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A TÖOSZ

programja minderre
megoldást nyújthat!
Problémák vannak a képviselő-testület együttműködésében? Csapatépítésen gondolkodik, de bizonytalan a piacon található képzési kínálatok önkormányzati szakmai
tartalmában?
A TÖOSZ és norvég testvérszervezete, a KS (Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége) együttműködéséből megszületett
a Képviselők Képzése elnevezésű program, amelynek kidolgozását a
Polgármester Akadémiához hasonlóan az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatták.
A kétnapos interaktív tréningen a képviselőknek módjuk lesz az
alapvető információk megszerzésére, a pozíciójukból eredő kötelezettségeik és jogaik, kompetenciáik tudatos elsajátítására és fejlesztésére. A képzés célja, hogy a választott képviselők hozzáállásának és
gondolkodásmódjának formálása által fejlődjék a helyi demokrácia,
a települési közösség és az állampolgárok számára nyújtott közszolgáltatások színvonala. A képviselők megerősítése a cél: önmagukban,
a közösségbe és az önkormányzatiságba vetett hitükben, az egymás
iránti tiszteletben és az együttműködési készségükben. A program
tehát: egyrészt alapvető ismereteket (jogrendszer, az ő illeszkedésük,
szerepük és felelősségük, lehetőségeik) ad az újonnan és az újra megválasztott önkormányzati képviselők számára, másrészt a fejlődési folyamatot támogatja azáltal, hogy a jó kormányzás példáit terjeszti, a
helyi közösségfejlesztést és a helyi demokráciát támogatja. Hisszük,
amit a kísérleti tréningek is bizonyítottak, hogy a színvonalas képzési
program a megfelelő szakmai muníció mellett képes akármilyen ös�szetételű testület tagjainak a figyelmét is folyamatosan fenntartani,
és segíteni a csapattá válást. Negyven tapasztalt és képzett trénerünk
között sok a polgármester, a jegyző és az önkormányzati szakember,
felvértezve a módszer lényegét adó tréning-technikákkal.
A képzésben való részvételért az önkormányzatoknak a tréner megbízási díját és ellátását kell fizetni, és gondoskodni a megfelelő helyszínről. Az előbbiért így a jelentkezéskor a TÖOSZ számlájára 200
ezer forintot kell a részt vevő TÖOSZ-tag önkormányzatnak fizetnie.
Nem TÖOSZ-tagok számára ez a költség 300 ezer Forint.
Összegyűjtöttük az önkormányzati tulajdonú és/vagy érdekeltségű vendéglátóhelyek listáját, sok kedvező ajánlattal, amit más önkormányzatoknak e célra alakítottak ki tagjaink. További információért
forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz! (www.toosz.hu)

A Hanasaari Finn–Svéd Művelődési Központ Espooban

XII. FINN–MAGYAR TESTVÉRVÁROSI
KONFERENCIA
ESPOO, 2012. június 5–7.
Érdekes és hasznos rendezvénynek ígérkezik a 12. Finn–Magyar Testvérvárosi Konferencia, amelynek szakmai tartalmának kialakításában segédkezik a TÖOSZ is. A mintegy ötven, többnyire városi rangú
magyar településen kívül azoknak is érdemes követni a http://www.
fin-huncongress.fi/ oldalt az Interneten, akik fontolgatják a finn kapcsolat kialakítását. A leendő espoo-i konferencia ugyanis hasznos jó
gyakorlatokat mutat majd be az értékes testvér-települési együttműködésekről. Izgalmasnak hangzik ugyanakkor a finn kormányzati és
önkormányzati szövetségi előadás is az északi rokonaink országában
zajló decentralizációról. Ennek kapcsán meghívást kap magyar kormányzati szereplő is, a TÖOSZ vezetésével együtt. Így a centralizáció-decentralizáció valamennyi megközelítése mellett lesznek majd
érvek és ellenérvek.
A jelentkezési határidő 2012. február 15. A konferencia szervezői finn
részről: az espoói Magyar-Társaság, Espoo város, a Finn–Magyar Társaság, az Espoói Idegenforgalmi Rt; magyar részről pedig Esztergom
város, az esztergomi Magyar–Finn Baráti Kör, a városok baráti társaságai; valamint a magyarországi Finn Nagykövetség és a finnországi Magyar Nagykövetség.
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Helyzetkép

