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Helyzetkép

A hallgatás ára

Úgy tűnik, a minisztériumokban a nyári közigazgatási szünet ellenére gőzerővel és titokban
folyik a sarkalatos törvénytervezetek gyártása.
Vonatkozik ez az önkormányzati törvényre is,
hiszen továbbra sem ismert, hogy a Belügyminisztérium milyen koncepciót köröztet a tárcák
között. Egy biztos, hogy a szeptember 12-vel kezdődő őszi országgyűlési ülésszakra már be kívánják nyújtani az új szabályozás szövegét.
Közben az önkormányzati vezetőkben marad
a bizonytalanság és a félelem. A Belügyminisztérium által május elején közzétett munkaanyag
véleményezése megtörtént, viszont a felmerülő
jogos kérdésekre és kétségekre nincsen egyértelmű kormányzati válasz. Időközben kiszivárgott
hírek terjednek eldöntöttnek vélt változtatásokról, de egyikről sem lehet biztosan tudni, hogy
tényleg úgy gondolja-e a kormányzat. A miniszterelnök előbb a megyei jogú városokat biztosította, hogy megerősödve fognak kijönni az átalakításból, aztán pedig a megyei közgyűlési
elnökökkel kötött megállapodást a változtatás
irányáról, mely szerint a megyei önkormányzatok ugyan elveszítik középfokú intézményfenntartó funkciójukat, de helyette megkapják a regionális és megyei területfejlesztési feladatokat
és a hozzájuk rendelt források elosztásával járó hatalmat. Kérdés, mit szólnak mindehhez a
megyei jogú városok, amelyek így a megyei önkormányzati fejlesztési-elosztási rendszer részévé válnának.
Úgy látszik, mintha a miniszterelnök megpróbálna kiegyezni a „nagyokkal”, ám félő, hogy mindennek az árát a „kicsikkel” akarják megfizettetni.
Ugyanis jövőre biztosan kevesebb lesz a közpénz,
mint idén, miközben már érzékelhető, hogy az

idei is nagyon kevés. Az önkormányzati rendszer
nagyívű átalakítása mögött viszont nem látni a
számokat és számításokat, így joggal feltételezhető, hogy az átrendezés során fogják tisztára mosni
az indokolatlan mértékben eladósodott nagy önkormányzatok szennyesét. A feladatok és források
látványos átrendezése alkalmas arra, hogy a kedvezményezett nagy önkormányzatok valóban nyertesként jöjjenek ki a változtatásból. Vajon mindez
hogyan fogja érinteni a feladatok jelentős részétől megszabadított kisebb önkormányzatokat? A
döntéshozóknak nem szabad elfeledkezni arról a
tényről, hogy a települési önkormányzatok háromnegyede kétezer lakos alatti népességű, és ezen közösségek az önkormányzati kiadásokból mindössze
tizenhárom százalékban részesülnek. A kevésből
elvenni sokat már nem lehet!
Miközben látszólag a döntés arról szól, hogy melyik önkormányzati vezető elitnek kedvez majd a
kormányzat, nem szabadna megfeledkezni azokról, akikről az önkormányzás szól, vagyis a helyi közösségekről, a falvak és városok polgárairól.
A feladatok ide-oda tologatása emberi sorsokról, a vidéken élő polgárok közszolgáltatással való
ellátásáról, annak minőségéről és mértékéről szól.
Ha az eddigi ellátási helyről elkerül a szolgáltatásnyújtás, akkor garantálni kell, hogy az amúgy
is nehezebb élethelyzetben lévő kistelepülési lakos
ne járjon még rosszabbul. Vagyis hogy megmaradjanak azok a garanciák, amelyek egyértelművé teszik, hogy ne kerüljön még több pénzébe ezeknek az
embereknek a közszolgáltatás elérése. Az erre vonatkozó tervekről, elképzelésekről, szervezési lépésekről kellene vitatkoznunk, hiszen azt ma a közigazgatási szakemberek túlnyomó többsége belátja,
hogy a kialakult helyzet nem tartható fenn tovább.
Természetesen érthető mindazok félelme, akik éppen az egyeztetések és partnerség hiánya miatt tartanak attól, hogy a jelenlegi rossznál még rosszabb
lesz az új helyzet. No, ezt kellene elkerülni.

Zongor Gábor
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Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A TÖOSZ elnöksége, a hét regionális fórumon
szerzett tapasztalatok alapján, júliusi ülésén kialakította álláspontját az új önkormányzati rendszerrel kapcsolatos belügyminisztériumi munkaanyagról. Emellett – korábbi vállalásainknak megfelelően – kidolgozta javaslatait a mikrotérségi
együttműködésre, a körjegyzőségeket felváltó
egyesített önkormányzati hivatalok kialakítására,
a nem járási jogú városok szerepére és a polgármesteri jogállás megerősítésére, továbbá a kistelepülési főállású polgármesterek foglalkoztatási
rendszerének átalakítási elveire vonatkozóan. A
vitára bocsátott elnökségi javaslatok és a beérkezett vélemények figyelembevételével készültek el az összeállításunkban olvasható végleges
ajánlások, amelyeket az érintett minisztériumok
vezetéséhez is eljuttatott a szövetség.
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A mikrotérségi együttműködésről
A jelenlegi kistérségi rendszert alapul véve megállapítható, hogy a gyakran 40-50 települést magukba foglaló kistérségekben a települések nehezen képesek együttműködni és hatékonyan ellátni
a közös közszolgáltatási feladataikat. A kistérségek felosztása mikrotérségekre az aprófalvas megyékben gyakori, mert a kisebb települések csak
összefogva képesek ellátni az alapszintű közszolgáltatásokat. Tudomásul kell venni a mikrotérségi
együttműködések, valamint az intézményfenntartó társulások tapasztalatai alapján, hogy az ország
számos területén nem a kistérség vagy a tervezett
járás az alapszintű szolgáltatások optimális tere.
Ha a járásban nem csupán államigazgatási hivatal működik majd, hanem a járás egészére kiható
egyesített hivatal, illetve egyes közszolgáltatások
ellátására kötelező járási társulások jönnek létre,
az aprófalvas vidékeken nehézkessé, esetleg kezelhetetlenné válhatnak az alapszintű ellátási ügyek.
A közigazgatási járásra vonatkozó kutatások során
elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy a megye és
a település közötti térben milyen térségben milyen
funkciók gyakorolhatók.

A nem járási jogú városok szerepéről

A jelenlegi helyzet. A 176 kistérség 328 városából,
258 vidéki városban és 23 fővárosi kerületben működik okmányiroda és városi gyámhivatal, melynek illetékességi területei jogszabályban rögzítetten
megegyeznek. Ugyanakkor 394 elsőfokú építésügyi
hatóság is működik, amelyből 284 építésügyi körzetközpont. Tehát a kistérségi székhelytelepüléseken kívül további 82 város, azaz a városok negyede
lát el okmányirodai és gyámhivatali teendőket, és
harmada (108 város) végez körzetközponti építésügyi államigazgatási hatósági feladatokat.
A járás jogú városok számát 200-ra becsüli a vitaanyag. Mi lesz azon településekkel, ahol
– egyelőre – működik okmányiroda, gyámhivatal, építésügyi hatóság, de nem kistérsé-
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gi körzetközpontok? Ők önhibájukon kívül az
önkormányzati rendszer átalakítására irányuló reform vesztesei lehetnek. Az okmányirodák
(gyámhivatalok) száma több mint 250, a kistérségi körzetközpontoké 170 feletti, tehát 200 járással számolva a harc megközelítőleg 30 járási
jogú városi cím elérésére irányulhat.
A munkaanyagot olvasva, várhatóan azok
lesznek a járási jogú városok, amelyek térségi
központi szerepet töltenek be és jelenleg is kistérségi székhelytelepülések.
A jelenlegi kistérségi központi szerepkört betöltő városokon kívüli 82 okmányirodai és gyámügyi feladatot ellátó kisváros népességszáma – a
2011. január 1-jei népességadatokat figyelembe
véve – 525 944 fő, ami nagyságrendjét is tekintve a feladatok helyi szintű ellátása mellett szól.
A több mint félmilliós lélekszám mellett azonban még számolni kell e kisvárosok illetékességi körébe tartozó települések állampolgáraival
is. Az ország több mint 60 százaléka él vidéken,
leszámítva a 23 megyei jogú város népességét.
Ez nagy támogatottságot jelenthet.
Különösen gondot okozhat a járás jogú, illetve nem járás jogú város megkülönböztetése, ott
ahol – a jelenlegi kistérségi besorolás szerint –
több városi rangú település alkot egy kistérséget.
Ilyen például a Hajdúböszörményi, ahol összesen a három város alkotja a kistérséget, vagy a
Dunakeszi, ahol a kistérséget alkotó négy település közül három városi rangú.
Javaslatok. Azon kisvárosokban, amelyekben az okmányirodai és körzeti gyámhivatali,
valamint építéshatósági feladatot hatékonyan és
megfelelő szakmai színvonalon látták el, a jövőben létrejövő járási hivatalok térségi kirendeltségei működjenek. Így e városoknak – a körzeti feladatok ügyfélforgalmát is figyelembe véve
– nem vesznek kárba az eddig elért körzeti közigazgatási eredményei, a szakemberek felkészültsége, ellátottsága és tapasztalata.

Helyzetkép
Körjegyzőségek száma, taglétszáma 2008-ban

– A mikrotérségi együttműködés erősítésére
irányuló indítvány figyelembevételével javasoljuk,
hogy a nem járás jogú város a környékbeli településekkel alkothasson mikrotérséget, és mikrotérségi központként vegyen részt a munkában. A közös
munkaszervezet vezetőjét, a hivatalvezetőt nem a
mikrotérséget alkotó települések képviselő-testületeinek közössége, hanem a város képviselő-testülete bízza meg, előzetesen megismerve a mikrotérséget alkotó települések polgármestereinek
véleményét.

A jelenlegi helyzet. A körjegyzőségek – amelyeket
az Ötv. munkaanyagban foglaltak szerint egyesített
hivatalok fognak felváltani – a polgármesteri hivatali feladatokhoz kapcsolódó közös közigazgatási
szolgáltatásokat a kistelepüléseken a lakossághoz
közel, többnyire hatékonyan és megfelelő szakmai
színvonalon látják el. Az évek óta működtetett pozitív és negatív ösztönző rendszer hatására, valamint
a települések érdekeit tükröző kistelepülési önkor-

mányzatok saját belátása alapján folyamatosan emelkedik a körjegyzőségek, valamint a körjegyzőséghez
tartozó települések száma.
A települések csaknem 40 százaléka körjegyzőségi tag, míg 24 százaléka körjegyzőség-központi
feladatot lát el, és 36 százaléka tart fenn önálló hivatalt. A Belügyminisztérium javaslata lényegében
a 2000 lakos alatti csaknem 500 jegyzőség megszüntetésére irányul.
Javaslatok. Az új típusú, az államigazgatási hatósági ügyek egy részétől „mentesített” önkormányzati hivatalokat alapvetően a jól működő
körjegyzőségek bázisára szükséges építeni, a részt
vevő települések körét ésszerűen, a helyi körülmények figyelembevételével lehet bővíteni.
– Az egyesített hivatalok kialakításánál lehetőleg figyelembe kell venni a meglévő hagyományokat, földrajzi, történelmi, kulturális, gazdasági kapcsolatokat, a közös intézményeket,
különösen akkor, amikor nem illeszkedik a mikrotérségi együttműködés a járáshatárhoz.
– Az új típusú önkormányzati hivatalok vagy önállóan, alapvetően nagyobb városban vagy jellemzően mikrotérségi központban működjenek.

Fogalma: néhány településből álló, földrajzilag ös�szefüggő térség, amely a települések közötti szoros gazdasági, társadalmi, kulturális hasonlóságon és kapcsolatokon alapul. A hivatalos formában való megjelenése
társulás, települési önkormányzatok szövetsége, melynek kialakulását a közös lokális érdekek és a közös feladatmegoldás felismerése motiválja1. (A fogalomban
lévő elemek megléte tekintetében különféle körülményeket célszerű vizsgálni. Például: meglévő társulások,
közlekedési kapcsolatok, menetrendek, munkaerő-áramlási adatok, közigazgatási kapcsolatok – körjegyzőség,
okmányirodák ellátási körzete – feltérképezése.)
Közigazgatási szempontból a létrejövő járásokon
belüli területi tagozódás, földrajzilag összefüggő települések csoportja.
Jellemzői: mikrotérségi összetartó erő (egy táji elem,
földrajzi elhelyezkedés, társadalmi kapcsolat, történelmi kapcsolat, gazdasági potenciál, szerves közlekedési viszonyok stb.).
Mérete: egzakt számokkal (területnagyság, lakosságszám, településszám) nem lehet meghatározni, hogy hány település alkothat egy mikrotérséget,

azonban létezik a mikrotérségi minimum és maximum, amely behatárolja az egy mikrotérségbe tartozó települések körét.
Mikrotérségi minimum: az együttgondolkodásra és együttműködésre képes települések összessége, amelyek felismerve a közös fejlődés előnyeit, döntéseiket konszenzus alapján hozzák 2, és mikrotérségi
társulásként képesek ellátni az alapfokú közszolgáltatási feladatokat.
Mikrotérségi maximum: az a települési kör, amelyik még áttekinthető módon, felesleges bürokráciától mentesen, térben és időben képes ellátni a közös
közszolgáltatási feladatokat oly módon, hogy a mikrotérséget alkotó települések egy településközösséget
alkotnak. A hatékony működés szempontjából optimális, ha minimum 2 és maximum 12 település alkot
egy mikrotérséget. Jelenleg a Rédicsi körjegyzőség
foglalja magában a legtöbb (12) települést.
Mikrotérségközpont: az a település (község, nagyközség, város), amelyik a legnagyobb alapfokú ellátási
potenciállal rendelkezik, mind intézménykörét, mind
szellemi hátterét illetően.

Mikrotérség

A körjegyzőségeket felváltó
egyesített önkormányzati hivatalok
kialakításáról
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Települések
jellege
2000 fő alattiak
Központ
Körjegyzőség Tag település
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2000 fő felettiek

798

10472

Központ

145

5327

1

2297

652

11629

3174
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Nem tag

Körjegyzőség Tag település
Nem tag
Összesen

– Az önkormányzati hivatalok igazgatáscentrikus tevékenységét fel kell váltania a menedzser
típusú vezetésnek. Ezzel a helyben maradó önkormányzati feladatok, a polgármesterek, a képviselő-testületek segítése, a településüzemeltetés
és -fejlesztés támogatása válik hangsúlyossá.
– A hatékony ügyintézéshez informatikai hálózatok kiépítése szükséges, illetve országosan egységes
programok bevezetése. Az e-közigazgatás végpontjait valamennyi településen biztosítani kell – technikai és felkészült személyzet tekintetében is.
– A jegyzőség, körjegyzőség elnevezésének
megváltoztatása indokolatlan.
A mikrotérségek feladata:
✔ az alapfokú intézményhez kötött egészségügyi,
szociális, oktatási feladatok közös működtetése, szervezése és ellátása;
✔ közös önkormányzati hivatal működtetése;
✔ adminisztratív segítség a mikrotérséget alkotó települések polgármestereinek, képviselő-testületeinek;
✔ településüzemeltetési feladatok közös ellátása,
szervezése (hulladékgazdálkodás, ivóvíz, útfelújítás);
✔ a közfoglalkoztatás közös szervezése;
✔ települések fejlesztésének közös szervezése (pályázatok, közbeszerzés);
✔ a mikrotérség turisztikai, gazdaságfejlesztési,
közösségi marketingjének szervezése;
✔ a mikrotérség és a környező járásban, megyében lévő mikrotérségek, városok együttműködésének elősegítése.
1 Országos Területfejlesztési Koncepció (97/2005.(XII.25.)
OGY határozat
2  A mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának
kidolgozása (Kutatás), Völgyzugoly Műhely Kft.
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Helyzetkép
A polgármesteri jogállás
megerősítéséről

A jelenlegi helyzet. A polgármester kiemelkedően fontos szerepet tölt be az önkormányzati
rendszerben. A település olyan első számú helyi politikusa, aki magas fokú közbizalmat élvez,
hiszen közvetlen választás révén nyeri el tisztségét. Ez egyértelművé teszi a legitimitást is. A
polgármesterek túlnyomó többsége – hasonlóan
az általuk vezetett képviselő-testületek összetételéhez – független településpolitikus. A politikai pártok természetesen törekszenek bevonni
saját szervezetük munkájába a sikeres önkormányzati vezetőket. A közéleti munka és a helyi

politizálás szerepének elismertségéhez fűződő
társadalmi érdek is indokolja a polgármesteri
tisztség rangjának további erősítését. A tapasztalatok alapján erősíteni szükséges a polgármester településpolitikai szerepét. A polgármesteri
jogállás megerősítése indokolt, tekintettel arra,
hogy a polgármesteri felelősséggel jelenleg nincsen arányban a döntési kompetenciája.
Javaslatok
➊ a képviselő-testülettel kapcsolatban: szavazategyenlőség esetén a polgármester szavazata döntsön; (ha az adott döntés jogszabályi előírások végrehajtása érdekében szükséges); a polgármesteri vétó

A 10 legkisebb lakosságszámú kistérség
Lakos 2009.
I. 1.

Kistérségbe
tartozó
települések
száma

6 939

22

Őriszentpéter

10 673

16

Csepreg

10 952

20

Pacsa

Lengyeltóti

11 550

10

Lengyeltóti

1

Balatonföldvári

12 349

13

Balatonföldvár

Pest

1

Szobi

12 476

13

Szob

Dél-Dunántúl

Baranya

1

Pécsváradi

13 028

19

Pécsvárad

Észak-Magyarország

Heves

1

Bélapátfalvai

13 256

13

Bélapátfalva

Nyugat-Dunántúl

Zala

1

Hévízi

13 498

8

Nyugat-Dunántúl

Zala

1

Zalakarosi

13 811

19

Városok
száma

Régió

Megye

Nyugat-Dunántúl

Vas

1

Őriszentpéteri

Nyugat-Dunántúl

Vas

2

Csepregi

Nyugat-Dunántúl

Zala

1

Pacsai

Dél-Dunántúl

Somogy

1

Dél-Dunántúl

Somogy

Közép-Magyarország

Kistérség név

Kistérség
székhelye

Hévíz
Zalakaros

A 10 legnagyobb lakosságszámú kistérség
Lakos
2009.
I. 1.

Kistérségbe
tartozó
Kistérség
települések székhelye
száma

Régió

Megye

Városok
száma

Kistérség név

Észak-Magyarország

Borsod-Abaúj-Zemplén

MJV+6

Miskolci

271 932

40

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

1 MJV

Debreceni

210 348

2

Dél-Alföld

Csongrád

MJV+1

Szegedi

204 961

12

Szeged

Dél-Dunántúl

Baranya

MJV+1

Pécsi

184 219

39

Pécs

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron

1 MJV

Győri

177 864

27

Győr

Dél-Alföld

Bács-Kiskun

MJV+3

Kecskeméti

173 294

18

Kecskemét

Észak-Alföld

Szabolcs-Szatmár-Bereg

MJV+ 1

Nyíregyházai

145 142

9

Közép-Magyarország

Pest

7

Ráckevei

144 284

20

Szigetszentmiklós

Közép-Dunántúl

Fejér

MJV+1

Székesfehérvári

137 402

18

Székesfehérvár

Észak-Alföld

Jász-Nagykun-Szolnok

MJV+3

Szolnoki

123 300

18

Szolnok
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Miskolc
Debrecen

Nyíregyháza

esetén csak minősített (2/3-os) többséggel dönthessen a képviselő-testület az újratárgyalás során; ha a
polgármester azért mond le, mert nem tud együtt
dolgozni a képviselő-testülettel, akkor az önfeloszlatásra vonatkozó szabályok érvényesüljenek;
➋ személyi ügyekben: az időközi választáson megválasztott új polgármester javaslatára a korábbi alpolgármester visszahívható; a képviselő-testületnek a polgármester
által javasolt személyt a harmadik körben
meg kell választania alpolgármesternek (kivétel a nem képviselő-testületi tag alpolgármester); ne lehessen önkormányzati képviselő, aki sikertelenül indult a polgármester
választáson; a bíróság döntésében mondja
ki, hogy a bűncselekmény miatt elítélt polgármester tettét tisztségével összefüggésben
követte el; életszerűen módosítani kell a polgármester szabadsága kiadásának szabályait;
a polgármester tevékenységével összefüggő
képzési, továbbképzési (limitált éves) költségét az önkormányzat köteles fedezni; a polgármester dönthessen arról, hogy a neki járó díjazás alapján tevékenységét főállásnak
tekinti-e; a polgármester a képviselő-testületi egyetértésével nevezi ki pályázat alapján
az önkormányzati hivatal munkaszervezetét
irányító köztisztviselőt.
➌ Az önkormányzati hivatallal kapcsolatban: a polgármester legyen az önkormányzati hivatal vezetője.

A kistelepülési főállású polgármesterek
foglalkoztatási rendszerének
megváltoztatásáról

A jelenlegi helyzet. A főállású polgármesterek javadalmazását, valamint a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját az 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) szabályozza. 2009. január 1-jétől 38 ezer
650 forint illetményalapot kell figyelembe venni, és
ezt a lakosságszám arányában felszorozni.

