette, hogy a török
állami adóhivatal adók módjára egyszerűen leemelje a tagok számlájáról a tagdíjat, így szinte

Kitekintő
semmi kinnlevőségük nincsen azóta. Ez különösen fontos, ha a szövetség nagyrészt a tagdíjból gazdálkodik, és a török szövetség esetében
ez 95 százalék. (Megjegyzés: a TÖOSZ-nál 70%.)
Magyarázatuk szerint így maradhatnak igazán
függetlenek, és lehet kiszámítható a működésük. Ugyan az EU-ból már érkeznek előcsatlakozási pénzek, ám ezt egyelőre „hobbi”-ként
használják csupán. A bolgár városszövetség jelenlevő képviselője erős egyetértését fejezte ki,
hiszen náluk fordított az arány: 95 százalékban
EU-pályázatokból gazdálkodnak, ami nagyon
megnehezíti a folyamatos és kiegyensúlyozott
működést, rengeteg munkájuk fekszik a folyamatos és felelős tervezésben.
Figyelemreméltó a marmarai szövetség stratégiai célja: 2012-ig valamennyi szolgáltatásukat ingyenessé tenné a tagok számára, és 50
százalékra szeretnék csökkenteni részvételük költségét a külföldi tanulmányutakon. Az

egyik legfőbb szolgáltatási területük ugyanis
a kapacitás-építés: külön céget alapítottak a
képzések megszervezésére és lebonyolítására. Jelképes összegért egy nagy épületet bérelnek Isztambul önkormányzatától, amely
alkalmas egészen nagy létszámú csoportok
képzésére is.
A sikeres szövetség mögött hatékony titkárság áll: 16 fő a központban és további mintegy
200 a képzőintézményben (Helyi Önkormányzás Akadémia), amelynek már kirendeltségei
is vannak vidéki nagyvárosokban.
A program számos vetületében épít az országok és a kultúrák különbözőségére, illetve az eltérések ellenére az egyes országokban
a helyi önkormányzatok előtt tornyosuló kihívásokra, a rájuk adott hasonló válaszokra.
Márpedig kihívásokban a mi országunk, önkormányzataink és önkormányzati szövetségünk sem szenved hiányt.

Mit mond a legújabb szakirodalom
a jó önkormányzati vezetőről?
Azt, hogy a vezetői készségek és gyakorlatok itt nem
elegendőek, ha csupán a szervezői, menedzsment munkára vonatkoznak. Ezeket egy jó önkormányzati vezetőben ki kell, hogy egészítsék a szélesebb közösséggel
való együttműködésre és vezetésre vonatkozó készségek és gyakorlatok. Megalkottak egy vezetői mátrixot,
amely a következőket köti össze:
✔ Egyéni vezetői készségek, attitűdök és gyakorlatok;
✔ Az önkormányzat munkaszervezetét erősíteni akaró szemlélet;
✔ Azok a teljesítménymutatók, amelyeket egy hatékony önkormányzat el szeretne érni;
✔ Az eredmények mind az intézményt mind a közösséget erősítik az önkormányzatban.
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Közös pont

Át kell gondolni az állami funkciókat
Setét Jenő a leghátrányosabb helyzetű térségek lehetőségeiről
Szerző: Ónódy-Molnár Dóra újságíró

Az állami szerepvállalás újragondolása mellett
nagy szükség van az önkormányzatok autonómiájának erősítésére pénzzel és a jogszabályok egyszerűsítésével – mondja Setét Jenő szociális munkás, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédője, aki
úgy véli: az uniós pályázati lehetőségeket is egyszerűsíteni kell, a jelenlegi „eszement rendszer” a
települések vesztét okozhatja.
– Melyik a pontosabb megfogalmazás: az
utóbbi évek során a társadalmi konfliktusok
folyamatosan erősödtek, vagy inkább csak
felszínre kerültek, láthatóvá váltak azok a
problémák, amelyek korábban is léteztek?
– A társadalmi szolidaritás és kohézió
1990-től folyamatosan gyengül, részben a különféle csoportok közti távolság növekedése,
részben a politikai elitet egyre erősebben jellemző kétarcúság miatt. A rendszerváltás után
a munkanélkülieket tömegesen nyomták át a
szociális ellátórendszerekbe, s ezzel ideiglenesen elfedték a probléma mélységét. Ezzel párhuzamosan lett egyre népszerűbb az a retorika,
hogy a munkanélküliek maguk tehetnek helyzetükről. Ezzel együtt sikkadt el a kormányzati-társadalmi felelősség, mindent az egyénre hárítottak. Egyidejűleg a klasszikus jobb- és
baloldali törésvonalon kívül kialakultak a gazdasági, szociális és etnikai törésvonalak is. A
társadalmi különbségek visszatükröződnek a
földrajzi egyenlőtlenségekben, az elszegényedés már nem csak csoportokat, hanem térségeket érint. Elfogadom azt az álláspontot, hogy
a feszültségek és konfliktusok egyik fontos oka
a társadalmi olló végletes szétnyílása, az elszegényedés arányának növekedése.

