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A jó állam elképzelhetetlen
jó önkormányzatok nélkül
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
Megkezdődött végre az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó belügyminisztériumi munkaanyag vitája, s közzétették a
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési
Programot. Míg a Belügyminisztérium vitaanyaga nem utal a Magyary-programra, addig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által jegyzett szakmai előterjesztés kitér
az önkormányzás kérdéskörére is.
A közigazgatás-fejlesztési összegzésből
megtudhatjuk, hogy a Magyary-program +
Igazságügyi Reform + Önkormányzati Reform együttesen alkotják a Jó Állam Fejlesztési Koncepciót. Az egyes nagy igazgatási
alrendszerek közötti összefüggések nyilvánvalóak, és értelemszerű, hogy a döntően állami szervezetrendszerben megoldott
állami igazgatás a jövőben jelentősen kihat
az önkormányzati hivatalok jelenlegi rendszerére. Ugyanakkor ennél többet mond a
közigazgatás-fejlesztési program: „Az önkormányzati reform a Magyary Program
területi államigazgatási részével áll a legszorosabb összefüggésben, hiszen átszabják
az államigazgatási feladatok – eddig részben az önkormányzatok által végzett – intézésének szervezeti és eljárási rendjét, és
ezzel összefüggésben átértékelődik a helyi közügyek rendszere. Az önkormányzati reform ezen túl a szolgáltatási feladatellátás és intézményfenntartás (egészségügy,
oktatás, szociális, kulturális, környezetvédelmi stb.) kérdéseit rendezi a Széll Kálmán-terv által kijelölt úton. A reformok

megvalósításához szükséges önkormányzati fejlesztési terveknek pedig elsősorban az
új Széchenyi Terv ad keretet.” A megfogalmazásból úgy tűnik fel, mintha a helyi közügyek rendszerét már átértékelték volna. Ez
a kinyilatkoztatás újabb zavart kelthet, mivel a belügyminiszter éppen arról biztosította az önkormányzati szövetségek vezetőit, hogy továbbfolytatják az önkormányzati
rendszer átalakításával kapcsolatos egyeztetéseket, valamint egyértelmű, hogy sok tekintetben még kialakulatlan az egyes nagy
közszolgáltatási területek (egészségügy, oktatás, szociális, kulturális, környezetvédelmi stb.) új rendszere is.
A jó állam elképzelhetetlen jó önkormányzatok nélkül, ezért nagyon fontos, hogy az államszerkezeti reformról és a jó állam koncepciójáról az önkormányzati reformmal együtt
folytassuk a vitát. Az önkormányzás nem ágazati, hanem ágazatközi tevékenység. Az önkormányzatiság lényege, hogy a helyi közügyek
egymással összefüggő rendszere komplex módon valósuljon meg. Ehhez azonban átfogó
szemléletű, az egyes elkülönülő ágazati törekvéseket együttesen kezelő törvényalkotásra van szükség.
Egyetértek a Magyary-program megállapításával, mely szerint: „Adott kor közigazgatásának legmarkánsabb kulturális lábnyoma a jogalkotása.” Ám jelenleg sajnos úgy
tűnik, hogy a lábnyomok iránya ugyan egyértelmű, de mintha a résztvevők egymást
taposnák. 
◆
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időzavar

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára | Fotó: Csiky Ildikó

Az önkormányzati rendszer átfogó átalakításának szükségességét minden
korábbihoz képest meglehetősen konkrét módon hirdette meg 2002-ben a
Medgyessy-kormány. Ettől kezdve egymást követték a különféle átalakítási kísérletek, gondoljunk csak az IDEA-programra, a regionális önkormányzatok, a kötelező kistérségi társulások létrehozására vonatkozó elbukott
alkotmánymódosítási javaslatokra, vagy az alkotmánysértő módon átalakított megyei közigazgatási hivatalokra, végül az önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének csaknem kétéves szünetelésére.
A 2010-es parlamenti választásokig az államreform részeként folyamatosan zajlottak az
önkormányzati rendszert érintő átalakítási kezdeményezések. Ezt a nyolc évet a lázas
sietség jellemezte, mondván: nem fog működni a rendszer, ha nem történik változás.

A kapkodás és kudarcok időszaka
A második Gyurcsány-kormány belátva az
önkormányzati érdekegyeztetés esetlegességét 2006 decemberében létrehozta a Kormány–Önkormányzatok Egyeztető Fórumát (KÖEF). Ez az intézményesített fórum
sokszor vitatott meg átalakítási javaslatot,
és jutott több résztémában is megállapodásra, tényleges változás viszont nem történt, mivel az érdemi változtatások kétharmados támogatottságot igényeltek volna
az Országgyűlésben, amelyhez azonban az
akkori ellenzék nem járult hozzá. Így ma-
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radt a feles törvényekkel való változtatás
hol sikeres, hol kudarcos felemás kísérletsorozata.
A 2006-os önkormányzati választásokon
az ellenzék jelentős győzelmet aratott a megyei önkormányzatokban és a nagyvárosok,
városok sokaságában.
Annak ellenére, hogy az önkormányzati
szféra és a kormányzat-ellenzék valamennyi
meghatározó szereplője tudta, hogy elkerülhetetlen a rendszer átalakítása, hagyták az egyre általánosabbá váló ellehetetlenülést.
Sőt, ebben az időszakban a döntő mértékben ellenzéki vezetésű megyei és települési
önkormányzatoknál minden korábbi mértéket meghaladó eladósodási folyamat indult
meg, elsődlegesen a kötvénykibocsátásokkal.
A szabályosan gazdálkodó és józanul gondolkodó önkormányzati vezetők már ekkor
mondták, hogy baj lesz mindebből.
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Így a világgazdasági válság a magyar önkormányzati szférát meglehetősen szétzilált
és gazdaságilag legyengült állapotban találta.
Már ekkor érezhető volt, hogy az elmulasztott
döntések miatt súlyos árat fog fizetni az ország.
Az ésszerűtlenség és a működésképtelenség a
végtelenségig igazságtalanná tette a rendszert.
A hátrányos helyzetű és adottságú térségekben
lévő hátrányos helyzetű településeken élő hátrányos helyzetű emberek számára nyújtott önkormányzati közszolgáltatások minősége egyre nagyobb mértékben vált elégtelenné. Az
önkormányzatok növekvő számban váltak fizetésképtelenné, és szorultak rá a mindenkori
önkormányzatokért felelős miniszter eseti támogatására. Ezen önkormányzatok gazdasági
értelemben már nem tekinthetőek valódi autonómiáknak, így teljességgel kiszolgáltatottjává váltak a központi költségvetésnek és változó
támogatási rendszerének.
A legutóbbi parlamenti választásokra az
önkormányzatok jelentős része az összeomlás határára került.

A hallgatás és halogatás ideje
A 2010-es kormányváltást nagy remények és
várakozások övezték. A második Orbán-kormány programja viszont jószerivel semmit
sem mondott az önkormányzati rendszerrel
kapcsolatban, így maradt a várakozás. Az új
kormány az őszi önkormányzati választásokat megelőző időszakban szimbolikus lépéseket tett és üzeneteket küldött, többek között egyes kisposták és vasúti mellékvonalak
visszaállításával, valamint ígérvényeket a kistelepülési iskolák újraindítására.
A tavaly októberi önkormányzati választásokat követően sem történt látható változás,
így az önkormányzatokat hitelező gazdasági
szereplők türelme kezdett elfogyni, és elindultak az adósságrendezési eljárások.

Helyzetkép
Közben megkezdődött az alkotmányozás folyamata, Magyarország Alaptörvénye
azonban felemás módon foglalkozik az önkormányzatokkal. Nem mondja ki a települések önkormányzáshoz való jogát, és a részletszabályozást a sarkalatos önkormányzati
törvényre bízza, de részletesen rögzíti a törvényességi felügyelet, az állami kontroll egyes
speciális szabályait.
Ennek ellenére az új alkotmányos keretek
széles körben adnak lehetőséget a sarkalatos törvényi szabályozásnak, a működőképes
önkormányzati rendszer alapjainak megteremtéséhez.
Az idő múlása azonban nem oldotta meg a
működésképtelen önkormányzatok helyzetét,
és a bevezetett új, az „önkormányzatokat segélyező” belügyminisztériumi rendszer sem
hozott gyors segítséget. Napjainkra már nem
csupán a kistelepülések, hanem egyes megyék
is eljutottak a fizetésképtelenség állapotába,
így a kivételezett helyzetű önkormányzatok
esetében a kormány helytállásától függ, meddig maradnak talpon az önkormányzatok,
lesz-e fizetés, segély, étkeztetés stb. Kérdés,
hogy meddig tartható fenn ez az állapot?

Felgyorsult idő
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára május elején kézbe adta az önkormányzati szövetségek elnökeinek
a minisztérium vitaanyagát az új önkormányzati rendszerről. A 44 oldalas dokumentum
pillanatokon belül széles körben keltett értetlenséget és riadalmat. A vitaanyag meglehetősen szűkszavúan, számok, számítások
nélkül tartalmaz úgy kijelentéseket, hogy az
gyakran az egyes önkormányzati közszolgáltatásokra vonatkozó ágazati elképzelésekkel
sincs összhangban. A kormányzati elképzelések nyilvánosságra kerülésével a településve-

zetők túlnyomó többségénél általánossá vált
a bizonytalanság. Nagyon sok polgármester
– látva az Országgyűlés hihetetlenül gyors
törvényhozási gyakorlatát – úgy ítélte meg,
hogy nincs lehetőség a leírt elképzelések megváltoztatására, ők feladták.
Az elbizonytalanodás azonban nem csupán
a közvetlen önkormányzati szférára terjedt
ki, hanem a hitelező bankokra is. Úgy tűnik,
a jelenlegi helyzetben a bankok kivárnak, és
olyan ésszerű fejlesztésekhez sem adnak támogatást, amelyek fenntarthatósága megkérdőjelezhetetlen, amennyiben az adott önkormányzat jövőbeli pozíciója, a vitaanyag szerinti
besorolás alapján bizonytalan.
A vitaanyag egyértelmű kormányzati szándékot tükröz: a sok kicsi önkormányzatot
„mentesíteni kell” a rájuk ruházott feladatok
jelentős részétől, és az állami feladatellátás révén válnak biztosíthatóvá a kiegyensúlyozott,
hatékony és finanszírozható közszolgáltatások. A kormányzat a nagy ágazati ellátórendszerek – közoktatás, egészségügy, szociális
ellátás – esetében az államosításban látja a
megoldást. E mellett erőteljesen jelenik meg
a kormányzati kommunikációban, hogy az
államadósság egyik meghatározó oka az önkormányzati rendszerben található, valamint
baj van a polgármesterekkel, indokolatlanul
sokan vannak és sokat keresnek.
A kormányzat által kínált megoldás – az
államosítás, az önkormányzatok társulásra
kötelezése, a méretgazdaságosság, a szigorú
felügyelet és engedélyezési eljárás – annak
megakadályozására szolgál, hogy ismételten
ne adósodjon el az önkormányzati szféra.
Az állítások mögött azonban hiányoznak a
számítások, a számok és mérlegelések. Miközben ugyanis maga a vitaanyag is tartalmazza,
hogy az elmúlt nyolc-tíz évben ezermilliárd
forintot vontak ki az önkormányzati szférá-
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ból, addig az önkormányzati közszolgáltatások rendszere, ha nem is kiegyensúlyozottan
és igazságosan, de mind a mai napig működik.
A hiánygazdaság ellenére életképesek maradtak az önkormányzatok, ami bizonyítja, hogy
az önkormányzásban jelentős erő és megoldó
képesség van, éppen a helyi közfeladatok egymásra épülése és komplexitása révén.

Eljött az egyeztetések ideje
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága még májusban valamen�nyi önkormányzati szövetséggel egyenként
folytatott tárgyalásokat, így Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke és Zongor Gábor főtitkár
május 19-én egyeztetett Tállai András államtitkárral és munkatársaival. A megbeszélésen a szövetség vezetői elsődlegesen
a kérdéseiket és megfontolásaikat vetették
fel, mivel még az elnökség nem tárgyalta a
vitaanyagot. A TÖOSZ kezdeményezését,
hogy a Belügyminisztérium hívja össze az
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumát, az önkormányzati államtitkár elfogadta.
Orbán Viktor miniszterelnök május 21-én,
Székesfehérváron, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének közgyűlésén kijelentette, hogy
a kormány álláspontja világos: kevesebb akadály, kevesebb bürokrácia, több szolgálat. Így
kell körülbelül kinéznie az új önkormányzati rendszernek, ha sikerül Magyarország
újjászervezésének részeként az önkormányzati rendszert újjászervezni, ehhez a munkához a kormány minden támogatást meg
fog adni.
A miniszterelnök szerint a jövendőbeli vitákat tehermentesíteni kell „annak a félreértésnek a súlya alól, miszerint az önkormányzatok nagyon nehéz pénzügyi helyzetéért az
önkormányzati vezetők lennének a felelősek.
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Erről nincs mit beszélni, mert az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetéért a megelőző évek központi kormányzatai a felelősek”
– mondta. Szavai szerint a legeladósodottabb megye, illetve város esetében is történelmi tettet hajtott végre az ott dolgozó polgármester, közgyűlés azzal, hogy működőképes
állapotban tartotta a várost, a megyét, amelyet egyébként „a központi kormányzat gyakorlatilag halálra ítélt.”

A TÖOSZ véleménye
A TÖOSZ elnöksége május 24-én tárgyalta
a vitaanyagot és alakította ki állásfoglalását,
valamint meghatározta a szövetségen belül a
további egyeztetés folyamatát. Az elnökség kinyilvánította, hogy továbbra is támogatja az önkormányzati rendszer hatékonyabb működését
szolgáló törekvéseket, viszont nem értett egyet
azzal, hogy az átalakítás strukturális szempontból történjen. A szövetség visszautasít minden
olyan megközelítést, amely az állam eladósodottsága okának az önkormányzati szférát tekinti, különösen a kisebb településeket.
A TÖOSZ elnöksége határozatban utasította el az önkormányzati vagyon ingyenes államosítását, ugyanakkor vállalásokat is megfogalmazott, mely szerint kidolgozza a mikro
térségi együttműködésre, a körjegyzőségeket
felváltó egyesített önkormányzati hivatalok
kialakítására, a nem járási jogú városok szerepére és a kistelepülési főállású polgármesterek foglalkoztatási rendszerére vonatkozó
javaslatait.
A TÖOSZ elnöksége döntött az új önkormányzati törvény munkaanyagával kapcsolatban hét regionális önkormányzati
fórum szervezéséről is, annak érdekében,
hogy minél szélesebb körben kapjon a vezetőség felhatalmazást az eldöntendő kérdésekben való álláspont kialakításához. A
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TÖOSZ polgármesternői tagozat május
31-i veresegyházi tisztújító közgyűlésének
is az önkormányzati rendszer átalakítása
volt a fő témája. (Lásd az erről szóló tudósítást a 12–15. oldalon.)
A kormányzati szándék szerint az új önkormányzati törvény előkészítésének elindítása értelemszerűen az önkormányzati érdekvédelmet is aktivizálta. A hét országos
önkormányzati szövetség vezetői – a több
mint egy évvel a korábbi, 2010. május 26-i
találkozást követően – az önkormányzati
rendszer átalakításának kérdését 2011. június 3-án vitatták meg. Ezen a megbeszélésen
nyilvánvalóvá vált, hogy a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ)
nem kíván egyeztetni a települési érdekek
képviselőivel, míg a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ)
a BM vitaanyagban írtakkal teljes mértékben
egyetértett. A Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, Kósa Lajos miközben a szubszidiaritás érvényesülésének és az
önkormányzatok szabadságának fontosságát hangsúlyozta, nyilvánvalóvá tette, hogy
A szövetségek állásfoglalása
Az önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei közös tanácskozáson vitatták meg a készülő új önkormányzati törvény
koncepcióját. Az állásfoglalást a hét közül
négy szövetség vezetői írták alá: Wekler Ferenc, Schmidt Jenő, Szabó Gellért és Gémesi György. Az állásfoglalás összegzését alább
közöljük, a teljes dokumentumot a TÖOSZ
honlapján (www.toosz.hu) olvashatják.
Véleményünk szerint az új önkormányzati törvény
alapfilozófiája centralizációt, koncentrációt, túlzott
állami szerepvállalást hordoz magán. | A törvény
előkészítése során messzemenően figyelembe
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a minisztériumi és az egyes ágazati koncepciókkal sem értenek teljesen egyet, így nyitott még az átalakítás módja.
A hét szövetség vezetőinek vitája alapján
a házigazda, a Községek, Kistelepülések és
Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) koordinálta a közösen elfogadható álláspontot. Végül a hétből négy – a
Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), a KÖSZ és
a TÖOSZ – szövetség elnöke írta alá a belügyminiszterhez eljuttatott közös állásfoglalást az
új önkormányzati törvény munkaanyagáról.
(Lásd: alábbi keretes írásunkat.) A közös nyilatkozat elfogadásában részt nem vevő három
– MÖOSZ, MJVSZ és KÖOÉSZ – szövetség
vezetői bent ülnek a parlament kormánypárti
frakcióiban, így érzékelhető, hogy álláspontjukat alapvetően a törvényhozásban kívánják érvényesíteni. Vélhetően jelentős vita lesz
a megyei és a megyei jogú városi vezetők között is. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a
„nagy” önkormányzatok elsődlegesen a saját
szempontjaik érvényesítésére törekszenek, a
„kicsik” problémái kevésbé érdeklik őket.  ◆
kell venni az Önkormányzatok Európa Chartájában rögzítetteket, s az önkormányzati működés két évtizedes hasznosítható tapasztalatait,
valamint a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepciót. | Az új Ötv. kapcsán fontosnak tartjuk, hogy
annak hatályba lépésére – együtt a vonatkozó
ágazati törvényekkel – a következő helyi önkormányzati választásokkal kerüljön sor. | Kifejezzük abbéli szándékunkat, hogy készséggel
részt veszünk a törvény-előkészítés további folyamatában, bízva abban, hogy az új önkormányzati törvény nem gyöngíti, hanem erősíti az önkormányzati érdekképviseletet, a helyi
önkormányzás eddig kivívott értékeit.

Helyzetkép
Regionális önkormányzati fórumok
Megkezdte munkáját az Önkormányzatok
Nemzeti Együttműködési Fóruma
Az egyeztetési folyamat eredményének tekinthető, hogy a KÖEF helyett az
1220/2010. (X. 25.) kormányhatározattal
létrehozott Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Fóruma (ÖNEF) 2011. június 16-án megtartotta alakuló ülését.
Az első ülésen a testületet vezető Pintér Sándor belügyminiszter és a fórum alelnöki tisztségét betöltő Tállai András önkormányzati államtitkár mellett, részt vett
és tájékoztatást tartott Hoffmann Rózsa,
az oktatásért, Molnár Ágnes, a fejlesztéspolitikai koordinációért, Naszvadi György,
az államháztartásért és Szócska Miklós, az
egészségügyért felelős államtitkár, valamint Nyitrai Imre, a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár.
A hét meghívott országos önkormányzati szövetségből hatot – Gémesi György
(MÖSZ), Kósa Lajos (MJVSZ), Schmidt Jenő (TÖOSZ), Szabó Gellért (MFSZ), Szűcs
Lajos (MÖOSZ) és Wekler Ferenc (KÖSZ) –
elnök, míg a KÖOÉSZ-t Lipők Sándor alelnök képviselte. Az ÖNEF legfőbb eredménye az volt, hogy a kormányzat képviselői
is kifejezésre juttatták: szükség van a tárgyalások, a szakmai egyeztetések folytatására. Tállai András jelezte, hogy szándékuk szerint az átdolgozást követően a
koncepciót a kormány elé terjesztik, és a
döntést követően az őszi parlamenti ülésszak megkezdését megelőzően benyújtják az új önkormányzati törvény normaszövegét. Az államtitkár jelezte, hogy a
rendszer átalakítása fokozatosan történik, figyelemmel az egyes ágazati átalakítási folyamatokra is.