Új év, új rendszer

Január elsejével nem csupán az új esztendő, hanem az új önkormányzati rendszer első éve is megkezdődik. Az év végi törvényhozási dömpingben, december 19-én
az Országgyűlés név szerinti szavazással
a kormánypárti frakciók 259 igen szavazatával, az ellenzék 97 nem szavazata ellenében elfogadta az új önkormányzati
törvényt, amelynek hatályba lépése szakaszosan történik. A törvény megalkotásával egyrészt véget ért a bizonytalanság
csaknem egyéves időszaka, abból a szempontból, hogy milyen feltételek esetén lehetnek önkormányzati hivatalok, miként
alakul a polgármesterek és a jegyzők jövőbeni szerepe, mennyiben erősödik az állam törvényességi felügyelete. Másrészt
megkezdődik az új típusú önkormányzás tartalmi átalakításának az időszaka, ugyanis az egyes ágazati törvények
hiánya miatt még sok tekintetben befejezetlen az új rendszer.
Az új kerettörvény nem ad egyértelmű
választ arra a kérdésre, hogy az önkormányzatokra ruházott feladatok és hatáskörök ellátása milyen típusú önkormányzatoknál – község, város, járásszékhely
város, megyei város – milyen mértékben
marad, ténylegesen mit is jelent majd a
feladatfinanszírozás, és miként alakul az
önkormányzatok tulajdona, valamint a vagyonukkal való szabad gazdálkodás.
Mindezen nyitott kérdések miatt az önkormányzás gyengülésének veszélye to-

vábbra is fennáll. A 2012-es esztendő több
szempontból is nehéznek ígérkezik. Egyrészt a mélyülő gazdasági válság negatív hatása az önkormányzatokat is keményen érinti, másrészt fel kell készülni
a járási rendszer kialakítására, a közoktatási feladatok államosításából adódó
feladatokra, továbbá az egyéb közszolgáltatási feladatok megvalósításában várható változásokra. Mindezeken túl szükség
lesz az önkormányzás lehetőségeinek újragondolására is.
Az érzékelhető államosítási és centralizációs törekvésekkel szemben minden önkormányzati vezető abban érdekelt, hogy
a szubszidiaritást megfelelően érvényesítsék. Várhatóan a nagyobb lakosságszámú
településeken fog koncentrálódni a közszolgáltatás, ezért különösen az ország aprófalvas vidékein szükséges, hogy ésszerű
összefogással, együttműködéssel és partnerséggel hozzanak létre olyan mikrotérségi
társulásokat, amelyekkel megfelelő minőségben és gazdaságosan el tudják látni az
egyes közszolgáltatási feladatokat – a lehető legközelebb a lakossághoz.
Az újév új kihívásokat, de egyben a lehetőségeket is rejt magában, megvalósításuk csak józan ésszel és megfelelő összefogással lehetséges. Ehhez a közös munkához
kívánunk jó egészséget és sok boldogságot a TÖOSZ vezetése és munkatársai
nevében.
Zongor Gábor
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Helyzetkép
A magyar önkormányzati rendszer legújabbkori története