– Éppen az elszegényedő térségekre jellemző, hogy a konfliktusok egyik fő motívuma
az etnikai elem.
– De ugyanennyire igaz az is, hogy a konfliktusok erősödésének oka a feszültségek mesterséges szítása is. Ennek mindannyian tanúi lehettünk az elmúlt években. Olyan települések
neveit tanultuk meg, ahol korábban nem voltak ilyen konfliktusok, vagy korántsem olyan
mértékűek, mint egy-egy szélsőséges csoport
masírozása után. Sajnos, meg kellett tanulnunk
olyan szélsőséges politikusok nevét, akiknek
semmilyen értékelhető teljesítményük nincs,
csupán rájöttek a gyorsan ismertté válás receptjére: cigányozz. A gyűlölködés haszonélvezői
ezt a receptet követik. Ebből lett ismertségük,
mandátumuk. Nekik semmi sem drága, pedig
tüzet gyújtani könnyű, eloltani sokkal nehezebb.
Bibó István mondatát úgy fogalmazom át: „demokrata az, aki nem kelt félelmet.”

is, hogy hiányzik az infrastruktúra, a gazdasági
potenciál, a valós munkaerőpiac. Arrafelé szinte
csak az önkormányzatok az egyedüli foglalkoztatók, az állami intézmények – például a rendőrség vagy a jóléti és segítő hálózatok – alig-alig
működnek. A településen belül is léteznek egyenlőtlenségek, a munkanélküliek, az alacsony iskolázottságúak és a romák által lakott településrészeken kevesebb és rosszabb színvonalú az
orvosi ellátás, a családgondozás és a szociális ellátások rendszere. A leghátrányosabb helyzetű
kistérségeknek szóló programok kapcsán ilyen
adatokat kaptunk vizsgálataink során.
– Az érintett települések önkormányzatainak van bármilyen esélyük arra, hogy változtassanak ezeken a viszonyokon?
– A hátrányos helyzetű területeken lévő önkormányzatok többsége olyan pénzhiánnyal küzd,
amely már alapfeladatai ellátását is lehetetlenné teszi. Nem is értem, hogy az önkormányzati normatíva és támogatási rendszer miért nem
differenciált. Egy hátrányos helyzetű település
önkormányzata miért nem kap magasabb normatívát ugyanazért a feladatért, mint a saját forrásokkal is rendelkező nagytelepülés?
– Az állam nagyobb szerepvállalása segíthetne a hátrányos helyzetű térségekben az
esélyegyenlőtlenség csökkentésében?
– Igen, ezekben a térségekben meg kell erősíteni az állam funkcióit akár pluszforrások-

– Csökkenne a fogékonyság az ilyen szélsőséges nézetekre, ha az elszegényedés folyamata lassulna vagy megállna?
– Biztosan. Egyelőre azonban a leszakadó térségekben nem csak a szegények, a munkanélküliek és a romák aránya magas, probléma az
Kummer János: Úton
(2007, Belgrade, RS)
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Települési
és regionális egyenlőtlenségek

kább a megerősítésére
volna szükség. Vagyis a
magasabb normatívát,
a több kapacitást és a
helyzetüket nehezítő
jogi anomáliák feloldását szorgalmazom.

ratív programok adminisztrációs feltételei
szinte teljesíthetetlenek, de még ha sikerül
is a pénzt elnyerni, rendkívül lassan utalják
át. Emellett vannak olyan költségek is, amelyekre a finanszírozás már nem terjed ki,
ezek egyike például a forgalmi adó. Nem kell
részletezni, hogy az ilyen kifizetések még a
nagytelepüléseknek is gondot okoznak, a kicsiknek és a hátrányos helyzetű önkormányzatoknak pedig egyenesen életveszélyes. Láthattunk példákat az elmúlt évekből, hogyan
döntöttek be uniós projektek egy-egy települést, és tegyük hozzá, civil szervezetek sokaságát. Ez így eszement rendszer, amelyen
sürgősen változtatni kell az operatív programok racionalizálásával, az eljárási rendek
egyszerűsítésével, az ügyintézési határidők
drasztikus rövidítésével és a támogatási intenzitások növelésével. A pályázó most teljes mértékben kiszolgáltatott az irányító hatóságoknak, s ezt meg kell szüntetni. 
◆