Időközben a TÖOSZ elnöksége megkezdte a
regionális önkormányzati fórumok szervezését Veszélyben a települési önkormányzatok autonómiája! Lépjünk fel közösen a magyar önkormányzatiság védelme érdekében! címmel.
(Képriportunk a következő oldalakon.) Az önkormányzati egyeztető fórumok mindegyikén
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke és Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára ismertette a Belügyminisztérium új önkormányzati törvény koncepcióját. A
jelenlévők megvitatták a legfontosabb kérdéseket,
és szavaztak a változtatási javaslatokról. Lapzártánkig három fórum zajlott le, jelentős polgármesteri érdeklődés és aktivitás mellett.
Az első rendezvény június 7-én volt Mezőkeresztesen a Művelődési Házban, melyen Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei
TÖOSZ-tag polgármesterek, jegyzők és önkormányzati vezetők vettek részt. A fórum házigazdája Dózsa György, Mezőkeresztes város polgármestere volt. A második fórumnak Velence
és Oláhné Surányi Ágnes a város polgármestere adott otthont június 9-én. A Hotel Juventusban tartott közép-dunántúli regionális fórumon
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyei TÖOSZ-tag polgármesterek, jegyzők és önkormányzati vezetők vettek részt. A Közép-Magyarországot érintő harmadik rendezvény június
15-én volt Szentendrén, ahol Dietz Ferenc polgármester köszöntötte a Pest megyei önkormányzati vezetőket.
Az eddigi fórumok tapasztalatai, függetlenül a
régió speciális jellegétől, gyakorlatilag azonosak.
Mindenütt élénk vita alakult ki többek között a
közoktatással, a közfoglalkoztatással kapcsolatos
kormányzati elképzelésekről. A finanszírozás tervezett változtatásánál többféle modellszámítást
tartottak szükségesnek az eltérő településszerkezetre, és adottságokra tekintettel. A településpolitikusok egyetértettek a közszolgáltatások minő-
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ségének ellenőrzésénél az állami szerepvállalás
növekedésével és a változtatás szükségességével,
viszont a kötelező társulás helyett az együttműködés kötelezettségét hangsúlyozták. A résztvevők
aggodalmuknak adtak hangot, hogy miképpen sikerül megőrizni a helyi közszolgáltatások rendszerét úgy, hogy közben biztosítva legyen a finanszírozás is. A fórumok résztvevői is egyhangúlag
utasították el azt a belügyminisztériumi javaslatot, amely szerint lakosságszám alapján határoznák meg azt, hogy hol működhet önkormányzati
hivatal, illetve mely települések élén állhat főállású polgármester. Érthető módon a hozzászólók
többnyire saját és sajátos helyzetük alapján ítélték meg a változtatásra irányuló kezdeményezéseket, így másként látja a jövőt a leendő járási jogú város polgármestere, mint az ilyen – ma
még ugyan nem tisztázott – jogosítvánnyal nem
rendelkező városi kollégája, vagy a kétezer lakos
alatti település vezetője, ahol ma hivatal működik, avagy az ezer lakos alatti főállású polgármester. A nézetkülönbségek ellenére egyértelműnek
tűnt az eddigi vélemények alapján, hogy van közös önkormányzati érdek, függetlenül a település nagyságától, és van mit védeni az indokolatlan központosítással, államosítással szemben. A
fórumokon érezhető volt, hogy a résztvevők nem
a változtatást utasítják el, hanem csak a megalapozatlan és nem kiérlelt módosításokat.
Az idő ugyan sürget, viszont elengedhetetlenül
szükség van a sokszínű vélemények és álláspontok megismerésére, ütköztetésére, valamint az
érvek és ellenérvek megismerésére – annak érdekében, hogy a TÖOSZ vezetői a tagság többségének véleményét tudják képviselni a kormányzattal folytatott tárgyalások során.
A fórumsorozat végeztével, július 5-én a
TÖOSZ elnöksége összegzi a tagság álláspontját, és ennek megfelelően fogja képviselni az önkormányzati véleményeket a további
tárgyalások során.
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„Veszélyben a települési önkormányzatok autonómiája!
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Lépjünk fel közösen a magyar önkormányzatiság védelme
Helyzetkép
érdekében!”

www.toosz.hu

május–június | ÖNkormányzat

7

Helyzetkép

Közös cél

az önkormányzati rendszer
működőképessége!

tegyük a megújult struktúrák befogadására. Ezzel szemben a cél, hogy az önkormányzatok a
lehető leghatékonyabban és leggazdaságosabban biztosítsák a lakosság számára az önkormányzati közszolgáltatások sokféleségét, ami
azt jelenti, hogy: működőképesebbé kell tenni
az önkormányzati rendszert és ennek megfelelően kell átalakítani a struktúrát.

Az önkormányzati
és az állami feladatok áttekintése,
csoportosítása, szétválasztása

A TÖOSZ elnöksége május 24-én fogadta el részletes állásfoglalását az új önkormányzati törvény munkaanyagáról. A regionális önkormányzati fórumokon az
állásfoglalás egyes megállapításainak figyelembevételével zajlott a vita. Összeállításunkban az állásfoglalás leglényegesebb elemeit, üzeneteit közöljük, utalva a
regionális fórumokon szerzett eddigi tapasztalatokra is.
Alapvetés
A vitaanyag helyzetértékelésével alapvetően
egyet lehet érteni. A rendszer működési zavarait valóban a feladatok és hatáskörök differenciálatlan telepítése, a szétaprózódott
településszerkezet és a nem elég intenzív
együttműködési készség, valamint a jelentős alulfinanszírozottság, illetve a folyamatos forráskivonás okozta. Ugyanakkor nem
lehet elfogadni a vitaanyag azon megközelítését, amely szerint az önkormányzatok az
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ország eladósodásának legfőbb okozói, illetve a működési zavarok előidézői. Az elmúlt
huszonegy év bizonyította, hogy az ország
működőképessége szempontjából kiemelkedő sikereket értek el az önkormányzatok, egy
korrekt elemzésben így kormányzati megközelítésben is joggal elvárható a pozitív eredményekre való utalás.
Nem lehet elfogadni viszont azt az átalakítási szempontot, amely szerint a feladat az,
hogy az önkormányzati rendszert alkalmassá
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A vitaanyag egyértelművé teszi, hogy növelni kívánja a közfeladatok területén az állami
szerepvállalást. A túlzott állami szerepvállalás viszont jelentős veszélyeket rejt: bürokratizálódás, távoli ellátás, a helyi sajátosságok háttérbe szorítása, az új állami szervezet
működési többletköltsége. Az önkormányzati
rendszerben a differenciált feladat- és hatáskör telepítéssel mint rendezőelvvel ma már
mindenki egyetért.
A vitaanyag egyik jelentős fogyatékossága, hogy az államosítással érintett önkormányzati közszolgáltatási feladatok tekintetében túlzottan elnagyolt a meghatározás, és
még részleteiben sem ismertek a kormányzati szándékok.
A legnagyobb figyelem és vita a közoktatással kapcsolatban alakult ki. A fórumok során többen értettek egyet a vegyes
finanszírozással, majd az ellenérvek hatására mindegyik rendezvényen a túlnyomó
többség a mellett foglalt állást, hogy maradjon a közoktatás önkormányzati fenntartásban, viszont a szakmai munkában, így többek
között a felügyeletben is, jelentősebb állami
részvételt igényelnek. Ugyancsak felmerült
a szubszidiaritás kérdése, vagyis annak lehetősége, hogy amennyiben az önkormányzat
nem kívánja fenntartani az iskoláját, akkor

Helyzetkép
felajánlhassa azt az államnak. (Ezt a megoldást javasolta még 2009-ben Hiller István
akkori kultuszminiszter, amellyel kapcsolatban akkor meglehetősen nagy és hangos
volt az elutasítás.)
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ügyében a kisebb települési polgármesterek részéről egyetértés volt abban, hogy a
fekvőbeteg ellátás legyen teljes egészében állami feladat, mivel így biztosítható – a mentőszolgálat megfelelő fejlesztése esetén – a
szükséges területi, szakmai specializáció és
differenciált feladatellátás. Az érintettek hangsúlyozták, hogy az önkormányzatok által a továbbiakban is fenntartott alap- és járóbeteg
ellátáshoz is biztosítani kell a megfelelő állami finanszírozást. További egyeztetést igényel
a szakrendelők kérdése.
Az államigazgatási hatósági ügyek döntő
többségének járási hivatalhoz történő telepítésével többnyire egyetértettek, amennyiben a megfelelő feltételek teljesülnek, így különösen az e-közigazgatás válik valóságossá,
valamint a megfelelő közösségi közlekedés is
biztosított lesz. Az átalakítás támogatásának
feltétele, hogy az ügyfél terhei ne növekedjenek, vagyis a helyben megmaradó önkormányzati hivatalok közvetítő szerepét megfelelő módon meg kell szervezni. Ugyancsak
garantálni kell, hogy a helyi érdekeltség és
kontroll – például az építési engedélyezési
eljárás során – érvényesülni tudjon. Törekedni kell arra, hogy a létrejövő járási hivatalok szakmai, személyi és működési feltételei helyett ne a takarékosság szempontja
legyen a meghatározó, mert ellenkező esetben a színvonalas, gyors ügyintézés válik lehetetlenné.
Egyértelmű, hogy a szociális ellátással kapcsolatos feladatok vitaanyagban jelzett elhatárolása és a Nemzeti Szociálpolitikai Kon-

cepcióban írottak nincsenek összhangban.
E tekintetben az önkormányzati kompetenciák széles körének megőrzése támogatható, viszont az ezzel kapcsolatos kormányzati és önkormányzati vitát mielőbb le kell
folytatni. A szociális ellátás és a közfoglalkoztatási feladatok együttes önkormányzati kezelésével mindenki egyetértett, viszont
a működés feltételeit a jelenleginél jobban
kell biztosítani.
A koncepció erőteljesen kívánja újrarendezni az önkormányzatok és az állam szerepvállalását. A munkaanyagon végigvonul az a
vitatható feltételezés, hogy az állam olcsóbban és jobban tud ellátni még közszolgáltatási feladatokat is, mint az önkormányzatok.
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy
az önkormányzatoktól elvett akár államigazgatási, akár közszolgáltatási feladatok állami
adminisztrációja mennyi kapacitást igényel,
s azt honnan teremti elő az állam. Egyes feladatokat a komplex és multifunkcionális önkormányzati rendszerből kivéve ágazati adminisztrációval csak drágábban lehet ellátni,
ha viszont az önkormányzattól elvesszük az
adminisztratív személyzet és tudás egy részét, akkor kérdéses, hogy működőképesek
maradnak-e az önkormányzatok. Az állami
és önkormányzati szerepvállalás elhatárolása időben is eltérő lehet, mivel például a
közoktatás tekintetében más a költségvetési év és más a tanév.

Az önkormányzati rendszer
belső átalakítása
A községek önálló szervezetalakítási jogát
korlátozni kívánja az anyag, hatékonysági és
költségtakarékossági okokra hivatkozva. Önálló hivatal létrehozatalánál a 2000 fős létszámhatár alapján történő korlátozást valamennyi fórum egységesen elutasította.
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Elkerülhetetlen az önkormányzati minimum tartalmi meghatározása, hogy milyen típusú és minőségű közszolgáltatást kell a községeknek biztosítani az ott lakók számára, és
amennyiben ezt egyedül nem képesek teljesíteni, akkor meghatározott szempontok szerint kerüljön sor társulás létrehozására. A kötelező társulás előírásával csak kivételesen és
kisegítő jelleggel lehet egyetérteni a közszolgáltatások garantálása érdekében.
A községek tevékenységének és mozgásterének a meghatározásánál is figyelembe kell
venni a szubszidiaritás elvét, és – a látszólagos pénzügyi megtakarítás mellett – számolni kell a települések népességmegtartó képességével és munkaerő helyzetével. A fiskális
szempontok mellett érvényesíteni szükséges
az igazságosság követelményét is. Az új község alakítására vonatkozó feltételek szigorítása támogatható, viszont indokolatlan a nagyközségi cím megszüntetése.
A körzetközponti feladatot betöltő járási jogú
város szerepe kimunkálatlan. Jelenleg inkább félelmet kelt a kistelepülésekben, hogy az alapvető közszolgáltatások csak a körzetközpontban
lesznek elérhetőek, amellyel nem lehet egyetérteni. Ugyancsak tisztázandó, hogy mit jelent
a járáshoz tartozó önkormányzatok egyesített
hivatala. Nem kidolgozott, hogy a nem járási jogú város és a község feladata és hatásköre között mi a különbség. Ugyancsak újra kell
szabályozni a várossá nyilvánítást.
A társulások tekintetében a koncepció a kötelező társulást – az alaptörvényben biztosított kivételes lehetőség helyett – általánossá
kívánja tenni, amellyel a fórumok résztvevői
nem értettek egyet. Miközben a járás az államigazgatás számára alkalmas méret lehet,
addig egyáltalán nem biztos a közszolgáltatások esetében. Tudomásul kellene venni, éppen
a jelenlegi mikrotérségi körzetek és egyéb in-
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tézményi ellátási körzetek alapján, hogy nem
a kistérség az alapszintű szolgáltatások optimális tere. A közös közszolgáltatások szervezésénél a mikrotérségi együttműködések
szervezését támogatják az önkormányzatok.
A társulás szabadságának drasztikus megszüntetése veszélyezteti az értelmes és fenntartható együttműködések kialakulását.

Az önkormányzati finanszírozási
rendszer átalakítása
A normatív finanszírozást felváltó feladatfinanszírozás kérdések sorát veti fel, mivel
nem ismert az új forrásmegosztás mérési és
számítási módszere. Támogatható viszont a
szándék, hogy az új rendszerben egyetlen önkormányzatnál se keletkezhessen működési
hiány, vagyis a kötelező feladatok finanszírozása teljes körű legyen.
Az állami és önkormányzati adórendszer
együttes, átfogó áttekintése és felülvizsgálata támogatandó, ugyanis csak a közpénzek forrásának és a közfeladatok újraosztásának együttes kezelése révén alakulhat csak
ki hosszú távon fenntartható társadalomirányítási rendszer.
A kiegyenlítő rendszer kialakításánál is törekedni kell a települések közötti együttműködés erősítésére, vagyis a helyi iparűzési adó
visszaosztásánál elsődlegesen azok a települések részesüljenek a kiegészítő támogatásból, amelyek az adó előállításában is közvetve
részt vesznek. A helyi adók, köztük az iparűzési adó szabad felhasználásának korlátozása nem támogatható, ez az önkormányzati
autonómia felszámolását jelenti, akárcsak az
önként vállalt feladatok körének „differenciált” központi korlátozása.
Amennyiben a feladatot az állam látja el,
értelemszerűen a tulajdon használatával is
rendelkeznie kell, viszont nem támogatható
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az ingyenes vagyonátadás, ha az önkormányzat fejlesztést hajtott végre a tulajdonában.
Ezzel szemben a közpénzek takarékos felhasználása érdekében szorgalmazzuk, hogy
mindazon állami ingatlanok kerüljenek igény
esetén ingyenesen önkormányzati tulajdonba, amelyek még mindig nincsenek megfelelően hasznosítva.
Nem lehet egyetérteni azzal az elképzeléssel, mely szerint ugyan „az új finanszírozási
rendszer legkorábban 2013-tól léphetne hatályba, azonban 2012-től már ezen új szemlélet alapján történne az önkormányzatok
pénzellátása”. Az átalakulás folyamata amúgy
is konfliktusokkal terhelt, ezért nem engedhető meg, hogy egyértelmű és kiszámítható
finanszírozási szabályok helyett az állami támogatás bármilyen új szemlélet alapján történjen. Ugyanakkor az átalakítástól függetlenül elengedhetetlen a válságos helyzetbe jutott
önkormányzatok talpon maradásának biztosítása, mert félő, hogy időközben összedől az
egész rendszer.

Az adósságkezelési és -rendezési
eljárások újraszabályozása
Annak még a látszatát is el kell utasítani,
hogy a magyar államadósság meghatározó
oka lenne az önkormányzati szféra. Ezen
túlmenően szükséges hangsúlyozni, hogy a
megnövekedett hitelállomány és kötvénykibocsátás alapvetően a nagyvárosokat és a
megyei önkormányzatokat érinti, vagyis az
államadósságot a kisebb települési önkormányzatok nem terhelték. Ugyanakkor szükséges különbséget tenni működési és fejlesztési hitel között, míg az utóbbi felvételének
esetében a törvényi szigorítás és korlátozás
szükséges lehet, viszont az állami engedélyezés felesleges.

www.toosz.hu

Az adósságrendezési eljárást előidéző
polgármester és képviselő-testületi tag választójogának korlátozása teljességgel indokolatlan, csak vitát és feszültséget kelt, ahelyett hogy a településen az együttműködést
erősítené. Ha ugyanis az érintettek a gazdálkodás során bűncselekményt követnek
el, elvesztik választójogukat, így kizáródnak a következő választásokból.
A kétlépcsős adósságkezelési rendszer kiépítése, a megelőzés elősegítése indokolt lehet. A megközelítés módja vitatható, ugyanis
nem az a cél, hogy az adósságrendezés újraszabályozása kapcsán egy szigorúbb rendszer
épüljön ki, szankciókkal, hanem az, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt.

Törvényességi felügyeleti
és gazdasági ellenőrzés
rendszerének kiépítése
Nagy vitát váltott ki az önkormányzatok
törvényességi ellenőrzését felváltó felügyelet kérdése. A vitában a többség támogatta,
hogy amennyiben valóban törvényességi és
szakmai szempontok érvényesülnek, nem
pedig kormányzati és pártpolitikai érdekek, akkor alkalmazható a törvényességi
felügyelet.
Ugyanakkor az alaptörvényben szabályozott speciális aktuspótlás kivételességére kell
törekedni. Nem támogatható viszont az, hogy
esetleges önkormányzati döntésképtelenség
esetén a kormányhivatal rendelkezzen személyi kérdésekben.
Egyértelműen szükséges szabályozni, hogy
mikor működik alkotmányellenesen az önkormányzat és melyek a feloszlatás feltételei, ugyanis az adott település abban érdekelt, hogy minél előbb működőképes legyen,
amit adott esetben az időközi választás teremthet meg.

Polgármesternői tagozat
Az önkormányzatok érdekeltek a gazdálkodásuk korrekt belső és külső szakmai ellenőrzési rendszerének működésében.