Helyzetkép
Főállású polgármesterek esetében: Az 1000-nél
kevesebb lakosú településen a szorzó 7-9
(270 550–347 850 forint); 1000 és 2999 között
8,5-11 (328 525–425 150 forint); 3000 és 10000 között 11-12,5 (425 150–483 125 forint) 10 000 lakos
felett, illetve ha az önkormányzat körzetközponti feladatokat is ellát 12,5-13,5 (483 125–521 779
forint). Fővárosi kerületi önkormányzat esetén
13,5-14,5 (521 779–560 425 forint). Megyei jogú
város és megyei önkormányzat esetében 14-15
(541 100–579 750 forint). Fővárosi önkormányzat
esetén 15,0-16,5 (579 750–637 725 forint).
A társadalmi megbízatású polgármester:
1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzó

2,5-4,5 (96 625–173 925 forint). 1000–2999 lakosú
település esetén 4,5-6,5 (173 925–251 225 forint).
A főállású polgármester esetében a fizetés költségtérítéssel is kiegészül. A polgármesteri javadalmazás újraszabályozása és egységesítése indokolt,
viszont nem érthető a további szigorításra vonatkozó utalás. (Jelenleg a társadalmi megbízatású
polgármester minimális tiszteletdíja: 96 625 forint, míg a maximális díja: 251 225 forint. A főállású polgármester illetménye minimum: 270 550
forint, maximum – a főpolgármester esetében –
637 725 forint. Amennyiben a költségtérítést is figyelembe vesszük, az ország legnagyobb települése
első emberének a javadalmazása (829 ezer forint)

A 10 legkevesebb települést magában foglaló kistérség
Kistérségbe
tartozó
települések
száma

Régió

Megye

Városok
száma

Kistérség név

Lakos
2009.
I. 1.

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

1 MJV

Debreceni

210 348

2

59 467

3
4

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

3

Hajdúböszörményi

Közép-Magyarország

Pest

MJV+1

Érdi

99 687

Közép-Magyarország

Pest

3

Dunakeszi

79 544

4

Dél-Alföld

Csongrád

MJV+1

Hódmezővásárhelyi

58 423

4

Dél-Alföld

Békés

2

Gyulai

43 560

4

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

1

Hajdúszoboszlói

34 389

4

Észak-Alföld

Hajdú-Bihar

2

Balmazújvárosi

30 502

4

Dél-Alföld

Csongrád

1

Csongrádi

24 290

4

Dél-Alföld

Bács-Kiskun

2

Jánoshalmi

17 257

4

A 10 legtöbb települést magában foglaló kistérség
Régió

Megye

Városok
száma

Kistérség név

Nyugat-Dunántúl

Zala

MJV+1

Zalaegerszegi

Dél-Dunántúl

Somogy

MJV+1

Kaposvári

Dél-Dunántúl

Baranya

2

Nyugat-Dunántúl

Zala

1

Észak-Alföld

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Közép-Dunántúl
Észak-Magyarország

Kistérségbe
tartozó
települések
száma

Lakos
2009.
I. 1.
95 142

65

100 970

54

Siklósi

38 477

53

Lenti

22 785

51

1

Fehérgyarmati

39 797

49

Veszprém

1

Pápai

61 638

49

Borsod-Abaúj-Zemplén

2

Edelényi

36 700

47

Dél-Dunántúl

Baranya

1

Szigetvári

27 258

46

Dél-Dunántúl

Baranya

2

Mohácsi

52 044

43

Nyugat-Dunántúl

Győr-Moson-Sopron

MJV+2

Soproni

95 859

40

még az 1 millió forintot sem közelíti meg, míg az
állami fizetési plafon 2 millió forint).
Javaslatok. A javadalmazásra vonatkozó szabályozásnak ki kell fejeznie a megerősített polgármesteri tisztség demokratikus erejét. Indokolatlan a főállású, illetve tiszteletdíjas polgármesterség
megkülönböztetése. Egységes, pontosan rögzített
díjazás megállapítására van szükség, amely esetén a polgármester döntésén múlik, hogy egyéb
– a tisztségével összeférhető – kereső tevékenységet végez-e. A díjazás alapdíjból (a település
állandó lakosságszámának figyelembevételével
megállapított fix összegből, ami a javadalmazás meghatározó része), illetve kiegészítő juttatásból áll.
A lakosságszám mellett a díjazást
befolyásoló, a kiegészítő
Kistérség
székhelye
juttatást megalapozó tényezők:
mikrotérség-központi szerep; kiDebrecen
emelt üdülő település népességHajdúböszörmény
száma, illetőleg az üdülő ingatlanok aránya; a polgármesteri
Érd
ciklusok száma; a polgármester
Dunakeszi
iskolai végzettsége.
Hódmezővásárhely
– Az alapdíj és a kiegészítő jutGyula
Hajdúszoboszló
tatás a tisztségviselői illetményalap
Balmazújváros
meghatározott szorzója.
Csongrád
– A költségtérítési átalány megJánoshalma
szűnik, helyette az önkormányzat
érdekében végzett tevékenység,
szolgáltatásvásárlás igazolt költségét kell megtéríteni.
Kistérség
székhelye
– Az új díj mértéke nem lehet
kevesebb
a jelenlegi juttatás ös�Zalaegerszeg
szegénél.
Kaposvár
– A díjazás új rendszere a 2014-es
Siklós
választásokkor
lép hatályba.
Lenti
A
javadalmazásra
vonatkozó elvekFehérgyarmat
ben történő megállapodást követően
Pápa
lehet meghatározni a konkrét díjazásEdelény
Szigetvár
ra vonatkozó ajánlásokat. 
◆
Mohács
Sopron
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Tudós Klub

Helyzetkép

Demokrácia, jogállamiság, hatékonyság
Az önkormányzati rendszer átalakításának irányait tartalmazó belügyminisztériumi
munkaanyaggal kapcsolatban nem csupán a polgármesterek, jegyzők, önkormányzati vezetők mondták el és írták le véleményüket, hanem a téma kutatói, oktatói és
szakértői is. Úgy véljük, a megkérdezettek megközelítése és álláspontja segítheti a
törvény előkészítőit és a döntéshozókat abban, hogy az önkormányzati rendszer
átalakítását követően a jelenleginél jobban, hatékonyabban, ugyanakkor demokratikusabban működő önkormányzatok tevékenykedjenek Magyarországon. Ös�szeállításunkban ezekből a véleményekből közlünk rövid összegzést.
Verebélyi Imre
Egyetemi tanár, volt
közigazgatási miniszterhelyettes, közigazgatási államtitkár, közigazgatás-korszerűsítési kormánybiztos

„Lehetőleg az élvonalban
és mindig előre”
Joggal lehetünk büszkék arra, hogy mintegy két
évtizeddel ezelőtt a térség rendszerváltó országait megelőzve hazánk elsőként építette ki a valóban történelmi léptékű eseménynek és valódi
békés forradalomnak minősülő új önkormányzati rendszerét. Induláskori előnyeink szakmai
okai (megalapozott és széles körű előkészítés,
negyedéves parlamenti vita, kormányzati kompromisszumkészség és a kétharmados döntési
arányt jóval meghaladó ellenzéki együttműködés, jó átvezető és átmeneti megoldások, az induló rendszer pénzügyi, vagyoni megerősítése; az
úgynevezett „önkormányzati aranykor”, annak
ellenére, hogy nem a központi költségvetéseket
évente elfogadó „egyszerű parlamenti többség”
nyerte meg a választásokat stb.) ma már közismertek. A későbbi magyar politikai elit belharcai
miatt azonban önkormányzati rendszerünket
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hátrányosan érintette a négy év múlva szükséges
korrekciók és a további fejlesztések elmaradása.
Ez szakmai szempontból azért különösen fájó,
mivel a szükséges szakmai anyagok (elméleti és
szolgálati javaslatok) idejében és többféle változatban elkészültek. Mai reményeimet azonban
megnöveli, hogy napjainkban az önkormányzati
rendszer 1994 óta elhalasztott átfogó megújítása
során az akkori előnyök nemcsak megismételhetőek, hanem meg is haladhatók.

Hasonló alapossággal
Az előttünk álló rendszermegújítás esetében célszerű lenne hasonló alapossággal eljárnunk, mint
azt az önkormányzati rendszerváltás előkészítésekor, valamint annak elindításakor tettük.
Szakmai szempontból ma ez azt feltételezi,
hogy a három önkormányzati értékrendszer (demokrácia, jogállamiság, hatékonyság) alapvető
követelményeihez megfelelően igazodó megoldásokat dolgozzunk ki a három önkormányzati alrendszer (feladatok, erőforrások, tevékenységek) átfogó megújításához. A három alapvető
értékcsoportot egymáshoz és az alrendszerekhez viszonyítva is fejleszteni szükséges. A hatékonysági értékek indokolt előtérbe helyezése
esetén, például a három alrendszer intézménye-

www.toosz.hu

inek és működtetésének eredményességi, valamint erőforrás-takarékossági korrekcióján túlmenően vizsgálandó az is, hogy a demokratikus
és a jogállami alapértékeket szolgáló részmegoldások valóban hatékonyan szolgálják-e az adott
alapérték lényegét. Az önkormányzati rendszer
külső tevékenységtípusaira (közszervező, hatósági jogalkalmazó, szabályozó tevékenységek)
vonatkozó anyagi és alaki jogi hatásköri jogosítványok nagy tömegét nemcsak hatékonysági
szempontból indokolt vizsgálni (megfelelőek-e
a decentralizált önkormányzatok és a centralizált állam jogosítványai), hanem megerősítést
és fejlesztést igényelnek a demokratikus és jogállami megoldások is.

A kormányzati szabadosság ellen
Ilyenek például a szabad kormányzati mozgástér
azon korlátai, amelyek a mindenkori kormánypártok indokolatlan akaratérvényesítése elé állítanak demokratikus, illetve jogállami fékeket,
egyensúlyozó ellensúlyokat (például, hogy a választási ciklusok kormányzási hatékonyságához
feltétlenül szükséges szabad központi mozgástér ne fordulhasson át a mindenkori kormánytöbbség féktelen szabadosságába).
Az önkormányzati rendszer három nagy alrendszerére vonatkozó javaslatok részletes érdemi vitáját csak azután célszerű megkezdeni, ha
a kormányzó erők elfogadják a hivatalos szabályozási koncepciót, illetve az erre épülő szövegtervezetet (helyenként az alternatív megoldások
tervezeteit). A jelenlegi minisztériumi munkaanyagok és a médiában megjelent ötletek ennek
a munkának csak a kezdetét jelentik.
Ha csak az önkormányzati feladatrendszer húsz év után ismételt átvizsgálását nézzük meg, akkor az eddig megvizsgált oktatási, egészségügyi, szociális önkormányzati
feladatcsoportokon belül egyes vonatkozásokban valóban növelhető az állami szerep-

Helyzetkép
Ajaki TÖOSZ-fórum
vállalás. De csak akkor, ha az bizonyíthatóan eredményesebb és költséghatékonyabb,
mint az önkormányzati feladatmegoldás.
Azt azonban erős szakmai kétséggel nézem, hogy – sajtóhírek szerint – a fővárosi önkormányzattól elveszik és államosítják
a közkórházak fenntartásának és fejlesztésének helyi feladatait, de vidéken a közkórházak maradhatnak önkormányzati szolgáltatások.
A nyilvánosságra hozott munkaanyagokból hiányzik az a fontos szempont, hogy mely
feladatszektorokban, milyen feladatrészeken
növelhető az önkormányzati szerepkör (például a területfejlesztésnél, a környezetvédelemnél, a helyi közrendvédelem néhány részfeladatánál és így tovább). Az Európa Tanács
és az Európai Unió a tagállamok önkormányzati feladatrendszerét áttekintve, több összehasonlító szakanyagot készített, amelyekből
megismerhetőek a jellemző tendenciák és az
egyedi nemzeti megoldások. (Ezekről összefoglaló módon célszerű lenne tájékoztatni a
politikai döntéshozókat.)

Ivancsics Imre
Jogászprofesszor,
az Országos Választási
Bizottság volt tajga

„Ágazati reform nélkül nincs
önkormányzati sem”
A Helyzetértékelés című részben a megállapítások döntő többségével egyetértek. Van azonban hiányérzetem. Leginkább azért, mert a folyamatok alakításában a politika felelősségéről
szó sem esik, míg az ágazatok szerepéről több
helyen is. Közülük a lényeget érinti a következő:
„az ágazati jogalkotás az önkormányzati rend-

szert eszközként használta fel”. Ez a megállapítás
elsősorban abból ered, hogy a központi államigazgatási szervek egy része nincs tisztában a
helyi önkormányzati rendszer alapelemeivel. A
ködbe vesző ágazati érdekek mögött esetenként
csak a pozíciókért folyó harc húzódik meg (hatáskör-telepítés, ügyintézés centralizálása stb.).
Az is nyilvánvaló, hogy az ágazati rendszerek reformja nélkül nem lehet sikeres az önkormányzati reform. A kialakulatlan, de gyakran változó
ágazati politikák kudarcait nem az önkormányzatok nyakába kellene varrni. Jól hangzik, hogy
„a reformtörekvéseknek egy átfogó államreform
szerves részét kell, hogy képezze az új önkormányzati törvény”. A kérdés csak az, hogy hol
ismerhető meg az átfogó államreform, ha „az
állam közjogi szerepének átértékelése” még folyamatban van.
A II. fejezet „Az önkormányzati és állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása”
megengedhetetlenül nagyvonalú, ezért alig használható. Nem lehet felismerni a feladatok csoportosításának rendezőelveit. Ebben a felosztásban a
feladatok és (államigazgatási) ügyek óhatatlanul
„keresztezik” egymást. A feladat- és hatáskör-telepítés problémakörében a különféle szervezetek
és műhelyek nagyon sok anyagot készítettek. Ezek
egy része biztosan hasznosítható lenne. Nézetem
szerint egyértelművé kellene tenni, hogy a széles
körű önkormányzati feladat- és hatáskör-telepítés
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és az ehhez kapcsolódó „széles felelősségű helyi önkormányzás” elv alkalmazása a gyakorlatban nem
hozta meg a várt eredményt. (Erre egyébként a dokumentum is utal.) Az sem igazolódott be, hogy a
feladat- és hatáskörbővítés mindig az önkormányzatok megerősödésével jár együtt.
Az önkormányzati rendszer belső átalakítása című III. fejezetben megfogalmazott céllal, hogy „az
önkormányzatok valóban a helyi specifikus ügyekkel tudjanak foglalkozni, olyan helyi érdekek mentén, amihez a kellő finanszírozás is biztosított”, maradéktalanul azonosulni lehet. A gondot azonban
a helyi (érdekű) közügyek körének a meghatározása, illetve körülhatárolása jelenti.

Tisztázatlan koncepcióelemek
Ebben a részben számomra sok a tisztázatlan
koncepcióelem. A községek esetében bővebb és
„emészthetőbb” kifejtést érdemelt volna a következő összekapcsolt két megállapítás: „megkerülhetetlen a hatékonyság és költségtakarékosság jegyében az önkormányzati működés szabályainak
újradefiniálása, ez nem érinti a „minden településen működik helyi önkormányzat elvet”. Innentől az elemzés a hivatali szervezetre korlátozódik,
és a cél „az optimális szervezeti méret” megtalálása, amelynek egyfajta logikai „előfutára” a mai
körjegyzőség. (Mellesleg ezt a fordulatot sem tudom értelmezni.) A koncepció szerint a 2000 fős
lakosságszámot meg nem haladó településeken
az „önálló” polgármesteri hivatalok megszűnnének, és ezeknek a településeknek a polgármesteri
hivatalait az érintett önkormányzatok egyesített
hivatalába tömörítenék. Az egyesített, jegyző által vezetett hivatal „tisztán önkormányzati feladatokat lát el”. Kérdések:
a) mi lesz a jegyző által ellátott államigazgatási feladatokkal, illetve hatáskörökkel?
b) ahol a polgármesteri hivatalokat egyesítik, mi szükség van a „testület mellett működő, a testület méretével arányos”, pár fős
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irodára? Mit közvetít és hova? (Ha az iroda,
valamint a helyben működő informatikai hálózat államigazgatási ügyekben közvetít, akkor miért kell a testület „mellett” működtetni?
Ha az önkormányzattal kapcsolatos „ügyintézésbe” kapcsolódik be, akkor tisztázandó
viszonya az egyesített hivatallal.)
„Az önkormányzat nélkül maradó” településeken élők választójogának érvényesülése szerintem nem kettő, hanem csak egyféleképpen
képzelhető el, ugyanis az „átmeneti időszakban”,
amíg nem tudnak választani, addig választójogukkal nyilvánvalóan nem tudnak élni.
A koncepció javasolja a megyei jogú városok
közül a megyeszékhelyek „kiemelését”. Kérdés:
Mi lesz a kiemelés következménye? Miben jelenik meg a különbség (jogállásban, feladat- és
hatáskörben, címben, jelölésben stb.)?
A koncepció szerzői a járási jogú (körzetközponti) városok kiemelését is indokoltnak tartják „a többi város közül”. Erről röviden csak annyit, amíg ismeretlen (legalábbis
előttünk) a járási jogállás, addig a járási rangú város kategória értelmezhetetlen. Mellesleg, ha a járásnak nem lesz önkormányzata,
akkor nincs miről beszélni.

Az önkéntes társulás is lehet többcélú
Az önkormányzati reform az eddigieknél jelentősebb szerepet szánna az önkormányzatok társulásainak. Komoly előrelépésnek
tartom az alaptörvényben foglalt kötelező társulási lehetőséget. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok hasznosítása megbízható
támpont az intézmény továbbfejlesztéséhez.
Attól azonban óvakodni kell, hogy „átessünk
a ló másik oldalára”. A járási szint megszervezése ugyanis e téren erős csábítást is magával hozhat. A dokumentum ezt meg is fogalmazza: a járások és a kistérségi társulások
viszonyának egyik lehetséges formája „egy já-
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Igent lehet mondani arra az anyagban kimondott elvre, hogy kormányzati részről feladatfinanszírozást kell érvényesíteni (az önként vállalt feladatoknál pedig biztosítani a
saját diszkrecionális források, forrásteremtés
lehetőségét).

A kötelező feladat finanszírozhatósága
rás – egy többcélú kötelező társulás”. Állás
pontom szerint a szabad társulás elvéből az
is levezethető, hogy az önkéntes társulás is
lehet többcélú.

Atkári János
Főpolgármesteri szakmai
tanácsadó,
volt főpolgármester-helyettes

„A fenntartható gazdálkodásról
és az adósságkorlátról”
A szubszidiaritási elv alkalmazása nem következetes. Lehet ugyan, hogy a végeredményt tekintve az elv következetes alkalmazása esetén
is ugyanott landolna a feladat. De a következetlen alkalmazás mellett könnyen elsikkad az autonómia, az önkormányzatiság, a demokrácia.
Fontos igény a felelősség és a hatékonyság minél közvetlenebb összekapcsolása a szolgáltatások és ellenszolgáltatások esetében. Az általánosan (országos szinten) már közfeladatnak
minősített szolgáltatások tekintetében „alulról
felfelé” kell haladnia a vizsgálódásnak, azaz azt
mérlegelve, hogy az adott feladat ellátható-e
(vagy elfogadható változtatásokkal biztosíthatók-e a feladatellátás feltételei) a lehető legalacsonyabb önkormányzati szinten, és csak
nemleges válasz esetén szabadna „felfelé haladva” számításba venni a további szinteket.
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Ahhoz azonban, hogy a kötelező feladat és
annak finanszírozása megfeleltethető legyen,
a kötelező feladatot
➊ megfelelő egzaktsággal parametrizálva kell
meghatározni mind mennyiségileg, mind minőségileg, és megfelelő (normatívan meghatározott
és rögzített eljárásrend keretében rendszeres felülvizsgálatnak, illetve normatív hatékonysági elvárásokat kifejező korrekciós szorzóknak alávetett)
benchmarkok alapján kell finanszírozni;
➋ a kötelező feladatok állami finanszírozásának a fenntartható működés forrásoldali követelményeit komplex módon értelmezve teljes körűnek kell lennie abban az értelemben, hogy
✔ a feladatnak mind a személyi, mind a tárgyi
feltételeivel összefüggő elismerhető (a fentieknek
megfelelően normatívan meghatározott) költségeit maradéktalanul fedeznie kell (azaz nem helyes, ha például a közoktatásban csupán a béreket fedezi az állam, az épületekkel, eszközökkel
összefüggő feltételeket nem biztosítja);
✔ a kötelező feladatok rezsiszintű kiadási
szükségletei (bérek, dologi kiadások) mellett
fedezi a feladatellátáshoz szükséges eszközök
felújítási és pótlási szükségleteit, azaz a szinten tartási szükségletet;
✔ ezen túlmenően azonban arra is (normatívan
meghatározott – és még e tekintetben is normatívan meghatározható!) fedezetet nyújt, hogy ne csupán az adott feladatellátási szint legyen megőrizhető,
hanem a világgal, a változó követelményekkel, versenytársakkal stb. való lépéstartást figyelembe véve
az adaptációs szükséglet is kielégíthető legyen.

Helyzetkép
Helyesnek ítélhető posztulátum az anyagban,
hogy önként vállalt feladatot csak saját forrás terhére lehessen teljesíteni. Az egyes önkormányzatok eltérő viszonyaira tekintettel a forrásteremtési lehetőségek megfelelő változatosságát kell
létrehozni, azaz kellően gazdag „étlapot”.