Véget ért egy álom
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Véget ért a 21 éve működő önkormányzati rendszer. Ez joggal állítható akkor
is, ha az 1990-es önkormányzati törvényt felváltó új törvény 2012. január elsejével nem helyezi teljesen hatályon kívül a régit – minthogy az új szabályozás
szakaszosan, végső soron csak a 2014-es általános önkormányzati választások
napjával fog egészében érvényesülni. Az új önkormányzati rendszer helye és
szerepe az új típusú állami berendezkedésben jelentősen különbözik majd a
két évtizede működőtől. Véget ért egy álom, amely a helyi autonómiák együttműködő rendszerében látta a decentralizált állam megvalósulását.
A most átalakítás előtt álló önkormányzati
rendszer történetét kormányonként érdemes
röviden áttekinteni, mivel minden nehézsége
és egyre állandósuló működési zavara ellenére a politikai rendszerváltoztatás legsikeresebb
területéről van szó. A rendszer – belső ellentmondásai ellenére – működött, elsődlegesen
a működtető szereplőinek: a polgármestereknek, a jegyzőknek, az önkormányzati képviselőknek és a közszolgáknak köszönhetően. Településük iránti mély elkötelezettségük nélkül
a közszolgáltatások rendszere már régen ös�szeomlott volna.

1990

A politikai rendszerváltozás szándékának
megfelelően az Antall-kormány célja a helyi hatalomgyakorlást illetően az volt, hogy
a centralizációt a decentralizáció váltsa fel.
Természetesen a rendszerváltó politikai erők
állam- és demokráciafelfogása meglehetősen
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eltért egymástól, így az átalakítás is politikai
kompromisszum eredményeként született
meg. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény a közhatalom demokratikus decentralizációjára törekedett, és az önkormányzati rendszert a központi hatalomtól
részben független, sok tekintetben önálló hatalmi ágként tételezte.
A „minden település önálló önkormányzat”
elvnek a következetes megvalósulása eredményeként „szabadultak fel” a hajdan volt társközségek a közös tanácsi létből. Az 1990-ben létrejött, majd tovább aprózódó települési struktúra
következtében ma 3177 települési önkormányzat van az országban. A kistelepülések önállóvá válása hihetetlen energiákat és értékeket
szabadított fel, amelynek eredményeként újraéledtek falvak, és kialakult a helyi demokrácia intézményrendszere. A települések kezükbe vehették sorsuk irányítását.
A helyi döntéshozatal működőképessége érdekében a politikailag frekventált, 10 ezer lakos
feletti településeken a polgármestert a képvise-
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lő-testületek tagjaik sorából választották, míg
a kisebb lakosságszámú településeken közvetlen volt a polgármesterek választása.
Ugyanakkor a lázas sietségben a feladatok,
hatáskörök, felelősségek decentralizációja úgy
valósult meg, hogy a központi hatalom nem
vizsgálta azt, képesek-e az egyes települések a
rájuk rótt feladatok maradéktalan ellátására.
A települési önkormányzatokra ruházott széles feladat- és felelősségi rendszer, valamint a
szétaprózódott önkormányzati struktúra közötti feszültség lényegében a kezdetektől fennállt, viszont az első ciklusban nyújtott központi támogatási rendszer, utólag az „aranykor”
érzetét kelti mindazokban, akik már akkor is
önkormányoztak.
Az önkormányzatok gazdasági alapjai – a
törvényben rögzített vagyonjuttatás csupán
részleges megvalósulása következtében – nem
teremtődtek meg. A központi hatalom úgy bízta rá az önkormányzatokra a feladatok ellátásának sokaságát, hogy megvalósításuk feltételei nem álltak mindenhol rendelkezésre. A
gazdasági autonómia korlátozottsága miatt behatároltak voltak a fejlesztési források is. A terület- és – sok tekintetben – a településfejlesztés meghatározója a kormányzat maradt. Az
ekkor megvalósított alapfokú, így például iskolai beruházások forrásáért a minisztériumhoz, illetve az Országgyűléshez kellett pályázni. Az első ciklusban sem a fejlesztések, sem
a gazdálkodás területén nem voltak tervek. A
tervezés a rendszerváltoztatás egyik áldozatává vált, és nem került sor érdemi forrásdecentralizációra sem.
Az 1990-es önkormányzati törvény az önkormányzás letéteményesének a települést
tekintette, és a politikai kompromisszum
egyik befejezetlen alkotása a megyei önkormányzatok felemás szabályozása volt. Megyei szinten ugyan létrehozták a sajátosan