Összeférhetetlenségi, jogállási
és egyéb kapcsolódó jogszabályok
megváltoztatása, szigorítása
Az újonnan javasolt összeférhetetlenségi szabályok közül egyértelműen támogatott, hogy országgyűlési képviselő ne lehessen polgármester, megyei közgyűlési elnök.
A vitában résztvevők egyöntetűen nem értettek egyet azzal, hogy a lakosságszámhoz
kössék a főállású polgármesteri tisztség betöltését. Az elmúlt két évtized önkormányzása egyértelműen bizonyította, hogy azok a
kistelepülések indultak fejlődésnek és váltak
sikeressé, amelyeket főállású, azaz a teljes tevékenységét a települése érdekében szolgáló polgármester állt. A főállású polgármes-

Összegzés és javaslatok
Az átalakítás során nem hagyható figyelmen
kívül az elmúlt két évtized önkormányzatiságának tapasztalata, az Országgyűlés által törvénybe foglalt Európai Önkormányzati Charta szabályrendszere, a szubszidiaritás európai
elve, valamint az európai közigazgatási térre
vonatkozó legfőbb jogi alapelvek rendszere.
Az átfogó átalakításnál a sietség nem indokolt, mert elemzések, modellszámítások
után kellene választani a nyitott megoldásokból, sőt olyan kérdésekben is, amelyekben a
javaslat nem tartalmaz alternatívákat vagy
éppen szabályozási részleteket (pl. járások
száma, legkisebb településméret).
Az önkormányzati rendszert érintő ágazati
átalakítási szándékok és a járási hivatali közigazgatási szervezeti rendszer egyértelmű kialakítása nélkül nem alakítható át a helyi autonómi-

terség széles körű fenntartását indokolja az
új önkormányzati rendszerre való áttérés,
amely a jegyzőségek, körjegyzőségek helyett
a jelenleginél több települést magába foglaló egyesített önkormányzati hivatalok létrehozatalát szorgalmazza. Ezáltal tovább nő a
polgármesterre háruló feladatok mennyisége. Természetesen érdemes végiggondolni,
milyen eszközökkel lehet garantálni, hogy a
kistelepülésen lévő, apparátus nélkül dolgozó polgármester képes legyen megfelelően
teljesíteni, vagyis meg kell szervezni a polgármesterek képzését, továbbképzését. Az
összeférhetetlenségi szabályoknál ismételten
javasoljuk, hogy ne lehessen önkormányzati
képviselő, aki indult a polgármester-választáson. Számtalan településen a konfliktus
egyik oka, hogy a testületben vesztes polgármesterjelöltek „dolgoznak” együtt a megválasztott polgármesterrel.
ák rendszere, ezért javasoljuk, hogy ésszerűen
és fokozatosan ütemezve kerüljön sor az átalakításra.
Az elkövetkező másfél évben széles körű szakmai vitákat követően összehangoltan megalkothatóak mindazon törvények és szabályok,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy 2013-ban
bevezetett új önkormányzati rendszer működőképes legyen.
Az átalakítási folyamattal összhangban meg
kell teremteni a jelenlegi polgármesterek képzését, a jegyzők átképzését, valamint 2013-ban
lehetőséget kell biztosítani a leendő polgármesterek előzetes képzésére.
A takarékos, célszerű és jogszerű feladatellátás megalapozása az önkormányzatoknak és az
államnak egyaránt érdeke, ezért ki kell alakítani az önkormányzati képzés állami támogatásának rendjét és rendszerét.

www.toosz.hu

A TÖOSZ Polgármesternői
Tagozatának tisztújítása

Tizennyolc
százalék

Szerző: Szále László újságíró | Fotó: Lethenyei László

Csaknem duplájára nőtt 1990 óta a női polgármesterek aránya, de még most is csak tizennyolc százalék. Erről is szó esett a TÖOSZ Polgármesternői
Tagozatának tisztújító közgyűlésén, melyet május
31-én Veresegyházon tartottak. A tagozat vezetőjének újraválaszották Zsíros Sándornét, majd döntöttek a megyei tagozatok létrehozásáról, s megválasztották a megyei tagozatvezetőket is.
Ha polgármesterek gyűlnek össze tanácskozásra, sosem elég a megszabott idő. Ha polgármester asszonyok, akkor még kevésbé. Két
napot akartak belesűríteni egybe, de csak másfelet sikerült. A házigazda város vezetője, Pásztor Béla megtartotta városfejlődés-ismereti
expozéját, Farkasné Gasparics Emese, a BM
Önkormányzati Államtitkárság helyettes államtitkára elmondta, milyen terveket sző a
kormányzat az önkormányzati rendszer átalakításáról, és hogyan akarja orvosolni az egyre
növekvő helyi problémákat. Az előadást és vitát követően Buday Péter mesterszakács bebizonyította, hogy a minőségi és egészségességi szempontokat figyelembe véve is ki lehet
jönni a közétkeztetési normából. Megtörtént
a tisztújítás is, de a Régiók Nőhálózata elnökének (Törzsök Károlyné) és alelnökének (Szabó
Zsóka) előadásaira (Tévhitek és sztereotípiák
a női gondolkodásban, illetve A nők munkaerő-piaci helyzete) már nem jutott idő.
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A feladat sürgető,
de sietni nem szabad

Farkasné Gasparics Emese, a BM helyettes
államtitkára előadásában elmondta, hogy
mindössze február 20-a óta tölti be jelenlegi tisztét, s azóta egyfolytában az új önkormányzati törvény előkészítésével foglalkozik.

10%

Község (528 fő)

Nagyközség (14 fő)

Város (31 fő)

Megyei jogú város (1 fő)

15%

Főváros+kerületek (1 fő)

Polgármesternők (száma) aránya a település jellegét
tekintve, az összes településhez viszonyítva (2010)
20%

Most folynak az előkészítő munkák és egyeztetések, ezek alapján készül el maga a koncepció, melyet a kodifikáció követ majd. Ősszel
kezdődhet meg az elkészült jogszabály normaszöveg szerinti társadalmi vitája, s ennek
nyomán születhet meg a végleges törvényszöveg, amely év végén kerülhet a parlament elé.
De még ez sem a folyamat vége, mert lesznek
részei, amelyek 2012. január elsejével hatályba
lépnek, de lesznek olyanok is, amelyek csak
2013-tól, vagy csak a következő kormányzati ciklusban. Hosszú távra szóló jogszabályt
kell alkotni, mellyel nem szabad sietni, noha
rendkívül sürgető a dolog – szögezte le –, hiszen özönlenek a BM-be és más minisztériumokba is az önkormányzati támogatási kérelmek, melyek alaphangja az, hogy nem bírjuk
tovább. Fölmerülhet a kérdés, miért van az
önkormányzat, ha az államnak kell helytállnia helyette? Miközben persze – tette hozzá – tudja, hogy az önkormányzatok többsége önhibáján kívül került ilyen helyzetbe:
az egyre növekvő feladatterhek és a megoldatlan finanszírozás a konfliktusok fő okai.
Kifejtette: elindult a kormányzati közigazgatási reform is, s nyilvánvalóvá vált, hogy ezek

a feladatok csak megyei szintről nem oldhatók meg hatékonyan. Külön kell venni a kifejezetten államigazgatási és hatósági feladatokat, s ezeket a funkciókat veszik majd át a
megalakuló járások. Az új rendszer kialakításában meghatározóak lesznek a közlekedési viszonyok, a történelmi hagyományok,
s természetesen alapelv az is, hogy mindent
meg kell tartani, ami a helyi közszükségletek
ellátásához kell.
Ezután a helyettes államtitkár sorra vette
a legfontosabb területeket. Az oktatásról elmondta, hogy még sok minden kialakulatlan,
csak egy valami biztos: az, hogy változtatni kell.
A legfontosabb változás, hogy az intézmények
megmaradnak önkormányzati tulajdonban és
fenntartásban, az állam a működtetés feladatát vállalja át (pedagógusbérek, dologi kiadások stb.). Ez az alapfokú oktatásra érvényes, a
középiskola-fenntartás viszont csak kivételes
esetben oldható meg helyi erőkkel, ezekben
az esetekben a kötelező társulások segíthetnek a források előteremtésében. Az egészségügyi ellátásban azt tervezik, hogy az alap- és
járóbeteg-ellátás maradna az önkormányzatoknál, a fekvőbeteg-ellátás pedig az állam fel-
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0%

4% Budapest
11% Pest megye
12% C songrád megye
13% Bács-Kiskun megye
15% Vas megye
15% Jász-Nagykun-Szolnok megye
16% Borsod-Abaúj-Zemplén megye
17% Heves megye
17% Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17% Veszprém megye
17% Hajdú-Bihar megye
17% Komárom-Esztergom megye
17% Győr-Moson-Sopron megye
18% Somogy megye
19% Fejér megye
21% Zala megye
21% Tolna megye
25% Békés megye
26% Baranya megye
28% Nógrád megye

A TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának régi-új vezetője: Zsiros Sándorné (Alsózsolca) | Megyei tagozatvezetők: Baranya: Tóth Jánosné (Tengeri) | Bács-Kiskun:
Rádiné Gémes Ildikó (Pálmonostora) | Békés: Kalcsó
Istvánné (Kétegyháza) | Borsod-Abaúj-Zemplén: Horváth Jánosné Kecskeméti Ildikó (Parasznya) | Csongrád: Sánta Gizella (Ruzsa) | Fejér: Kurcz Mária (Vereb)
| Győr-Moson-Sopron: Lendvai Istvánné (Kunsziget) |
Hajdu-Bihar: Vass Mária (Bojt) | Heves: Lénártné Benei Anikó (Abasár) | Jász-Nagykun-Szolnok: Győriné
Czeglédi Márta (Jászfényszaru) | Komárom-Esztergom:
Menoni Gabriella (Várgesztes) | Nógrád: Seres Mária
(Mátraverebély) | Pest: Bencsik Mónika (Nagykovácsi) |
Somogy: Sárhegyi Judit (Szentbalázs) | Szabolcs-Szatmár-Bereg: Takács Pálné (Szorgalmatos) | Tolna: Andrási Zoltánné (Varsád) | Vas: Vámosné Marksz Mária
Margit (Harasztifalu) | Veszprém: Berki Józsefné (Tés)
| Zala: Tóth Lucia Krisztina (Kisrécse).

Polgármesternői tagozat
adatkörébe kerülne, mert az jelenleg aránytalanul nagy terhet ró az önkormányzatokra. A
kérdés még nyitott, elképzelhető vegyes rendszer is. A közigazgatásról a helyettes államtitkár elmondta, hogy az egyértelműen állami feladat, ezért elképzelhető, hogy a jegyzők
kikerülnek az önkormányzati hatáskörből. De
erről még nincs döntés, mérlegelni kell azt is,
hogy a közigazgatás-történeti hagyományban
a jegyző mindig az önkormányzat kötelékébe
tartozott. Továbbra is neuralgikus pontja az
önkormányzati munkának a szociális ellátás.
Elsősorban azért, mert a jelenlegi rendszer finanszírozhatatlan, az állam az ötvenegynéhány normatív segélyt nem bírja, s változtatni kell a visszaélések kiküszöbölése miatt is
(pl. sok helyen másra költötték a tankönyvellátásra szánt pénzeket). Az új rendszerben
a szereposztás lényege az lesz, hogy a jogosultság megállapítása az önkormányzat joga
és feladata, a teljesítés pedig az államé.
A feladatmegosztás tehát jelentősen átalakul majd. Az önkormányzatiság alapegysége
a község, a törvény azt fogja rögzíteni, mit köteles a község elvégezni, illetve: mit egyedül, s
mit társulásban. A kötelező feladatokat min-

denkinek el kell látnia, s pluszfeladatot csak akkor vállalhat bárki, ha van rá fedezete. Természetesen marad önkormányzati hatáskörben a
településüzemeltetés, a -fejlesztés, bár a megalapozatlan és indokolatlan beruházások megakadályozására továbbra is szükség lesz. Rengeteg olyan tornaterem, strand stb. épült, melyek
nem működtethetők gazdaságosan, ezért ezeknek az önkormányzatoknak a jó része szeretné
a működtetést az államra átruházni.
Marad önkormányzati hatáskörben a helyi
adók kivetése, de a törvény szabályozni fogja
ezt is. Pontosabban egy „étlapot” ad, mi az,
ami kivethető. Erre azért van szükség, hogy
együtt lehessen látni a központi adókkal, azaz
számon lehessen tartani a lakosság terhelhetőségét. A legfontosabb adóelem az iparűzési adó lesz, amit minden bizonnyal kötelező
lesz kivetni minden településen.
Fontos általános elv még – hangsúlyozta
Farkasné Gasparics Emese –, hogy nem normatív, hanem feladatfinanszírozási rendszerre kell áttérni. S az is elképzelhető, hogy a helyi bevételek felhasználását is előírja majd az
állam, annak érdekében, hogy a kötelező feladatok ellátása garantálható legyen. Például

kötelező lesz az egészséges ivóvízellátás. Magyarország EU-vállalása, hogy 2015-ig megoldja: minden településen egészséges ivóvizet ihasson a lakosság.
Az átalakulás azt is jelenti, hogy erősödni
fog a törvényességi felügyelet és a gazdasági ellenőrzés. Az új rendszerben a (jóval kevesebb) kötelező feladatellátás elmulasztását
szankciók követhetik. Az önkormányzatok
önkéntes (pl. kultúra, sport) feladatvállalásait, amit az állam is fontosnak tart, pályázati
rendszerben segíti majd. A helyettes államtitkár előadása végén így összegzett: szigorúbb,
kötöttebb rendszer lesz, de jobban működő.
Az önkormányzatok szabadsága, döntési joga pedig megmarad.

Átszervezés kell,
de nem falurombolás

Ezt követően hozzászólások és kérdések
hangzottak el, s a helyettes államtitkár –
amíg ideje engedte – reagált rájuk. Legtöbben a kistelepülések sorsáért aggódtak, melyek már jelen helyzetükben is évek óta az
elnéptelenedés ellen harcolnak. Úgy vélték,
a járások nem biztos, hogy jók lesznek, létPásztor Béla,
Farkasné Gasparics Emese
és Zsíros Sándorné

Lénártné Benei Anikó
és Pergő Margit
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Oláhné Surányi Ágnes
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Polgármesternői tagozat
rejöttük inkább újabb terheket rak majd a lakosság vállára, hiszen minden hivatalos ügyben utazni kell a járási székhelyre. Többen
szóvá tették azt is: egyáltalán nem biztos,
hogy az iskolák fönntartásának és működtetésének szétválasztása jó dolog. A normatíva
helyett a feladatfinanszírozás sem egyértelmű. Kovácsné Faltin Erzsébet (Mezőhegyes)
azt vetette fel, hogyan orvosolja ez a rendszer
azt a problémát, hogy vannak jó és vannak
rossz helyzetben lévő települések. Barabás
Károlyné (Magyarhomoród) azt firtatta, ha
feladatfinanszírozás van, akkor ő hiába oldja
meg nagyon olcsón –például szalmabálákkal tüzelve a fűtést, vagy kisfizetésű fiatalokat vesz föl szociális gondozónak –, ha az
így megspórolt pénzeket nem tudja máshol
felhasználni, más feladatra átcsoportosítani.
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Megjegyezte még, hogy ha a szociális feladatokat egyházak és különféle kht.-k látják el,
akkor előfordulhat, hogy fölveszik a feladatért járó juttatást, de a feladatot nem látják
el. S ha például hétvégén nem fűtenek az
általuk fönntartott intézményben, akkor az
emberek így is, úgy is az önkormányzathoz
jönnek, hogy fáznak. Vagyis ezt a feladatkört
semmiképpen sem szabadna elvenni az önkormányzatoktól.
Kiss Péter Pálné (Újvárfalva) szerint szükség van az átszervezésre, de ne legyen belőle
falurombolás – mondta – s hozzátette: 1998
óta polgármester, négy éve társadalmi munkában dolgozik, vagyis a megélhetését a saját vállalkozása biztosítja. Így aztán mindig
dilemma előtt áll, mit részesítsen előnyben.
Ha eljön pl. ide, a vállalkozása sínyli meg a
távollétét, ha nem jön el, akkor pedig a falu
nem jut fontos információkhoz.
A helyettes államtitkár válaszában hangsúlyozta, a lakosoknak nem kell mindenért a
járáshoz utazniuk. Az építési hatóság például
lehet „ mozgó” is, s járhat településről településre. Az útlevélátvétel is maradhat a faluban,
miként az sincs kőbe vésve, hogy a 2000 fő
alatti településeken nem működhet hivatal,
hiszen vannak települések (például Őriszentpéter), amelyek akár 1200 lakossal is járási
székhelyek lehetnek. Természetesen más a
helyzet az aprófalvas Vasban, Baranyában és
más az Alföldön. Ami pedig a feladatfinanszírozást illeti, az még pontosításra szorul.
Ahol a feladatok ellátásához szükséges, az
állam nyújt kiegészítést. A szociális ügyekről
azt mondta: alapvetően maradnak az önkormányzatoknál, de való igaz, a feladatfinanszírozás ellene mondhat a takarékoskodásnak, kell tehát valami ösztönző technika arra,
hogy ha pénz megmarad, máshol felhasználható legyen. Befejezésül elmondta még, hogy
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a főállású vagy társadalmi munka problémát
megérti, de a megoldást leginkább a helyiek
tudhatják. A főállást ezért a képviselőtestület határozhatja meg, elképzelhető, hogy egy
cikluson belül egyszer lehet erről dönteni, illetve változtatni.

Választás, városnézés

Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármestere, a TÖOSZ társelnöke a tisztújítás levezetése előtt átadta a TÖOSZ elnökének és a
főtitkárának üdvözletét, s kifejtette, ha eddig nagy szükség volt az érdekvédelemre, akkor most még nagyobb szükség van rá. Az új
helyzet azt kívánja, hogy a Polgármesternői
Tagozaton belül megyei tagozatok jöjjenek
létre. A részvevők ezzel egyetértettek, majd
egyhangúlag megválasztották tisztségviselőiket. Zsiros Sándorné újraválasztása után a
köszöneten kívül csak annyit mondott: nem
tartózkodtam a szavazásnál, jelezve, hogy
vállalom.
Az új megyei tagozatvezetőket Oláhné Surányi Ágnes fölkérte, hogy térképezzék fel a
megyéjüket, hol vannak nő polgármesterek, s
szervezzék meg a tagozatokat. Azután gyűjtsék
össze és küldjék el kérdéseiket, javaslataikat
– gondolva arra: nemcsak az önkormányzati törvény fog megváltozni, hanem sok ágazati törvény is –, hogy a helyettes államtitkár
asszonnyal júliusra tervezett találkozón meg
tudják tárgyalni azokat is, amelyekre ezen a
tanácskozáson nem jutott idő.
Arra azért még jutott idő, hogy ebéd után
Pásztor Béla mesebeli kisvasútra ültesse a vendégeket, s megmutassa a város büszkeségeit: az összes közintézményt ellátó meleg vizes
fűtési rendszert, a hatalmas Mézesvölgyi iskolát, az épülőfélben lévő új felekezeti iskolát, a majdnem kész új városházát és az egyre jobban fejlődő medveparkot.
◆

Polgármesternői tagozat

Mi a tikok?
Szerző: Szále László újságíró | Fotó: Lethenyei László

Buday Péter mesterszakács a gyermek-közétkeztetés megújítási lehetőségeiről beszélt – igen jóízűen. Elmondta, hogy szűkösek ugyan
az étkeztetési normák, de ki lehet belőlük jönni.