Forrásteremtési „étlap”
Ez magába kellene, hogy foglalja az erre alkalmas központi adóknak adott sávon belül helyi
döntéssel meghatározható többletét (az osztott
adónem egy sajátos változataként), illetve tisztán helyi adónemek központilag meghatározott
sávokon belüli adókulcsú palettáját. Ezzel kapcsolatban két további meggondolás:
✔ Fontosabb helyi adónemek esetében javasolható a kötelező kivetés a központilag meghatározott adókulcssáv alsó határán meghatározott
mértékkel, legyen ez akár jó ideig minimális
mind százalékos értékét, mind a várható bevételtömeget illetően. Igen fontos, de különösen a kényes adónemek esetében (például általános ingatlanadó) még hosszabb távon is csak
így lehetséges az országos bevezetés.
✔ Az adókulcs sávos törvényi meghatározása
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás jelenleg rendkívül gyenge tudati kapcsolatát, ezzel a valódi autonómia fogyatékos érvényesülését ellensúlyozó legfontosabb tényezők egyike lehet minden
további finomítás nélkül is. Feltehetően rövid
időn belül fordulatot eredményezne egy olyan
megoldás, amikor is a kötelezően kivetett helyi
adónemek esetében a kötelező minimumértéken felüli (de természetesen a törvényi sávon
belül maradó) esetleges helyi többletről csak
helyi népszavazással dönthetnének. A nem kötelezően kivetett helyi adónemek esetében pedig csak a törvényi (igen alacsonyan meghatározott) minimumértéken vethesse ki az adót a
helyi képviselő-testület, és az esetleges többletről ehhez képest ugyancsak helyi népszavazás

döntsön. Ismétlendő: szolgáltatás és ellenszolgáltatás kapcsolatának, a választási kényszerek
mindig is jelenlévő voltának, az indoklási kényszernek a tudatosítása, plasztikus megjelenítése kulcsfontosságú az önkormányzatiság lényegi megvalósítása szempontjából.
Hogy helyi szinten mi közfeladat, mi nem, és
hogy a közfeladatnak tekintett szolgáltatásokat
milyen terjedelemben és színvonalon kívánja és
tudja tartósan ellátni a helyi közösség által fokozottan felügyelt önkormányzati szervezet, az érintett helyi szereplők által érdemben átláthatóan és
kezelhetően, a választási kényszereket hitelesen
megjelenítő módon csak akkor rögzíthető, ha a
fenntarthatóság, a fenntartható egyensúlyi gazdálkodás követelményét érvényesítő információs, adatszolgáltatási rendszerben van tükröztetve.
A kimutatási rendszer jelenlegi fogyatékosságait
kiküszöbölő szabályozás szükséges.

Jókay Károly
Közgazdász, politológus,
pénzügyi tanácsadó

„A hitelfelvételi
és adósságkorlátozási rendszerről”
A javasolt hitelfelvételi, adósságkorlátozási rendszer optimális működéséhez jelentős
szerkezeti változásokra van szükség a költségvetési rendszerben (működési és felhalmozási tételek különválasztása, a „működési
hitel” tilalma, a működési deficit valós tiltása, az átlátható, friss költségvetési végrehajtási információk hozzáférhetővé tétele stb.).
Ide tartozik a működési deficites költségvetési
rendeletek teljes körű tilalma. Sajnos a készpénz-szemléletű számvitel és költségvetési
rendszer lehetővé teszi a kifizetetlen számlák

„tárolását,” és nehezíti a kötelezettségek időbeli elhatárolását, a valós számviteli információk előállítását.

A keretrendszer összetevői
✔ A hitel, adósság, kötelezettség-vállalás teljes
körű definíciója, eredményszemlélet szerinti nyilvántartása, limitekkel szembeni elszámolása;
✔ A türelmi idő alatt számított, de ki nem
fizetett törlesztés, valamint a garanciális kitettség is szerepeljenek a folyó bevételek limitjében;
✔ A rövid távú hitelezés visszaszorítása a költségvetés 5 százalékára, valamint egy „lenullázott”
30 nap előírása az év végén, hogy semmilyen formában se finanszírozzák a működési deficitet rövid
lejáratú hitellel vagy „pénzügyi eszközökkel”;
✔ Az adósság mennyiségi és relatív korlátozása, tekintettel az államadósság (teljes közadósság) esetleges alkotmányos korlátozására, vagyis
a szigorúbb limit akkor lép hatályba, ha az államadósság egy meghatározott limitet túllép;
✔ A működési bevételek, kiadások költségvetésben való leválasztása a beruházási, felhalmozási stb. bevételektől és kiadásoktól – annak
érdekében, hogy két egyenleg alapján kiszámítható legyen a hiteligény, valamint a törvényi megfelelőség;
✔ Lejárt számlatartozás esetében tilos a hitelfelvétel;

Szentesi TÖOSZ-fórum
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✔ Csak beruházási hiteleket engedélyezzünk, de a megtérülési számítás ne legyen az
állam ügye, mert megtérülő beruházást valószínűleg vállalatok vesznek fel, s elkülönített
bevételből fizetik vissza.
Négy javasolt korlát, amelyet a hitelfelvétel pillanatában s a teljes futamidő alatt a törvény szerint be
kell tartani, havi bontásban ellenőrizhetővé tenni:
➊ A 3 éves (tárgyévi + 2 előző évi) átlagos
működési többlet legyen legalább az éves adósságteher (tág, közgazdasági definíció) másfélszerese, amennyiben az állam is a saját korlátain
belül adósodott el (alkotmányos korlát).
➋ A fenti képlet szerint, és több évre előrevetítve, a többlet legyen minimum kétszerese a várható éves adósságtehernek (közgazdasági meghatározás szerint).
➌ A teljes kötelezettségállomány az éves költségvetés 50 százalékának feleljen meg. Vagy:
➍ a jelenlegi szabályozással összhangban:
a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető teljes kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, pénzügyi lízingjének,
szállítói hiteleinek, valamint váltóinak) felső határa
(beleértve az adott garanciák értékét) nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg 50 százalékát és
ezzel egyetemben az éves kötelezettségvállalás terhe nem lépheti túl a korrigált saját folyó bevétel 70
százalékát. Bármelyik limit túllépése esetén további
kötelezettségvállalás nem megengedhető.
A fenti négy szabály empirikus vizsgálatára még
szükség van az államkincstári adatbázis, illetve egyéni önkormányzatok esetében annak érdekében,
hogy a pontos paraméterek visszavetített, illetve

jövendőbeli hatásait megismerjük. Fontos megjegyezni, hogy működési deficites önkormányzat
a fenti rendszer szerint nem hitelképes, és számára tilos a hitelfelvétel minden formája!
Az adósságvállalás jogi, költségvetési és egyéb
nem pénzügyi feltételei:
✔ nem lehet deficites működési költségvetésű a hitelfelvétel tárgyévében;
✔ nem lehet sem önhikis, sem adósságrendezés alatt álló a hitelfelvétel tárgyévében;
✔ a hitelfelvétel, illetve egyéb adósságnak minősülő kötelezettség felvételét egy külső szerv –
ÁSZ vagy könyvvizsgáló – véleményének kell kísérnie. A teljes vélemény publikus és hozzáférhető.
A vélemény nem perdöntő, csak kiegészítő információ a piac minden szereplője számára;
✔ az önkormányzat költségvetésének végrehajtási adatai publikusak, és rövid időn belül interneten hozzáférhetőek.

Engedélyezési eljárások
Jogos az a felvetés, hogy Ausztriához és Németországhoz hasonlóan, ahol a tartományok engedélyezik az önkormányzatok hitelfelvételeit,
Magyarországon is bevezessenek egy formális
állami engedélyezési rendszert. Ennek működéséhez átlátható, objektív, hiteles és gyors elbírálási rendszer szükséges, amit minden piaci
szereplő és önkormányzat megért és elfogad.
Az ilyen eljárás eltérne az 1990-es közpolitikai
szellemtől, ezért igen óvatosan kell haladni. A
javasolt rendszer csak szigorú külső és belső
ellenőrzés mellett működtethető, valamint fölveti a hitelezői felelősséget is. Javaslom, hogy
az engedélyezési eljárás csak akkor legyen esedékes, ha egy önkormányzat bizonyos feltételeket nem teljesít, vagy adósságrendezés és
önhikis időszak után kíván hitelt felvenni, vagy
adósságnak minősülő kötelezettséget vállalni. Ha a fenti többlet alapú, nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján folyik a hitelezés, és
Tabi TÖOSZ-fórum
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szankciókkal találkozik az adós és hitelező, a
tételes engedélyezési folyamatot el lehet kerülni. Ha az új rendszer bevezetése ellenére
hitelképtelen önkormányzatok adósságokat
halmoznak fel, akkor azonnal be lehet vezetni
egy készenléti szabályozást, engedélyezést, főleg ha azt az államadósság-szinthez is kötjük.

Pálné Kovács Ilona
Intézetvezető
egyetemi tanár

„Konszenzusra lenne szükség”
Az előterjesztővel egyetértek abban, hogy a magyar önkormányzati rendszer alapos felülvizsgálatra szorul. Erre alkalmat kínál a jelenlegi helyzet,
egyrészt azért, mert az önkormányzatok működése lassan ellehetetlenül, másrészt azért, mert a
jelenlegi kormányzatnak közjogi értelemben lehetősége van a rendszer reformjára. Ugyanakkor
ez a két tényező óvatosságra is kell, hogy intse a
törvényhozót. Vigyáznia kellene arra, hogy a jelenlegi válságjelenségekre hogyan reagál. Kön�nyen át lehet esni a ló túloldalára, ugyanis egy
nem kellően átgondolt döntés hosszú távra is eltérítheti az önkormányzati rendszert.
A reform időzítése abból a szempontból is
megfontolandó, hogy sarkalatos törvényről, illetve alapvető jelentőségű kérdésről lévén szó,
nagyon fontos lenne politikai konszenzusra jutni a parlamenti pártokkal is. Konszenzusra lenne szükség az önkormányzati szövetségekkel,
sőt további érintett szereplőkkel is. Például az
adórendszer tervezett módosítása úgy tűnhet,
mintha a helyi társadalom terheinek növekedését okozná, de az intézmények állami vagy önkormányzati körbe sorolása is érinti a szakmák
és fogyasztók nagyon széles körét.

Helyzetkép
Főbb változtatási irányok
Az anyag korrekt módon mutatja be a helyzetet,
bár megnyugtatóbb lenne, ha sokkal több tényleges számot, összehasonlítást tartalmazna, eloszlatva például azokat a híreszteléseket, hogy a
kistelepülések viszik csődbe az országot.
Régi javaslat, hogy tisztázni kellene az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás rendszerét. A területi középszintek
ügyében lehetőség legyen kötelező társulásra,
hogy megakadályozzuk az önkormányzatok
eladósodását. Számomra a javaslatok és irányok jelentős része olyan értékrendet, felfogást tükröz, amely az egyébként üdvözlendő
technokrata megoldások mögött drasztikusan szorítja vissza az önkormányzatok politikai jelentőségét és autonómiáját.

Települési mérethatékonyság
Nem az összevont önkormányzati hivatalokkal lehet igazán spórolni, hanem a szolgáltatási intézményrendszerrel (s ott se a költséghatékonyság az alapvető cél, hanem a jobb
minőség). A hivatali kapacitások kivonulása a
testületek magára hagyását jelenti, előre vetítve a teljes szakmai és morális ellehetetlenülést. Hiába maradnak meg tehát a testületek,
ha a működésük mögött nincs adminisztráció. A hatósági igazgatás integrálása indokolt
lehet, de a testületet segítő adminisztrációra
szükség van.
Sokkal nagyobb gondnak érzem a járások
szintjén a többcélú kötelező társulás bevezetését. Először is ez a konstrukció már nem társulás, hanem szint. Másodszor: ebben a léptékben kisfalvas térségben kezelhetetlenek az
alapszintű ellátások. Feltétlenül modellezni
kellene, hogy milyen funkciók, milyen típusú térségekben végezhetők optimálisan. Harmadszor: az anyag a kistérségi társulásokat sikertelen modellnek tartja, mégis számol velük.

Lássuk be, a méretbeli különbség a tervezett
járások és a jelenlegi kistérségek között nem
jelentős. Miközben tehát a járás az államigazgatás számára alkalmas méret lehet, addig a
közszolgáltatások esetében egyáltalán nem biztos, hogy az. Tudomásul kellene venni éppen
a jelenlegi mikrotérségi körzetek és egyéb intézményi ellátási körzetek működési tapasztalatai alapján, hogy nem a kistérség az alapszintű szolgáltatások optimális tere.
A városi (a járási jogú városi kifejezés nem
következetes, hiszen egyelőre a járás fenn van
tartva az államigazgatás számára, s nem az önkormányzati funkciók gyakorlására!) differenciált hatáskör-telepítés gondolata fontos. De
nagyon nem mindegy, milyen szolgáltatások
esetén, s különösen fontos, az hogy az önkormányzatok milyen módon szólhatnak bele a
rájuk vonatkozó döntésekbe.

Funkciók
A koncepció erőteljesen újrarendezi az önkormányzatok és az állam szerepvállalását. E felfogásban kódolva van, hogy az állam olcsóbban
és jobban tud ellátni még közszolgáltatási feladatokat is. Ezt én alapvetően vitatom.
A legbizarrabb számomra a kormányhivatalokba szervezett közszolgáltatás. Ez igazi
zöldmezős beruházás, ami csak többe kerülhet. Elvész a társadalmi kontroll (demokratikus
deficit), de ami még nagyobb gond: a közszolgáltatás-szervezés bezárása egy alapvetően hivatali szervezetbe szakmailag is rendkívül sok
hiba forrása (ez érzékelhető a tervezett szociális szolgáltatási területen, de látható, hogy
ez a cél a fekvőbeteg ellátásban is).
A közoktatásban a pedagógusok kivétele az önkormányzatok kompetenciájából, nem ördögtől
való. A baj az, ha a pedagógus (igazgató) elveszik
a helyi közösség számára. A megosztott kompetenciák a közoktatási intézményrendszer reform-
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ja még bonyolultabb egyeztetési mechanizmusokat igényel. Az pedig ugyancsak végiggondolandó,
hogy pusztán ettől olcsóbb lesz-e a rendszer?

Állam – önkormányzatok
Önmagában a szigorúbb törvényességi és szakmai felügyeletre, a hitelezés kontrolljára szükség
lehet (bár ha az önkormányzatok a hatósági feladatokkal együtt elveszítik a képzett személyzetet is, a működésük színvonala akkor is csökken,
ha egyébként szorosabban ellenőrzik őket), de a
kibontakozó modell mégis nyugtalanító.
A rendkívül erős, sokfunkciójú, politikailag és
adminisztratív szempontból is jól ellátott kormányhivatalok az önkormányzatokkal szemben olyan
hatalmi pólusokká válhatnak, ami végletesen aláássa az önkormányzati rendszer jelentőségét.
Persze a kormányhivatalok és vezetőik segíthetik, védhetik is az önkormányzatokat (mint
ahogy ez a francia prefektusokról kiderült), de
ugyanannyi esély van a kliensi rendszer kialakulására, az önállóság, az innovativitás, a kritikai szellem elnyomására.
E koncepció alapján nehéz lenne azt mondani, hogy a területi közigazgatásban az önkormányzatok lesznek a dominánsak, mint ahogy
ez a szándék már az Alkotmányból is eltűnt!
A feladatfinanszírozás egyértelmű visszalépés, ráadásul az önkormányzatiságtól is
idegen, hogy az állami források kizárólagosan pántlikázottak legyenek. Aligha lehetséges a feladatnormatívákat az egyes helyeken
felmerült költségekkel összehangolni.
Még inkább elgondolkodtató a helyi adók
növelésének a szándéka. Tudjuk, hogy ez
a kisebbek számára semmit sem jelent, a
nagyobb településeken pedig a helyi társadalmat újabb közteherrel sújtják.
Az önkormányzati szövetségek érdekérvényesítési esélyei pedig – úgy tűnik – semmit
nem javulnak.
◆
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Futás közben
nem lehet operálni

hogy az önkormányzatok többségénél nincs
szó csődhelyzetről, eladósodásról. Nem a kistelepülések pazarolnak, inkább a megyéknél,
a megyei jogú városoknál, a nagyvárosoknál,
a fővárosnál és a budapesti kerületeknél kell
keresgélni az elfolyó milliárdokat. Az adósság
törlesztésekor összesen mintegy 300 települési önkormányzatról beszélünk. Azoknál az
önkormányzatoknál viszont, ahol devizaalapú
kötvénykibocsátásokból származó lekötéseket
hajtottak végre, a helyzetet az is súlyosbítja,
hogy a műveletek forintban történtek.
Persze joggal kérdezhetjük, hogy 2007-től miért lett ilyen népszerű a kötvények kibocsátása,
hiszen már akkoriban több szakértő felhívta a figyelmet annak buktatóira. A válasz kézenfekvő.
2003 és 2010 között az önkormányzatok az államtól támogatás nélkül kaptak meg egyre több feladatot, a hiányzó források pótlásához és az uniós
fejlesztések önrészéhez kellett a hitel. Akkoriban
a kötvénykibocsátás látszott a legegyszerűbbnek,
hiszen ehhez nem kellett közbeszerzést kiírni, s
egyre gyakrabban lehetett hallani a hitelkorlátozásról terjedő hírekről is. Ne feledjük, négy évvel
ezelőtt a svájci frankalapú hitelt 150 forint körüli áron számolták, ma 250 forintról beszélünk –
elemzi a helyzetet Schmidt Jenő.

Szerző: Csiky Ildikó főszerkesztő

A TÖOSZ elnöke arra a javaslatra reagált így, miszerint az önkormányzatok csak
egy év haladékot kapnának hiteleik tőketörlesztésének elhalasztására. Ezt korábban Gémesi György, a MÖSZ elnöke javasolta, ezzel szemben Schmidt Jenő
úgy véli, a devizaalapú hiteleknél csak a hároméves tőketörlesztési haladék jelenthetne megoldást. De nem ez a legfontosabb ahhoz, hogy az önkormányzatok adósságterheit csökkenteni lehessen: az önkormányzati törvényről és a
vonatkozó sarkalatos törvényekről ismerni kellene a kormányzati szándékot. A
fenti elnöki nyilatkozatok óta számos vélemény jelent meg a devizaalapú hitelek tőketörlesztéséről, megszólalt ez ügyben az MJVSZ társelnöke és a Fidesz
frakcióvezetője is. Mi most a TÖOSZ elnökének véleményét közöljük.
lapú hitelek kamatait nem lehet megsaccolni
– szerk.) Ebből 516 milliárd kötvénykibocsátásokból származik, körülbelül 468 milliárdot
tesz ki a forint alapú folyószámlahitel. Ezzel
szemben a helyi önkormányzatok összes betétállománya 452 milliárd forint. A felsorolt
adatok a PSZÁF honlapjáról származnak, s a
március 31-i állapotot rögzítik. A lényeg az,
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■ 2009 ■ 2010 (tervezett érték)

Győr (Fidesz)

Szekszárd (Fidesz)
nincs adat

20

Veszprém (Fidesz)

25

nincs adat

30

Békéscsaba (Fidesz)

35

Szombathely (MSZP)

40

4,9

nincs adat

45,4

Szeged (MSZP)

11,3

Debrecen (Fidesz)

212,9

Kaposvár (Fidesz)

203,5

nincs adat

25,5

A 10 leginkább eladósodott önkormányzat

Mrd forint

Szolnok (Fidesz)

Az új kötvénykibocsátások értéke
2007–2008-as évek átlagárfolyamán milliárd forintban

Pécs (Fidesz)

Schmidt Jenő minden nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy téves az a hír, miszerint az
önkormányzatok a felelősek az ország eladósodásáért, cáfolja, hogy az önkormányzatok
többsége csődhelyzet közelébe jutott volna.
Adatokkal bizonyítja, hogy a sokat emlegetett
összes önkormányzati adósságállomány mindössze 1200-1300 milliárd forint. (A devizaa-

Forrás: Progresszív Intézet

Helyzetkép
Az önkormányzatok szeretnék
visszafizetni az adósságot
Külső segítségre nem számíthatunk, mára
lelassult a hitelfelvétel folyamata, az önkormányzatok nem jutnak hitelhez, mert a bankok kivárnak, megvárják, miként alakul az
önkormányzati rendszer átalakítása. A pillanatnyi helyzet nem bíztató, pedig az önkormányzatok megbízhatók, s a bankok legjobb
ügyfelei közé tartoznak. Schmidt Jenő úgy
látja, hogy a 250 forintot is meghaladó svájci frank árfolyama jelenleg olyan terhet jelent
az önkormányzatoknak, amit már nem lehet
kezelni kormányzati segítség nélkül. Ennek
érdekében már korábban kapcsolatfelvételt
kezdeményezett a Bankszövetség elnökénél is.
A szövetség elnöke szerint futás közben nem
lehet műtétet végezni. Vagyis addig hiába kapnának az önkormányzatok a hitelek tőketörlesztésére legalább egyéves haladékot, amíg a
küszöbön álló önkormányzati rendszer átalakítása nem történik meg. A tervezett reform
és a hozzá tartozó sarkalatos törvények tartalmának megismerése nélkül ugyanis nem
lehet felelősséggel beszélni a hitelek törlesztésének átütemezéséről, illetve halasztásáról.
Ehhez ismerni kell a kormányzati szándékot,
s tudni kell, az állam milyen feladatokat vesz
át, milyen forrásokat von el az önkormányzatoktól. Ha ezt már tudjuk, akkor az volna a
legjobb megoldás, ha vinné az állam azokat az
adósságokat is, amelyeket azért kellett az önkormányzatoknak felvenniük, hogy ellássák a
hozzájuk delegált feladatokat. A TÖOSZ elnöke hangsúlyozta: az állam a feladatoknak legfeljebb hatvan százalékát finanszírozta, ezért
a hitelek egy részét a működtetésre vették fel
az önkormányzatok. Persze más a helyzet a
fejlesztési célra felvett hitelekkel, Schmidt szerint ezeknek a törlesztését továbbra is az önkormányzatoknak kell vállalniuk.