Helyzetkép
„választott” megyei közgyűlési testületeket,
tisztségviselőket és hivatalokat, ám a megyei
közgyűlésekre ruházott feladatok köre alapvetően a középszintű közszolgáltatást nyújtó intézmények fenntartására irányult, térségi érdek-képviseleti és fejlesztési funkciót
nem kaptak. Az így létrehozott megyei önkormányzatok egyfajta nagy GAMESZ (Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet)
szerepet töltöttek be. Az, hogy feladatkörükbe mely intézmények tartoznak, döntő mértékben a települési, köztük kiemelten a megyei jogú városok akaratától függött. A gyenge
megyei szerepkörhöz tartozott a megyei jogú
városi kategória létrehozatala is. Így a megyeszékhelyek és még néhány „nagyváros” úgymond a megyén kívül látta el feladatait, többnyire vitatkozva a megye által fenntartott, de
a megyei jogú városi polgárok által is igénybe vett szolgáltatásokhoz való anyagi hozzájárulás mértékén.
Politikai értelemben véve az első ciklus
megyei közgyűlései alapvetően és zömében
független polgármesterekből álltak, ami az
akkor alkalmazott térségi – elektori típusú
– delegálási eljárásnak volt a következménye. Miközben a megyei testületek keresték
a helyüket és szerepüket, addig a kormányzat
létrehozta a közigazgatási régiókban a köztársasági megbízottak intézményét. A köztársasági megbízottak – mint kormánypárti
helyi politikusok – sajátos helytartói szerepet
kívántak betölteni. Ez erőteljes rivalizáláshoz
vezetett az állami bürokrácia regionális/megyei vezetése és a demokratizált megyei közgyűlések tisztségviselői között.
Az első ciklusban (1990–94) az önkormányzatokért a Belügyminisztérium volt a felelős, és
a miniszteri tisztséget Horváth Balázs (1990),
Boross Péter (1991–1993), majd Kónya Imre (1994)
töltötték be.

1994

A Horn-kormány programja átfogó változtatást ígért 1995-re az önkormányzati rendszer
egészében. Az átalakítás előkészítését a kormány az előző Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárára, Verebélyi Imre professzorra bízta mint a közigazgatás korszerűsítésének
kormánybiztosára. A kormányzó pártok kétharmados parlamenti támogatottsága ellenére
sem sikerült érdemi változtatásokat végrehajtani. Az ekkor tervezett megyei kormányhivatali integráció lényegében megtört az egyes
ágazati minisztériumok ellenállásán.
A második általános önkormányzati választásoktól kezdve a polgármesterek megválasztása a település méretétől függetlenül
közvetlenné vált, így csupán a megyei közgyűlési elnökök választása maradt a testületek hatásköre. A szabályok lehetővé tették,
hogy polgármester (megyei közgyűlési elnök)
egyben lehessen országgyűlési képviselő is.
Ezzel a szabályozással az önkormányzati vezetők pártpolitikai szerepvállalásának újabb
terepét nyitották meg.
A települési önkormányzatiságban – kivéve a fővárosra vonatkozó szabályozás beemelését az önkormányzati törvénybe – nem történt lényeges változás. A megyéket érintően
pedig annyi történt, hogy a törvény területi
önkormányzatnak minősítette a megyei önkormányzatokat (logikusabban rendezte és rögzítette a megyei feladatokat). Megszűntette a
köztársasági megbízottak regionális rendszerét, és létrehozta a megyei közigazgatási hivatalokat, élükön alapvetően szakmai vezetőkkel, és megváltoztatta a közgyűlés tagjainak
választását. Így 1994-től alkalmazták a megyei
listás választást, ahol egyrészt a 10 ezer lakos
alatti települések alkottak egy választókerületet, illetve a 10 ezer lakos feletti települések
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egy másikat, míg a megyei jogú város lakói
továbbra sem szavazhattak a megyei testületi tagságról. Ez a sajátos listás választás ugyan
választójogi szempontból közvetlen választásnak minősül, viszont ezzel együtt elveszett a
közvetlen térséghez kötése az egyes képviselőknek, mivel a listás választáson elsődlegesen a politikai pártok állítottak listákat, így a
térségi érdekképviselet helyett pártelvű képviselet jött létre.
Ebben a kormányzati időszakban a leglényegesebb változást az önkormányzatok számára az 1996-ban megalkotott területfejlesztési
törvény jelentette. A magyar törvényi szabályozásban érvényesültek az európai uniós
alapelvek: a szubszidiaritás, a decentralizáció,
a partnerség, a tervezés és a programozás, a
koncentráció és az addicionalitás. Kialakult
a területfejlesztés megyei intézményrendszere és önkéntesen a regionális fejlesztés intézményi csírája, valamint elindult a kistérségi
szerveződés. A területfejlesztés új rendszere
erjesztőleg hatott a települések együttműködésére, összefogására, és elindult a fejlesztési
célú társulások rendszere.
A két kormányzó párt eltérően vélekedett
a megyék szerepéről, ennek köszönhetően a
megyei területfejlesztési tanácsokat a megyei
önkormányzattól független, háromoldalú korporatív testületként hozták létre. A kapcsolat
a megyei önkormányzat és a területfejlesztési
tanács között jórészt annyiban merült ki, hogy
mindkettőnek a vezetője hivatalból a közgyűlés
elnöke volt. Miközben a megyei önkormányzatoknál politikai értelemben véve meglehetősen erős legitimitású testületek működtek,
addig a fejlesztési forrásokról delegátusokból
(megyei jogú városi és térségi polgármesterekből, szakszervezeti és munkaadói vezetőkből,
miniszteri képviselőkből) álló tanács döntött.
A területfejlesztés intézményesítése létrehoz-
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ta a regionális fejlesztési tanácsokat, és újult
erővel indult meg a megye-régió vita.
A ciklus egészében Kuncze Gábor volt a belügyminiszter.