Lehet adni ebből a pénzből három fogást, méghozzá úgy, hogy a főétel háromból választható. Ebből célszerű, ha az
egyik menü megszokott, klasszikus – pl.
rántott hús, krumpli –, a másik újszerű,
mondjuk, pulykacsíkok vörösboros szilvamártással, rizzsel, a harmadik húsmentes, „vega”. Ez is egyre jobban fogy,
már ma is a gyerekek 10 százaléka ezt
választja, nyáron még több.
Mi a titok? Több munka, nagyobb odafigyelés, körültekintőbb tervezés. Négy iskolában próbálták ki a Buday Péter-féle módszert
(három miskolciban és a kerecsendiben),
mindenütt elégedettek voltak a gyerekek
is, a tanárok is, a szülők is. A tervezéskor
elsősorban arra kell odafigyelni, hogy iskolában vagyunk, ahol a gyerekek tanulnak,
gondolkodnak. Energiáik 25 százalékát az
agyműködés viszi el, olyan étrend kell tehát, amelyben van elegendő fehérje és energiapótló. Nem a mennyiség a lényeg, hanem
az, hogy a megfelelő tápanyagok benne legyenek az ételben. Fontos a szezonalitás figyelembe vétele is: mikor mit lehet olcsón
megkapni. Be lehet vetni olykor egy kis mar-

ketinget is, a gyerekek ugyanis meglehetősen divatkövetők. Ha azt írjuk az étlapra,
hogy Bang-bang mexikói csirke, szívesebben megeszik, mint ha azt: Csirke kukoricás lepényben. 12 éves kortól már minden
jóra rá lehet bírni a gyerekeket, ha elegendő
információt adunk hozzá. Ha lát egy sárga
levest, gyanakodva nézi, de ha elmondjuk,
hogy ez sütőtök leves, nemcsak finom, hanem a látásod is jobb lesz tőle, akkor szívesen megeszi.
Buday Péter szerint ki kellene váltani a sok
divatos ivólevet is, amelyek porból és vízből készülnek, ritkán gyümölcsből. Közben
ott marad a fán a sok gyümölcs, amit még
„szedd magad” akcióban sem szed le senki. Pedig milyen egyszerű lenne kiküldeni
a II. B.-t, hogy szedjék le – mondjuk, felesben – a Rózsi néni szilváját. Munka is, játék
is, haszna is van.
A kerecsendi kísérletről elmondta még, hogy
a polgármester pályázott, s nyert hatmillió forintot mintakertészetre. Vett belőle vetőmagokat, s megállapodott családokkal, hogy termeljenek sárgarépát, paradicsomot, krumplit,
borsót stb., a menza ennyit meg ennyit garantáltan átvesz. Kerecsenden szinte mindent
közmunka keretében csináltatott meg a polgármester. Nagyon sokat lehet így spórolni, kü-
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lönösen, ha az ember előre tervez, figyelembe
véve a szezonalitást. Ha kétszer hathetes turnusra tervezünk, akkor ugyanaz az étel csak
kétszer lesz, nem lehet megunni. A napi 250
forintos normából így 50-60 forint akár meg
is spórolható. Ez 300 fő esetén évi 3 milliós
megtakarítás. A második évben föl lehet újítani belőle a konyhát, az étkezőt, a következő
évben lehet venni hűtőházat, ami újabb takarékoskodásra ad lehetőséget, s télen is friss
gyümölcsöt ehetnek a gyerekeknek.
Az ideális az lenne, ha minden faluban meg
lehetne termeltetni a közétkeztetés teljes anyagszükségletét. S ha több falu összeállna, akár kereskedelmi méretekben is tudnánk termelni.
Buday Péter előadását a következőkkel zárta: járom az országot ezzel a programmal, de
higgyék el, nekem ez nem üzlet, viszont nagyon szeretném, ha megváltozna Magyarországon a gyermekétkeztetés. Amikor a minisztériumban előadtam elképzeléseimet,
lelkes egyetértés fogadta. Eltelt fél év – vis�szajelzés semmi. Eltelt újabb fél év – a hivatal továbbra sem mozdul.
Kíváncsi leszek, a polgármesterek érdeklődnek-e majd a Buday-féle kísérlet iránt.
Biztos vagyok benne, hogy az elmondott sok
jó mellett öt-hét évre befagyasztható lenne
vele a jelenlegi étkeztetési norma.
◆
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Pénzügyi
kölcsönhatás
Hallgassunk a számokra! Romló költségvetési pozíciójuk ellenére először
2010-ben szaporodtak el az önkormányzati csődök. S a hiedelemmel
ellentétben akkor sem váltak tömegessé. Számosságuk nem súlyosabb,
mint más szektorokban. Az önkormányzatok eladósodása sem az igazán nehéz helyzetű önkormányzatokat
érinti, azok ugyanis nem is juthattak
hitelforráshoz. A 2008–2009-es eladósodási hullám sajátossága, hogy
kötvényekben történt, ami a kistelepülések számára túl drága forrás lenne. A kibocsátott, mintegy ezermilliárd forintnyi kötvény értékét sem
pazarolták el: a tartalékolás mellett a
korábbi, drágább hitelek kiváltására,
uniós fejlesztésekre, illetve működésre fordították. Mintegy 760 körjegyzőség működik jelenleg az országban.
A 2000 lakosnál kisebb 2376 településből 1879 részt vesz a körjegyzőségekben, vagyis azok a kormányzati
erőfeszítések, melyek a legkisebb települések igazgatási tevékenységének
olcsóbbá tételét szolgálják, ezen körön belül is legfeljebb a települések 20
százalékának igazgatási kiadásait takaríthatják meg a kistelepülési igazgatás központosításával. Nem többet,
mint hétmilliárd forintot.

Az önkormányzati rendszer átalakulása ha- ✓ A többcélú kistérségi társulások 2004-et kölaszthatatlan. Az elmúlt évek során megindult vetően tartalmi megoldást jelenthettek, noha
változások összességükben ideiglenes megol- sok helyütt az együttműködés maga felszínes
dásokon alapulnak. Mindenképpen szüksé- volt, végsősoron a kis önkormányzatok a felges a rendszer konszolidációja, finomhango- adatokat hatékonyabban, együttműködésben
lása. Olyan önkormányzati rendszerre volna ellátó összefogásai kiegészítő támogatásokhoz
szükség, amely a helyi autonómia vívmányai- jutottak. A kialakult együttműködési rendszert
nak fenntartása mellett megfelel a magasabb meg kell szilárdítani, rugalmasságának és a szészintű pénzügyi hatékonyság, de egyúttal a les körű helyi ellenőrzés rendszerének fenntargazdasági fenntarthatóság kritériumainak tása mellett.
is. Jól látható, hogy a 2000-es évek első évti➋ Az állami támogatások célzottságának nözedének második felétől a központi költség- vekedése: a ténylegesen szabad felhasználású forvetés pénzügyi konszolidációs kényszerének rások arányának csökkenése, illetve a kötött felterheit jelentős mértékben az önkormányza- használású források arányának növekedése az
tokra hárította. A sokat szidott önkormányza- önkormányzatok mozgásterének további csöktok ismételten tanúbizonyságot tettek rugal- kenésével járt. Ez az eleve rosszabb, rugalmatmasságukról, hiszen a mai napig működnek, lanabb bevételi és/vagy kiadási szerkezetű önugyanakkor az is látszik, hogy egyes pontokon kormányzatokat sújtotta leginkább (megyék,
mára akut, azonnali kezelést igénylő folyama- kistelepülések).
tok indultak meg. Talán az egyik legsúlyosabb
➌ Olyan megoldások, mint az adóerő-képesség
probléma a sokszor pusztán pénzügyi értel- alapján történő forrásátcsoportosítás az önmamezési keretek között nehezen magyarázható gukért tenni képes önkormányzatokat is inkább
városi kötvénykibocsátások, illetve a megyék arra ösztönözték, hogy az állami támogatásokra
és a kisönkormányzatok forráshelyzete.
optimalizálják rendszereiket. Az önkormányzaMi jellemezte az elmúlt évek önkormány- tok egy vékony kisebbsége tekinthető igazán sizati finanszírozását? Ezt próbáltuk meg keresnek, mert a rendszer lefelé nivellál.
pontokba szedni:
➍ A legtöbb helyi forrás (adók, a va➊ Az állami felelősségvállalás csökke- gyongazdálkodás bevételei, hitelek, spenése elvi, jogi és pénzügyi téren.
ciális ellátási megoldások)…
✓ Az önkormányzatok az első számú
✓ … a nagyobb önkormányzatok pénzvesztesei a 2006 utáni költségvetési kon- ügyi mozgásterét növeli.
szolidációnak.
✓ A helyi adóztatás szabadsága az önkor✓ Az állami források elégtelen voltából mányzatok ellenérdekeltségei (állami támoadódó problémákat a minden1. táblázat: Önkormányzati kiadások makrogazdasági súlya
kori kormányzat (elsődlegesen
1991 1996 2001 2006 2009
a kis önkormányzatok számáGDP folyó áron Mrd Ft 2 261 6 893 14 850 23 753 26 095
ra) évenként odaítélt támoga315
913 1 902 3 210 3 208
tásokkal igyekezett orvosolni, GFS kiadások folyó áron Mrd Ft
GFS kiadások a GDP %-ában
13,9
13,2
12,5
13,5
12,3
holott a megoldást a jelenség
ebből: működési kiadás Mrd Ft
252
713 1 230 2 274 2 327
tartóssága miatt be kellett volműköd. a GDP %-ában
11,1
10,3
9,3
9,6
8,9
na építeni a költségvetésbe.
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Összeállította: Gazsó István, Kovács Róbert,
Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium
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HO-jelentés
gatások rendszere, helyi választók vélt védelme) miatt egyoldalú, vállalkozási adón alapuló
helyi adórendszert eredményezett.
✓ A kistelepülések mellett a legsúlyosabb problémákat a megyei önkormányzatok feladatellátási-finanszírozási rendszerébe kódolta az 1990-es rendszer megalkotója: a megyék valódi saját források
nélkül felelősek a középfokú ellátásokért, amelyek
jórészt bentlakásos és nappali ellátást nyújtó intézményekből állnak (kórházakból, szociális ellátókból,
középfokú oktatási intézményekből stb.).
✓ A megyéknek nincsenek a helyi adókhoz hasonló, némi fiskális mozgásteret biztosító forrásaik, ráadásul „saját forrásaikra”, az
illetékekre az országos politika adóengedményeket adott. A kieső források pótlás nélkül
maradtak. Sőt, a megye mint a rendszer leggyengébb láncszeme, a költségvetési forrásharcoknak is inkább a vesztese volt.
➎ Összességében a GDP arányában mért
kiadási szint stabilitása a rendszer működőképességét, rugalmasságát, sőt sikerességét

mutatja. Miközben az állami támogatások
jelentősen csökkentek, az önkormányzatok
megtalálták azokat a forrásokat, amelyek segítségével működtetni tudták a teljes alap- és
középfokú közszolgáltatások rendszerét.

Az önkormányzatok GDP-hez viszonyított
súlya az elmúlt két évtizedben – egy kisebb
hullámzással a 2000-es évek elején – stabil
volt, mindössze 1-2 százalékot változott az elmúlt évek során. (1. táblázat) A fejekben élő
képhez képest talán némileg meglepő, hogy az
önkormányzatoknak elsősorban a működési-működtetési, feladatellátási tevékenységük
szorult vissza az elmúlt években, a fejlesztési
súlyuk valamelyest még növekedett is.
Összességében azonban az 1991 és 2009
közötti teljes időszakot tekintve a központi költségvetésnek a GDP-hez viszonyított

aránya sokkal gyorsabban zsugorodott,
mint az önkormányzatok költségvetése 1
(1. ábra, 1. táblázat). Ez a zsugorodás
1991 és 2001 között a központi költségvetés esetében 13 százalékpontot jelentett, míg az önkormányzatok összességében 1,5 százalékpontot veszítettek a
GDP-hez viszonyított kiadási súlyukból.
A fordulat 2001 és 2006 között következett be, amikor arányában mind a központi költségvetés, mind pedig az önkormányzati kiadások növekedni tudtak. A
központi költségvetés 5,6 százalékpontos
súlyt nyert, az önkormányzatok 1 százalékpontot. Az utolsó vizsgált időszakban,
2006–2009-ben, az önkormányzatok, és
a központi költségvetés egyaránt 1-1 százalékpontot veszített a súlyából. Ez azonban arányában sokkal súlyosabban érintette az önkormányzatokat, amelyek 12-13
százalékos súlya állt szemben a kormányzat 30-35 százalékával.

1. ábra: A központi költségvetés
és az önkormányzatok kiadásai a GDP százalékában

2. ábra: Összes önkormányzati bevétel
reálértéken (2010) és a teljes költségvetési szerkezet

3. ábra: Az önkormányzatok rendszeres, folyó, működési
bevételei reálértéken (2010) és a működési költségvetési szerkezet

Költségvetési helyzetkép
a kiadások GDP-hez viszonyított
aránya alapján
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■ Helyi önkormányzatok kiadásai (GFS)
■ Központi kormányzat kiadásai (GFS)
Forrás: Zárszámadási törvények, Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdálkodási Főosztály (www.bm.gov.hu)
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■ Hitel bevételek
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■ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen
■ Átengedett bevételek összesen
■ Saját folyó bevételek összesen
■ Intézményi működési bevételek
■ GFS rendszerű bevételek összesen

Forrás: Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdálkodási
Főosztály (www.bm.gov.hu)
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■ Közp. költségvetési szervtől és elkülönített pénzalapoktól
átvett pénzeszközök (EU’09) ■ Társadalombiztosítástól
átvett pénzeszköz ■ Normatív állami hozzájárulások és kötött
felhasználású működési támogatások ■ Gépjárműadó és egyéb
megosztott adó ■ Személyi jövedelemadó ■ Egyéb sajátos
bevételek, osztalék, bírság ■ Iparűzési adó ■ Helyi adók iparűzési
nélkül ■ Illetékek ■ Intézményi működési bevételek
■ Működési bevételek összesen

Forrás: Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdálkodási
Főosztály (www.bm.gov.hu)
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Önkormányzatok költségvetési
szerkezetének átalakulása
A 2-es és a 3-as ábrán látható idősorok jól mutatják azt a szerkezeti átalakulást, amelyről az előzőekben beszéltünk. A 2. ábra a költségvetési átalakulás nagyvonalaira koncentrál. Az ábrában a
vonal a bevételek reálértékének változását mutatja. Ennek alapján az elmúlt, immáron több mint
20 éves időszak 3 szakaszra bontható:
➊ Az 1990-es évek első fele. Trendszerű
csökkenés a reálbevételekben. Az ábrából jól
látható, hogy erre az időszakra a központi
költségvetési támogatások súlyának radikális
térvesztése jellemző. Az is megfigyelhető, hogy
a működési költségvetést a változások arányaiban jobban érintik. Ennek oka, hogy a csökkenés döntően a normatívák és más központi
költségvetési működési támogatások visszaszorulására vezethető vissza.
Ez alatt az időszak alatt 2010 végi árakon számolva 300-350 milliárd forint esett ki az önkormányzatok GFS bevételeiből, ezen belül a működési bevételek mintegy 600 milliárd forintot

tesznek ki a működtetés forrásaiból. 1991-ben
az állami támogatások súlya megközelítette a
költségvetés GFS bevételeinek a felét, miközben
2009-ben már alig haladta meg az ötödét. Ezen
belül a legfontosabb támogatási forma a normatív támogatásoké, ami megközelítőleg 40 százalékos arányról 16 százalékra csökkent.
➋ A második szakasz a dinamikus reálnövekedés szakasza. Ez a teljes költségvetést tekintve két alszakaszra bontható: az első időszakban (kb. 2002-ig) a dinamizálódó helyi
bevételek, a másodikban a némileg növekvő
állami támogatások, megosztott adók válnak
a bevételek növekedésének fő forrásaivá.
Ezzel párhuzamosan a saját bevételek súlya
megduplázódott, 16-ról 34 százalékra növekedett. A saját bevételek súlya 1999 és 2009
között már nem növekedett, sőt valamelyest
csökkent is (36% volt még 1999-ben). A csoport legdinamikusabb eleme, a helyi adók súlya ugyanakkor folyamatosan tudott emelkedni: 2,5-ről (1991) 2009-re 18 százalékra.
Az iparűzési adó súlya viszont folyamatosan

4. ábra: Önkormányzati készpénz- és hosszú lejáratú
kötelezettség állományának alakulása, Mrd forint

Települések száma csoportonként

nőtt, ezen belül csupán az elmúlt 10 évben 50
százalékkal növekedett. A vagyongazdálkodás, amelyet a magyar pénzügyi besorolás a
fejlesztési források között tart nyilván, szintén 1999-re érte el mai súlyát.
Alig valamivel maradt el a megosztott adók
súlyának dinamizmusa, amely mintegy 12-ről
23 százalékra növekedett. Figyelemre méltó,
hogy az 1991-es és 1999-es arány szinte teljesen megegyezik, a növekedés teljes egésze az
elmúlt tíz évben következett be. Ez egy egyszeri intézkedésnek köszönhető: a megosztott
gépjármű adó teljes mértékben önkormányzati forrás lett.
Összességében azonban az 1999 után bekövetkezett strukturális változások kisebb horderejűek, és nem is feltétlenül érintik a nagy önkormányzati rendszereket. Itt elsősorban az
európai uniós fejlesztések megjelenéséről van
szó. Ez 110 milliárd forintot meghaladó ös�szeg volt 2009-ben. Ezzel párhuzamosan – a
GFS bevételi szerkezetet nem érintő módon –
az 1999-es nominális szintnek mintegy duplá-

5. ábra: Önkormányzatok népessége és összesített kiadásainak szerkezete, 2007
GFS kiadások, ezer forint, 2007

700
600
500
400
300
200
100
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4

0
■ Készpénz és betékek
■ Hosszú lejáratú értékpapírok
Forrás: Keler Zrt, MNB
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■ 1–499 fő
■ 500–999 fő ■ 1000–1999 fő
■ 2000–4999 fő ■ 5000–49999 fő
■ 50000–99999 fő
Forrás: MÁK 2007
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■ 1–499 fő
■ 500–999 fő ■ 1000–1999 fő
■ 2000–4999 fő ■ 5000–49999 fő
■ 50000–99999 fő ■ 100000–9999999 fő
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2. táblázat: Helyi adót kivető önkormányzatok száma, 1991–2009
Megnevezés
Építményadó
lakás
nem lakás
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Vállalkozók kommunális adója
Idegenforgalmi adó
tartózkodási idő után
szállás díj után
építmény után
Iparűzési adó
Helyi adót bevezető önkormányzatok száma

3. táblázat: Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén, ezer forintban, 2008

1991

1996

2001

2006

2009

Települési /
közigazgatási egység
jogállása

55
65
35
89
95

188
597
392
1296
786

337
697
390
1981
746

378
732
404
2203
701

406
749
445
2286
676

70
0
46
132
308

259
11
158
1122
2297

410
6
171
2354
3027

528
6
164
2651
3105

648
8
172
2722
3130

2 ezer lakos felett
Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely,
megyei jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Total
2 ezer lakos alatt
Város
Nagyközség
Község
Total
MINDÖSSZESEN
Főváros
Fővárosi kerület
Megyeszékhely,
megyei jogú város
Megyei jogú város
Város
Nagyközség
Község
Megye
Total

jára nőtt 2009-ben a hitel- és értékpapír-műveletekkel kapcsolatos aktivitás. E két jelenség
együttesen azt sugallja, hogy a hitelfelvétel és
értékpapír-kibocsátás a fejlesztések céljait szolgálja, ugyanakkor részletesebb kutatások ezt
nem teljesen erősítették meg, és a továbbiakban látni fogjuk, hogy a forrásbevonás jelentős tartalékképzés mellett történt.
➌ A harmadik szakasz a 2006 utáni központi
költségvetési konszolidáció időszaka, melynek kiemelt vesztesei az önkormányzatok. Ugyanakkor
az adatok nem egyértelműek. A rendelkezésünkre álló 2008-as értékek előzetesek, a 2009-esek
pedig tervszámok. Jól látszik, hogy a központi támogatások ismét jelentősen tért veszítenek.
Immáron 40 százalék alá csökkent a súlyuk. Az
önkormányzati költségvetésben tovább növekszik
a saját források és részben az átengedett bevételek aránya. Egyes, rugalmatlanabb költségvetési
szerkezetű önkormányzati szegmensek (kistelepülések, megyék) nagyszámban kerültek rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe.
A helyi adók az önkormányzatok költségvetésének egyik legdinamikusabb forrása.
Nem csupán az iparűzési adó „hegemóniája” folytán érdemes róluk szót ejteni, a többi
adónem esetében is előfordulnak fontos je-

lenségek. A második legfontosabb adónem az
építményadó, amely a – tulajdonképpen azt
kiegészítő – telekadóval 13 százalékos bevételi arányt képvisel. Tudni kell erről az adóról, hogy ez inkább városok, nagyobb települések adóneme. Ezen adónemeknek kellene a
helyi, lakossági ingatlanadóztatást megvalósítani, és az iparűzési adóhoz mérhető bevételt elérni. Ez nem történt meg az elmúlt két
évtizedben. Az okok összetettek. Részben a
sajátos magyar jogrend, a forgalmi értéken
történő adóztatás problémái magyarázhatják,
részben a magyar elit éretlensége, a közösségi
kiadásokkal szembeni averziója – sok egyéb
indok mellett. A falvak esetében a magánszemélyek ingatlanadóztatásának eszköze a magánszemélyek kommunális adója. Miközben
az építményadó és a telekadó a jelenlegi gyakorlat szerint az ingatlan méretét adóztatja,
addig a kommunális adó differenciálatlanul
azonos mértékben ró terheket minden ingatlanra. Ezeken kívül az idegenforgalmi adó
tartozik még a helyi adók körébe. Ez az adónem az önkormányzatok egy kicsi, turisztikai szempontból fontos része számára jelent
bevételt: ez körülbelül az összes helyi adóbevétel 2 százaléka.

www.toosz.hu

Forrás: MÁK 2008.