A TÖOSZ szeptemberben tanácskozásra hívja az önkormányzatok polgármestereit – mondta befejezésül Schmidt Jenő –, mert fontosnak
tartja a települések vezetőivel a folyamatos konzultációt. Ősszel már az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslatok is a
parlament elé kerülnek. Annak érdekében, hogy

az önkormányzatok a kormányzati szándékot
megismerve hitelesen és pontosan tudjanak tájékoztatást adni településeiken a várható intézkedésekről, a tanácskozásra meghívták Orbán
Viktor miniszterelnököt is. Választ ugyan még
nem kaptak, de abban bíznak, hogy a miniszterelnök lehetőséget teremt a párbeszédre.  ◆

Új foglalkoztatási támogatás az 50 éven felüliek számára
Az álláskeresők huszonegy százaléka betöltötte az
ötvenedik életévét, ezért volt fontos munkaerő-piaci beilleszkedésükre külön támogatási rendszert
kidolgozni – jelentette be Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
A kormány döntött a 2011–2015 közötti, megközelítőleg 70 ezer hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatásának javítását célzó, 60
milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló
kiemelt projekt indításáról. 2011 májusától két
országos lefedettségű TÁMOP program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt
támogatást biztosít a munkaerő-piaci hátrán�nyal küzdő munkavállalóknak.
Az államtitkár kiemelte: a projekt célja az álláskereső inaktív emberek beilleszkedésének
elősegítése a munkaerőpiacra, munkáltatóknak, illetve a leendő munkavállalóknak nyújtott
támogatásokon keresztül. Ezek lehetnek képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint vállalkozási támogatások – tette hozzá. A támogatást a munkaügyi központokon keresztül lehet
igénybe venni.
A projekt időtartama alatt 70 ezer érintett bevonását tervezi a kormány. Ebből nagyságrendileg
35 ezer ember részesülhet majd munkaerő-piaci
képzésben, 49 ezer ember kaphat majd a foglalkoztatásához közvetlen támogatást. A projekt legfontosabb eredményeképpen legalább 20 ezer fő
juthat tartósan vissza a munkaerőpiacra – hangsúlyozta az államtitkár. A programba bevont roma
származásúak száma legalább 11 800 fő.
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A projekteknek hat célcsoportja van: az alacsony
iskolai végzettségűek és elavult szakképesítéssel rendelkezők, pályakezdők, szülés után visszatérők, ötven év felettiek, bérpótló juttatásban részesülők és
tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek. Közülük is kiemelten kezelik az ötven év felettiek csoportját, akiknek speciális, a munkáltatókat foglalkoztatásra ösztönző támogatási konstrukciót dolgoztak
ki – hangsúlyozta Czomba Sándor. Ez azt jelenti,
hogy ha egy munkáltató ötven éven felülit szeretne
a szakmájában, illetve betanított vagy segédmunkásként foglalkoztatni, akkor ehhez egyéves időtartamban támogatást nyújt a kormány.
Az első négy hónapban átvállalják a munkabér
és járulékok 100 százalékos megtérítését, maximum a minimálbér kétszeresét és annak járulékait. A második négy hónapban a munkabér és
járulékai legfeljebb ötven százalékos mértékű támogatását, maximum a minimálbér kétszeresét
és annak járulékát vállalják át. Az utolsó négy hónapban a járuléktámogatást, maximum a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig vállalja a kormány.
A bértámogatás mellett az ötven év feletti munkavállaló elhelyezkedési esélyeket növelő képzésben is részesülhet, valamint mind a képzés, mind
a foglalkoztatás ideje alatt mentor segíti. A Nemzetgazdasági Minisztérium 17 milliárd forintot különít el a TÁMOP-projektből erre a célra, s így lehetővé teszi, hogy országosan több mint 17 000
ötven év feletti álláskereső jusson munkához.

(kormany.hu)
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Az átszervezések Európája
Helyi és regionális önkormányzatok az Európai Unióban

Szerkesztette: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
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A Dexia Credit Local kutatási részlege idén is elvégezte kutatását az EU tagállamainak önkormányzatairól, közfinanszírozásáról. Többnyire az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak az adatait használta, amely különféle nemzeti
szinten gyűjtött hivatalos adatokat kezel (az országok statisztikai hivatalaitól,
minisztériumaitól, központi bankoktól). Az alábbiakban a kutatás néhány érdekes részletét közöljük.
A környezetről, amely a helyi és regionális önkormányzatok gazdálkodására hatással volt:
✔ 2000 és 2007 között folyamatosan növekedtek a közszféra kiadásai és bevételei is,
amely kissé nagyobb volt, mint a GDP növekedése.
✔ 2008-ban és 2009-ben a válság legnehezebb időszakában is sikerült fenntartani a nemzeti szint alatti közszféra befektetéseit.
✔ 2010-ben, amely átmeneti időszaknak
számított a szolid +1,8 százalékos gazdasági növekedéssel, a nemzeti alatti szinten stabilizálódott a kiadások volumene, miközben
nemzeti szinten szükségterveket hajtottak
végre a közfinanszírozás helyreállítására: a
leginkább aktuális kiadási tételek lassan növekedtek (átlagban +1,4 %-kal); a szociális kiadások folytatták növekedésüket (+3,5%); miközben a közvetlen befektetések látványosan
csökkentek (-7,6%).
A nemzeti alatti szint bevételeire hatással
voltak az egymást követő krízisek (-0,8%): a
gazdasági és szociális válság 2010-re a legtöbb országban oda vezetett, hogy a központi kormányzat kénytelen volt a költségvetési megszorítások miatt befagyasztani vagy
korlátozni transzfereit a helyi önkormányzatok számára.
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Mindezek hatására 2010-ben növekedett
az adósság és a deficit a nemzeti alatti közszektorban. Miközben összességében kontroll
alatt maradtak: a deficit és az adósság 0,8 százalék egymáshoz viszonyítva, a GDP-nek pedig a 12,1 százalékát érte el. Mindezek persze
erős különbségeket mutatnak az EU tagállamaiban, attól függően, hogy milyen a gazdasági helyzet, és milyen közpénzügyi politikát
folytattak. A nemzeti alatti szint gyorsan reagált a pénzügyi, gazdasági és szociális válságra, legújabban pedig a közszféra krízisére. Különféle eszközökkel törekedtek a bevételek és
kiadások egyensúlyára, és közös erőfeszítéseket tettek a közpénzügyek konszolidációjára a
közszolgáltatások fenntartása mellett. A helyi és a regionális szint jelentőségét mutatja,
hogy kiadásai a GDP 16,9 százalékát teszik ki,
a közkiadások egyharmadát. A közvetlen beruházások 2010-ben 211 milliárd euró összeg
körül alakultak a helyi és a regionális szinten
Európában, amely az összes európai közszféra befektetéseinek kétharmada.

Önkormányzati szintek és számok
2010-ben az EU-ban közel 91 ezer helyi és regionális önkormányzat működött. A 27 tagállam közül három (Németország, Ausztria
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és Belgium) szövetségi berendezkedésű, kettő
(Spanyolország és Olaszország) regionális és
22 egységes állam, amelyből néhánynak vannak területi szerveződései, például Portugália, Egyesült Királyság és Finnország (ahol a
régiók csak részei a nemzeti territóriumnak).
Tizenegy országban egyszintű az önkormányzati rendszer, kilencben kétszintű (települések
és régiók). A maradék hét országban – köztük vannak a legnagyobb európai országok
– három szint létezik: a települési, a regionális és egy közbenső (tartomány, megye stb.).
Az összességében 90 928 helyi és regionális
önkormányzat közül 89 699 települési (helyi
önkormányzat), 980 közbenső szint (megye,
tartomány stb.), és 249 „régió”, amelyek a második vagy harmadik szinthez tartoznak. Ezek
között a régiók között van 31 föderális egység: 16 tartomány (Länder) Németországban,
9 Ausztriában és 6 Belgiumban.
2010-ben egy átlagos európai település népessége 5580 fő volt, területe pedig 49 négyzetkilométer. Ettől az átlagtól szignifikánsan
eltér hat ország – köztük Magyarország –,
ahol az átlagos népesség 4000 fő alatt van,
és nyolc másik országban az átlag népesség
nagyobb, mint 30 000 fő. Extrém kivétel az
Egyesült Királyság, ahol az átlagos településnagyság 152 200 lakos.

Együttműködés és „metropolizáció”
Az utóbbi néhány évben egyre erőteljesebb
törekvések látszanak a települések közötti
együttműködések erősítésére és a települések
összeolvadására. A gazdasági válság mindenütt lendületet adott e mozgalomnak. Finnországban, a hét legnagyobb városi régióban
kötelező az együttműködés a területhasznosításban, a közlekedésben és a lakhatásban.
Franciaországban 2010-ben metropoliszokat és metropoliszi központokat hoztak lét-

Helyzetkép
re, beleértve a „Grand Paris” kezdeményezést. Olaszországban 2009-ben a pénzügyi
föderalizmusról hoztak új törvényt, speciális státust alkottak Róma fővárosnak – „Roma Capitale” – és kilenc metropolisz városi
rangot teremtettek. Luxemburgban a „városi közösségek” kezdeményezést hajtják végre, Hollandiában a nyolc legnagyobb városi
központ megkapta a „plusregios” kötelező címet. Lengyelországban pedig olyan projektet kezdtek, amely 12 metropoliszi térségnek
adományoz speciális jogállást.

A települések összeolvadásának
felgyorsítása
2007-ben Dánia hozta divatba a településszám csökkentését Európában: 270-ről 98-ra
redukálták a települések számát. Lettország
következett 2009-ben 524-ről 119-re csökkenő helyi önkormányzattal. Görögország
volt a legutóbbi, ahol 2010 júliusában a Kallikratis programot hajtották végre, 1034-ről
325-re harmadolva a települések számát. Hasonló reform folyik az Egyesült Királyságban, ahol fokozatosan egyesített hatóságok
veszik át a helyi tanácsok szerepét; Észak-Írországban pedig 2011-ben 11 körzet veszi át
a korábbi 26 helyét. Luxemburgban 2008 és
2017 között a 116 önkormányzatból 2017-re
71-et alkotnak. Franciaországban 2010-ben
kezdték az „új önkormányzat”-i státus kialakítását, amely a korábbi települések összeolvadását jelenti.

A közbenső szintek kérdése
Közbenső önkormányzati szint hét EU-tagállamban létezik, és különleges helyet foglal
el a régiók és a települések szintje között. Az
utóbbi években Belgiumban elindult a provinciák reformja, Olaszországban 2010-ben
a kormányzati javaslat értelmében megszün-

tetnék a 220 ezernél kevesebb lakosú tartományokat. Franciaországban olyan választotti tisztséget hoztak létre, amelynek viselője
egyidejűleg tagja a tartományi és a regionális tanácsnak is. Ez lehet az alapja a 2014-től
életbe lépő közbenső és regionális szint újradefiniálásának.

Regionális átalakítás
Számos európai országban kezdődtek regionális reformok az elmúlt húsz évben, beleértve a jelenlegi régiók hatásköreinek és forrásainak megerősítését, kísérleti regionalizációs
projekteket, új regionális szint létrehozását.
2010-ben és 2011-ben ezek a törekvések
folytatódtak:
✔ Spanyolországban, Olaszországban és
Németországban a pénzügyi föderalizmus
bevezetése miatt megnőttek a regionális bevételek.
✔ Görögországban az 54 „prefektusi tartomány” 13 demokratikusan megválasztott régióval egészül ki (Kallikratis reform).
✔ Svédországban a kormányzat kinyilvánította, hogy 2015-ig végrehajtják azt a reformot, amelynek keretében hat vagy kilenc régióba tömörülnek majd a megyék, átadva nekik

az egészségügyi ellátás és a regionális tervezés feladatát. (Ezt modellezve 1997-1998-ban
kísérletet végeztek Skåne és Västra Götaland
megyében.)
✔ Finnországban 2005. óta pilot projekt keretében sikeresnek bizonyult a regionalizációs törekvés Kainuu-ban, amely az egyetlen régió, ahol a képviselőket közvetlen és általános
választásokon választják. 2011 márciusában a
kormányzat 2016-ig kiterjesztette a kísérletet,
és javasolni fogja a regionalizáció alkalmazását az egész országban.
✔ Szlovéniában 2011 februárjában mutatta be a kormány az új regionalizációs projektet, amely hat régió kialakításán alapul (a
2008-ban létrehozott 14 helyett).
Európa más részein még vitáznak a regionális reformokról, például Lengyelországban a mostani voivodinák megerősítéséről
van szó, Belgiumban intézményi reformokat
terveztek, ami további hatásköröket adna a
szövetségi államnak, Írországban a regionális hatóságok megerősítése a kérdés. Hasonló
folyamatok zajlanak Bulgáriában, Portugáliában és Romániában is. Miközben Lettországban és Litvániában például elvetették az autonóm régiók kialakításának projektjét. ◆

A helyi és regionális szint makrogazdasági súlya az EU 27 tagországában
Összeg
mrd euró
2010
Kiadás összesen
2 069
Kiadás csak a helyi szint
1 671
Amelyből közvetlen befektetés
211
Közvetlen befektetés csak a helyi szint
201
Bevétel
1 967
Bevétel csak a helyi szint
1 591
Egyensúly
-103
Egyensúly csak a helyi szint
-81
Adósság
1 486
Adósság csak a helyi szint
826

A GDP %-ában
2000
15,1
11,5
1,6
1,5
15,0
11,5
-0,1
-0,0
9,6
5,6
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2010
16,9
13,6
1,7
1,6
16,0
13,0
-0,8
-0,7
12,1
6,7

A teljes közszféra
%-ában
2000
2010
33,4
33,5
25,5
27,0
69,9
65,3
65,0
62,1
33,1
36,4
25,3
29,5
13,1
10,3
15,6
15,1
9,6
8,4

Átlagos változás
volumene
2000-2010 2009-2010
+2,4%
-0,0%
+3,0%
-0,1%
+1,9%
-7,6%
+2,1%
-7,7%
+2,0%
-0,8%
+2,5%
-1,1%
+3,6%
+6,0%
+3,2%
+5,9%
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Arcok
Egerből délkeletre, dombnak szaladó pincesoron autózunk Ostoros
felé. A dombtetőre érve megpillanthatjuk a falu új lakóparkját. A már
a XXI. században épült házak közül
több mediterrán jellegű, s illenek is
a toscanai hangulatú tájba. Számos
fiatal család választotta új lakhelyéül Ostorost, ahol a természethez közel élhetnek, mégis karnyújtásnyira
a megyeszékhelytől. Az ófalu sem
tűnik öregnek. A település völgybe ereszkedő főutcáján valamennyi
épület arról árulkodik: hosszú évtizedek óta dolgos, a környezetükre
gondot fordító emberek élnek itt,
akik szeretik a rendet és persze a virágokat. A település központjában
egymáshoz közel a római katolikus
templom, az egészségház, a művelődési ház, az iskola, az óvoda és a
községháza. Itt dolgozik csaknem
negyed évszázada Kisari Zoltán, az
immár hatodik ciklusát töltő polgármester. Vele beszélgettünk.

„Semmi értelme a magányos,
Don Quijote küzdelemnek”
Szerző: Négyessy Zita | Fotó: Ötvös Imre

Irodájába lépve, az asztala melletti faliújság
arról tanúskodik: Kisari Zoltán második otthona a hivatal. A tabló fő helyére kitűzött,
már kissé megsárgult rajzot a kisfia készítette,
még évekkel ezelőtt. De ott díszeleg egy olyan
rajz is, amivel az unokája lepte meg őt.
– 1987-ben, az akkori községi tanácstól kaptam a megbízatást, hogy vezessem a falut –
emlékezik vissza a kezdetekre a polgármester. – Hat pályázó közül engem választottak
meg tanácselnöknek. Talán azért, mert tagja
voltam Eger város tanácsának, a Csebokszá-

16

ÖNkormányzat | július–augusztus

www.toosz.hu

ri lakótelep egyik képviselőjeként. Így, bár akkoriban még a húszas éveimben jártam, volt
némi rálátásom a közigazgatásra.
Élete nagyszerű időszakának tartja a nyolcvanas évek második felét. Részt vehetett az
egri ifjúsági garzonház szabályzatának kialakításában, melynek hasznosságát esztendők
múltán is abban látja, hogy nem protekcióval, hanem objektív szempontok alapján juthattak lakáshoz a fiatal családok. Akkoriban
nyitott meg újra a maklári sportrepülőtér, s
ebben is élharcos, ma úgy mondanánk „lobbista” volt a szívósan kilincselő, minden követ megmozgató fiatalember.
– Karcagon születtem – mondja nevetve, amikor feltételezzük, vélhetően a családi kapcsolatainak köszönhetően is tudhatta, kihez forduljon, ha valamit szeretne elérni. – Négyen voltunk
testvérek, én a legkisebb. Miután édesapám betegen került haza a hadifogságból, tudtuk, mielőbb
munkába kell állnunk. Amikor nyolcadikban, pályaválasztáskor ellátogatott hozzánk egy bácsi, aki
nebulókat toborzott a szakiskolájukba, azonnal jelentkeztem marósnak. Még pedig azért, mert szerettem a kémiát. Csak akkor döbbentem rá, hogy
a szakmának a maró savakhoz semmi köze, amikor már a forgácsoló gép mellett álltam.
A csalódás nem szegte kedvét, tudomásul
vette, „ez van”, s megpróbált a helyzeten akképp
úrrá lenni, hogy érdeklődéssel, szeretettel ásta bele magát a fémipar rejtelmeibe. A három
inasév alatt összesen egy négyese volt az ötösök
között, így jutalmul, nyolc forint negyven filléres órabérrel vették fel a gyárba dolgozni, míg
az osztálytársai ennek alig felét kapták.

Arcok
– Egy idő után szűk lett nekem a szülővárosom, s elvágyódtam – folytatja a visszaemlékezést. – Többen a barátaim közül Budapestre mentek, de a főváros engem nem
csábított. Jöttem inkább a bátyám után Egerbe, mert a Finomszerelvény Gyár munkásszállást is adott. Édesapám akkor már nem
élt, szegény édesanyám nehéz szívvel engedett el. A Finomszerelvény Gyárról tudni
kell, hogy annak idején 4 500 embert foglalkoztatott. Egyik termékük az országszerte híres Berva moped volt, s a robogó neve a cég becenevévé is vált. A cég dolgozói,
a „bervások” Egerben „államot alkottak az
államban”, valahogy úgy, mint hajdan Nyugat-Berlin az NDK területén. Sokan voltak, és az akkori jövedelmi helyzethez képest viszonylag jól kerestek. Lakótelepük,
kultúrházuk épült, s ami cseppet sem elhanyagolható: megbecsülték az öregeket és
felkarolták a fiatalokat.
– Hálás lehetek a sorsnak, hogy ebbe a
közösségbe kerültem – érzékenyül el a polgármester. – Jellemes, munkaszerető embereket ismerhettem meg, akik egy életre meghatározták az értékrendemet. Tanulhattam
tőlük, és megtisztelő volt számomra, hogy