1998

Az első Orbán-kormány időszakában lényeges változás nem történt az önkormányzatok
helyzetében. A kormány változtatási szándékát két közigazgatás-fejlesztési kormányhatározat jelezte ugyan, ám az abban foglaltak
többnyire nem valósultak meg. Így többek között elmaradt a középszintű önkormányzatok
regionalizálása is.
A területfejlesztés intézményrendszerében
a korábbi háromoldalú partnerségi viszonyt
2000-től felváltotta a kétoldalú (kormányzat
és önkormányzat) rendszer. Erőteljesebbé váltak a pártpolitikai szempontok azáltal, hogy a
miniszterek képviselői egyre inkább helyi pártpolitikusok lettek, de a megyei önkormányzat továbbra is csupán az elnök személyében
kapcsolódott a területfejlesztéshez. A gazdaság szereplői (kamarák, munkaügyi tanácsok)
kikerültek a szavazati jogú tagságból, csökkent
az önkormányzati szereplők száma (kistérségek képviseletének korlátozása).
A regionális fejlesztési tanácsok összetételében garantált kormányzati túlsúly alakult
ki, és a megyei területfejlesztési tanácsokban
is erősödött a törekvés a kormányzati befolyás növelésére.
A kistérségi fejlesztések előtérbe kerülésével
egyidejűleg megjelentek a kormányzat emberei,
a kistérségi megbízottak, akik az önkormányzati társulásoktól függetlenül látták el feladataikat, így a térségfejlesztésben is erősödtek a
direkt pártpolitikai szempontok.
Gyakorlatilag 2000-től vált egyértelműen
érzékelhetővé, hogy megoldatlan az önkor-
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mányzati feladatellátás finanszírozása, ekkor
hozták létre az első miniszteri keretet, amelyből a működésképtelen önkormányzatok kaphattak pályázat alapján átmeneti segélyt a túlélésükhöz. A célzott támogatás bevezetése
már jelezte, hogy az önkormányzatokra ruházott feladathalmaz, a kialakult szervezeti
struktúra és a finanszírozás mértéke között
nincs összhang, és egyre több önkormányzat
nem képes ellátni kötelező feladatait kisegítő
állami támogatás nélkül. Ekkorra már az önhiki kategóriába tartozott minden harmadik
önkormányzat.
A ciklus egészében Pintér Sándor volt a belügyminiszter.