Forrás: Pénzügyminisztérium

Egységek
száma, ahol
van alkalmazott

Összes
egység

Létszám
összesen (fő)

1
23
18

36 337
45 976
68 130

1
23
18

5
278
124
338
19
806

11 195
123 802
19 862
26 038
64 035
395 375

5
278
124
338
19
806

4
16
2368
2388

347
1 333
52 357
54 037

4
16
2360
2380

1
23
18

36337
45976
68130

1
23
18

5
282
140
2706
19
3194

11195
124149
21195
78395
64035
449 412

5
282
140
2698
19
3186

Az önkormányzati gazdálkodás
mérlege
Komoly vádak érték az önkormányzatokat,
miszerint felelőtlenül gazdálkodnak, felelőtlenül vesznek fel hiteleket és veszélyeztetik az
államháztartás egyensúlyát. A fenti számok
arról tanúskodnak, hogy az önkormányzatok
az elmúlt húsz évben kiegyenlítették költségvetésükben a központi és a helyi források arányát. Különösen a működési költségvetésükben mutatkozik meg ez a dinamizmus. Egyes
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modellszámítások szerint a helyi források aránya több szakellátásban, így például az oktatásban is meghaladja az 50 százalékot.
A romló költségvetési pozíciójuk ellenére először 2010-ben szaporodtak el az önkormányzati csődök. Ezt megelőzően 15 évig nem
érte el az esetek száma az átlagos egy évi eljárást. 2010-ben, a csökkenő forrásellátottság
mellett sem váltak azonban tömegessé a fize-

tésképtelenségi esetek. A mai napig igaz, hogy
az önkormányzati csődök meghatározó része
egyedi, büntetőjogi következményekkel járó
visszaélések hatására következett be. A vis�szaélések számossága az összetett feladatkör
és a hatósági jogkörök ellenére sem súlyosabb,
mint más szektorokban. A 2010-es vizsgálatunk alapján kijelenthetjük, hogy az 5000 fő
alatti települések több mint harmada rendkí-

3 817
706
706
10 118
10 090
28
1 746
1 627
117
2
9 502
2 931
3 555
3 016
30 870
24 152
3 700
3 018

önkormányzatok
darabszáma

1 619
360
360
4 096
4 037
59
900
807
78
15
5 768
1 510
2 150
2 108
15 128
10 718
2 287
2 123

Összes bruttó kifizetés
egy üzemeltetéshez vagy
szakmai tevékenységhez
kapcsolódó személyre*
összesen, ezer Ft/fő

1 130
1 130
3 851
3 851
3 817

munkaadókat terhelő járulékok összesen, ezer Ft

155
155
2 230
2 230
1 619

személyi juttatás (rendszeres, nem rendszeres,
külső) összesen, ezer Ft

Szakmai tevékenységet
ellátók létszáma
összesen, fő

főváros
2000 fő feletti
fővárosi kerület
2000 fő feletti
megyeszékhely,
megyei jogú város
2000 fő feletti
megyei jogú város
2000 fő feletti
város
2000 fő feletti
1001-2000 fő
nagyközség
2000 fő feletti
1001-2000 fő
0-1000 fő
község
2000 fő feletti
1001-2000 fő
83 0-1000 fő
Mindösszesen
2000 fő feletti
1001-2000 fő
0-1000 fő

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám
összesen, fő
Forrás: MÁK 2008

4. táblázat: Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége, 2008

8 830 012
8 830 012
28 402 602
28 402 602
23 103 849

2 511 121
2 511 121
8 375 352
8 375 352
6 946 833

8 826
8 826
6 048
6 048
4 163

1
1
23
23
18

23 103 849
6 946 833
4 378 590 1 307 430
4 378 590
1 307 430
53 383 778 15 914 013
53 045 728
15 815 993
338 050
98 020
8 867 542 2 612 225
8 218 867
2 418 867
615 047
182 811
33 628
10 547
49 297 114 14 270 761
14 722 437
4 337 782
17 785 818
5 200 401
16 788 859
4 732 578
176 263 487 51 937 735
140 702 085
41 713 378
18 738 915
5 481 232
16 822 487
4 743 125

4 292
4 029
4 200
5 334
5 334
5 528
5 528
4 339
4 370
4 092
2 599
4 875
4 874
5 012
4 961
5 231
4 045
4 195

18
5
5
282
278
4
140
124
15
1
2 704
338
618
1 748
3 175
799
637
1 739

*Az egy személyre leosztott összegek viszonylag magasak ugyanakkor a kifizetések tartalmazzák a nem rendszeres kifizetéseket
is, amely személyek számára nincs adat, nem becsülhető. Így ez az érték csak az összehasonlítást segíti.
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vül nehéz gazdasági körülmények közt működik. Ezt a csődök száma nem tükrözi vissza. A
túlélést az önkormányzatok erőfeszítései mellett egyedi állami támogatások és a helyi érdekeltek összetartása, szolidaritása egyaránt segítik. A 2010-es folyamatok azért sokkolóbbak,
mert a csődök elérték a városokat is.
Az önkormányzatok eladósodása, amelyről
mint a kormányzati konszolidációt és a konvergenciaprogramot fenyegető jelenségről cikkeznek a sajtóban, teljesen más önkormányzati
szegmenst érint, hiszen az igazán nehéz helyzetű
önkormányzatok nem juthatnak hitelforráshoz.
Ráadásul a 2008–2009-es eladósodási hullám sajátossága, hogy kötvényekben történt, ami a kistelepülések számára túl drága forrás lenne.
Kötvényeket a legnagyobb városok és a megyék
bocsátottak ki. Ezt nem elsősorban a pénzügyi
szükségleteik indokolták, hanem sokkal inkább
a rendelkezésre álló olcsó forrás. A kötvénykibocsátásból származó források meghatározó részét
tartalékolták. A 2010-es önkormányzati választásokig információink szerint mindössze a felét
használták fel. A kibocsátott, mintegy 1000 milliárd forint értékű kötvényt a tartalékolás mellett, a korábbi, drágább hitelek kiváltására, uniós
fejlesztésekre, illetve működésre fordították. Ez
utóbbi elsősorban a megyékre volt jellemző, amelyek költségvetési helyzete ezáltal még aggasztóbb
lett. Hiszen a kötvényből finanszírozott működési deficit adósságspirált generálhat. Erre azonban
nem nagyon vannak nyilvános adatok.
Egy 2007-es vizsgálat szerint az önkormányzati szektor összes kiadásának mindössze 5-6 százalékát tették ki az ezer lakosnál kisebb települések költségei, és ehhez további 7 százalékponttal
járultak hozzá az 1000 és 2000 fő közötti népességűek (5. ábra). Az önkormányzati alkalmazottak2 számát tekintve a 2000 lakosnál kisebb települések részaránya 16 százalék (3. táblázat).
Összességében az 1000 lakosnál kisebb telepü-
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5. táblázat: A körjegyzőségek száma, tagjai, 2008
Települések

Forrás: MÁK, 2008

Körjegyezőség

Körjegyezőség

2000 fő alattiak
Központ
Tagtelepülés
Nem tag
2000 fő felettiek
Központ
Tagtelepülés
Nem tag
Mindösszesen

Darab

mondható el, hogy a településeink 51
százaléka kisebb 2 ezer főnél (91%-pe711
dig 5 ezer lakosnál kisebb, vö. 5. áb923
ra), ha ezen a települési szegmens
385
üzemeltetési feltételeinek átalakítá1 277
sa egy rendszerhatékonyságot javító
10 472
intézkedés csomag esetében is mi5 327
nimális hatású. Sőt, megkockáztat2 297
hatjuk, hogy egyes elemeiben még
11 629
költségnövekedéssel is járhat. Ez a
3 165
szegmens az összes önkormányzat
kiadásainak mindössze 13 százaléka felett rendelkezik (az 5 ezer főnél kisebbek 23% felett).
Vagyis a legkisebb települések esetén (2 ezer főnél kisebb) a költségvetési hatás nem egészen a
harmada létszámarányuknak (51%). Ezen települések az aránya munkajogi értelemben vett alkalmazottak száma tekintetében 12 százalékos
az önkormányzati rendszerben (54 ezer fő a 449
ezerből, vö. 3. táblázat). Ennek két és fél – háromszorosa az összes intézményi feladatellátás létszámából vett arányuk (29%, vö. 4. táblázat), ha
kizárólag az igazgatásra koncentrálunk. Ezt tehát azt jelenti, hogy a kistelepülések foglalkoztatottain belül nagyobb súlya van az igazgatással
foglalkozóknak. Ezek a számok azonban csalókák, mert a megtakarítás például a jövedelmeken keresztül lenne elérhető, ahol a részesedésük, már csupán 21 százalék3, ami egy nagyobb
szervezetbe integrálva, a létszám jelentős részének szükségszerű megtartása mellett, a béregyenlőtlenség kompenzálása után az említett
többletköltséget eredményezheti.
Számításaink szerint mintegy 760 körjegyzőség működik jelenleg az országban (5. táblázat). A körjegyzőségek a települések 64 százalékát érintik. Vagyis meglehetősen mélyen
belenyúlnak a települési igazgatási működésbe. A 2 ezer főnél kisebb települések esetében
ez az arány már 79 százalék. Vagyis az átfogó
átalakítások már nem is a települési, hanem a
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lések 18,7 milliárd forintot költenek igazgatásra,
míg az 1000 és 2000 közöttiek további 16,8 milliárd forintot (4. táblázat). Ebben az összegben
benne vannak az önkormányzat által mindenféle jogcímen igazgatásra kifizetett rendszeres
és nem rendszeres bér- és bérjellegű kifizetések.
Ez a mintegy 35 milliárd forint az a maximális összeg, amely megtakarítható lenne, ha teljesen megszüntetnék a kistelepülési igazgatást.
Ez ugyanakkor nem lehetséges, hiszen a feladatot valakinek vinnie kell. Azzal is számolni kell,
hogy a kistelepüléseken alkalmazottak éves bruttó bére akár 20 százalékkal is alacsonyabb lehet,
mint a nagyobb településeken foglalkoztatottaké. Vagyis a még kisebb hányad jöhetne csak szóba, hiszen minél magasabb szintű a foglalkoztató
(közigazgatási, településhierarchia értelemben),
minél szélesebb települési körre vonatkozik az
adott személy tevékenysége, annál jelentősebbek
lesznek a jövedelemigényei. Egy intézményen belül két alkalmazott jövedelme között nem lehet
ekkora különbség pusztán azért, mert egyikük
kisebb településekkel foglalkozik.
A bürokráciacsökkentő erőfeszítések megalapozására áttekintettük az önkormányzatok
igazgatásban foglalkoztatott alkalmazottainak
a számát (4. táblázat). Az eredmények világosan
igazolják azokat az elképzeléseket, hogy a felszínes megközelítés alapján kapott eredményekből
levont következtetések hamisak lesznek. Hiába
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körjegyzőségi adminisztrációt fogják érinteni. Az idézett tábla adatai azt is világosan mutatják, hogy bár ez a rendszer értelemszerűen
sokkal szegmentáltabb, mint a kistérség-járási
rendszer, viszont a belső koherencia, működési
logika itt is adott: a 2 ezer főnél kisebb települések körében a központok népessége 2,5-szerese a tagtelepülésekének.
Amikor egy potenciális reform hatásait igyekszünk felmérni, akkor figyelembe kell venni azt,
hogy a kistelepülési ágazati tevékenységet hatékonyabbá tevő kistérségi rendszer mellett működik
a körjegyzőségek hálózata is, amely az igazgatás
egyszerűsítését, hatékonyságának, hatásosságának
javítását szolgálja. Jól látható (5. táblázat), hogy a
2000 lakosnál kisebb 2376 településből 1879 valamilyen formában részt vesz (tag, központ) a körjegyzőségekben, vagyis azok a kormányzati erőfeszítések, melyek a legkisebb települések igazgatási
tevékenységének olcsóbbá tételét szolgálják, ezen
körön belül is legfeljebb a települések 20 százalékának igazgatási kiadásait takaríthatják meg. Így
a reformerek, nem számítva a ténylegesen szükséges igazgatási kiadásokat, nem takaríthatnak meg
többet, mint 7 milliárd forint a kistelepülési igazgatás központosításával. Másrészről a körjegyzőségi rendszer a maga mintegy 760 egységével, és
meglehetősen nagy szórást mutató egységméretével ténylegesen újragondolást, a kistérségi rendszerrel való harmonizációt igényelhet.
Jegyzetek:
1 A GFS szerkezetű kiadásokat tekintve. A „konvergenciaprogram” és más hasonló dokumentumok
sokszor a hitelfelvételi, adósságszolgálati adatokkal növelt költségvetési számokból indulnak ki. Így
a mi számításainkban a hivatalos, kormányzati értékeknél magasabb hiányadatok szerepelnek.
2 A különböző adatforrásokban megjelenő információk esetenként pontatlanok lehetnek. Itt nagy valószínűséggel az önkormányzatok által alkalmazottak legszélesebb köréről van szó.
3 Bruttó bérek, munkáltatói járulékok nélkül.
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Bezzeg
Csesztreg!
Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő | Fotó: Kopecskó János
A szlovén határtól nem messze van egy falu,
ahol a lélekszám a szomszédos településekétől eltérően kiugróan magas, ugyanis Csesztregen közel ezer ember él. Az ideérkező idegen első benyomása az, hogy tehetős faluba
csöppent, a porták rendezettek, az utcák és a
járdák tiszták, a házak előtt és a parkokban
virágágyások, és a játszótér megtelt…
Az önkormányzathoz a TÖOSZ főtitkárával késő délután érkezünk, ahol gyerekzsivajtól hangos a polgármesteri hivatal bejárata. A srácok húzzák-vonják a könyvekkel
megrakott kézikocsit, ugyanis az általános
iskolából ideiglenesen kiköltözik a könyvtár, mert az iskolát korszerűsítik. „Pályázati
pénzt nyertünk, és máris kezdődik a munka”
– mondja Czupi Sándorné Magdi, Csesztreg
polgármestere, amikor üdvözöl bennünket.
Alig telik el néhány perc és máris mutatja a
falu legfontosabb intézményeit: „Ez az orvosi rendelő, nemrég újítottuk fel, ez a művelődési ház, ezt is érdemes megnézni,…” Magdi
nagyon büszke, és ezt nem is titkolja, persze
bőven tud miről beszélni, hiszen az elmúlt kilenc évben, amióta ő Csesztreg polgármestere,
a település jelentős változásokon ment át. A
polgármester asszony egyik büszkesége a falu virágosítása, miközben a virágokat mutatja, megjegyzi: „ha nyugdíjas leszek, kertészkedem. Nincs annál jobb, mint hogy elültetsz
valamit, gondozod, és látod, ahogy fejlődik. A
virág meghálálja a gondoskodást!”
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Magdit – leszámítva a középiskolai kollégiumi időket – szinte minden Csesztreghez köti. Itt született, itt járt általános iskolába, tanulmányai után a csesztregi tanácson kezdett
dolgozni, végigjárta a hivatali szamárlétrát.
Aztán egy kis kitérő következett: Zalaegerszegen az Állami Számvevőszék. „Az igazság
az, hogy az ellenőrzés volt az a munkaterület, amit nem igazán szerettem csinálni, ezért
váltottam. A Lenti Polgármesteri Hivatalba
hívtak gazdasági osztályvezetőnek. Aztán
2002-ben a csesztregiek és az akkori polgármester megkerestek, hogy jöjjek vissza szülőfalumba, induljak polgármester-jelöltként az
önkormányzati választáson. Bagó József, aki
90-től volt polgármester, jelezte, hogy visszavonul, és engem szeretne utódjának. Lentiben
nagyon jól éreztem magam, ezért eleinte nem
vettem komolyan a kérést, de annyi ajánlószelvényt gyűjtöttek össze és dobtak a postaládánkba – pedig nem kértem senkitől! –, hogy
végül igent mondtam. Meghatott a helyiek
ösztönzése, mert Csesztreg lakóinak fontos
volt, hogy a település vezetője helyi származású legyen. 1990 előtt ugyanis a községi vezetők, az iskolaigazgatótól a tsz-elnökig mind
„idegenek” voltak. Végül is 2002-ben hárman
indultunk független polgármester-jelöltként,
s a szavazatok közel nyolcvan százalékát én
kaptam. Ez a bizalom végképp eldöntötte a
sorsomat…”
– Nagy volt a felelősség?
– Igen. Másfél évig tiszteletdíjasként vállaltam a megbízást, mellette Lentiben tovább dolgoztam. Számomra nagyon fontos a
család, akkoriban a három fiam még iskolás
volt, a háztartás is sok munkát adott, plusz a
gazdasági osztály vezetése is több volt a heti 40 óránál… és mellette ott volt a polgármesterség! Tudtam, ha a munkámat tisztes-
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ségel akarom ellátni, akkor választanom kell,
a két hivatal közül valamelyiket fel kell adnom. Lentiben is szerették volna, ha maradok, végül a helyi testület döntött, egyhangúan megszavazták, hogy inkább főállású
polgármester legyek, hisz a községnek az elmúlt fél évszázadban mindig főállású választott vezetője volt.
– A pályázatok mennyiségét és a beruházásokat nézve, a testület jó döntést hozott…
– Megmondom őszintén, azt a munkát,
amit mi Csesztregen az elmúlt kilenc évben a képviselő-testülettel közösen végeztünk, tiszteletdíjas polgármesterként nem
tudtam volna ellátni. 2002-ben egyet ígértem Csesztreg lakóinak: a település szépítését. Nagyon fontos például az, hogy rendbe
tettük a templom környékét, hogy felújítottuk a tájházat, a ravatalozókat, a játszóteret.
A sort folytatva: a fogorvosi és a háziorvosi
rendelő, a művelődési ház, az IKSZT épülete már megújult, de elnyert pályázatunk van
az iskola, az óvoda, a közsségháza épületté-