meghallgatták a véleményemet. Leérettségiztem, technikusi vizsgát tettem, műszakvezető lehettem és 76 emberért feleltem.
Később a gyár ifjúsági vezetőjévé választottak, a vállalatvezetés egyenrangú partnerként kezelt. A hétvégi munkánkért kapott
pénzt felajánlottuk a város egyik, többágú
pincéjének a helyrehozatalára. Így olyan
klubunk lett, hogy csodájára jártak az egriek. Még konferenciákat is rendeztek ott.
Zamárdiban, a vállalat üdülőjében a fiatalok feladata volt a szezont nyitó majd záró
nagytakarítás, így egy-egy hétre eljuthattunk a Balatonhoz.
1975 áprilisában, 22 évesen megnősült. Felesége, Ágnes a tüdőgondozóban dolgozott nővérként. Az első kislányuk megszületése után
sorkatonai szolgálatra vitték az ifjú apát.
– Nehéz volt elszakadnom otthonról, de
most már azt mondom, megérte. A katonaság
helyre rakott bennünket, hozzájárult a férfivá
válásunkhoz. Szerintem, ez a mai fiataloknak
sem válna kárára.
Végül nem kellett két évet lehúznia a seregben, mert tizennégy hónappal később megérkezett a második kislányuk. Évekkel később pedig
egy kisfiúnak is örvendezhetett a család.
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– Albérletben kezdtünk, aztán kaptunk egy
garzonlakást, onnan tovább egy 54 négyzetméteres lakásba költözhettünk. Nagyon örültünk neki, ott már lehetett a gyerekeknek külön szobájuk.
A rendszerváltás Kisari Zoltán szerint 1987-ben
kezdődött, legalábbis Ostoroson, ahová tanácselnökként került. Eleinte kijárt Egerből, aztán
88-ban kapott egy szolgálati lakást, ahová a család is követhette. Néhány évre rá eladták az egri lakásukat, a faluban vettek házat, azt szépen
felújították.
– Valóságos méhkasba érkeztem 1987-ben.
Igazi móriczi Rokonok-hangulat uralkodott
Ostoroson, valódi uram-bátyám viszonyok.
Durva hangnemben próbálták egyesek érvényesíteni az akaratukat. Számos konfliktussal
kellett megküzdenem. Jó időbe telt, amíg sikerült a szemléleten változtatnom. És persze azzal is volt munka temérdek, hogy ne lehessen
így is, úgy is értelmezni a helyi rendeleteket.
Tulajdonképpen már két éve nem volt vezetője Ostorosnak, amikor engem idehelyeztek.
Kevés volt a közigazgatásban a szakember. Ma
már mindenkinek megvan a kellő végzettsége,
én is diplomát szereztem a főiskola településfejlesztési szakán.
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Arcok
A történelemkönyv szerinti rendszerváltozáskor, 1989-ben már egy nagyberuházás zajlott a faluban. Akkor épült az iskola új szárnya.
Sőt, ami ugyancsak nagy szó volt annak idején: crossbar telefonhálózat létesült 1988-ban
Ostoroson. A fejlődést látva megnyugodtak a
kedélyek, és 1990-ben a helybéliek megerősítették pozíciójában, polgármesterükké választották Kisari Zoltánt.
A közösség bizalma további feladatok vállalására serkentette a fiatalembert. A városkörnyéki településekkel összefogva belekezdtek a gázvezeték-hálózat kiépítésébe.
Ebből az egriek is profitáltak, mert a város
több utcájában ekkor fektették le a csöveket. A 17 falut érintő nagyberuházás 1 milliárd 600 millió forintba került. Még be sem
fedték az árkokat, amikor elindult 1994-ben
a szennyvízcsatorna-beruházás. Ma ez már
a világ legtermészetesebb dolgának tűnik, de
akkor csak ámultak a falubeliek. És persze
akkor is, amikor egy újabb beruházás révén
ugyanazokat a műsorokat foghatták a televízión, mint a városiak.
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– A rendszerváltás dinamizmust adott a falunak – összegzi a polgármester. – Igaz, hogy
a saját pénztárcánkba is be kellett nyúlnunk,
de a lakosság hajlandó volt az áldozatokra a
kényelmesebb jövőért. Látható volt, hogy a
haladáshoz összefogás szükséges.
Ezért létrehozták az Eger körzete területfejlesztési társulást, aztán a kistérségen belül
a többcélú társulást. A szervezetek vezetőségében helye volt és van Kisari Zoltánnak. Épp
úgy, mint a rendszerváltás első ciklusában a
megyei közgyűlésben.
– Semmi értelme a bármily hősies, de magányos Don Quijote küzdelmeknek – jegyzi meg fanyarul. – Ezért is csatlakoztunk az
elsők között a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségéhez, amelynek elnökségi tagja lettem. Ezáltal olyan közigazgatási szakemberek között lehetek, akiktől tanulhatok.
Ostoroson, miután a nagyberuházások elkészültek, azt tartotta a legfontosabb feladatának a polgármester, hogy ne öregedjen el a
falu, növekedjen a lélekszám.
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– Fő csapásiránynak az ingatlanfejlesztést
jelöltük ki a képviselő-testülettel – mondja. –
Belterületbe vontunk külterületeket, építési telkeket jelöltünk ki. 1987-ben 1700 lakosa volt a
falunknak, ma 2700. A korösszetételt tekintve
a megye egyik legfiatalabb települése Ostoros.
Az új lakókörzetek kialakításakor a légkábelek
helyett a föld alatt futnak a vezetékek. Közösségi terek találhatók, ahol társadalmi életet élhetnek a fiatal családok. A régi temető helyén
létesített Szent István park a nagyobb közösségi együttléteknek kínál helyszínt. Nyugalmas
és biztonságos falu a miénk. A közbiztonságot
mindig is szem előtt tartottuk, mert jól tudjuk,
ez komoly tényező a piacon.
Az ostorosi ingatlanárak vetekszenek az egrivel. A helyi adópolitika eredményeként 250
cég, illetve magánvállalkozás fizeti ide az iparűzési adót. Ez adja az önkormányzat bevételének 25 százalékát. Kell is a pénz, mert hosszú
ideig veszélyt jelentettek a háború előtt riolittufába vájt, s azóta omlásnak indult pincelakások, amelyek elé rendes házak épültek. Ma
már a veszélyt túlnyomórészt elhárították, je-
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lentős pályázati támogatással. A településen
többen foglalkoznak szőlőtermesztéssel, amit
átvesz az Ostoros–Novaj Bor Zrt., s a hazai
és nemzetközi piacon értékesítik a minőségi
bort. Megszűnt viszont a haszonállat-tartás.
Már csak kedvencek találhatók a portákon.
Az ostorosiak kertvárosi életet élnek.
– A haladásra és a falu életben tartására
tettem ígéretet. Újjáépítettünk egy közösséget, egy települést, esélyt adva a további létéhez. Amíg erre felhatalmazást kapok, addig
eszerint végzem a munkám. Ez összetett feladat, és gyakran nagyon nehéz. Nincs nálam
a bölcsek köve. A kitűzött cél elérése, az alázattal végzett munka és szolgálat, a következetesség, a részrehajlás nélküliség adhat talán
esélyt a sikerhez. Persze az is vitatható, hogy
egyáltalán mi a siker. A munkámhoz szükséges hátteret a sok mindent elviselni képes
családomtól kapom. A polgármesterségben
haragost sokkal könnyebb szerezni, mint a
békességet megőrizni. Vannak „igazságosztók”, de szerencsére többen vannak a hétköznapokban és a holnapban gondolkodók. ◆

Elismerések: Heves Megyéért kitüntető cím – első aktív polgármesterként (1995) | Magyar
Köztársaság Arany Gyűrűje (1996) | Dr. Jakab István Arany Gyűrű (2007) | TÖOSZ Tűzzománc
Emlékplakett (2008)
Ami a 24 év alatt történt: A tanács testületének stabilizálása | A hivatal személyi állományának, működési struktúrájának kialakítása | Telefonprogram (crossbar) (1988–1989) | Az óvodai
program elindítása és befejezése | A központi épület fejlesztése, személyi és tárgyi feltételek biztosítása (1988–1989) | Az iskolaépület bővítése (1990–1991) | A napközi épület átalakítása, funkcionális felújítása | Az orvosi rendelő épületének többszöri funkcionális átalakítása (1990–2004).
Az önkormányzat kötelező feladatainak elvégzéséhez a tárgyi és személyi feltételek megteremtése | A régió fejlesztési programjainak összehangolása | Az anya- és gyermekvédelmi szolgálat
létrehozása | A védőnői szolgálat feltételeinek kialakítása (1990–2009) | A gyógyszertár kialakítása | Az idősek klubja akadálymentesítése | A művelődési ház újraindítása (1990), belső átépítése, könyvtár, internet-sziget, ePont kialakítása, FaluTV központ | A gyermekjóléti szolgálat feltételeinek kialakítása | A polgármesteri hivatal épületének fejlesztése (1988-tól ) | A rendőrségi
körzeti megbízott épületének kialakítása (2004) | A pince- és partfal programban való részvétel
(1992-től ). A ráfordítás összértéke meghaladta az 500 millió forintot | A település gázhálózatának
kiépítése (1991–1992) | A település szennyvízhálózatának kialakítása (1998–1999). A szennyvízhálózattal egyidejűleg részt vettünk az egri szennyvíztisztító telep bővítésében és rekonstrukciójában. A stabil ivóvízellátás érdekében nyomásfokozót építettünk | Kábeltévé-hálózatot építettünk,
saját stúdiót is kialakítva és üzemeltetve | A település közvilágítási rendszerének korszerűsítése | Tervet készítettünk a község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására,
működőképesebbé tételére. A sikertelen pályázatok, illetve a lakosság fogadókészségének hiányában a program I. szakasza valósulhatott meg. A község belterülete és arculata folyamatos változáson ment keresztül | Befejeztük az Északi-lakótelep programot (1987–1989): 50 lakóingatlan,
50 család, 3 hektár | Befejeztük a Fenyő úti lakótelep programot (1989–1991): 80 lakóingatlan, 80
család, 4 hektár | Befejeztük a Damjanich út teljes körű kiépítését (1992–1993): 10 lakóingatlan,
10 család, 0,8 hektár | Befejeztük az ATLANT-lakótelep programját (1994–1996): 57 lakóingatlan,
57 család, 2,8 hektár | Befejeztük a Hunyadi út teljes körű ki- és beépítését (1997–1998): 35 lakóház, 35 család, 2,5 hektár | Elkészült az Egri úti lakópark program I. üteme (1999–2002): 87 lakóingatlan, 8,2 hektár | Elkészült az Egri úti lakópark program II. üteme (2005–2009): 150 lakóház
jelenleg, 22 hektár | A Szépasszonyvölgy, a Gárdonyi és a Bethlen út kivételével valamennyi belterületi utat felújítottuk. Több tízezer négyzetméter aszfaltfelületet és útpadka felületet hoztunk
létre. Felszámoltuk a régi temetőt, helyére egy kulturált 1 hektár nagyságú közparkot hoztunk létre | Létrehoztuk a Szent István teret, ahol a községünk első köztéri szobra áll | Köztéri világítást
– irányított fényű – kapott a templomtorony és a templom utcai homlokzata | A közszolgáltatások között megkülönböztetett figyelmet kapott a hulladékgazdálkodás. A szeméttelepet 2009.
július 16-tól uniós előírás alapján bezártuk. Településünk alapítója volt a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak | Az óvoda épületének infrastrukturális fejlesztése (2010) | Az Alapszolgáltatási Központ bővítése, felújítása (2011) | A lefojtott hőforrás továbbra is önkormányzati tulajdonban, egyelőre vagyoni értékmeghatározás nélkül várja a hasznosítást | A foglalkoztatás
javítására indítottuk be a közmunkaprogramot, amelyet 2009–2010-ben sikeresen bonyolítottunk le, 15-20 embernek adva megfelelő szintű munkát.
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Díszpolgárok
Van abban valami szép és fölemelő, ha valakire egy ledolgozott élet után is elismeréssel és hálával gondol az a közösség, amelyet aktív éveiben szolgált, vezetett, épített. Különösen nagy dolog ez manapság, amikor az utódok legtöbbször fitymálják vagy egyenesen gyalázzák elődeik teljesítményét. Ezért lehet
igazán nagy öröm a nyugalomba vonult polgármesterek számára, ha az új képviselő-testület díszpolgárrá avatja, s a kitüntetést az új polgármester adja át a
település lakóinak tapsától kísérve. Alább két olyan városvezetőt mutatunk be,
akiket többször is újraválasztott a lakosság, és ma is tisztelik, becsülik őket.

Egy elkötelezett városépítő
Nagy Gáborné Magyari Ilona Dunaföldváron született
1949-ben. A helyi Magyar László Gimnáziumban érettségizett
1967-ben. Diplomáját Debrecenben az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán szerezte, magasépítő üzemmérnök szakon.
Ezután is folyamatosan képezte magát: árszakértői és ingatlan-értékbecslő képesítést szerzett, majd hatékony menedzser
oklevelet. Később európai uniós
projektek végrehajtása, Városvezetési mesterkurzus és a Polgármester
Akadémia képzésein
vett részt.
Férje súlyos szívműtéte után őster-
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melőként szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozik, tagja a Szent Rókus Borlovagrendnek.
Két fia van (Gábor villamosmérnök, Zoltán autóvillamossági technikus) és négy unokája.
Munkában eltöltött 40 évéből 36-ot Dunaföldváron dolgozott. A Dunaföldvári Költségvetési Üzemben kezdte pályáját 1970-ben
építész technikusként, és tizenhat év alatt végigjárta az összes posztot egészen az üzemvezetőségig. Ő tervezte például a Fedett fürdőt,
a kemping és a szennyvízkezelő telep épületeit, a Jókai utcai óvodát, a Kossuth Lajos utcai konyhát, az akkor épült tanácsi lakásokat.
Építésvezetőként irányította a pártház (jelenleg könyvtár), valamint a Béke téri és Ifjúság
téri OTP-s társasházak kivitelezését. Később
a költségvetési üzem vezetőjeként a településüzemeltetési feladatokért is felelős volt.
1986-tól négy évig a Paksi Városi Tanácsnál
dolgozott, majd Kiss János hívására, ugyanennyi ideig a Dunaföldvári Önkormányzatnál
vezette a Városfejlesztési Irodát.
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Ebben az időszakban újították fel a városháza nagytermét, új óvoda épült, felavatták a
Csepeli István készítette várkaput, beépült a
Gábor Pál utca, új orvosi rendelő nyílt, szépült a városközpont.
1994-ben választották meg Dunaföldvár
polgármesterének, s négy cikluson, tizenhat
éven át – függetlenként – képviselte és irányította a település életét.
Szakmai szempontból, a gazdaságosan fenntartható működtetés mellett, a fejlesztéseket
tartotta legfontosabbnak a város életében,
ezért arra törekedett, hogy az európai uniós
pályázatok kihasználásával Dunaföldvár minél szebbé, élhetőbbé váljon.
Célszerűség vezette azt a törekvését, hogy a
környező önkormányzatokkal összefogva valósítsanak meg olyan beruházásokat, melyek
meghaladják egy-egy település erejét, vagy kifejezetten térségi érdeket szolgálnak.
A térségi beruházások közül kiemelkedőek az
1996-ban elkészült gázberuházás, a 2002-ben befejeződött a szennyvíztisztító és a szennyvízhálózat építése, a legutóbbi és legfontosabb a Bölcske
és Madocsa részvételével megvalósult iskolafejlesztési program, melyben új, korszerű, jól felszerelt oktatási intézmények huszonegyedik századi
körülményeket biztosítanak a legfontosabb tevékenység, a gyermekek oktatása számára.
Az előbbieken kívül polgármesterségének 16
éve alatt számos más fejlesztés és felújítás készült el a szolgáltatások, az oktatás, a szociális
ellátás, az infrastruktúra, az idegenforgalom
területén. Ezek közül csak a legfontosabbak: a
gimnázium felújítása és új szárnnyal való bővítése, a bölcsőde felújítása, bővítése, a mentőállomás megépítése, a volt szovjet laktanya ipari
és lakóparkká alakítása, a Duna utcában idősek
napközi otthona, az új tornaterem a Külvégi
iskolában. Korszerű városi kábeltévé-hálózat,
mely megépítése óta az eredeti elképzelés sze-
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rint internet és belső városi telefonhálózatként
is működik. Huszonnyolc utcában aszfaltburkolat épült, számtalan út javítása, felületkezelése készült el. Megtörtént a hídpálya szerkezetének felújítása, megépült az 52-es út várost
elkerülő szakasza, a mezőgazdasági elkerülő
út, megújult a autóbusz pályaudvar és buszvárók is épültek. Megvalósult a strandmedencék
átépítése, vízforgatók beépítése, a gyógyvízzé
minősítés és a gyógyszolgáltatások bevezetése.
Elkészült a vár és a vár környéki utcák felújítása, megszépült a történelmi belváros.
Kialakult az ipari park, a rendezési tervben
új, fejleszthető területekkel bővült, és itt tették le Dunaföldvár eddigi legjelentősebb beruházásának, a 23 milliárd forintos bio-etanol
üzemnek az alapkövét 2010. augusztus 23-án.
Sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért és kialakításáért (Weikersheim, Ossona). Polgármestersége idején számos közéleti
funkciót töltött be. A TÖOSZ-nak kezdettől elnökségi tagja, 2007-től társelnöke, a Tolna megyei tagozat vezetője volt. Alelnöke volt a Duna Településszövetségnek és a Paksi Kistérségi
Társulásnak. (Az utóbbi funkciót korábban a
Kistérségi Területfejlesztési Tanács elnökeként
látta el.) Munkáját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2009-ben a legrangosabb kitüntetésével, TÖOSZ Aranygyűrűvel jutalmazta.
Nagy Gáborné a 2010-es önkormányzati választásokon már nem indult, 40 évi szolgálat
után nyugdíjba vonult. Rendezett, komfortos
kisvárost hagyott az utódokra. Pályája, életútja egy elkötelezett városépítő példája, akinek
mindig a „közjó”, az együttgondolkodás és a
közös cselekvés előmozdítása volt a célja.
Nagy Gáborné több évtizedes munkáját,
Dunaföldvár város lakóinak kezdeményezésére, Dunaföldvár Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 2011. február 22-i dönté-

se értelmében a Dunaföldvár Díszpolgára cím
adományozásával ismerte el, és köszönte meg
a városért végzett tevékeny 36 évet.

Aki a várossá válásnál bábáskodott
Vésztő várossá válásának 10., illetve a visszatelepítés 300. évfordulóján a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Városnapok alkalmából
a 2011. július 9-i ünnepi testületi ülés keretében Vésztő Díszpolgára és Vésztőért kitüntetést adományoz. A Vésztő díszpolgára címet
Kaszai János nyugalmazott polgármesternek
ítélte oda a képviselő-testület.
Vésztő szolgálatában, a köz érdekében hos�szú időn át kifejtett példamutató tevékenység
elismerésére 14/2000.( IV.18.) számmal alkotott rendeletet a városi önkormányzat képviselő-testülete. A rendelet alapján Vésztő Díszpolgára cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak, aki a település
határain túlmutató, kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, széles körű megbecsülést kiváltó tevékenységet végzett.
Vésztő egykori polgármestere és új díszpolgára, Kaszai János 1945-ben született Vésztőn.
Az általános iskola elvégzése után a békési Szegedi Kis István Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
A középiskola elvégzése után a
Vésztői Takarékszövetkezetnél,
a Községi Tanácsnál, a Fővárosi
3-as számú Építőipari Vállalatnál dolgozott. Vésztőn, a Nagyközségi Tanácsnál 1965 óta előbb
előadóként, majd vb-titkárként,
később jegyzőként tevékenykedett. 1970-ben elvégezte a tanácsakadémiát, majd ugyanott
a főiskolai diplomát 1972-ben
szerezte meg.

Polgármesterré 1992 októberében választották meg először, még négyszer választották újra. Irányítása alatt, nyerte el Vésztő a városi címet 2001-ben. Munkássága során mindig azt
tartotta szem előtt, hogy a település fejlődjön,
szépüljön, ezért nagyon sokat tett. 1994 óta a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja, valamint a TÖOSZ megyei tagozatvezetője
volt. Megalakulása óta a Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás alelnöke. 2002-től a Békés
Megyei Vízművek Zrt. felügyelő bizottságának
tagja, majd 2005-től 2010 decemberéig elnöke
is volt. Több mint tíz éven át töltötte be a Vasutas Települések Szövetségének (VTSZ) országos elnöke tisztét. 2008-ban a TÖOSZ Köllner
Ferenc-emlékdíjban, 2010-ben pedig a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete Aranygyűrű-díjban részesítette. 2010-ben a Vasutasnapon Vasútért kitüntetésben részesült.
A szakmai munkásságának elismerésén túl Vésztő város lakosságának tiszteletét és nagyrabecsülését is élvezi. Széles körű megbecsülést kiváltó
tevékenysége elismeréseként ítélte oda a képviselő-testület a díszpolgári címet, melyet Molnár
Sándor, Vésztő polgármestere adott át a várossá
válás idején tevékenykedő polgármesternek. ◆
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Önkormányzati randevú

Ami ott 30 év, itt 3
A III. francia–magyar önkormányzati találkozó

Szerkesztették: Kovács Róbert,
Sipos Ivett, Helyi Obszervatórium

A Francia–Magyar Kezdeményezések (INFH) harmadik alkalommal rendezte meg a francia–magyar önkormányzati találkozót, földrajzi, történelmi és sok más értelemben távoli két nemzet szakmai párbeszédét,
amelyet a társadalmi-gazdasági életünk olyan szeletéről rendeztek, ahol
megdöbbentően sok a közös elem,
gond. Hasonló jelenségek, eltérő válaszokkal. Olyan területről van szó,
amelyben mindkét ország szakemberei tanulhatnak egymástól – hangsúlyozták a konferencia fővédnökei:
Kalmár Ferenc, az Országgyűlés Magyar–Francia Baráti Tagozatának elnöke, valamint Michel Billout, a Francia Szenátus Francia–Magyar Baráti
Tagozatának elnöke.
A III. francia–magyar önkormányzati találkozó teljes egészében áttekintette a kormányzati szint alatti közszektor működését,
problémáit: érintette az örökségvédelem,
a városrendezés, a vidékfejlesztés, a szociális ügyek, az idegenforgalom, a környe-
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zetvédelem, a helyi gazdaság és a határon
átnyúló együttműködések kérdéseit. A fő
téma azonban a mindkét országot érintő
önkormányzati reform volt, amely kiemelt
jelentőségű a magyar, és a francia oldalon
is, különösen ma, a pénzügyi válságot követő költségvetési konszolidációs időszakban.
A megszólaló szakemberek meghívása is e
témák szerint történt: a két ország együttműködésével, az önkormányzatok ügyeivel foglalkozó parlamenti vezetők, állami
vezetők, valamint helyi és térségi vezetők
voltak jelen. Az esemény helyszíne is méltó volt a téma jelentőségéhez, a megjelentek rangjához, hiszen az Országgyűlés volt
felsőházi terme adott otthont a konferenciának. Ennek azért is van jelentősége, mert
Franciaországban a felsőház vagy szenátus
ad helyet a térségi képviseletnek, amelynek
tagjait a regionális és megyei képviselők,
polgármesterek, nagyvárosok képviselői, illetve az Országgyűlés képviselői választják
meg, így ez a testület bizonyos értelemben
politikailag semlegesnek mondható.
Az önkormányzati rendszer átalakításának irányait a Belügyminisztérium részéről Bekényi József főosztályvezető ismertette, majd Virág Rudolf, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára beszélt a közigazgatás rendszerének
megújításáról.
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Michel Billout szenátor előadása a
2010-ben benyújtott francia önkormányzati reformtörvényről szólt, mely három
célnak kíván megfelelni: egyszerűsítés, demokratizálás és alkalmasság. Az új törvény
szerint az önkormányzatok két pólust alkotnának: a területi (megye-régió) pólust – miszerint 2014-től egy szervezetbe, a területi önkormányzathoz kerülnének a jelenlegi
megyei és regionális képviselők; illetve a település-településtársulás pólust, amelynek
következtében 2013-ra az ország közel 37
ezer településének mindegyike tagja lenne
valamely (többcélú) társulásnak. Új szintet is létrehozna a törvény, az úgynevezett
metropoliszt. Az 500 000 lakosnál nagyobb
agglomerációk igényelhetnék ezt a státust,

amely lehetővé tenné, hogy az agglomeráció települései, valamint az érintett megye
(megyék) további hatásköröket adjanak át
az új közigazgatási egységnek.
Az önkormányzatok finanszírozásában jelentős változást hozna, hogy az új
törvény megszűntetné az önkormányzatok önálló adóbevételeinek felét jelentő iparűzési adót. Többek között ezért is
bírálják sokan a törvénytervezetet – emlékeztetett a szenátor, aki összegzésképpen arra hívta fel a figyelmet, hogy míg
Magyarországon elvenni készülnek hatásköröket az önkormányzatoktól, addig
Franciaországban a metropolisz státus létrehozásával nagyobb súlyt kívánnak adni
az agglomerációnak. A reform megvaló-
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Magyar önkormányzati „Legek”

hónap

sítása azonban nem lesz könnyű, hiszen a
települések az állami deficit csökkentése
érdekében hiába vesznek át bizonyos feladatokat az államtól, ha a feladatokra nem
lesz elég a forrás.
Az általános, szakmai, szakmapolitikai
kérdések mellett komoly teret kaptak a két
ország önkormányzatainak konkrét együttműködései is.
Christian Rosello, a Maine-et Loire megye
alelnöke elmondta, hogy 1997-től három területen van együttműködésük Magyarországgal, a megyei levéltári együttműködés pedig
2006 óta tart. Ennek fő témája a levéltári digitalizálás, amelyben a franciák jóval előttünk
járnak. Betekinthettünk továbbá az Európai
Szociális Alap forrásainak felhasználásába,
megismerhettük a két ország vidékfejlesztésének fő irányait, illetve a helyi termékek
piacra jutását segítő elképzeléseit, valamint
egy közös adatbázis kialakítását célzó vízügyi együttműködést a szolnoki Kötkikövizig és a francia Epidor között.
Laura Garcia Vitoria, az Arenotech elnöke, a Holnap Területi Alapítvány tudományos igazgatója a kulturális klaszterekről,
az úgynevezett living lab-ekről (élő laboratórium) beszélt, amelyeket a civil társadalom bevonásával valósítottak meg.
A TÖOSZ meglehetősen jelentős szerepet
töltött be a konferencián. Az elsők között
szólalt fel Dietz Ferenc, a TÖOSZ társelnöke (képünkön), aki célkitűzésként a Magyar
Történelmi Városok Szövetségének újjáélesztését, feltámasztását fogalmazta meg. Előadásának középpontjában az értékvédelem,
a városok megújulása és az idegenforgalmi
hatás állt. A polgármester saját kisvárosa
példájával mutatott rá az örökségvédelem
jelentőségére, arra, hogy olyan mozgalmak,
mint például a világörökségi-védelmi listá-