– Az uniós támogatások
miért nem érzékelhetők?
– Az eddig juttatott támogatások azért
nem érték el a céljukat, mert továbbra is
Forrás: Darvas Ágnes szociológus, MTA Gyermekszegénység Elleni Program
a helyi erőviszonyok
vezető kutatója / MTA Regionális Kutatások Központja
szerint osztották el a
kal, akár a pályáztatást kikerülő, közvetlen pénzeket, lehetőleg a választásokra felmustratégiai beruházásokkal. De semmiképp tatható módon. Kiváltképp érzékelhető ez a
sem abban a bürokratikus és túl hosszúra
leghátrányosabb helyzetben lévő térségeknyúló rendszerben, amely a leghátrányosabb ben. Közismert, mennyire nehéz hozzáférhelyzetű kistérségekre célzott programokat ni az uniós pályázatok pénzeihez. Az opema jellemzi. Olyan fejlesztések kellenének,
amelyek önmagukban képesek egy-egy térA Tanzer Consulting Kft.
ség katalizátorává válni. Égető szükség vol2011-ben is meghirdeti az
na továbbá sok száz településen a hiányzó
Arany Hangya Díjat. Célalapintézményekre, bölcsődére, óvodára s
ja a hulladékgazdálkodás
a munkaerő-piaci, a családsegítő és a gyerterületén kiemelkedő temekjóléti szolgáltatások, egészségügyi kavékenységet folytató telepacitások fejlesztésére.
pülési önkormányzatok,
önkormányzati társulá– A kormány az oktatásban és a szociálposok és felsőoktatásban talitikában is azt tervezi, hogy – csökkentve az
Hulladékgazdálkodási díj 2011 nuló diákok kitüntetése,
önkormányzati autonómiát – kiszervezi ezejutalmazása. Idén első alkalommal regionáket a feladatokat a települések alól. Ezek a
lis hulladékgazdálkodási rendszerek is pályázlépések elősegíthetik, hogy a szegények jobban
hatnak a díjra.
hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz?
Az Arany Hangya Díj lehetőséget ad a tele– Bizonyos feladatokat lehet az önkorpülési önkormányzatoknak, azok szervezemányzatoktól független univerzális ellátáteinek a hulladékgyűjtés és -kezelés terülesokká tenni és így akár kiszervezni is, de ös�tén elért eredményeik elismerésére, valamint
szességében az önkormányzatok, kiváltképp
az egyetemi, főiskolai tanulmányait végző dia kistelepülések ilyen irányú funkcióinak inákoknak a hulladékgazdálkodás területén való továbbfejlődésre.

Pályázat a hulladékgazdálkodásban

Szegénységi kockázat
n 3,6 alatt (657)
n 3,6–4,4 (486)
n 4,4–5,2 (601)
n 5,2–6,0 (788)
n 6,0 felett (613)

www.toosz.hu

Az Arany Hangya Díjat a következő kategóriákban hirdetjük meg:
– Önkormányzati hulladékgazdálkodás. Fődíj:
1 000 000 forint – Arany Hangya vándordíjjal
– Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek. A
díj egy szakmai elismerés, mely lehetőséget biztosít a rendszer működtetői számára tevékenységük
megismertetésre a szakmai közönséggel.
– Egyetemi tanulmányi díj: Innovatív megoldások
a hulladékgazdálkodás területén
Fődíj: 100 000 forint
Jelentkezési határidő: Önkormányzatoknak, rendszereknek: 2011. június 15. Diákoknak: 2011. június 30.
További információ: tel: +36 30 824 8438;
e-mail: budapest@tanzerconsulting.com
Részletes információ, jelentkezési lap:
www.aranyhangya.hu
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Szűkülő autonómia
A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció társadalmi vitája zajlik, s a várhatóan májusban kormány elé kerülő tervezet teljesen átalakítaná
a szociális ellátás eddigi rendszerét: egyszerre
államosít és államtalanít. Államosít, mert a településektől szociális feladatokat von el, ezzel
tovább szűkíti az önkormányzatok autonómiáját. Ugyanakkor az állam hátrébb is húzódik
a szociális ágazatban, közvásárlóként versengő önkormányzati, civil, egyházi, esetleg piaci
szereplőktől vásárol szolgáltatást.