Arcok
nek felújítására, a tóparti játszótér, a községközpont parkosítására. Szabadidőparkunkat
bármely település megirigyelhetné. Régen a
csesztregi közterületeken egy szál virág sem
volt. Ma intézményeink előtt virágágyások
virítanak. Kilenc év óta folyamatosan parkosítunk, kertészkedünk, helyi nevelésű egynyáriak pompáznak mindenütt. Büszke vagyok arra, hogy 2007-ben első községként
megkaptuk a Virágos Magyarországért környezetszépítő mozgalom Arany Rózsa díját. 2002 óta azon dolgozom, hogy a község
épített és természeti környezét úgy alakítsuk, hogy az itt élők és az ide látogatók is
jól érezzék magukat.
– Az eredmény nem rossz! Csesztregen csaknem ismeretlen fogalom a munkanélküliség,
a közel 900 lakosú faluban több, mint 800
munkahely van. A környező falvakból, sőt
Lentiből is sokan dolgoznak itt. Faluszépítés,
virágosítás… ilyen egyszerű lenne a munkahelyteremtés?
– Igen, van munkahely. Vannak vállalkozások, de ezt a hajdani gépállomás, illetve
Mezőgép vállalat bázisán létrejött cégek-

nek köszönhetjük. Ebből adódó adóbevételeink jelenleg még alig haladják meg az
adóerő-képesség alapján a központi költségvetésből kapható szja-kiegészítés ös�szegét. De bizakodóak vagyunk. A látszat ellenére azért ez nem olyan egyszerű,
ugyanis az épített környezet szépítése az
önkormányzati oldalról a községi tulajdonú ingatlanok megújítását, felújítását jelenti. Ehhez viszont sok pénz kell, amiből
nekünk nagyon kevés van. Intézményhálózatunk a jelenlegi finanszírozási rendszer
mellett – az alacsony lakosságszám miatt – nem működőképes, így sajnos, saját
erőből semmit sem tudunk megvalósítani. (1990-től önhikis a település.) Ezért folyamatosan pályázunk. Magam is nyomon
követem a lehetőségeket, és a pályázatok
megírásában folyamatosan részt veszek.
Mindig azt valósítjuk meg, amit pályázaton megnyertünk. Ilyen például az általános iskola pályázata, amelynek megnyerésével 220 millió forintos beruházást
indítunk. Ennek kilencvennégy százaléka
uniós és hazai fejlesztési támogatás, ehhez
kell tennünk az önerőt, ami nem könnyű.
Sőt! Hogy ezt is össze tudjuk hozni, lehet,
hogy hitelt kell fölvennünk.
– Mostanában mintha óvatosabbak lennének az önkormányzatok a hitelfelvétellel…
– A csesztregi képviselő-testület nagyon
pozitívan állt a kérdéshez, a képviselők azt
mondták – még a legidősebb is, akiről úgy
gondolnánk, hogy hitelellenes –, amíg az
uniós pénzekhez hozzáférünk, addig minden lehetőséget meg kell ragadni, mert rendbe kell tenni a falut. Ezért, ha szükséges, a
hitelt is föl kell venni. Működésre nem, de
fejlesztési pályázatok önerejéhez indokolt a
hitelfelvétel.
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n Csesztreg, az egykori mezőváros ma sikeres
falu. A községet az Örség-Göcsej-Hetés tájegységek találkozásánál a Kerka-patak szeli át. Az első
írásos emlék róla 1275-ből való, abban Cheztregh
név szerepel, egyes kutatások szerint jelentése
tiszta patak. 1322-től a falu vámszedési jogot kapott, 1334-ben említik először templomát. 1469-től
mezőváros. A korai polgárosodást mutatja, hogy
a XV–XVI. században több csesztregi diák neve is
szerepel a bécsi és a krakkói egyetemek anyakönyveiben. A XIX. században a község körjegyzőségi,
körorvosi székhely, és a megyében az elsők között
dolgozott itt állatorvos és gyógyszerész. 1891-ben
alakult meg a Tűzoltó Egyesület, 1928-ban a labdarúgócsapat, mindkettő azóta is folyamatosan működik. A XX. században a község térségközponti
szerepet tölt be. Érdekes látnivaló a húshagyókeddi „maskurázás”, amikor álarcba és jelmezbe öltözött helybeliek kora estétől késő éjszakáig járják a
házakat. Hagyománya van a májusfa állításnak és
kitáncolásának is.
n Csesztreg híres embere: Kerkai Jenő, jezsuita páter (1904. nov. 9–1970. nov. 8.). 1923-ban
érettségizett, a következő évben belépett a jezsuita rendbe. 1928-ban Szegeden, 1928-31-ben
Kalocsán, 1931-35 között Innsbruckban tanult,
1934-ben szentelték fel, 1935-ben alapította a
KALOT-ot, a katolikus falusi ifjúság szervezetét.
n Civil szervezetek: Sportegyesület, Falubarát Egyesület, Tűzoltó és Polgárőr Egyesület,
Pávakör, Színjátszókör, Rózsatánc kamarakórus,
KALOT, Horgász Egyesület, Vadásztársaság.
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n EU-támogatással megújult a háziorvosi rendelő.
Csesztregen korszerű körülmények között fogadják a háziorvosi rendelőben a körzet betegeit. A fejlesztés eredményeként klienscentrikus egészségügyi szolgáltató teret alakítottak ki, így a beteg négyszemközt találkozhat az
orvossal. A fejlesztés a NYDOP „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében közel 30 millió
forintos támogatásból valósult meg. A fejlesztéshez szükséges 10 százalékos önerőt a tulajdonos önkormányzatok
– Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, Ramocsa, – költségvetésük terhére biztosították. A
korszerűsítés során az orvosi rendelő energiatakarékos berendezéseket kapott és akadálymentesítették az épületet.
A beruházás tartalmazta az orvosi mûszerek beszerzését
(sürgősségi ellátás és EKG) és az informatikai fejlesztést, de
megújult a rendelő bútorzata is. A projekt az Európai Unió
támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
n Mintegy 220 millió forintos beruházást jelent Csesztreg általános iskolájának a felújítása. A Kerkai Jenő
Általános Iskola és Óvoda felújítási programjához a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program közel 200 millió forintos támogatást nyújtott. A munkát 2012. május
31-ig befejezik. A beruházás célja a mikrotérségi feladatokat ellátó intézmény komplex fejlesztése, a meglévő épület energiahatékonyságának javítása, teljes körű komplex akadálymentesítése. A fejlesztés eredményeként nő
az óvodai férőhelyek száma, és megoldódik a csesztregi
iskola és óvoda integrálása egy intézménybe.
n A település tárgyi és szellemi javakban egyaránt
gyarapodott a felújított művelődési házzal. A képviselő-testület 2003-ban döntött az épület felújításáról. Először
2004-ben kértek támogatást, de sem a SAPARD-hoz, sem
pedig a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz
benyújtott pályázat nem járt sikerrel. A teljes körű külső felújításhoz szükséges 20 millió forint 90 százalékát 2005-ben
nyerték el a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Közkincs-pályázatán, majd egy évvel később az újabb Közkincs-pályázaton megkapták a 18 millió forint ugyancsak
90 százalékát, valamint a LEADER+ program 5 millió forint
85 százalékát biztosította, így a belső rekonstrukciós munkálatokhoz is sikerült megszerezni a forrásokat.
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– Mikor polgármester lettél, erre számítottál? Mi okozott problémát?
– Számomra nem volt meglepetés ez a feladat, hiszen közgazdászként tisztában voltam azzal, mire vállalkozom, és mindig is a
közigazgatásban dolgoztam, így a belső folyamatokat jól ismertem. Hogy nekem mi
okozott problémát? Egyrészt a szűkös pénzügyi keretek, másrészt a környező települések
vezetőivel fennálló – nem éppen felhőtlen
– kapcsolat. Mondok egy példát: Csesztregen kiépült a gázhálózat, az intézményeknél jelentős beruházással megvalósult a fűtési rendszerek korszerűsítése. A gondot az
okozta, hogy előtte erről senki sem egyeztetett az intézményekben tulajdonos többi
önkormányzat polgármesterével, pedig tíz
településsel közös fenntartású az iskola és
az óvoda épülete, az orvosi és a fogorvosi rendelő is. Ezt a problémát utólag kellett
rendeznünk. A rendszerváltásig a mikrotérség tíz településének közös tanácsa volt,
mely szervezte a közszolgáltatási feladatellátást. 1990-ben ugyanezen a területen három külön körjegyzőség alakult. Érdekessége a dolognak, hogy Csesztregen két hivatal
is volt, hisz a Kerkafalvai Körjegyzőség irodái is Csesztregen voltak. Ebből is lehet következtetni a személyi ellentétekből fakadó
ésszerűtlen döntésekre. Csaknem 20 évnek
kellett eltelnie, hogy rendeződjenek az ellentétek. 2009-től a mikrotérség önkormányzataival újra minden területen együttműködünk. Tudjuk jól, hogy közös az érdekünk,
a közösen ellátható közszolgáltatásokat úgy
kell megszerveznünk, hogy a falvaknak jó
legyen. Annak a rendszernek, ami tíz falut
ellát, olcsóbban kell működnie, mert egy
önkormányzat nem működhet úgy, hogy a
székhely településre minden pénzét befizeti, majd utána csak kínlódik, mert semmije
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Háziorvosi rendelő
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sem maradt. Az önkormányzatiságnak az a
lényege, hogy legyen döntési kompetencia
és hozzá anyagi forrás.
– Ha már a jövőről beszélünk! Miután felújítottatok minden intézményt, és már virágzik minden virág… mi a következő tervetek? Nem sajnáljátok, hogy a most formálódó új önkormányzati törvény megnehezítené a városi cím elnyerését?
– Ha minden intézményünket felújítottunk, akkor is lesz még bőven tennivalónk.
Ott vannak az utak meg a járdák! Jó lenne,
ha bérlakásokat is tudnánk építeni, mert
ezzel segíthetnénk az itt működő vállalkozásoknak, ugyanis számukra lakhatási feltételek hiányában nagy gond a kvalifikált
szakemberek idecsábítása. Hogy Csesztreg
város legyen? Azt nem gondolnám. Csesztreg maradjon község. Mi értelme volna annak, hogy egy kilencszáz lakosú településből
várost csináljunk? Miért lenne ettől jobb az
itt élőknek? Persze a jelenlegi önkormányzati
törvénytervezet szerint lehet, hogy jobb lenne, mert a városokba tervezik a járási hivatalokat. Nálunk a tervezet szerint, még főál-

– De vannak olyan vállalkozások, amelyek
munkát adnak a betelepülőknek is.
– Az itt működő két nagy cég hosszú távon
gazdaságilag biztonságot jelenthet a községnek. Nemcsak számunkra, hanem a környező
településeknek is fontos, hogy Csesztreg gazdaságilag tovább fejlődjön. A Femat Hungária
Kft. 1995-ben önkormányzati tulajdonrésszel
alakult, a cég fő profilja cementgyári- és autóipari berendezések és gyártósorok, egyedi
acélszerkezetek gyártása. Alapítása óta folyamatosak az infrastrukturális és technológiai
fejlesztések. Jelenleg 160 főt foglalkoztat.
A Hoffmann Carbon Kft. 1995-ben alakult egy elektromos motoralkatrészek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó több

helyén valónak tartja-e, hogy a jövőben polgármester-jelölt önkormányzati képviselőként nem indulhat az önkormányzati választáson, a polgármester asszony
úgy felelt, hogy nem szerencsés, ha a testületben részt vesznek azok a képviselők
is, akik a választáskor polgármester-jelöltek voltak. Szerinte ez megterheli a képviselő-testület, illetve a polgármester kapcsolatát. Csesztregen már 2002-ben sem
indult önkormányzati képviselőként a vele versenyző másik két polgármester-jelölt. Magdinak később, 2006-ban és 2010-ben az önkormányzati választáson polgármester-jelöltként már nem volt kihívója. (Csesztregen még soha nem volt egy
időben polgármester-jelölt és képviselő-jelölt ugyanaz a személy.)

mint 50 éves osztrák cég (Hoffmann Elektrokohle) leányvállalataként. Többek között vasúti áramleszedőket és autó indítómotorokhoz különböző alkatrészeket
gyártanak a világ szinte minden részébe.
Jelenleg a szűkebb régió legnagyobb munkáltatójaként Csesztregen 550 főt foglalkoztatnak.
A cégeknek fontos a kiépített infrastruktúra. Az egyik vállalkozásnál az idén közel egymilliárdos újabb fejlesztés indul, a
másik pedig tervezett fejlesztéseihez szeretné bővíteni üzemi területét. Most módosítjuk rendezési tervünket. Az ipari területet 12 hektárral bővítjük, bízunk benne,
hogy hosszú távon itt lesz munkalehetőség.
Reméljük, hogy előbb-utóbb a falu lakosságszáma is növekedni fog, ennek érdekében házhelyeket alakítottunk ki, ezeket 50
forint/négyzetméter áron
ajánljuk. Bízom benne, hogy
bérlakások építésében is tudunk lépni.
Művelődési ház

lású polgármester sem lehet, hisz ezer lakos
alatt vagyunk, de a szomszédos zalabaksai
és rédicsi mikrotérségben sincs olyan település, melynek a lakosságszáma elérné az
1000 főt! Gondoljunk bele: 29 település marad főállású választott vezető nélkül. Ki fogja ezeknek a településeknek a közszolgáltatását ellátó intézményeit irányítani? A még
életképes kis falvak fejlesztéséért szívvel-lélekkel heti 50-60 órában dolgozni? Hát senki… falvakat leépíteni lehet így is…

Arra a kérdésünkre, hogy

Arcok

– Elégedettek vagytok?
– Igen, azokat a megoldásokat keressük, amelyek fejlődést hozhatnak. Kistelepülés vagyunk, kevés a
pénzünk, de nem panaszkodunk. Az elmúlt kilenc
évben kellő odafigyeléssel,
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közös testületi döntésekkel, jó együttműködéssel és sok-sok pályázattal értünk el
sikereket, de az is fontos, hogy ne csak a
településünk, hanem tágabb környezetünk
is fejlődjön. A Lenti Kistérségi Többcélú
Társulásának egyik alelnöke vagyok, itt is
igyekszünk konszenzussal jó döntéseket
hozni. A polgármesterek hallgatnak rám,
s nagyon büszke vagyok arra, hogy ha jó
példákról esik szó, gyakran hallani:
„bezzeg Csesztreg!”
◆
A Lenti Kistérség 51 települése (23 190 lakos):
Alsószenterzsébet (81), Baglad(67), Barlahida(164),
Belsősárd(121), Bödeháza(72), Csertalakos(46),
Csesztreg(900), Csömödér(691), Dobri(198), Felsőszenterzsébet(16), Gáborjánháza(83), Gosztola(44),
Gutorfölde(1179), Hernyék(102), Iklódbördőce(325),
Kálócfa(195), Kányavár(156), Kerkabarabás(301), Kerkafalva(122), Kerkakutas(151), Kerkateskánd(174), Kissziget(198), Kozmadombja(53), Külsősárd(95), Lendvadedes(36), Lendvajakabfa(26), Lenti(8577), Lovászi(1273),
Magyarföld(40), Márokföld(47), Mikekarácsonyfa(297),
Nemesnép(142), Nova(840), Ortaháza(135), Páka(1284),
Pórszombat(351), Pördefölde(69), Pusztaapáti(38),
Ramocsa(45), Rédics(1024), Resznek(331), Szécsisziget(271), Szentgyörgyvölgy(485), Szentpéterfölde(168),
Szijártóháza(39), Szilvágy(222), Tormafölde(409), Tornyiszentmiklós(675), Zalabaksa(673), Zalaszombatfa(56), Zebecke(97).
A csesztregi körjegyzőséghez tartozik: Csesztreg,
Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva,
Kerkakutas, Magyarföld, Márokföld, Nemesnép, Ramocsa, Szentgyörgyvölgy.
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Barangoló

45 ezer

szépség városa

Szerző: Benkő Istvánné, Somhegyi Jutka | Fotó: Somhegyi Béla

A legjobb virágosítási gyakorlat

Évek során, apránként építettük fel ezt a ma már az egész várost megmozgató, szép társadalmi munkát. 2009-ben neveztünk be a TÖOSZ által meghirdetett „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” pályázatára. Jól döntöttünk. Nemcsak azért, mert nyertünk, hanem mert bemutathattuk azt a virágosítási gyakorlatot, amelyre évek óta büszkék vagyunk.
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Néhány lelkes lokálpatrióta kezdte, s ma már
600-700 velencei – óvodások az óvó nénikkel,
iskolások a tanáraikkal, intézmények dolgozói és háziasszonyok, nyugdíjasok és baráti körök – kiemelkedő május végi közösségi
programja a virágosítás. A parkokba 45 ezer
palánta kerül. Fontosnak tartjuk a gyerekeket minél fiatalabb korban és minél nagyobb
számban bevonni a munkába, hiszen így a virágok, a közös terek és a közösségi munka szeretetében, megbecsülésében nőnek fel. Megtapasztalhatják azt is, hogy amit elültettünk,
amiért dolgoztunk, azt egész nyáron ápolni,
gondozni kell. Aki óvodásként virágot ültetett, attól felnőttként sem kell majd félteni a
parkokat, virágágyásokat.
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A május végi szombat igazi virágünnep
Velencén. A gyönyörű parkok mellett a közös munka „melléktermékei”: a vidám beszélgetések, barátságok és a közösség ös�szetartozásának élménye. Az utcabizalmiak
május elején felmérik az igényeket, a parkok beültetése előtti napon pedig az önkormányzat kiszállítja az utcákba az ingatlanok
elé szánt tíz-tíz virágzó, egynyári palántát.
Idén 99 utcában több 10 ezer palántát ültettek el az ingatlanok tulajdonosai.
2009-ben városunk egymillió forintot nyert
a TÖOSZ „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” pályázatán. Ebből az összegből a virágokat bemutató táblákat csináltattunk a parkok ágyásaihoz, hogy ne csak gyönyörködjünk
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bennük, hanem ismerkedjünk is velük. Felajánlottuk, hogy szívesen látjuk azokat, akik
követni szeretnék gyakorlatunkat és ellátogatnak hozzánk tapasztalatcserére.
Örülünk, hogy már több település is élt a
felajánlásunkkal. Idén Apátfalváról látogattak
el hozzánk. Büszkék vagyunk rá, hogy nagyon
tetszett nekik, amit láttak. Bennük alighanem
követőkre is találtunk, lelkesedéssel mondták, hogy ők is hozzáfognak a virágosításhoz.
A gyönyörű rózsatöveket, amiket ajándékba
hoztak, és az egyik parkunkban el is ültettek,
megbecsüljük, hiszen a településeink közötti barátságot jelképezik.
Apátfalváról autóbusszal jöttek hozzánk,
ami nem kis út és fáradság. Reméljük, ők is
úgy érzik, hogy megérte. Mi nagy szeretettel
fogadtuk a delegációt. Igyekeztünk minden
büszkeségünket megmutatni: az új iskolánkat is, a Bence-hegy tetejéről pedig a panorámát, ami nem csak a velenceiek szívét dobogtatja meg. Volt alkalmunk a delegáció egyes
tagjaival külön is beszélgetni. Problémáink,
gondjaink és örömeink igen hasonlóak, néhány perces beszélgetés után úgy éreztük,
mintha régi barátok lennénk.
Nagyon jó és hasznos egy ilyen települések
közötti kapcsolat. Kölcsönösen tanulhatunk
egymástól, és átélhetjük az összetartozás érzését is, amikor az országnak egy nagyon távoli pontjáról barátokat láthattunk vendégül.
Reméljük, ez a barátság nem szakad meg, és
még többször találkozunk akár úgy, hogy újra
ellátogatnak a Velencei-tó partjára, akár úgy,
hogy velenceiek utaznak a népművészetéről
híres és szép Apátfalvára.
A „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” pályázat büszke nyerteseiként azonban örömmel várunk másokat is. Mindenkit,
aki kíváncsi tapasztalatainkra és a virágos
Velencére.
◆