Legkisebb település Iborfia 12 fő (Zala megye) | Legnépesebb község Diósd 8691
fő (Pest megye) | Legkisebb nagyközség
Tiszabecs 1135 fő (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye) | Legnépesebb nagyközség Solymár 10 129 fő (Pest megye) | Legkisebb város Pálháza 1038 fő (Borsod-Abaúj-Zemplén
megye) | Legnépesebb város Dunakeszi
38 470 fő (Pest megye) | Legkisebb megyei
jogú város Szekszárd 33 805 fő (Tolna megye) | Legnépesebb megyei jogú város Debrecen 207 270 fő (Hajdú-Bihar megye) | Legkisebb fővárosi kerület XXIII. Soroksár 20 056
fő | Legnépesebb fővárosi kerület XI. Újbuda 139 892 fő | A legnépesebb város Budapest 1 721 556 fő | A legnépesebb megye
Pest 1 229 880 fő | A legkisebb lakosságú
megye Nógrád 204 917 fő

Magyar világörökség-lista

Önkormányzati randevú

Budapest – a Duna-part, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, 1987, 2002 (kulturális) | Hollókő ófalu és környezete,
1987 (kulturális) | Az Aggteleki-karszt és
a Szlovák-karszt barlangjai, 1995 (természeti) | A Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete, 1996 (kulturális) | A Hortobágyi Nemzeti Park – a
„Puszta”, 1999 (kulturális/kultúrtáj) | Pécs
(Sopianae) ókeresztény temetője, 2000
(kulturális) | Fertő-tó/Neusiedlersee (A)
– kultúrtáj, 2001 (kulturális/kultúrtáj) | A
tokaji történelmi borvidék – kultúrtáj,
2002 (kulturális/kultúrtáj)

1. ábra: Kulturális örökség szempontjából kiemelt területek
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ra való felkerülés, mennyire fontos előmozdítói lehetnek akár egy kisvárosi erőfeszítés sikerének.
Ugyanerről beszélt Jean-René Etchegaray,
Bayonne város alpolgármestere, a Történeti
és Művészeti Városok és Térségek Országos Szövetsége (ANVPAH) titkára. A szövetségről szólva elmondta, hogy 2000-ben
jött létre, s már 572 tagot számlál. Tagjai
közt a már minősített települések és területek vannak: védett szektorral rendelkező városok (VSS), művészeti és történeti
városok és térségek (VPAH) illetve városi
építészeti és tájképi örökségvédelmi zónák
(ZPPAUP).) Az egyesületi formában működő szervezet célja, hogy segítse tagjait
abban, hogy minél jobban kihasználják a
decentralizációs folyamat előnyeit, valamint hálózatba szervezve a helyi szereplőket – ebben van a fő ereje –, érdemi hatást
tudjanak gyakorolni a szakterületet érintő
helyi, regionális vagy országos döntésekre.
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Végezetül azt hangsúlyozta, hogy az örökség-turizmus jelentősen hozzájárulhat a
helyi gazdaság fejlesztéséhez.
A TÖOSZ elnöke, Schmidt Jenő (képünkön)
az önkormányzati rendszerről szóló szekcióban
tartott előadást. Tab polgármestere a magyar
önkormányzati rendszer tagoltságára hívta fel
a figyelmet, vagyis arra a tényre, hogy a települések több mint a fele 1000 főnél kisebb és ös�szességében háromnegyedének lakossága nem
éri el a 2000 főt. 10 000 fő felett a települések 5
százaléka van, az 50 000 felettiek aránya pedig
már az 1 százalékot sem éri el. Mindösszesen 9
település nagyobb 100 000 lakosnál. A magyar
önkormányzatok tipikusan kicsik, hiszen az átlagos népességszámuk 3153 fő, ami a vidéki települések esetében már csupán 2630. A 3177 települési önkormányzatból összességében 1600,
mintegy a fele tagja a TÖOSZ-nak, melyek teljes egészében leképezik az ország településeinek szerkezetét.
Az önkormányzati reformmal kapcsolatos elvárásokról beszélt a MÖSZ főtitkára,
Fábián Zsolt. A francia reformról Michel
Billout után kifejtette álláspontját – főként
a várható negatívumokra összpontosítva –
Antonie Homé, Wittenheim polgármestere,
a Francia Kisvárosok Szövetsége pénzügyi
bizottságának elnöke is. Véleménye szerint
a reform a kisebb településeket sújtja majd,
márpedig Franciaországban 32 ezer 2000
lakos alatti település van. Ha csökkenteni
akarják az iparűzési adót, akkor a személyi
jövedelemadók emelésére lesz szükség, a
különbözetet pedig az állampolgárok, családok fogják megfizetni. Vagyis a települések viselik annak terheit, amit az állam már
nem tud ellátni. Félő tehát, hogy bizonyos
közösségek teljesen eladósodnak. Végezetül javaslatait összegezte, mondván: a német modellt kellene követni, azaz meg kel-
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lene vizsgálni a községek gazdasági erejét,
pénzügyi helyzetét, s állami pénzeszközökkel segíteni a kiegyenlítődést, mérsékelni
a kirívó különbségeket. Jean-Paul Bachy a
Champagne–Ardenne Régió elnöke a bajok
gyökerét abban látja, hogy az állam teljesen eladósodott, s hiányzik a megyék megfelelő kezelése is. Nekünk pedig azt ajánlotta, hogy az átalakításokra meg kell adni
azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy a
rendszerek reformja megfelelő alapossággal történjen meg. Ha egy folyamat az egyik
országban évtizedek alatt zajlik le, míg a másikban néhány hónap alatt, nem biztos, hogy
a gyorsabb a hatékonyabb. Olyan horderejű változásokról van ugyanis szó, amelyek
stabilitása csak akkor biztosítható, ha minden alrendszert fokozatosan és szisztematikusan alakítunk át, s a finomhangolásra
is szánunk kellő időt. Csak így valósulhatnak meg azok a célok, amelyek jobban működő, hatékonyabb, átgondoltabb közigazgatást, közszolgáltatásokat ígérnek. Vagyis:
ne siessünk, nehogy az új rendszer rosszabb
legyen, mint amilyen a régi volt.
A konferencia végén Nicole Feidt elnök bemutatta a Francia Polgármesterek Szövetségét
(AMF) – melynek több mint 34 ezer település
a tagja és külön titkársága van –, s bemutatkozott két nemzetközi önkormányzati szövetség: a Középszintű Önkormányzatok Európai
Konföderációja, valamint a TÖOSZ-t is tagjai között tudó Európai Unió Kisvárosainak
Szövetsége. 
◆

első önkormányzati közéleti hírportál
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Deklaráció a kisvárosokért
Szerkesztette: Keil Szilvia, a TÖOSZ környezetvédelmi titkára

Az uniós döntéshozóknak ajánljuk

Az Európai Unió kisvárosai, valamint az őket képviselő szövetségek a 2007-es bordeaux-i, a 2008-as budapesti, a 2009-es rheinei és a 2010-es bukaresti találkozókat
követően 2011-ben elhatározták, hogy a meglévő kapcsolatokat intézményesítve
létrehozzák az Európai Unió Kisvárosainak Szövetségét, mely az unió kisvárosait
kívánja képviselni az uniós intézmények előtt, valamint támogatni akarja az európai integrációt az információk és a legjobb gyakorlatok eljuttatásán keresztül.
Az olaszországi Riva del Gardában megrendezett ötödik konferencián (2011. június 29–30.)
a tagszövetségek elfogadtak egy közös nyilatkozatot, amelyet tudomására kívánnak hozni
az Európai Unió intézményeinek, valamint az
európai városok összes megválasztott tisztségviselőjének és polgárának. A TÖOSZ által is támogatott és aláírt deklaráció három
témában nyilatkozik a kisvárosok érdekeinek
védelmében: területi kormányzás, kohéziós
politika és környezetvédelem.
Az Európai Unió Kisvárosainak Szövetsége úgy véli, hogy a városi és vidéki területek
egyre növekvő mértékű interakciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek új kormányzási
modell kialakítását teszik elengedhetetlenné.
Szükséges, hogy minden európai jogalkotási
javaslathoz területi vizsgálat kapcsolódjon, a
javaslatok nemzeti, regionális és infraregionális (NUTS 3 szintű) hatásainak megismerése érdekében. Nélkülözhetetlenek a regionális tervezési stratégiák, amelyek a vidéki
és városi területek együttes fejődéséről gondoskodnak.
Minthogy a helyi önkormányzatok a politikák megvalósításának első vonalában állnak, különösen fontos a helyi képviselők bekapcsolása az európai döntéshozatalba – már
a folyamatok elejétől.

A hatékony és jó minőségű közszolgáltatásokhoz, valamint a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődéshez rendkívül fontos az önkormányzatok közötti együttműködések erősítése.
A középszintnek és a települési önkormányzatoknak pedig együttesen kell képviselniük a helyi politikai közösséget; összefogva a
különféle szintek egymásnak megfelelő intézményeit a jobb koordináció és a különféle közigazgatási szintek közötti gyümölcsözőbb együttműködés érdekében.
A kisvárosok beruházásai gyakran függnek
az Európai Unió forrásaitól, ezért az Európai
Unió Kisvárosainak Szövetsége úgy véli, hogy
az unió kohéziós politikájának – amely az EU
szolidaritásának kifejeződése a legsebezhetőbb populációk és területek iránt – továbbra
is prioritásnak kell maradnia az európai politikán belül. Szükséges tehát a kohéziós politikához elegendő pénzügyi forrás elkülönítése,
a források egyértelmű azonosítása, valamint
az európai alapok igazságosabb elosztása. Az
alapoknak nem csak a nagyvárosi területeket
kell megcéloznia.
Európa kisvárosai a gazdasági, szociális, demográfiai és környezeti viszonyok széles skáláját mutatják be. Az Európai Bizottságnak
az infraregionális tervezései során mindezeket számításba kell vennie. Miként nélkülöz-
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hetetlen a különféle stratégiák uniós szintű
harmonizálása is, annak érdekében, hogy elkerüljék területi szinteken az ellentmondások felbukkanását.
A „fenntartható szociális piacgazdaság” létrehozása érdekében az Európai Uniónak meg
kell erősítenie saját környezetvédelmi politikájának koordinációját, és rá kell bírnia a
nemzeti és regionális hatóságokat arra, hogy
a közpolitikák kialakításának folyamatába minél inkább bevonják a helyi önkormányzatokat. Ez csak úgy lehetséges, ha az EU bővíti a
kistelepüléseknek szóló információkat ezeknek a politikáknak a bevezetéséről. A Strukturális Alapokat is a helyi önkormányzatok
szükségleteihez kell igazítani.
Annak érdekében, hogy az unió az energiatermelés piacán közép- és hosszú távon
versenyképes növekedést tudjon felmutatni,
s megalapozza a klímavédelmi célkitűzéseit,
ki kell aknáznia a helyi energiatermelés lehetőségeit, és támogatnia kell a megújuló energiaforrások hasznosítását.
Európában a vízszolgáltatás szervezetrendszerének működtetése leginkább a települési szinten történik, ezért az Európai Uniónak
technikai és pénzügyi segítséget is kell nyújtania a helyi önkormányzatoknak a hatékony
vízfelhasználást, a minőségi és átlátható szolgáltatást nyújtó befektetéseikhez.
Az EU egyik legnagyobb problémája a hulladéklerakók ügye, különösen Kelet-Európában.
A hulladékok újrahasznosításában azonban
csak a környezetbarát és gazdaságos módszerek alkalmazása támogatható.
Az aláíró szövetségek – köztük a TÖOSZ
is – azzal a céllal ajánlják a deklarációt az európai intézmények figyelmébe, hogy segítsék
egy konstruktív párbeszéd kialakulását az Európai Unió területeinek fenntartható és igazságos fejlődése érdekében.
◆
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Fellendítheti-e a helyi pénz
a helyi gazdaságot?

kítható helyi pénzes elszámolásra. A kedvezménykártyák csak a pénzáramlásból adnak
egy kis morzsát kedvezményként, ami hathat
ösztönzésként, a helyi pénz viszont a pénz
áramlásának az útját képes szabályozni, hogy
az helyben maradjon, és ott költsék el.

A helyi pénzt, a közösségi pénzt a gazdaságilag stabilan élő, illetve a fejlődő országokban használják elsősorban, s egyes országokban már sok száz éve ennek segítségével számolják fel a gazdasági válságokat. Alábbi írásunkat egy Vezér-Szörényi
Lászlóval, a Frankfurtban működő Német Kormányzati Bank főkönyvi tanácsadójával megjelent korábbi interjú felhasználásával készítettük.

A fent említett fejlődő országok –Uruguay, Brazília, Argentína – elég bátrak voltak ahhoz, hogy
felvegyék a harcot a globális gazdasági versen�nyel, és felpörgessék saját belső gazdaságukat.
Brazília pedig mára jelentős szerepet tölt be a
globális tőkepiacon is. Ezek az országok öt év
múlva a világ jóléti államai lesznek a megváltozott korszellem miatt, miközben más, most
még jóléti országnak nevezett államok be fognak csődölni, mint például az USA.
A helyi pénzek bevezetése után egy-egy település általában az éves költségvetésének a
20-30 százalékát tudja megtakarítani optimálisan. Amikor pedig a helyi pénzekkel sikerül
fellendíteni a helyi gazdaságot, és az stabilan
munkád ad az embereknek, továbbá az önkormányzati vállalások is folyamatosan teljesülnek, akkor a 2014-es választási győzelem is garantált lehet.
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A helyi pénz tényleg valódi megoldás?

Miért erős a svájci frank?

A helyi pénz lényege a körön belüli fogyasztás,
ami tartósan garantálja a helyi munkahelyek
megtartását. A tudatos pénzköltési szokások
hiányában csak a helyi pénz képes biztosítani a pénzbőséget egy településnek, régiónak,
országnak (pl. Svájc, Németország, Uruguay,
Brazília, Argentína), hiszen a körön kívül nem
lehet ezt a pénzt elkölteni. Ráadásul ebből a
pénzből, illetve pénzhelyettesítőből mindig
éppen annyi van a körön belül, amennyire
ott a gazdaság szereplőinek valóban szükségük is van a helyi gazdaság működéséhez. Ott
viszont, ahol nem használnak helyi vagy közösségi pénzeket, ott a globális gazdaság versenyében a helyi vállalkozónak nagy versenyhátránya van (pl. Görögország, Olaszország,
Spanyolország, Portugália). Ezért érdemes
foglalkozni a témával, hogy a lokális magyar
gazdaság is újra felépüljön és fellendülhessen,
amit szépen lassan közösen leépítettünk az elmúlt évek folyamán. Ha sikerül az embereknek
megérteniük, miért előnyös, ha a helyi pénzeket csak helyben, körön belül lehet elkölteni,
akkor ez a pénz újra munkát teremthet az ott
élő emberek tízezreinek is, hiszen kizárjuk vele a manipulált munkaerőexportot.

Az 1930-as években óriási gazdasági válság
söpört végig a világon. A svájci gazdák és vállalkozók összefogtak, hogy megoldást találjanak a súlyos pénzhiányra. Létrehozták az
egymás közötti barter elszámolást, ezt később elnevezték WIR-nek, ami a Wirtschaftsring szó rövidítése, és gazdasági kört jelent. A
rendszer már több mint 70 éve stabilan működik, és ma már a WIR önálló belső devizának számít Svájcban a frank mellett. Bebizonyították, hogy a 2008-as pénzügyi válság
többek közt éppen a WIR miatt nem rengette meg Svájcban a belső gazdaságot, és a mai
svájci frank erősödése mögött is igen jelentős szerepe van a WIR által generált nemzetgazdasági eredményeknek. Nekünk pedig semmi mást nem kell tennünk, mint egy
ilyen stabilan működő helyi pénzrendszert
lemásolnunk, és adaptálnunk a helyi sajátosságokra.
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A helyi pénz nem kedvezménykártya
Sok települési önkormányzat indított el helyi kedvezménykártyákat, ám ezek nem igazi megoldások. Ha viszont létezik már ilyen
megoldás, akkor esetenként könnyen átala-
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Megéri-e foglalkozni vele?