2002

A Medgyessy-kormány programja minden korábbinál jelentősebb strukturális változtatást
ígért az önkormányzati rendszerben. A kormány hozzá is fogott többek között a kötelező kistérségi társulások, valamint a megyei
önkormányzatokat felváltó regionális önkormányzatok létrehozatalához, viszont a szükséges kétharmados parlamenti támogatottság hiánya miatt elmaradt az Alkotmány és
a kapcsolódó törvények módosítása.
Ugyanakkor megjelent a települések társulási színtereként a kistérség, amely egyfajta közös intézményfenntartó és területfejlesztési szintet feltételezett. (Az eredeti szándék
szerint a többcélú társulások kistérségi szinten a közigazgatási feladatok jelentős részét is
ellátták volna.)
A változtatások szakmai megalapozása érdekében hozta létre a belügyminiszter az IDEA
programot, mely azonban politikai támogatottság hiányában valóban csupán idea maradt. A kormány kísérletet tett a területfejlesztési rendszerben a decentralizációra azzal,
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hogy mind a megyei, mind a regionális fejlesztési tanácsokban a kormányzat képviseletét
csupán egy főre csökkentette volna, ami által a fejlesztési döntésekben érvényesülhetett
volna az önkormányzati dominancia. Ez a feles törvényt igénylő kezdeményezés azonban
a kisebbik kormánypárt elutasítása miatt nem
valósult meg, ezzel ugyanis az SZDSZ képviselete többnyire kimaradt volna a megyei és
a regionális fejlesztési tanácsokból.
Az európai uniós csatlakozást elősegítő időszakban a jogharmonizációra való törekvés következtében jelentősen növekedett a különféle
közszolgáltatások szabályozásában az önkormányzatok terhe a feladatellátás mértékét és
tartalmát tekintve, miközben a növekvő feladatokhoz nem voltak meg a szükséges források. Ugyancsak az önkormányzatok pénzügyi
terhét növelte tartósan az egyszeri 50 százalékos béremelés a közszférában.
A belügyi tárcát mindvégig Lamperth
Mónika vezette.

2004

Az első Gyurcsány-kormány lényegében megismételte az előző kormány programját, de
belátta, hogy nincs meg a szükséges politikai
támogatottság a regionális önkormányzatok
létrehozatalához, így megkezdte a rendszer
feles törvényekkel való átalakításának előkészületeit. Miután elhárították a többcélú
kistérségi társulásokkal kapcsolatos alkotmányossági akadályokat, alapvetően pénzügyi ösztönzőkkel hozták létre a kistérségeket alkotó települések együttműködését. A
normatív támogatási rendszer átalakításával
a többcélú társulások támogatása meghaladta
az egyszerű társulásokét, és az önálló feladatellátáshoz nyújtott támogatást. Lényegében
belső forrásátrendezéssel történt az ösztön-
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zés, aminek következtében nagyon sok helyen
és esetben a többletforrás tartotta egyben a
társult feleket.
Az ország eltérő településszerkezetének megfelelően eltérő mértékben és mélységben jöttek létre és működtek a társulások.
A kormányváltás után is Lamperth Mónika
maradt a belügyminiszter.