Barangoló

Nem adják fel
Szerző: Hajós Anna újságíró

A Balatontól alig harminc kilométerre fekvő, 1250 lakosú Szőlösgyörök számára roppant
fontos megtalálni azt a lehetőséget, amely életben tudja tartani, sőt nemcsak a megmaradásban segíti, hanem a fejlődésben is. Beszélgetőtársaim – Klotz Péter polgármester
és Vivert János alpolgármester – úgy látják, ezt a turizmus élénkítése hozhatja meg.
– Amíg a Balatonboglári Állami Gazdaság
működött, az emberek többségétől felvásárolta a szőlőt. Amikor a cég megszűnt, itt szinte
megszűnt az élet. A Balaton parti üdülőhelyeken csak néhány hónapnyi a munkalehetőség.
Ha rossz az idő, még annyi se. A szőlő szeretete
és a borkészítés nagyon sokunk „vérében” van, s
az itteni termőföld is alkalmas a jó borhoz szükséges jó szőlőhöz. Ezért szeretnénk élénkíteni a
borturizmust is, szép pincesorunk tulajdonosai szakszerűen és szívesen kalauzolják területükön az érdeklődőket – sorolja Vivert János alpolgármester a pozitívumokat. Majd hozzáteszi:
jelenleg az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a borászatok egy része állami támogatásra kivágja, a
másik pedig állami támogatással telepíti a szőlőt. Szőlősgyörökön jó a képviselő-testületünk,
és bár vannak jobb- és baloldali kötődésűek, de
leültünk és megbeszéltük, hogy itt nem politizálunk, csak Szőlősgyörök fejlődésére koncentrálunk. Jó viszonyban voltunk az előző kormányzattal és vagyunk a mostanival is. Tagja vagyunk
a TÖOSZ-nak, hogy informálódjunk, és az érdekeinket érvényesíteni tudjuk.
– Hogyan tud egy szinte bevétel nélküli kistelepülés gazdálkodni?
– A polgármester is, én is „másodállásban”,
tiszteletdíjért látjuk el a feladatunkat. A közmun-

kaprogram átalakítása meglátásom szerint nem
igazán vált be nálunk, a négy órából kevés fordítható hasznosan feladatvégzésre, és nem szankcionálható, ha valaki lazsál. Jobb megoldás lenne,
és a feketemunkák felét megszüntetné, ha az önkormányzat adná a rendelkezésre állási támogatást az érintetteknek, és itt közvetítenék ki az
embereket, ha munkalehetőség adódik. Ahol a
környékünkön iskola van, mi ott társult tagok
vagyunk, így tudunk működni. A szabad iskolaválasztás keretében elértük, a gyüdi gyerekek
hozzánk járnak, de mi fizetjük helyettük Lengyeltótinak a normatívát. Az elmúlt években pályázatok révén gyarapodott a település új orvosi
rendelővel, védőnői szolgálattal és gyógyszertárral, továbbá térfigyelő rendszer épült, a temetőben pedig urnafal és urnasírkert. Útburkolás és
járdafelújítás is történt.
– Hogyan képzelik a falusi turizmus fejlesztését? – fordulok Klotz Péter polgármesterhez, aki főállásban a MÁV dolgozója.
– Nem könnyű feladat, de nagyon fontos.
A helybeli ételkülönlegességek sok vendéget
csábítottak már vissza hozzánk. Szőlősgyörökön nyolcvan német család vett házat, azóta is idejárnak, az akkor itt működő csárda
kosztja – édesanyám főztje – győzte meg őket
arról, hogy érdemes itt tartózkodni. Többen
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úgy gondolták, hogy a megélhetésüket segíti,
ha vendégeket fogadnak, de áthúzta számításukat az a szabályozás, amely eltörölte az eddigi 700 ezer forintos bevételig meglévő adómentességet. Ugyancsak fokozza a nehézséget,
hogy akik kölcsönt vettek fel a szobák, házak
vendégfogadásra alkalmassá tételére, most súlyos gonddal küzdenek, különösen, akik a svájci frank alapú hitelt választották.
– Hogyan sikerül idecsábítani azokat a vendégeket, akik még nem kóstolták a mama főztjét?
– A kistelepülések és a kistérség is csak
akkor tud előrehaladni, ha összefogunk. Nálunk a kistérség tíz települése ezt tette. Buzsákon Tourinform irodát tartunk fenn, rajtuk keresztül jutnak hozzánk is el a vendégek,
közös kiadványaink vannak, és mindegyikünk igyekszik a saját látnivalóit, programjait ismertetni. Az utóbbiaknál egyeztetünk
az időpontoknál, nehogy egymás vetélytársai legyünk. Bízunk abban, hogy a gyönyörű
somogyi táj, a vendégszerető emberek, a jó
ételeink és borversenyeken díjazott boraink,
a most már ezekhez csatlakozó finom ágyas
pálinkák, a vadászati lehetőségek, a környező falvak műemlékei vonzónak bizonyulnak.
Kis költségvetéssel, de különlegesen szép falunapot tudunk tartani minden év júliusának
utolsó szombatján, utána pedig borászaink és
boraink ott lesznek a lellei borhéten, amelyre mindenkit várunk – sorolja a turisztikai
lehetőségeket Klotz Péter.
◆
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Kitekintő

Egy város „megmentése”
egymilliárd euró
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese | Fotó: VORLAUFER

Osztrák Városnapok

Erős városok, erős régiók – egyértelmű feladatok, korrekt finanszírozás. Ez volt a mottója a 61. Osztrák Városkongresszusnak, amelyet ebben az évben Alsó-Ausztria tartományi székhelyén, St. Pöltenben rendeztek meg május 25. és 27. között.
A kongresszuson az Osztrák Városszövetség
példás szervezésének eredményeként mintegy
900 településvezető, önkormányzati tisztségviselő, szakértő volt jelen. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét Keil Szilvia környezetvédelmi titkárral képviseltük. A
megnyitón Michael Häupl, az Osztrák Városszövetség elnöke, Bécs város főpolgármestere,
Matthias Stadler, St. Pölten polgármestere, Heinz Fischer szövetségi elnök, Erwin Pröll tartományi kormányzó és az újonnan megválasztott
belügyminiszter asszony, Johanna Mikl-Leitner

mondott beszédet. Az ünnepi beszédet Johannes Hahn tartotta, a regionális politikáért felelős EU-biztos.

A gazdaság motorjai
A városkongresszus második napján az önkormányzati vezetők számos nemzetközi
szakértő és két szövetségi miniszter részvételével négy kiemelt témában – közigazgatási
reform, feladatorientált pénzügyi kiegyenlítés,
a hatékony ellátás megszervezése és az integráció – munkacsoportokban dolgoztak.

Részlet a városkongresszuson
elfogadott határozatból
Az osztrák községek és városok nemzetközi szinten példaértékű települési
infrastruktúrával rendelkeznek az egyes
közszolgáltatások biztosításában.
Az osztrák városok és községek a gazdaság motorjai: évente mintegy kétmilliárd eurót fektetnek be munkahelyek teremtésére,
ezzel támogatva a helyi kis- és középvállalkozásokat. Ezáltal jelentősen sikerült enyhíteni Ausztriában a pénzügyi és gazdasági válságot.
Az ausztriai városok és községek az európai integrációs folyamat fontos szereplői
és aktív részesei az újonnan létrejövő európai hálózatoknak, mint például a Duna
menti országok együttműködése, illetőleg
az Alpesi régió együttműködése.
Az osztrák városok és községek, mint
regionális centrumok a feladataik ellátásakor nemcsak a saját polgáraikat, hanem
a környező lakosságot is szolgálják.
A városok kommunális infrastruktúrájából
profitál a régió lakossága is, akik használják a különféle szolgáltatásokat (pl. bölcsődei ellátás, általános iskolák, felsőoktatás, színház, sport, egészségügyi ellátás és szociális szolgáltatások).
A mai bonyolult és sokrétű társadalom
azonban olyan újabb követelményeket támaszt a közszférában, amelyek túlmutatnak
a kötelezően ellátandó feladatokon. Ezeket
a tényeket viszont a pénzügyi kiegyenlítés
nem megfelelően veszi figyelembe.

Több feladat, növekvő kiadások
Az elmúlt években a szövetségi kormány, a
tartományok, valamint a városok és községek
egyre több új feladatot kaptak, amelyhez nem
Az ünnepélyes megnyitó
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társultak megfelelő költségek. A városok és
községek pénzügyi mozgástere egyre csökken. A források elosztása nincs egyensúlyban. Az elmúlt két évben a közösségi adókból
történő részesedés összeomlott. Ugyanakkor
a városok és községek kiadásai növekedtek,
különös tekintettel a szociális, egészségügyi
és tömegközlekedés területén. Az intézményi reform a legfontosabb, majd azt további
strukturális reformoknak kell követni.
Ausztriában is elmondható: ha nem következnek be jelentős szerkezeti változások a települések finanszírozásában, akkor a kulcsfontosságú feladatokat sem tudják majd ellátni a
települések. Csak átfogó, strukturális reformok bevezetésével lehet tartani a szolgáltatások magas színvonalát helyi szinten.
Ezért az Osztrák Városszövetség mielőbbi
egyeztetést kezdeményez szövetségi és tartományi szinten a szükséges reformlépések megtételéhez. Ezek között a legfontosabbak: igazságos
adókra van szükség, ennek érdekében a helyi adókat kell átalakítani és alkotmányosan garantálni;
továbbá feladatorientált pénzügyi kompenzáció
szükséges az ellátások megfelelő finanszírozásához. Egy város „megmentése” Ausztriában
egymilliárd euró. Ennek előteremtése az osztrák szövetségi finanszírozási ügynökség közreműködésével megvalósítható lenne.
A városkongresszuson részt vevő településvezetők elismerték, felelősségük van abban, hogy
a lehetőségekhez mérten hatékony gazdálkodást folytassanak, de a strukturális hiányosságokat egyedül nem tudják kompenzálni.
Az Osztrák Városkongresszus egy „önkormányzati támogatási csomag” létrehozását
javasolja a szövetségi és a tartományi politikusoknak, amivel megőrizhető a rendszer hatékonysága, és amely a városi és a kistelepülési polgárok megelégedését szolgálja majd a
jövőben.
◆

Német Városnapok

Kitekintő

Összetartozás és jövő
csak erős városokkal lehet
Szerző és fotó: Szabó Tamás, Ercsi polgármestere

A 36. Német Városnapokat (Deutscher Städtetag) Stuttgartban rendezték meg
május 3. és 5. között. Ezen a remekbeszabott konferencián, ahová több mint
1000 küldöttet és vendéget vártak, egyedül képviselhettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét, Ercsi város polgármestereként.

A rendezvény házigazdája Baden-Württemberg tartományi főváros, Stuttgart főpolgármestere, Wolfgang Schuster volt. Helyszín a
Kulturális és Kongresszusi Központ, amely
kiváló lehetőséget biztosított frakcióknak és
a szekcióüléseknek, mindamellett megfelelő
bemutatkozási lehetőséget a megjelent 24 támogató cég standjainak is.
A konferencián a német politikai paletta
teljes képviselete jelen volt: CDU/CSU; SPD
FDP; Szövetség 90/Zöldek és a Baloldal. A
konferenciát Wolfgang Schuster (CDU) nyitotta meg, őt Petra Roth (CDU) Frankfurt
főpolgármesterének, a Német Városnapok
Szövetsége elnökasszonyának beszámolója
követte. A szövetség gazdasági beszámolóját
az elnökség tagjaként, Stephan Articus gazdasági vezérigazgató tartotta.
Délután Angela Merkel (CDU), a Német
Szövetségi Köztársaság kancellárja tartott előadást a takarékos gazdálkodásról, a közösségi
feladatokról, majd a megújuló energiaforrásokról, -termeléséről, az energia hatékonyság
és takarékosság fontosságáról beszélt – számomra nem kis meglepetésre, hogy milyen
jól tájékozott e területen! Előre vetítette az azóta már ismertté vált német parlamenti döntés szükségszerűségét az atomenergia vissza-
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szorításáról, az erőművek megszüntetéséről
– emlékeztetve a Fukushimában történt erőmű tragédiájára s annak hatásaira.
A kancellár asszony előadását követően a
részvevők öt szakmai fórumon olyan nagy
jelentőségű társadalmi kérdéseket tárgyaltak
meg, mint az esélyegyenlőség az oktatásban,
az integráció, a demográfiai változások, körWolfgang Schuster, Stuttgart főpolgármestere: „Ezekben a nehéz
időkben a városoknak pártsemlegességre kell törekedniük. A helyi
önkormányzatok hitvallása: „kohéziót és jövőt csak erős városokkal” lehet építeni. Nem vagyunk lobbi csoportok, amelyek önös
érdekek szerint döntenek, választott képviselők vagyunk. Ezért a
szövetségi és állami vezetésnek az önkormányzatokat egyenrangúként elismert partnereknek kell tekinteni, és feladataik elosztásához megfelelő finanszírozásban kell részesíteni”.
A Német Városnapok 1905. november 27-én alakult, az első ülést
Berlinben tartották, ahol 131 város és 7 régiós városszövetség képviseltette magát. A szövetséget elsősorban a financiális és hitelrendszer mellett a szociálpolitika nagy terültének összehangolására indították meg. 1933-ban a kommün náci vezetés alá került, létrejött az
új német városok egyesülete. 1945-től a szövetséges irányító tanács
kezdeményezte határozat után újból lett német városi nap. Az első
főpolgármester Hermann Pünder (CDU) volt Kölnből (1945–1948), „a
brit zónában levő német városi nap ideiglenes elnöke” A második világháború után három rendkívüli közgyűlés volt, mindegyik témája:
az önkormányzati pénzügyek. Jelenleg 3442 város és község a tagja a Deutschen Städtetag-nak, a Német Városnapoknak. A mintegy 51,4 millió lakost képviselő szövetség a Német Szövetségi
Köztársaság népességének 62,8 százalékát fogja össze.
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nyezeti és klímavédelmi gondok. Az estét a
Daimler cég stuttgarti gyára mellett épített,
a Mercedes-Benz világát bemutató autómúzeumában töltöttük, utána éjfélig kellemes,
vacsorával, műsoros esttel egybekötött beszélgetős ismerkedési esten találkozhattak a
tagvárosok polgármesterei és a küldött polgármesterek.
Másnap Stefan Mappus, (CDU) Baden-Württemberg tartomány miniszterelnöke tartott előadást a tartomány gazdasági
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helyzetéről és az önkormányzatok közösségi és a közös jó válaszok megtalálása a problémákra. A szövetség mint érdekképviselet és
feladatairól, fenntarthatóságáról és költségérdekszintetizáló az önkormányzati ügyekhatékony működtetéséről.
Ezután megható pillanatokban volt részünk, ben pártsemlegességre törekszik – sikeresen.
amikor is Rosemarie Wilckent, a Hanza-város, 1997-től napjainkig a két nagy párt (CDU és
Wismar egykori polgármester asszonyát első SPD) által javasolt főpolgármesterek kétéves
női tiszteletbeli taggá választották. A díjat Pet- „váltógazdaságban” vezetik szinte ugyanazon
ra Roth leköszönő elnök adta át.
személyekkel a szövetséget, akik a saját váEzután nyílt szavazással megválasztották rosukban is hosszú távon meg tudták őriza Német Városnapok új elnökének – majd- ni pozíciójukat.
A konferencia egy összegző nyilatkozattal
nem egyhangúlag – Christian Udét, (SPD)
München főpolgármesterét. Christian Ude
zárult, amelyben megfogalmazták az „Összemár harmadik alkalommal lett a német ön- tartozás és jövő csak erős városokkal!” gonkormányzatok legnagyobb érdekvédőszerve- dolat főbb téziseit.
(A tézisek olvashatók
zetének, a Német Városnapok szövetségnek
a www.toosz.hu honlapon.)
elnöke – jelenleg, mint ellenzéki főpolgármester. (Christian Ude 1993-tól München főpolgármestere.)
Christian Ude székfoglalójában
PATINA
áttekintette a német önkormányzatok és a helyi demokrácia helyzetét,
megfogalmazta a fő kitörési pontokat a takarékos közösségi gazdálkodásról, az energiatermelésben bekövetkező változásokról, és a jövő
zálogáról: a gyermekek és fiatalok
Igényes
környezetek,
városrészekrekonstukciós
rekonstukciósmunkálataihoz
munkálataihoz
Igényes
környezetek,
városrészek
gondoskodási rendszerének kiépíszállítunk
kandelábereket,padokat,
padokat,asztalokat,
asztalokat,
szállítunk
kandelábereket,
téséről, mely milliárdos fejlesztésetáblatartókat,
terelőoszlopokat,kutakat,
kutakat,
táblatartókat,
terelőoszlopokat,
ket igényel, továbbá az oktatásáról,
elkészítünk
egyedi
installációkatantik
antikésésmodern
modern stílusban.
stílusban.
elkészítünk
egyedi
installációkat
a neveléséről.
A szervezet alelnökének Petra
Roth-ot (CDU) választották, aki szintén volt már háromszor elnök, illetP
P 1201 Budapest, Attila u. 37.
ve a közbenső években alelnök. (Pet1201
Budapest,
Attila u. 37.
Tel.:
(1) 283-0155
Tel.:Tel/fax:
(1) 283-0155
ra Roth 1995 óta Frankfurt am Main
(1) 283-1282
Tel/fax:
(1) patina@t-online.hu
283-1282
E-mail:
főpolgármestere.)
E-mail:
Web:patina@t-online.hu
www.patinaontode.hu
A választás kimeneteléből és a színWeb: www.patinaontode.hu
falak mögött történtekből úgy láttam,
hogy nagyon kiegyensúlyozott a szövetség vezetése és munkája. Jól kitapintható volt az egységre törekvés,
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Innováció
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokon keresztül Izland,
Liechtenstein és Norvégia támogatásával

Szakmai együttműködés

Az Európa Tanács Helyi Önkormányzati
Reformok Szakértői Központjának illetékes
munkatársa, Sylvia Ivanova asszony és Dag
Vestrheim vezető főtanácsos a Norvég Önkormányzati és Regionális Fejlesztési Minisztérium képviseletében tárgyalásokat folytatott
május 30–31-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ).
Az első napon az önkormányzati vezetői akadémia magyarországi bevezetéséről
folyt egyeztetés, amelyen részt vett Dietz Ferenc, a TÖOSZ társelnöke, Szentendre polgármestere. A második napon Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár vezetésével megtartott
egyeztetésen a magyar kormányzat részéről a
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Közigazgatási Intézet munkatársai vettek részt.
A kormányzati és önkormányzati egyeztetés témája hazánk csatlakozásának előkészítése volt az Innovációs és a Helyi Szintű Felelősségteljes Kormányzásról szóló
Stratégiához, valamint az Európa Tanács
által alapított Kiválósági Díjhoz.
Az Európa Tanács legújabb önkormányzati fejlesztési programjának megvalósulása segítheti a magyar önkormányzati
rendszer átalakítási folyamatát is.