Mi kell a helyi pénz bevezetéshez?
Elsősorban a felelősség maximális felvállalása
az ügy érdekében. Továbbá erős, kitartó szándék, és összefogás a környező településekkel,
mert önállóan egy kisebb önkormányzat ezt
nem tudja megoldani. Az ideális indulási létszám körülbelül 50 000 fő. Az informatikai
háttér pedig esetenként egyszerűen adaptálható, például a helyi takarékszövetkezet segítségével. A költségek relatívak, lehetőség
van akár integrálódni is egy már működő
közösségi rendszerhez. Bővebb információ a
www.penzvilag.info oldalon található. (X)

Együttműködés
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Párbeszéd az önkormányzatokkal
A TÖOSZ, a Duna Településszövetség és a Budapesti Corvinus Egyetem szeptember 22-én
országos konferenciát rendez az önkormányzati kommunikációról, melyen sor kerül a
Példát átadó gyakorlatok pályázatának prezentációs döntőjére is.
A konferenciát köszönti Mészáros Tamás,
a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke. Előadást
tart Pintér Sándor belügyminiszter az önkormányzati reform aktuális helyzetéről,
Kovács Zoltán államtitkár a kormányzati
és az önkormányzati kommunikáció ellentmondásairól beszél (felkérés alatt). Ilonszki Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az MTA doktora bemutatja a
Hatékony állam, szakértő közigazgatás,
regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért című TÁMOP alprojekt (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005) eredményeit, Zongor Gábor, a konferencia levező
elnöke pedig beszámol a Példát átadó gyakorlatok pályázatáról, s beszél a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok múltjáról és
jövőjéről. Ezután következik a prezentációs verseny, amelyen a beérkezett önkormányzati pályázatokból a legesélyesebbek
képviselői mutatkoznak be két témakörben:
lakóhelyhez kötődés, illetve a helyi önkormányzati kommunikáció.
A bemutatók után az Irányító Bizottság (tagjai a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a TÖOSZ, a Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium, a Budapesti Corvinus Egyetem,
Európa Tanács Szakértői Központja) dönt a
díjazottakról.
A délután a szekcióüléseké lesz, amelyeket
a záró plenáris ülés és a szekcióvezetők ös�szefoglalói követnek, majd az Európa Tanács
képviselője tart előadást.
A konferencia végén átadják a legjobb
prezentációkért járó egy-egy millió forintos díjat, ezt követően adják át a TÖOSZ
Köllner Ferenc-emlékdíját és a Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok díjait.

tervezett Szekciók

➊ A legjobb önkormányzati gyakorlatok megvitatása, hatékony polgármesteri
kommunikáció, a polgármester képzésének lehetőségei.
Szekcióvezető: Boda Boglárka, a Polgármester Akadémia szakmai vezetője
A szekcióban a települési színtereken folyó kommunikáció módszereiről és stratégiáiról lesz szó és olyan képzési programokról,
amelyek a döntéshozók kommunikációs tevékenységét segíthetik.
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Bajnok Andrea, a BCE Közigazgatás-tudományi Karának és a TÖOSZ Polgármester Akadémiájának oktatója a települési
színtereken aktivizálható kommunikációs
stratégiákról tart előadást, melyek meghatározzák az önkormányzás kommunikatív állapotát, ami jól mutatja az adott
településre jellemző társadalmi részvétel mértékét.
Belényesi Emese, PhD egyetemi adjunktus
BCE KIK (TÁMOP kutatás alapján): a hatékony közszolgálati kommunikációról beszél.
Érinti azt a kérdést is, hogy hogyan jutnak
az önkormányzatok azon tudás birtokába,
amely lehetővé teszi a hatékony kommunikáció kialakítását.
Az önkormányzati képzések esetében
két szintről kell szólni. A hivatali szinten a
köztisztviselők számára elsősorban a közigazgatási képzések, továbbképzések rendszere nyújtja a tudás forrását ügyintézőknek és vezetőknek.
A másik a politikai szint, ahol a polgármester és helyettese(i), illetve a képviselők számára szükséges tudás megszerzésének lehetőségéről beszélünk.
Utóbbira jó példa a TÖOSZ néhány sikeres képzési programja, amelyek jelentős visszhangra találtak hazai és külföldi
szakmai körökben, de más hazai kezdeményezések – mint például a BCE ÁTI szakirányú továbbképzése – is sikereseknek
mutatkoznak.
Iványiné Szabó Andrea, a Polgármester Akadémia trénere az önkormányzati vezetők kommunikációs ismereteinek
elmélyítéséről, az interaktív tréningek
szerepéről beszél, valamint a hatékony
időgazdálkodásról, a nyilvános közszereplésről, s az önkormányzatok jelentőségéről.
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➋ Duna menti összefogás: az
önkormányzatok hálózatosodásában rejlő erők, jó gyakorlatok, a
Datourway projekt bemutatása.
Szekcióvezető: Nagy Gáborné, a
TÖOSZ volt társelnöke, a Duna Településszövetség (DTSZ) alelnöke. Felvezetőjében ismerteti a Duna menti ös�szefogás témáját, aminek aktualitást ad
az Európai Unió által elfogadott Duna
Régió Stratégia, mely 14 ország sok millió lakosát érintő elképzelés.
Majorné Vén Marianna, a VÁTI Nonprofit Kft. képviselője ismerteti a jelenleg hét ország együttműködésével zajló
EU-s projektet, a DATOURWAY programot és annak várható eredményeit.
(Részletes ismertetés a 29. oldalon.)
Tamá s Ág ne s proj ektmenedzser a DTSZ feladatairól beszél a
DATOURWAY projektben.
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➌ Új médiaeszközök alkalmazása
az önkormányzati kommunikációban
és a helyi nyilvánosságban.
Szekcióvezetők: Herendy Csilla, Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa
és Csiky Ildikó, a TÖOSZ kommunikációs vezetője, a TÖOSZ ÖNkormányzat
című folyóiratának főszerkesztője
Simon Izabella politológus PhD
hallgató és kommunikációval foglalkozó médiaszakértő előadásában
a TÁMOP-os kutatás alapján három
település (Cegléd, Biatorbágy és Vác)
jó gyakorlatait mutatja be. Helyi példákon keresztül szemlélteti, kik és
hogyan irányítják az önkormányzat
megszólalásait, milyen gyakorlatok
vannak ma, milyen trendek érvénye-
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sülnek a helyi nyilvánosság, helyi média, helyi kommunikáció terén.
Herendy Csilla, a BCE Közigazgatás-tudományi Karának adjunktusa
előadásában az online eszközök növekvő szerepéről beszél a közigazgatásban. Arról, hogy egy átgondoltan
szerkesztett, friss információkkal ellátott weboldal segítségével egyszerűbben és sikeresebben tud a település kommunikálni a helyi lakossággal.
Már érkezésük előtt segíthet a turistáknak, valamint gazdasági előnyeit
bemutatva potenciális befektetőket
is csalogathat. A települések jó része
mégsem használja ki az online kommunikációban rejlő lehetőségeket. A
weboldalaik sokszor elavultak, nehezen használhatóak, bonyolult a felépítésük, vagy nélkülözik a kötelező tartalmi elemeket, emellett nincsenek
tekintettel a célcsoportok információs és egyéb igényeire. Azon települések száma pedig egyenesen elenyésző, amelyek kihasználják a webkettes
kommunikációs lehetőségeket, és például Facebook page-et tartanak fenn
a kommunikáció elősegítésére, PR-tevékenység támogatására.

➍ Külföldi önkormányzati kommunikációs gyakorlatok bemutatása, megvitatása.
Szekcióvezető: Jenei Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem a TÁMOP-os kutatás alapján.
Előadók: Sylvia Ivanova, az Európa
Tanács Szakértői Központjának képviselője, Pallai Katalin, az Európa Tanács szakértője.
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Ebben a szekcióban – a délelőtt ismertetett Legjobb Gyakorlatokhoz kapcsolódó – külföldi önkormányzati gyakorlatokat ismertetnek az előadók.
A szekció második részében – interaktív helyzetben – a résztvevők kifejthetik és egyeztethetik álláspontjukat a
bemutatott eszközökkel, gyakorlatokkal kapcsolatban, és megfogalmazhatják, mely megoldásokat tartják az eltérő
kulturális, társadalmi, gazdasági környezettől függetlenül adaptálhatónak. A beszélgetésben arra a kérdésre is érdemes
választ keresni, hogy a délelőtt megismert gyakorlatokat mennyiben lehetne
a külföldi példák alapján továbbgondolni, és esetleg továbbfejleszteni.
A konferencia részvételi díja (tartalmazza a konferenciaanyagokat, az egész
napi ellátást – kávészünetek, ebéd és állófogadás – a parkolási díj kivételével):
✔ TÖOSZ-tag önkormányzatok képviselői számára ingyenes, ám előzetes
regisztrációhoz kötött.
✔ nem TÖOSZ-tag önkormányzatok képviselőinek 10 000 Ft/fő, előzetes regisztrációhoz kötött
✔ gazdálkodó szervezetek képviselői számára 20 000 Ft/fő, előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálhat a következő e-mail
címre küldött levélben (név, beosztás,
cím, telefonszám, e-mail cím, fax-szám,
számlázási cím, postai cím megadásával): palyazat@toosz.hu.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
A jelentkezőket az érkezési sorrendben regisztráljuk. A férőhelyek száma
korlátozott.
◆

Datourway

Együttműködés

A Duna mente fenntartható fejlődésének
nemzetközi stratégiája
Magyar kezdeményezésre indult a transznacionális
munka előkészítése 2008-ban. A Délkelet-európai
Együttműködési Programhoz (SEE) benyújtott javaslat elfogadása nyomán 2009 tavaszán vette hivatalos kezdetét az Európai Unió és a nemzeti kormányok támogatásával megvalósuló DATOURWAY
projekt: 2012-ig a hét Duna menti ország szakemberei, magyar vezetéssel, tárják fel a Duna térség turisztikai adottságait, közös adatbázist hoznak létre,
valamint stratégiát és mintaprojekteket dolgoznak
ki a térség turisztikai fejlesztésére. A Duna mente
turisztikai adottságai páratlanok, a lehetőségek optimális hasznosítását korlátozzák a határokon átnyúló
ökológiai és környezeti károk és szennyezések, valamint a táj és a települések eltérő terhelhetősége.
Problémát jelentenek a megközelíthetőség, a turisztikai infrastruktúra hiányosságai és a rurális térségek
lakosságának alacsony életszínvonala.
A Duna menti önkormányzatok turisztikai
együttműködéséhez közös turizmusfejlesztési stratégiára van szükség. A sokszínű funkciók nemzetközileg is összehangolt turisztikai fejlesztésére
partnerség jött létre hét ország (Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország
és Olaszország) 16 intézményének részvételével a
Délkelet-európai Transznacionális Területi Együttműködési program keretében. A projekt teljes körű vezetéséért és megvalósításáért a VÁTI Nonprofit Kft. felel mint vezetőpartner.

Önkormányzatok, figyelem!
Az elmúlt évtizedekben szervezett tanácskozáson, fórumon, alakuló szervezetek ülésein minden
Duna menti település vezetője kifejezte támogató
szándékát, és nagyon fontosnak tartotta az összefogást és az együttműködést a Duna régióban, de a

települések számára kézzelfogható, hasznosítható
eredmény nagyon kevés született. Most itt a lehetőség, hogy minden önkormányzat részesüljön a
DATOURWAY eredményeiből, szabadon hozzáférjen adatbázisához, de saját adatait is feltehesse.
Ez az új turisztikai weboldal (www.datourway.eu)
szolgál mindenkit, akár turisztikai célpontot keres,
akár elemző dokumentumokkal kíván ismerkedni,
akár befektetési lehetőségeket keres.
Ennek az információs rendszernek célja, hogy
egy ökológiailag is életképes turizmus stratégia, működési lehetőségeit segítse megteremteni. A gyönyörű táji adottságok, a városi-falusi turizmus kapcsolódási pontjai, a turisztikai
információk nemzetközi terjesztése, valamint a
Duna-parti önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások pozitív hatással lesznek a gazdasági
fellendülésre is. Létrejöhet a Duna mentén egy
úgynevezett Zöldút hálózat, amely összefüggő
útvonalat jelent a nem motorizált (gyalogos, kerékpáros, evezős) turisták számára a látnivalók
és szolgáltatások felfűzésével.
A projektben való részvétel erősítheti a települések közötti együttműködést: például mellékág-rehabilitáció, kikötők létesítése, kiránduló helyek, kulturális rendezvények összehangolása stb.

Mintaprojektek
A projekt fő célja: hozzájárulni a Duna mente
fenntartható területfejlesztéséhez, közös turisztikai stratégia megfogalmazásával, valamint különféle speciális térség típusokra vonatkozó mintaprojektek kidolgozásával. Ilyenek például:
• a környezeti állapot és az életminőség javítása a nemzetközi együttműködés eszközeivel (Rácalmási mintaprojekt);
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• a vidéki-városi települések közötti munkamegosztás összehangolása, kiegyenlítése,
potenciális fejlődési erőforrások feltárása;
• a helyi gazdasági kondíciók javítása a turizmus fejlesztésével, kiemelten a rurális térségekben (Kisapostagi kikötő);
• tapasztalatcsere a turizmusfejlesztés tervezésében, valamint új, átlátható megközelítések, módszerek kialakítása;
• a települési funkciók, a turisztikai tevékenységek
és az infrastruktúra összhangjának megteremtése
(Dunaföldvári Vár és odavezető utak felújítása);
• a magántőke és a közpénzek koordinálása a fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében;
• a Duna kulturális összekötő szerepének
növelése a tradicionális kapcsolatok helyreállításával (Dunamenti Folklór fesztivál);
• a táj és a települések eltartó képességének feltárása;
• a jó gyakorlatok és eredmények hasznosítása (TÖOSZ know-how átvétele);
A mintaprojekt több, egymással összefüggő
tevékenység megvalósításával segíti a kitűzött
célok elérését. A turizmusfejlesztési stratégia kidolgozásához pozitív példát mutat, mely alkalmas további területpolitikai ajánlások megfogalmazására. Szervesen beépül egy hozzáférhető
vonzerőleltár és turisztikai információs adatbázisba (például a Duna dunaföldvári szakaszának adottságairól, idegenforgalmi lehetőségeiről és szolgáltatásairól, a település kínálatáról).
A Duna Településszövetség (DTSZ) alapja egy
széles körű partnerséget tömörítő Duna menti hálózat létrehozásának is, amelybe a turisztikai vállalkozások, civil szervezetek, szövetségek, önkormányzatok kapnak meghívást. ◆
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Új TÖOSZ-tagok*

Együttműködés
Település

Lakos
Polgármester
Bács-Kiskun megye
Újsolt
180 Pintér Sándor János
Baranya megye
Gödre
981 Gelencsér Gábor
Kistapolca
209 Ambrus Lajosné
Olasz
638 Tóth Gabriella
Siklósnagyfalu
438 Kosztics József
Szágy
156 Zima István
Békés megye
Lőkösháza
1 908 Szűcsné Gergely Györgyi
Magyarbánhegyes
2 460 Sódarné Varga Gyöngyi
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsodivánka
744 Bogdán József
Igrici
1 318 Kislászló Csaba
Fejér megye
Csákvár
5 282 Katonáné Venguszt Beatrix
Nadap
528 Wagner Péter
Győr-Moson-Sopron
Mosonudvar
467 Rinczki Lajos András
Jász-Nagykun-Szolnok
Tiszasas
1 122 Gyói Gábor
Nógrád megye
Buják
2 211 Kodák Csaba
Rákóczibánya
660 Bencsik Ernő
Pest megye
Sóskút
3 098 König Ferenc
Somogy megye
Gyékényes
1 040 Kisiván István
Mosdós
1 018 Keresztes József
Porrog
254 Merőtey Katalin
Siófok
24 855 Balázs Árpád
Vése
766 Bertók László
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Csegöld
669 Tarcza György
Kékcse
1 638 Szekeres Katalin
Zala megye
Keménfa
99 Könczöl György Gábor
Sümegcsehi
671 Farkas Zsolt
Teskánd
1 131 Tóth István Jánosné

Testvértelepülések
kongresszusa

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa
(CEMR) – melynek a szövetségeiken keresztül a magyar önkormányzatok is tagjai – kongresszust szervez szeptember 29.
és október 1. között a Lengyel Városszövetséggel és Rybnik városával együtt a testvér-települési kapcsolatokról az Európai
Unió lengyel elnöksége keretében.
A Rybnik-i Kongresszus az Európa a polgárokért elnevezésű program legnagyobb
éves eseménye, megrendezését az Európai
Bizottság pénzügyi támogatásban részesíti. Célja, hogy több mint 300 európai döntéshozó részvételével megvitassák Európa
jövőjét, annak hatását az állampolgárokra,
a településeik közötti partnerségekre, valamint az Európa a polgárokért program
alakulására, és kicseréljék egymással tapasztalataikat. A korábbi testvér-települési kongresszusok (különösen a 2007-es rodoszi, amelyen a TÖOSZ Alsómocsoládról
érkezett képviselője is előadást tartott) jelentős hatással voltak a testvér-települési
mozgalom fejlődésére, és nagymértékben
hozzájárultak a jelenlegi Európa a polgá-

* 2010. október 3-a után csatlakozottak
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rokért program sikeréhez. Ebben az évben
a CEMR szélesebb körben szervezett konzultációt a programról és magáról a témáról, hiszen a CEMR őszi kongresszusát három regionális konferencia is megelőzte.
Ezek közül 2010 őszén hazánk is részt vett
a kölni konferencián, Dietz Ferenc (Szentendre polgármestere, a TÖOSZ jelenlegi
társelnöke) és Basky András (Lajosmizse
polgármestere, jelenleg a TÖOSZ Bács-Kiskun megyei tagozatvezetője) konstruktív javaslataikkal járultak hozzá a testvérvárosi
mozgalom értékeléséhez.
Érdemes részt venni a kongresszuson,
hiszen az EU valamennyi tagállamából érkeznek oda önkormányzati szakemberek, és
amennyiben egy országból sikerül legalább
25 fős delegációt szervezni, tolmácsolást
is biztosítanak az adott nyelven!
Regisztrálhat közvetlenül a kongresszus
honlapján (www.rybnik2011.eu) és jelezze
részvételét egyidejűleg az önkormányzati
szövetségek közös nemzetközi ügyeinek kezelésével megbízott TÖOSZ Titkárságnak
is (sabjan@toosz.hu).

ÁSZ-ellenőrzés

Rendszerproblémákkal
küszködnek az önkormányzatok
Szerző és fotó: Dányi László újságíró

Első sarkalatos törvényként fogadta el az Országgyűlés június 20-i ülésén az
Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslatot. Az ÁSZ Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóságának Önkormányzati Rendszert Ellenőrző Főcsoportja még abban a hónapban elkészítette jelentését a helyi önkormányzatok
fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzéséről.
Az ellenőrzés a fejlesztési célú támogatási rendszerének irányításában részt vevő Belügyminisztériumra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra,
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumra, a Nemzetgazdasági Minisztériumra terjedt ki, valamint a
helyszíni ellenőrzésre kiválasztott két regionális fejlesztési tanácsra, három többcélú kistérségi
társulásra és huszonkilenc helyi önkormányzatra. (A Magyar Köztársaság éves költségvetéseiben 2006 és 2010 között 388 milliárd forint volt
előirányozva a helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatásaira.)
Az ÁSZ a kormánynak javasolja, hogy tegyen
intézkedéseket – az uniós támogatásokra is figyelemmel – e támogatások forráskoordinációjára,
mégpedig a támogatási célok párhuzamosságának
elkerülése és átlátható támogatási rendszer létrehozása érdekében. Továbbá a nemzeti fejlesztési
miniszternek javasolja: gondoskodjon arról, hogy
csak olyan fejlesztési célú támogatásokat lehessen nyújtani, amelyhez párosul a megvalósítandó cél mérhetőségét biztosító indikátor.
Közérdekű bejelentés alapján a 2008 és 2010
között lefolytatott közbeszerzésekből mintavételi eljárással kiválasztott eljárások keretében vizsgálták a számvevők Ajka Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárásainak szabályszerűségét.

Az új stratégiával rendelkező, a munka hatékonyságát jelentős mértékben növelt Állami Számvevőszék (ÁSZ) számvevői a Fővárosi Önkormányzatnál lefolytatott költségvetési
és pénzügyi ellenőrzés során már bűncselekmények elkövetésének gyanúját megalapozó
tényeket tártak fel. A PPP konstrukcióban
megvalósított Közraktárak Projekt esetében
az ÁSZ jogi osztálya különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének, valamint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett
kísérletének gyanúja miatt tett júliusban feljelentést ismeretlen tettesek ellen az Országos Rendőr-főkapitányságon.
Domokos László, az Állami Számvevőszék
elnöke az új számvevőszéki törvény elfogadását követő első hivatalos útján szűkebb
pátriájába, Békéscsabára látogatott. A szülőfalu, Újkígyós díszpolgára a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara meghívására
tartott előadást A közpénzügyek leg főbb
őre címmel. Ezt követően lapunk munkatársa az ÁSZ önkormányzatokkal kapcsolatos feladatkörének változásairól kérdezte
az elnököt.
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– A számvevőszéket inkább tisztelik mint
ismerik az állampolgárok – bocsátotta előre
az ÁSZ elnöke –, a szervezet státusán nem
változtatott az új számvevőszéki törvény, így
az ÁSZ továbbra sem nyomozó hatóság, nem
bírságoló szervezet, hanem hivatal. Tehát csak
az esetleges szankcionálást megalapozó tényállást rögzíti, és indokolt esetben feljelentést
tesz. Büntetőfeljelentést jelenleg is az ellenőrzést folytató számvevő tesz, amit alá is ír.
– Mit tekint az ÁSZ közreműködésével megalkotott új számvevőszéki törvény legfontosabb vívmányának?
– Azt, hogy az ellenőrzött szervezet számára kötelezővé teszi az együttműködést a
számvevőkkel, amiből adódóan megszűnhet-
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nek a következmény nélküli ellenőrzések. Az
új törvény már nem megengedő előírásokat,
hanem kötelező szabályokat tartalmaz, ami
azt jelenti: biztos, hogy a közpénz felhasználásának a jövőben következményei lesznek.
Ha az ellenőrzött szervezet az ÁSZ ellenőrzése során nem teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét vagy valótlan adatot bocsát rendelkezésre, akkor a jegyző, a polgármesteri
hivatal pénzügyi vezetője, az önkormányzati intézmény gazdasági vezetője a módosított
büntető törvénykönyv szerint törvénysértés
miatt akár elzárással is büntethető lesz.
Az idén végezzük el a Fővárosi Önkormányzat, a megyei önkormányzatok és
a 23 megyei jogú város önkormányzatai
pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzését, és
egy tavalyi törvénymódosításnak köszönhetően most már a többségi önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél is folytathat vizsgálatot a számvevőszék.

A TÖOSZ 2/2000. (III. 29.) számú küldöttgyűlési szabályzatával létrehozta a szövetség alapító főtitkárának tiszteletére és
emlékére a Köllner Ferenc-emlékdíjat.
A díj alapításával és adományozásával a szövetség rendszeresen meg kíván emlékezni a
12 esztendeje elhunyt dr. Köllner Ferencről,
aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar önkormányzatiság kialakításában és hazai érdekképviseletében.
A Köllner Ferenc-emlékdíj jelenleg az önkormányzatok érdekében tevékenykedők
számára az egyik legmagasabb szintű elismerés. Az adományozás alapja a kitüntetett
személy által az önkormányzatok érdekében
tartósan végzett elismerésre méltó munka.
Az emlékdíjat minden évben a TÖOSZ elnöke nyújtja át az elnökség döntése szerint.