Jobb hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz
A koncepciót készítő Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális ügyekért felelős államtitkársága a változtatást azzal indokolja, hogy az
1993-ban megalkotott szociális törvényt az elmúlt 18 évben több tucatszor módosították, így
a jogszabályban számos helyen ellentmondások
vannak, az kaotikussá és követhetetlenné vált.
További indok, hogy a különféle jogcímeken járó ellátások nem érnek össze, így az állam nem
tudja nyilvántartani, kinek mennyi juttatást ad
esetleg ugyanannak a problémának a megoldá-

sára. Az államtitkárság az új rendszerben jobb
hozzáférést szeretne biztosítani a szegény és
leszakadó településeknek. Tény, hogy Magyarországon a szegénység koncentrálódik bizonyos
országrészeken, településeken. Az önkormányzatokra az állam rengeteg szociális feladatot
osztott, de az ellátásukhoz a forrás az utóbbi
időben egyre apadt. Így alakult ki az a helyzet,
hogy a legszegényebb, a munkanélküliségtől
leginkább sújtott települések gyakran nyomorban élő lakói hiányosan vagy alig férnek hozzá
a közszolgáltatáshoz: jó színvonalú oktatáshoz,
egészségügyhöz, szociális ellátáshoz.

Megoldás a problématérkép
Az Infotárs friss kutatása szerint a leghátrányosabb helyzetű településeken a gyerekek 84
százaléka a legalsó jövedelmi ötödhöz tartozó
családban él, vagyis egyetlen kereső sincs a háztartásban. A sokkoló adatok ellenére az állam
éppen ezekre a településekre nem koncentrált
eléggé: a kistérségi szinten szervezett családsegítő és gyerekjóléti szolgáltatásban dolgozó
szociális munkásokhoz túl sok település tartozik, esetenként közel száz rászoruló jut egy
gondozóra. Így a szociális munka teljesen megszűnik, a segítség kimerül a segélykérő lapok kitöltésében, de még gyakoribb, hogy el sem jut a
családokhoz. Egy másik példa: a szociális tör-

Georgi Mitkov: A szökőkút (2008, Uzundzhovo, BG)
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vény lakosságszám-arányosan teszi kötelezővé
az adósságkezelő szolgáltatást, így ez a lehetőség
Magyarországon mindössze a települések 4-5
százalékában érhető el. Az új szociálpolitikai
koncepció ezen a helyzeten úgy kíván változtatni, hogy problématérkép alapján központilag
osztaná el a Nemzeti Szociális Alapba kerülő
költségvetési forrásokat. Az ügyfeleket – majd
– járási szinten működtetett Tanácsadó és Támogató Központ (TTK) fogadja, ahol esetmenedzserrel találkozik először az ügyfél. Ő veszi fel a
rászoruló adatait, térképezi fel a problémáit, keresi meg a szociális rendszerben a jogszabályok
által garantált segítségeket (ez lehet pénzbeli,
természetbeni ellátás, vagy valamilyen szociális
szolgáltatás is). A cél, hogy helyben segítsenek
az esetmenedzserek, akik nem önkormányzati
alkalmazottak lesznek, és a szolgáltatásokat az
otthonok közelében tegyék elérhetővé.

Fontos a folyamatos ellenőrzés
A TTK felett megyei szinten létrehozzák a Szociális Adminisztrációs Központot, amely folyamatos szociálpolitikai és fiskális ellenőrzést is
végez. Az eddig önkormányzati fenntartásban
lévő intézmények versengő szereplőkké válnak,
vagyis ha egy adott területen van hasonló szolgáltatást nyújtó egyházi, civil szervezet, akkor
a TTK azzal köt szerződést, amelyikről úgy véli, a legjobb ellátást nyújtja a rászorulóknak. A
szociálpolitikáért felelős államtitkár-helyettes
a koncepció ismertetésekor intézményvezetőknek azt mondta, hogy senkinek nem kell aggódnia az állása megszűnése miatt, aki tényleg az
ügyfelekért dolgozik. A koncepció lelke az azt
kísérő (még szintén formálódó) szolgáltatási
törvény: ebből derül majd ki, a kormány milyen
szociális problémákat és ebből adódóan milyen
szociális jogosultságokat ismer el, és azokhoz
mekkora támogatási összegeket, szolgáltatásokat rendel.
◆

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