Sikeres zárás
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében lezárult a
2004–2009-ig tartó programozási időszak – ennek megünneplésére szervezett
zárókonferenciát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapesten június 17-én.
A rendezvényre meghívást kapott valamen�nyi támogatott projekt gazdája és partnerintézménye. A TÖOSZ projektje kapcsán
Elita Cakule, a KS nemzetközi vezetője,
Oystein Haugen, a KS nemzetközi projektmenedzsere, Boda Boglárka, a Polgármester
Akadémia szakmai koordinátora és Sabján
Katalin, a norvég projekt menedzsere vett
részt. Kedvező alkalom adódott így, hogy
testvérszervezetünkkel, a Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetségével
(KS) folytassuk a megbeszéléseket a jövőbeni együttműködésről, a magyar önkormányzatok támogatása, fejlesztése és norvég kapcsolatainak élénkítése céljával. Jó
ok erre, hogy az előző időszakhoz képest
mintegy 18 millió euróval több, csaknem
153 millió euró fejlesztési forrás áll hazánk
rendelkezésére az EGT és Norvég Alapból
a következő, 2014-ig tartó időszakra. A pályázati felhívások előreláthatóan 2012 második felében jelenhetnek meg, minthogy
jelenleg még zajlanak a tárgyalások Norvégia és Magyarország között.
Siri Ellen Sletner, a Norvég Királyság magyarországi nagykövete elmondta, hogy az
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok sikeres periódusa mérföldkőnek számít
a norvég–magyar együttműködésben, melynek célja a társadalmi és gazdasági egyen-
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lőtlenségek mérséklése. Az EU tagállamai
közül a második legnagyobb költségvetéssel büszkélkedhetett Magyarország, amiből számos norvég innováció honosodhatott
meg nálunk is. Ilyen bilaterális együttműködésből született a robottechnológiai fejlesztésekről, vagy az élethosszig tartó tanulásról szóló projekt.
Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke elmondta, hogy a beérkezett 2342 pályázatból 99
nyert támogatást, 86 önálló projekt 120
2004 májusában Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat
annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését
a kibővült EGT-ben. A Norvég Finanszírozási
Mechanizmus a tíz új uniós tagállam, míg az
EGT Finanszírozási Mechanizmus a tíz új tagállam, valamint Görögország, Portugália és
Spanyolország számára volt elérhető.
Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül Izland, Lichtenstein és
Norvégia által Magyarországnak nyújtott 135
millió eurós támogatás a kedvezményezett
országok összes támogatásának (1,17 milliárd euró) több mint 10 százaléka volt, amely
a második legnagyobb összegű támogatást
jelentette.
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Kedvezményezett állam
Lengyelország
Románia

2004–2009 2009–2014
(mrd euró) (mrd euró)
558,63
578,1
98,5

305,95

Magyarország

135,06

153,3

Csehország

110,91

131,8

Bulgária

41,5

126,6

Litvánia

67,26

84,00

Szlovákia

70,33

80,75

Lettország

53,76

72,95

Görögország

34,26

63,40

Portugália

31,32

57,95

Észtország

32,76

48,60

Spanyolország

45,84

45,85

Szlovénia

18,59

26,90

4,66

7,85

Ciprus
Málta
Összesen a 15 EU-tagállam

3,62

4,50

1307,00

1788,5

millió euró értékben, és 13 pályázati alap
15 millió euró értékben. A 86 önálló projekt között szerepelt a TÖOSZ és a KS kapacitásépítési programja, amit 2009–2010
között hajtottunk végre a Corvinus Egyetemmel partnerségben.
Kurt Haugen, a brüsszeli FMO iroda a
munkatársa mint a program végrehajtásáért felelős központi intézmény képviselője elmondta, hogy 3 sztárterület volt a 9
kiemeltből: a kulturális örökség megőrzésére irányuló projektek 27 százalékát,
a humánerőforrás-fejlesztés a 20 százalékát és a környezetvédelem 19 százalékát használták fel a rendelkezésre álló teljes keretből.
Simó Balázs, az NFÜ főigazgatója és e
programban a Nemzeti Kapcsolattartó
felelős vezetője elmondta, hogy 34 norvég partner szerepelt a nyertes 99 (ebből
sikeresen végrehajtott 91) projekt közül
30-ban. Az EGT és Norvég FM program

keretében meghirdetett pályázati felhívásra három fordulóban, 2006 és 2008
között lehetett pályázni. A három pályázati forduló eredményeként a Norvég Civil Támogatási Alapon és a technikai segítségny újtás felhasználására
szolgáló projekttel együtt a lekötés 99
százalékos volt. 2010 novembere óta zajlanak a tárgyalások Magyarország és a
donor államok képviselői között a támogatás felhasználásának feltételeiről, célterületeiről. A korábbi időszakban sikeres területek, így a környezetvédelem, a
kulturális örökség megőrzése, a humánerőforrás-fejlesztés és tudományos kutatások várhatóan a jövőben is részesülnek
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok forrásaiból. Az első pályázati
felhívások előreláthatólag 2012 második
felében jelennek meg. A következő időszakban a partnerségre és a bilaterális
kapcsolatok erősítésére nagyobb hang-

A TÖOSZ mint projektgazda által
sikeresen végrehajtott „Önkormányzati
kapacitásépítési program norvég
tapasztalatok alapján 2009–2010”
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súlyt helyeznek, ez a Finanszírozási Mechanizmusok jövőjéről szóló tárgyalásokból már világossá vált.
Vibeke Rysst-Jensen, a Norvég külügyminisztérium főosztályvezető-helyettese a
jövőről szólva hozzátette, hogy a másik fókusz továbbra is a gazdasági és társadalmi
egyenlőtlenségek mérséklése. A hatékonyság növelése érdekében sokkal koncentráltabb forrásfelhasználásra törekednek,
és a projektszemléletet programszemlélet
váltja majd fel. Új stratégiai szintet is beiktatnak az intézményrendszerbe: a programok működtetésére norvég partnereket
neveznek ki.
A konferencia előadói bemutatták a program megvalósításában részt vevő intézményrendszert is, melynek tagjai: a donorok és a kedvezményezett országok közötti
programkoordinációért felelős, brüsszeli
székhelyű Finanszírozási Mechanizmus
Iroda, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

mint nemzeti kapcsolattartó, a Magyar
Államkincstár mint kifizető hatóság és a
projektek végrehajtásáért felelős végrehajtó
ügynökség, azaz a VÁTI Nonprofit Kft.
Az egyes prioritási területeken végrehajtott projektek képviselői külön szekcióbeszélgetésekben osztották meg egymással
tapasztalataikat. Egyszerű kérdéssel indított a moderátor: mit csinálnának másképpen a projektek gazdái, ha újrakezdhetnék
most a projektjüket? TÖOSZ-tapasztalatként is megfogalmazhatjuk: a beszámolásban jelentkező csúszások és a kifizetések lassúsága miatt a közbeszerzésre és a
cash-flow-ra kiemelt figyelmet kell, hogy
fordítson mindenki, aki projektet tervez,
különösen ha e program keretében. Semmiképpen ne tervezzünk háromhavonta
beszámolási periódust, még ha nagyobb
biztonsággal is kecsegtet, hogy kisebb ös�szegek formájában hívjuk le a támogatást.
Abban pedig egyetértett minden projekt-
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gazda, hogy pályázatot írni csak közbeszerzési szakértő bevonásával lehet. Ha
mindehhez párosul a végrehajtó intézményrendszer konstruktív együttműködési és segítőkészsége – mint ahogyan
esetünkben az NFÜ és a Váti részéről egyaránt ezt tapasztaltuk – akkor „már csak”
a partnerektől, a projektmenedzsmenttől és a kedvezményezettektől függ, hogy
mennyire válik sikeressé egy projekt. Esetünkben a TÖOSZ norvég projektje bekerült a jó példák közé a partnerek együttműködése szempontjából.
A konferencia záróakkordjaként az Európai Roma Zenei Szakkollégium diákjai adtak
rövid műsort Snétberger Ferenc gitárművész,
a szakkollégium tanárának közreműködésével. A szakkollégium a felsőörsi zenei tábor létrehozására, valamint a tehetséges, ám
hátrányos helyzetű, roma gyermekek kiváA konferencia
lasztására kapott támogatást a finanszíro- fotói
zási mechanizmusból.
◆ Fotók: NFÜ
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Közös pont

Se lenyelni,
se kiköpni…

Kisebb módosítások

A hátrányos helyzetű gyerekek oktatását
érintő szakpolitikai kérdésekről, a szegregációval és az integrációval kapcsolatos vitákról már a kormányváltás előtt érzékelhetően eltérő álláspontot hirdetett a Fidesz és
a KDNP több meghatározó politikusa. Egyesek tartalmilag is bírálták a szocialista–liberális kormány integrált oktatással kapcsolatos lépéseit. Többször kifejtették, hogy a
roma és a nem roma gyerek közös oktatásánál célravezetőbb lenne az a megoldás, ha
a hátrányos helyzetű gyerekeket elkülönítetten kezelő iskolákat kiemelten fejlesztenék, így dolgozva le a kétségkívül meglévő
különbségeket. Mások viszont nem tartalmi alapon bírálták az integrációs politikát,
sokkal inkább a megvalósítását nevezték elhibázottnak, és a módszer „erőszakosságát”
tették szóvá. Az előbbi csoport egyik hangadója a később oktatási államtitkárrá kine-
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Kummer János: Elsőnap az iskolában

Ellenzékből a Fidesz rendkívül élesen
bírálta az akkori kormány oktatáspolitikáját, és ennek részeként, az integrált
oktatással kapcsolatos intézkedéseket
is. A választások óta eltelt egy év után
egyelőre csak annyi tudható, hogy az új
kormány más irányba akar haladni ezen
a területen is, de a végleges terv még ismeretlen. Ez a bizonytalanság részben
a kormánypártokon belüli vitákra vezethető vissza, amelyek egyik sarkalatos eleme éppen a hátrányos helyzetű
gyerekek oktatása.

vezett Hoffmann Rózsa volt, míg az integráció-párti felfogást a legkarakteresebben
Pokorni Zoltán és Lázár János jelenítette
meg. Utóbbi nem csak szavakban: a Fidesz
frakcióvezetője néhány éve polgármesterként a hódmezővásárhelyi iskolákat az akkori kormány integrációs elképzeléseivel
összhangban alakította át, meglehetős sikerrel. Az integrált oktatással kapcsolatos
nézetkülönbség a kormányalakítás után is
fennmaradt. Nyilván ezzel magyarázható,
hogy a stratégiai iránnyal kapcsolatban még
mindig nem született döntés. A közoktatás
területén eddig megtett kisebb-nagyobb lépések, a Széll Kálmán-terv és az új közoktatási törvény tervezetének számos eleme
azonban azt mutatják, hogy a kormányban –
és a kormánypártok közt – a Hoffmann Rózsa által képviselt felfogásnak van nagyobb
támogatottsága.

www.toosz.hu

A kormányváltás utáni első parlamenti döntések közé tartozott a közoktatási törvény
egyes részeinek módosítása. Ezek a változtatások az előző kormányok oktatási programjának néhány olyan elemét érintették,
amelyek a korábbi viták miatt szimbolikus
jelentőségűvé váltak. Az alsó évfolyamokon
a buktatás lehetőségének újbóli bevezetésével
és a kötelező szöveges értékelés megszüntetésével ugyan nem az integrációs vitára, hanem a pedagógusoknak tett gesztusra és az
iskolai fegyelem erősítésére hivatkoztak, az
oktatási szakemberek azonban ezekben a lépésekben egyértelműen az integráció gyengítésének szándékát látták. Megváltozott a
hátrányos helyzetű gyerekek oktatási integrációjának kormányon belüli képviselete is:
a téma felügyelete az oktatáspolitikáért felelős minisztériumból (NEFMI) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül
felálló Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságra került. Vannak, akik ezt a változást a téma felértékeléseként minősítették,
mások épp ellenkezőleg: úgy vélték, hogy az
átszervezéssel kikerültek a hátrányos helyzetű gyerekek szempontjai az oktatásirányítás
mindennapi tevékenységéből.
Az elmúlt év egyik fontos jellemzője, hogy
miközben az előző kabinetek oktatási politikájáról változatlanul elítélően beszélnek a
kormánypolitikusok, egyelőre nem módosították az integrációval kapcsolatos korábbi
intézkedéseket. Ennek megfelelően a közoktatási törvény változatlanul tiltja a diszkrimináció minden formáját, így a szegregációt
is, továbbra is megmaradt az elkülönítés felszámolását anyagilag is ösztönző integrációs
normatíva, miként nem szűnt meg a hátrányos helyzetű gyerekek számára létrehozott
Útravaló ösztöndíj-program sem. Ezzel egy-

Közös pont
idejűleg a kormány megkönnyítette azt a folyamatot, amellyel az iskolákat át lehet adni
az egyházi fenntartóknak, és az önkormányzatok ezzel előszeretettel élnek is. Vannak arra utaló jelek, hogy ennek a tendenciának az
erősödése inkább az iskolák közötti távolság,
vagyis a szegregáló iskolák számának növekedésével járhat. A történelmi egyházak ugyanis – néhány elismerésre méltó kivételtől eltekintve – hasonlóképp működnek, mint a
szabad iskolaválasztás lehetőségével visszaélő önkormányzatok: jobbára szemezgetnek
a diákok között. Ennek számos példája látott
napvilágot a közelmúltban, legutóbb Szarvason, ahol az evangélikus iskola válogatott a
jelentkezők közül, országos visszhangot kiváltó módon.

Bizonytalan tervek

Lázár-féle nézetek érvényesülését tartanák
kívánatosabbnak, éppen attól tartanak, hogy
a Széll Kálmán-terv a gazdasági kényszerek
miatt felülírja a szakpolitikai szempontokat,
és eldönti az integrációról folytatott vitákat is.
A tervvel kapcsolatban megfogalmazott kritikák kiemelik, hogy a magyarországi foglalkoztatás problémái éppen a közoktatás gondjaira
vezethetők vissza, és ezen várhatóan nem segítene az a program sem, amelynek hatására a hátrányosabb helyzetű tanulók túl korán
kerülnének ki az oktatási rendszerből azért,
hogy aztán piacképtelen képzést kapjanak.
A legfrissebb információk szerint a tankötelezettséget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara eredeti – egyébként a kormányfő által is
támogatott – javaslatával szemben végül nem
15, hanem 16 éves korhatárra szállítanák le a

jelenlegi 18-ról. Pokorni Zoltán, a parlament
oktatási bizottságának elnöke ezzel a változattal sem ért egyet, egy nem rég megjelent
interjúban ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Sajnos, ez rossz üzenet. Nem önmagában a 16 év, mert nem lenne ez baj akkor, ha
az oktatási rendszer alulról tolná fel a leszakadókat, és arra koncentrálna, hogy mindenkit
valamilyen befejezett, sikeres végzettséghez
juttasson. A baj akkor van, ha ez a korhatár
olyan közoktatási rendszerben jelenik meg,
amilyen a mienk, ahol a szakmunkásképzőbe felvett gyerekek közel harmada kirostálódik az oktatásból. Minden gyerekért kár. Én
mélységesen nem értek egyet az iparkamara
rövidtávú szempontjaival, és ez igaz a szakképzéssel kapcsolatos politikájukra is. Az a Luiza Puiu:
csonkított szakképzés, amit a kamara erőltet, Szomszédok

Az elmúlt évben az oktatási államtitkárság
több közoktatási koncepciót is készített, de
ezek egyikét sem fogadták még el. Ugyanakkor a kormány döntött a Széll Kálmán-tervről, amely az oktatási rendszer átalakulásának
több fontos pontját is meghatározta. Utóbbiak
alapvetően gazdasági megfontolásokat takarnak, de ezek – közvetve legalábbis – lényegesen befolyásolhatják az integrációról folytatott kormánypárti vita kifutását is. Az iskolák
„államosítása” – azaz az állami fenntartású iskolarendszer, közös tanrenddel, egységes tankönyvekkel –, a tankötelezettség korhatárának
leszállítása, vagy a pedagógusok óraszámának
emelése nem az oktatási államtitkárság ötlete. Ezek a költségvetés szempontjait előtérbe
helyező javaslatok módosításra késztették az
oktatási államtitkárság korábbi terveit. A Széll
Kálmán-terv a szociális szakma egybehangzó
véleménye szerint kedvezőtlen a hátrányos
helyzetű gyerekek oktatási integrációja szempontjából. Azok a szakértők, akik az integrált
oktatás erősítését támogatnák, és a Pokorni–
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Forgács Péter:
Szív

nem ad teljes értékű végzettséget sem az adott
szakmában, sem az általános képességek terén.” (Népszabadság, 2011. május 12.) A fideszes oktatáspolitikus ugyanebben az interjúban azzal a tervvel kapcsolatban is kifejtette
véleményét, amely szerint a jövőben az iskolákat nem az önkormányzatok tartanák fenn:
„A szétaprózott önkormányzati rendszer és
az államosítás a ló két oldala, valahol közöttük van a nyereg. Ez pedig az önkormányzati
kézben megvalósuló, de hangsúlyozottabb állami szerepvállalással megvalósuló, nagyobb
oktatási körzetek létrehozása. Az új elképzelések szerint a járási szintű keretek elég nagyok ahhoz, hogy az előnyöket, hátrányokat
kiegyenlítsék, így nem maradnak gettósodott,
magukra hagyott iskolák”. Pokorni, sok szakér-

tővel egyetértésben, úgy látja, hogy amennyiben az állam üzemeltetné az iskolákat, ahogy
azt Orbán Viktor szeretné, ahhoz „akkora apparátust kellene létrehozni, ami elképesztő
költségekkel járna.”
És még néhány, a bizonytalanságot fokozó
tényező: egyelőre nem tudni, miként pótolja a kormány az idén felszámolt Magyarországi Cigányokért Közalapítványt (Macika).
Tavaly a kormánypárti politikusok a szintén
megszüntetésre ítélt Költségvetési Tanács
működési keretét még a Macikának csoportosították át, jelenleg azonban senki nem tudja, mi lesz a sorsa azoknak a programoknak,
amelyeket korábban a közalapítvány finanszírozott. Ebben a tanévben már nem is kapták meg a roma diákok a Macikát, vagyis az

egyetlen olyan ösztöndíjat, ami etnikai alapon járt nekik. Ennek hiánya, meglehet, hamarosan mérhető lesz.
A bizonytalanságra utal az is, hogy Farkas
Flórián, aki Orbán Viktor megbízására miniszteri biztosként elkészítette a 2002 és 2010
között működő szocialista–liberális kormányok integrációs törekvéseinek elemzését, az
elmúlt évek közoktatásban megvalósult fejleményeit pozitívan részletezte, holott ezt senki
nem várta volna: a miniszteri biztos ellenzékben tett nyilatkozataiban még bírálta mindazt,
ami a közoktatás e területén történt. Csakhogy
– és talán ez okozza a legnagyobb fejtörést –
az integráció valójában sikeresnek tűnik. Oktatási-közgazdasági szakemberek mérései igazolják, hogy ahol integrált az oktatás, javult a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek teljesítménye, miközben a többieké sem romlott.
Vagyis a cigánygyerek nem „húzza le a többit”, épp ellenkezőleg: őt húzzák föl a jó tanulók. Ez a közvetlen haszon. Ami ennél is több,
az a kisebbség elfogadásának képessége, ami
az együtt töltött idővel arányosan növekedett
minden tanulóban. Ezt igazolta a tavaly publikált PISA-jelentés, amelyben az állt, hogy a
magyar diákok alapkészségei érzékelhetően javultak a korábbi felmérésekhez képest.

Törvényre várva
Az eredeti elképzelések szerint a parlament
idén tavasszal fogadta volna el az új közoktatási törvényt. A kormány többször is megtárgyalta az oktatási államtitkárság által készített
koncepciót, de a miniszterelnök eddig egyik
változatot sem fogadta el. A törvény szövegezése elméletileg csak azután kezdődne, ha
már van elfogadott koncepció. Csakhogy nem
könnyű feladat olyat készíteni, amelyik egyszerre felelne meg az egymással kibékíthetetlennek tűnő elvárásoknak.
◆
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2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
telefon: +36/23 341-356, fax: +36/23 565-088
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dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. Teljes kínálatunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.