– Mit vár el az új jogi helyzetben az Állami Számvevőszék a helyi önkormányzatoktól?
– Léteznek egyéni felelősségek és hibák, de alapvetően rendszerproblémákkal küszködnek az önkormányzatok. Világosan meghirdettük, hogy a közszférával
megegyezően a pénzügyi helyzet alakulására helyezzük a hangsúlyt.
Kockázatokat beazonosító ellenőrzési programmal indultunk. A következő egy év legfontosabb célja, hogy a parlament és az önkormányzatok világos, testközeli képet kapjanak
az ÁSZ új önkormányzati ellenőrzési rendszeréről, majd a vagyongazdálkodási kérdésekről. Általánosságban is kockázatot jelent,
ha valahol nem szabályosan, hibás pénzügyi,
számszaki adatokat tartalmazó információkra építve működik az önkormányzat.
◆

n Módosul a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatása iránti pályázatok benyújtásának határideje. A
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság tájékoztatja a pályázókat, hogy
a Nemzetgazdasági Minisztérium által
megjelentetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő pályázat módosul.
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatásának benyújtási határideje változik: „A pályázati adatlapot egy eredeti
példányban folyamatosan, de legkésőbb
2011. szeptember 30-án 12.00 óráig lehet
benyújtani személyesen vagy postai úton
a területileg illetékes kirendeltségére.” A
szociális földprogram pályázatok beadási határideje továbbra is 2011. augusztus
5. 24:00 óra.
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Eddig 15 polgármester, illetve önkormányzati tisztségviselő és szakértő részesült ebben
a kitüntetésben: Bagyin József, Sulyok József,
Szirtes Lajos, Ott József, Kőrössy Jenő, Csalótzky György, Szabó József, Fodor Antalné,
Zongor Gábor, Dicső László, Galuska László,
Kaszai János, Warwasovszky Tihamér, Aczél
Gábor, Kökényesi József.
A Köllner Ferenc-emlékdíj adományozására a TÖOSZ-tag önkormányzatok
tisztségviselői és képviselő-testületek tagjai tehetnek indoklással ellátott javaslatot, melyet augusztus 31-ig juttathatnak el
írásban a TÖOSZ titkárságának. Az oklevélből és pénzjutalomból álló díjból évente legfeljebb kettő osztható ki. A díj adományozásáról az elnökség szeptember 6-i
ülésén dönt.
n A közmunkaprogramról egyeztettek Gyöngyöspatán. Papp Károly, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára – a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és a kormányhivatal munkatársai
jelenlétében – Gyöngyösorosziban egyeztetett a Gyöngyöspatai kistérség (Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöstarján, Nagyréde, Szücsi) településeinek polgármestereivel a
közeljövőben megvalósuló közfoglalkoztatási programokról.
Az idén összesen 7,5 milliárd forint használható
fel közmunka-mintaprogramok megvalósítására.
Heves megyén kívül Baranya, Borsod, Nógrád,
Szabolcs és Tolna megyében, összesen nyolc kistérségben indulnak mezőgazdasági, vízrendészeti,
közút-karbantartási célokkal ilyen programok.

(Belügyminisztérium Sajtóosztálya)

Közös pont

Rendészeti
közmunkaprogram ősztől
Szerző: Ónody-Molnár Dóra újságíró

Átalakította a közfoglalkoztatás rendszerét a kormány. A nagy volumenű közmunkák szervezése kikerült a települési önkormányzatok feladatköréből, ezeket a jövőben kistérségi vagy állami szinteken szervezik majd. A közmunkásnak
nem jár a minimálbér teljes összege, és naponta akár 2-3 órás utazást is vállalnia kell, ha nem akad a lakóhelyéhez közel munka. Azt is előírhatják számára,
hogy a családjától távol, állami gigaberuházásokon, hónapig konténerekben
elszállásolva dolgozzon a segélynél nem sokkal magasabb bérért.
A Fidesz-kormány hivatalba lépése után várható volt, hogy az új kabinet nem folytatja
a szocialisták közmunkaprogramját. A kormányalakítás, illetve a kormányzati átadás-átvétel időszakában Varga Mihály – akkor még
a Miniszterelnökség leendő államtitkáraként
– szekrényből kihulló csontvázakként említette az Út a munkához (UMA) közmunkaprogramot. A program csontváz-minősítése
túlzás volt – a leköszönő pénzügyminiszter,
Oszkó Péter jelezte ugyanis a Fidesz politikusainak, hogy ez a program költségvetési kockázattal jár.

Miért szállt el tavaly
a közfoglalkoztatásra szánt büdzsé?
Az UMA egyik újítása az volt, hogy az önkormányzatokat érdekeltté tette közcélú munkák szervezésében. A településen élő tartósan
munkanélküliek segélyéhez a helyi önkormányzatoknak 20 százalékkal kellett hozzájárulniuk saját forrásból, míg a munkabérhez
csak öt százalékkal. Az önkormányzatok minden kreativitásukat felhasználva igyekeztek
tehát munkát adni a korábban segélyezett,

munkaképes embereknek. Ők pedig – annak
ellenére is, hogy sokan stigmatizálónak találták a felkínált közmunkát – sorban álltak a lehetőségért. Korábban is kötelezték közmunkára a segélyre kényszerülőket, az UMA egy
másik újítása szerint a közcélú munka elvállalása lett a feltétele annak, hogy az illető egyáltalán a szociális rendszerben maradhasson.
Gyakran hivatkozott, szociológiai kutatások
által ezerszer cáfolt mondat, hogy a segélyezett munkanélküliek nem akarnak dolgozni.
A tartós munkanélkülieknek korábban járó szociális segélyt átnevezték rendelkezésre
állási támogatássá (RÁT) – az összege persze
nem változott – maradt 28 500 forint –, de
csak az volt rá jogosult, aki elvállalta a felkínált közcélú munkát. Az UMA alatt az átlagos
közcélú munka 7-10 hónapig tartott, jobbára 8 órában végezték az emberek, de előfordult a 6 órás munkavégzés is. A közműcégek
és az önkormányzatok nagyon jól jártak azzal, hogy az eladósodott embereknek segély
helyett munkabért fizettek, hiszen így azonnal érvényesíteni tudták fennálló követeléseiket. (A bírósági végrehajtásról szóló tör-
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vény tiltja, hogy szociális támogatásokból,
segélyekből tartozásokat lehessen levonni.) A
családok leggyakrabban kommunális adóhátralékot és közüzemi tartozást halmoztak fel.
Az önkormányzat azzal is jól járt, hogy a néhány hónapos foglalkoztatásból az emberek
nem kerültek vissza automatikusan a település kasszáját is terhelő RÁT-ba, mivel a munkaviszonyukkal jogosultsági időt szereztek álláskeresési segélyre. Ez a kiadás pedig már a
Munkaerő-piaci Alapot terhelte.
Azok az önkormányzatok tudtak igazán élni
az UMA adta közfoglalkoztatási lehetőségekkel, amelyek valamelyest jobb anyagi helyzetben voltak. Ott ugyanis tudtak értelmes munkát is adni a falucsinosítgatás és ároktisztogatás
mellett, alkalmazni tudták a közmunkásokat a
szociális ellátórendszerben, például szociális
asszisztensként. A rosszabb helyzetű önkormányzatok azonban képtelenek voltak értékteremtő munkát szervezni, így ott a közmun-
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ka a közterek rendben tartására korlátozódott.
Az UMA 117 milliárdos program volt, amely
azért bizonyult kockázatosnak a költségvetés
számára, mert felülről nyitott kasszája volt, a
program első évében nem korlátozták a rendelkezésre állási támogatásban részesülők számát. A következő évben azonban módosítottak
a jogszabályon: egy családban csak egy RÁT-os
lehet. Az általunk megkérdezett szakemberek
szerint az UMA egyik kedvező következménye, hogy olyanok is megjelentek RÁT-osként
a rendszerben, akik korábban nem voltak benne a szociális ellátásban, de ez szintén a költségek megugrásával járt.

Az UMA-nak befellegzett…
„A fejlődő országok tapasztalatai azt mutatják, hogy ha valahol olyan méretben építik ki
a rendszert, ahogy azt Magyarország tervezi,
az alkalmas ugyan a szegénység enyhítésére, de
nem visz vissza a munkaerőpiacra, sőt, fokozza
a jóléti rendszerre való ráutaltságot.” Ezt Köllő János közgazdász nyilatkozta az UMA-ról
két évvel ezelőtt a Magyar Narancsnak. Igaza
lett: a több hónapos közcélú munka enyhítette a szegénységet, hiszen a benne részt vevők
az év nagyobbik részében nem 28 500 forintot, hanem minimálbért kaptak. Ugyanakkor
megnövelte a rászorulók kiszolgáltatottságát,
az önkormányzattól való függését.
A Fidesz-kormány megalakulása után döntött a program átalakításáról. A tartós munkanélküliséggel kapcsolatos programokat elvették a szociális tárcától, és áthelyezték a
Nemzetgazdasági Minisztériumba, ami kétségkívül tükröz egyfajta szemléletváltást. Átnevezték a segélyt: a RÁT helyett most már
bérpótló juttatásnak nevezik (BPJ) az összegében továbbra is változatlan 28 500 forintos segélyt. Idén januártól a közmunkaprogramok költségkeretét rendkívüli mértékben
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megnyesték, a 117 milliárd forint helyett mindössze 64 milliárd áll rendelkezésre. A polgármesterek naphosszat tudnák sorolni, milyen
hatalmas elszegényedési hullámot indított
el, hogy a korábban 8 órában, 7-10 hónapig
végzett közmunka napi 4 órás, 2 hónapos
munkává olvadt. (Lásd Demonstrálók című
keretes írásunkat.) A négy órában végezhető közmunka bére ugyanis négyezer forinttal magasabb, mint a segély összege. A négy
órában végezhető munka zömmel a közterek tisztántartására korlátozódik, ennél „kreatívabb” munkákat ilyen rövid időtartamra
nemigen tudnak találni az érintetteknek a
önkormányzatok.

Vissza a történelmi gyökerekhez
Nyáron a kormány úgy döntött, kiveszi a gazdasági tárca hatóköréből a tartósan munkanélküliek ügyét, és azt meglepő fordulattal áthelyezte a Belügyminisztériumhoz. A
szociálpolitikában, szociális ügyekben jártas
szakemberek nem értették, mi köze ezeknek a
problémáknak a belügyhöz. Európában egyedülálló ugyanis, hogy szociális gondokat rendvédelmi eszközökkel próbálnának enyhíteni.
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai állam-
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titkár azonban azzal magyarázta a váratlan
lépést, hogy az új közmunkaprogramok logisztikai feladatokkal járnak, amelyekhez a
rendőrség jobban ért.
Pintér Sándor belügyminiszter a Népszabadságnak viszont azzal indokolta a váltást,
hogy „tradicionálisan a BM-nek mindig is voltak ilyen és hasonló feladatai. Például a két világháború között a különböző okok miatt talajt vesztett emberek felkarolására elindított
ONCSA-programot is az akkori BM szervezte
és működtette”. Ez a mondat arról árulkodik,
milyen történelmi gyökerekhez kíván visszanyúlni a kormány. A két világháború közötti
szociálpolitikát kutató Szikra Dorottya a Szuverén című internetes portálon június végén
publikált cikkében leírta, az 1940-ben meghirdetett Országos Nép- és Családvédelmi Alap
(ONCSA) programja milyen szorosra fűzte
a Belügyminisztérium és a helyi közigazgatás kapcsolatát. Az akkori demokratikusan
gondolkodó értelmiség a nyomor enyhítését
a „földosztásban, valamint a politikai és szociális jogok kiterjesztésében látta”. Ehelyett –
írja Szikra – az ONCSA a 300 ezer vagyontalan sokgyerekes család töredékének, 10-15
ezer családnak nyújtott lehetőséget tulajdonszerzésre (kölcsönökön keresztül), amely valódi szociális jogokat nem, csupán feltételekhez
kötött alkalmi segítséget nyújtott. A rászorulókat szoros kontroll alá vették, például szociális nővérek ellenőrizték, hogy a hatalomnak tetsző életmódot folytatnak-e.

Minden egy irányba tart
Januártól a kormány a bérpótló juttatás feltételéül szabta a 30 nap kötelezően munkában töltött időt. Világossá vált az is, hogy a már törvényesen korengedménnyel nyugdíjba vonult
rendvédelmi dolgozókat újra a munkaerőpiacra akarják lökni, ugyanis a tervek szerint vissza-

Közös pont

XIX. századi munkamódszer, éhbérért
A közmunkáért közmunkabér jár, amelynek
pontos összegét még nem lehet tudni. Pintér
Sándor 57 ezer forintról beszél, tehát kevesebb
lesz, mint a minimálbér és több mint a segély.
Valószínű, hogy nem is nyolc, hanem hat órát,
vagy ennél is kevesebbet kell majd dolgozni a
gigaberuházásokon. Ezzel kétszeresen is ösztönözni akarják a közmunkásokat: érje meg a
közmunka, hiszen többet keres vele, mint a segéllyel, de ne érje meg annyira, hogy csökkentse az illető „elhelyezkedési hajlandóságát”. Ez a
XIX. századra jellemző, úgynevezett kevésbé
választhatóság elve, aminek akkor az volt a célja, hogy annyira nyomorult, megalázó körülményeket teremtettek az ínségmunkában és a

dologházakban, hogy a rászoruló inkább kiszállt
és megpróbált másképpen boldogulni. Könnyen
elképzelhető, hogy ez nem is titkolt célja a hamarosan megvalósuló közmunkaprogramnak. Erre utal Pintér Sándornak az a mondata: „Senkit
nem fogunk erőszakkal közmunkára kényszeríteni. Vagyis: akiknek nem tetszenek a «konténerekből vagy más, könnyűszerkezetes megoldásokkal
kialakított, kulturált ideiglenes szálláshelyek»
(idézet Pintér Sándortól), és elégedetlenek az
éhbérrel, repülnek a szociális ellátásból”.

Milyen munkákról van szó?
A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom közzétett egy munkaanyagot, amelyből kirajzolódik, hol ér össze a kormánynak a
nyugdíjas rendőrök visszahívásával kapcsolatos terve és a közmunkatáborok létrehozásának törvényben rögzített lehetősége. A munkaanyag konkrét elképzeléseket tartalmaz,
amelyeket azóta sem cáfoltak. Tehát: 2012-től
százezer közmunkás gigantikus állami beruházásokon kezdi meg a munkát.
Debrecenben sportstadion épül négyezer
közmunkással, akik – az érdekvédők cikke
szerint – kizárólag Északkelet-magyarországi
és a központi régiókból érkezhetnek. A Beregi-víztározó megépítéséhez nyolcezer embert
foglalkoztatnának, a kulcsi löszfal megerősítésére kétezer kétszáz közmunkás kellene. Tartósan munka nélkül élőkkel építtetnék meg a Római-fürdő gátját és a Szolnok–Csongrád közötti
Tisza-szakasz gátjait. Emellett főútvonalak felújítása, erdősítések szerepelnek a tervekben. A
munka minősége és értéke nem lényeges: Orbán Viktor kormányfő szerint ugyanis nem kell
mindenhez XXI. századi technikát alkalmazni.
Nincs szükség gépekre, elég a szorgos munkáskéz. Hogy teljes legyen a kép, érdemes felidézni azt a megállapodást, amelyet Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke
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Azon a napon, amikor a képviselők Pintér Sándor
közmunkaprogramjáról szavaztak, a Magyar Szegénységellenes Hálózat önkéntesei tiltakozásukat
fejezték ki a Parlament épülete előtt a készülő közmunkaprogram és a szegénység továbbmélyüléséhez vezető segélyezési gyakorlat ellen. Egy nyíregyházi nő is eljött demonstrálni. Három gyereket
nevel 76 ezer forintból. Ez a családi pótlékból és a
gyermeknevelési támogatásból jön össze.
– A lakbérem 7 ezer, a villany 11 ezer, 5200 forintért
töltöm a gázpalackot, a vízre 4 ezret fizetek. Semmi
sem marad, ismerősökhöz rohangálok, hogy segítsenek ki. Krumplit krumplival eszünk, húst alig látunk. Bolti eladó a szakmám, de nem vesznek fel sehová, mert cigány vagyok. De én bármit elvégeznék. Tavaly még jutott
8 órában közmunka, 30 emberből 11-et vettek fel, és csak 2
nőt. Én köztük voltam, nyáron kapáltam a hőségben, télen
hánytam a havat, nem érdekelt más, csak az, hogy fizessenek. De most nincs semmi. Az emberek mindent elvállalnának, én még olyannal nem találkoztam, aki visszautasított volna munkát.
– Nekem három szakmám van, de sehová sem vesznek fel – ez már egy másik asszony története. Azt mondja, tavaly még volt közmunka, 6-7 hónapig tudott 8
órában minimálbérérért dolgozni, igaz, csak az utcát
seperte, mert jellemzően „romáknak csak az jutott”.
Most 4 órában, 32 ezer forintért söpröm az utcát. En�nyiből próbálom egyedül eltartani a kislányomat, akit
nem tudtam beíratni abba az iskolába, ahová felvették.
Kellett volna diákigazolványra, formaruhára, utazásra
pénz, de nem tudtam kifizetni. Még csak fel sem tudtam hívni az iskolát, hogy nem megyünk el a beiratkozásra, mert telefonálni sem volt pénzem.

Demonstrálók

menőlegesen módosítják a korai nyugdíjazással
kapcsolatos jogszabályokat. Június elején került
fel a parlament honlapjára a belügyminiszter
közmunkatervezete, amelyet azóta már megszavaztak a képviselők. A jogszabály úgy szól,
ha valaki a szociális rendszerben akar maradni,
akkor nem lehet visszautasítani a közmunkát.
Újra átkeresztelték a 28 500 forintos segélyt, a
bérpótló juttatást: szeptembertől már foglalkoztatást helyettesítő juttatásnak hívják. A felkínált
lehetőséget iskolai végzettségtől függetlenül el
kell vállalni, még akkor is, ha az ingázás három
órát vesz igénybe (10 éven aluli gyereket nevelő
nő esetében két órát). Ha másfél órányi távolságban sincs közmunka, akkor a rászorulónak
el kell vállalnia akár az ország másik felén lévő
közmunkát is. Ebben az esetben az államnak
kell gondoskodnia szállásról, étkezésről és tisztálkodási lehetőségről. Ha valaki családi okokra
hivatkozva visszautasítaná az ajánlatot, akkor a
település jegyzőjén a sor: ő dönti el, kinek kell
közmunkatáborba utaznia, kinek nem. A jegyző dönt arról, kinek kell másfél órákat ingáznia
a felkínált közmunkáért.

és Orbán Viktor kötött néhány hónapja. Ebben arról egyeztek meg, hogy éppen százezer
roma származású embernek biztosítanak közmunkát. A visszahívott rendőrökre pedig azért
lesz szükség, mert nagy tömegek mozgatásában van tapasztalatuk, rendelkeznek logisztikai ismeretekkel, továbbá felügyelik a konténerekbe zsúfolt embereket. 
◆
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Felhívás

Találjuk meg Magyarország
legkedveltebb borvidéki településeit!
A legkedveltebb borvidéki településekké azok válhatnak,
amelyeknél – az adott helység lélekszámát is figyelembe
véve – abszolút értékben és arányaiban a legtöbb borász és
borkedvelő koccint szeptember 4-én délután 4 órakor.
A Koccintás 2011 versenyre bármelyik borvidéki település jelentkezhet, részvételi díj nincs. Eredményhirdetés
2011. szeptember 11-én lesz a Borfesztivál ideje alatt.
A Koccintással olyan jókedvű, hagyományteremtő
eseményt képzeltünk el, ahol nem egy borászat vagy
egy bor kerül a figyelem középpontjába, hanem a bortermelő települések, amelyek itt bemutathatják borászaikat, boraikat, valamint a szőlőhöz és a borhoz
kötődő értékeiket.
Szervezőként és támogatóként abban bízunk, hogy a
vidéki élet részeként a bor még fontosabb helyet kap egy
település életében. A megméretésre várjuk borkedvelő csapatok, kisebb nagyobb csoportok, cégek jelentkezését.
Bárki jelentkezhet az eseményre szervezőként, csak
ki kell töltenie egy jelentkezési lapot, amely letölthető a
www.borjog.hu/felhivas.html oldalról, vagy igényelhető
koccintas2011@gmail.com e-mail címen, illetőleg a 06
-1-269-12-76os fax számon.
A kitöltött jelentkezési lapot a koccintas2011@gmail.
com e-mail címre, vagy a 06-1-269-12-76-os faxszámra
kell elküldeni, egyben várunk minden kérdést, ötletet a
versennyel kapcsolatban!
Részletes információ a www.boraszportal.hu honlapon olvasható, amelyen folyamatosan követhetőek a jelentkező települések és a pontos helyszínek. Csak klikkeljen és koccintson!
A szervezők: Sztanev Bertalan és Prónay Bence
A támogatók: Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT), Pest-Buda Bistro – Vendéglő, Kultúrpart.hu
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n Pályázat a vízi turizmus fejlesztésére.
Közel 23 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, hogy fellendítse a turizmust,
mindenekelőtt a vízi turizmust.
Egy pályázó minimum 500 ezer, legfeljebb
egymillió forint támogatást nyerhet, amihez
ugyanakkora önerőt kell biztosítani – ennek
felét készpénzben, a másik fele pedig akár
közmunkával is hozzátehető.

www.toosz.hu

A pályázat célja vízitúra-táborhelyek kialakítása, felújítása, az infrastrukturális feltételek
és higiénés körülmények javítása. A közhasznú társadalmi szervezetek, egyházak és egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok
és a fenntartásukban működő intézmények,
országos sportági szakszövetségek, valamint
sportszövetségek elektronikus úton augusztus 31-ig pályázhatnak, a fejlesztéseket 2012.
április végéig kell befejezni.

(kormany.hu)

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

Web: www.dco.hu • E-mail: info@dco.hu • Tel: 06 20 222 9701
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Alex Fémbútor Kft.
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
telefon: +36/23 341-356, fax: +36/23 565-088

Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorainak széles válaszWpNiW NtQiOMXN |QNRUPiQ\]DWRN V]iPiUD (]HQ IHOO FpJQN SiO\i]DWRN SRQWRV PįV]DNL
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.