2006

A második Gyurcsány-kormány már nem
tett kísérletet a regionális önkormányzatok
létrehozatalára. A megyei önkormányzatok
támogatásának csökkentésével, valamint a
megyei államigazgatási szervezeti rendszer
regionalizációs átalakításával tovább gyengítette a megyét mint közigazgatási szintet. A
dekoncentrált állami hivatalok regionalizációja nem a decentralizációt, hanem a centralizációt erősítette.
A csupán félig-meddig sikeres feles törvényi átalakítás egyik negatív következménye lett, hogy az Alkotmánybíróság döntése
alapján a regionális államigazgatási hivatalok 2009. január elsejétől nem gyakorolhattak törvényességi ellenőrzést az önkormányzatok felett.
A regionalizációs kormányzati eltökéltség
fokozta a megyei önkormányzatok ellehetetlenítését, aminek következtében az állami támogatásnak a települési önkormányzatokénál jelentősebb mértékű csökkentésével nehéz
helyzetbe kerültek a közgyűlések, ugyanakkor minden korábbi ciklushoz képest erőteljesebbé vált a megyegyűlések pártpolitikai szerepe.
Ebben a kormányzati időszakban ugyanakkor jelentős előkészületek zajlottak az önkormányzati rendszer átalakítására, ám még
a legkézenfekvőbb változtatásokhoz – így pél-

dául a körjegyzőség alakítására vonatkozó
szabályozás ésszerűsítéséhez – sem sikerült
megszereznie a kormánynak a kétharmados
parlamenti támogatást.
Ebben a ciklusban érdemi változtatásra
nem került sor. Megszűnt viszont a Belügyminisztérium, így az önkormányzatok előbb
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, majd a területfejlesztés átszervezésével az Önkormányzati Minisztérium felelősségi körébe kerültek.
Az új feladatkörű Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium első minisztere
Lamperth Mónika (2006–2007) lett, őt követte Bajnai Gordon, aki előbb (2007–2008)
önkormányzati és területfejlesztési miniszter, majd (2008) két hétig önkormányzati
miniszter volt. Ebben a kormányban önkormányzati miniszterként még Gyenesei István
(2008–2009) felelt az önkormányzatokért.

2009

A Bajnai-kormány alapvetően a gazdasági
válság kezelésével foglalkozott, így az önkormányzatokra vonatkozó szabályok sem változtak. Tovább nőtt viszont a forráskivonás az
önkormányzati szférából, még akkor is, ha az
eredetileg „kőbe vésett” 120 milliárd forintos
elvonás mértéke ténylegesen csökkent.
A kormányban Varga Zoltán (2009–2010)
töltötte be az önkormányzati miniszteri
tisztséget.

2010

A második Orbán-kormány programja alapvetően nem szólt az önkormányzati rendszerről, viszont ismét a Belügyminisztérium lett
az önkormányzatok kormányzati felelőse. A
2010-es őszi önkormányzati választásokat
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megelőzően viszont újból létrejönnek a megyei közigazgatási hivatalok, így szeptember
elsejétől megteremtődött a jogi feltétele az
önkormányzatok húsz hónapig szünetelt törvényességi ellenőrzésének.
Megkezdődött továbbá a regionalizált dekoncentrált szervek visszaszervezése megyei
szintre, valamint 2011. január elsejétől létrehozták a megyei kormányhivatalokat. Ezek,
élükön a politikus kormánymegbízottal a
kormányok régi vágyát teljesítik azzal, hogy
jelentős mértékben vonták össze a különféle
dekoncentrált szervezeteket.
Az önkormányzati választásokat megelőzően sor került a képviselői létszám csökkentésére, amely legnagyobb arányban a megyegyűléseket érintette. Az eddigi 835 megyei
önkormányzati képviselő helyett csupán 391-et
választottak.
A létszámcsökkentésen túl változott a megyegyűlés választásának módja is: az eddigi két
formális megyei választókerület helyett a megye egésze alkotott választókerületet, azonban
a megyei jogú városok választópolgárai továbbra is megyén kívül maradtak.
A 10 ezer lakos feletti településeken a kétmandátumos rendszerben a kompenzációs
listán megszerezhető mandátumok aránya jelentősen csökkent az egyéni körzetekben megszerezhetőkhöz képest, így az egyéni körzetekben győztes párt garantáltan meghatározó
többségre tett szert.
Az Alaptörvény elfogadását követően májusban tette közzé a Belügyminisztérium az új
önkormányzati törvény munkaanyagát, majd
novemberben Pintér Sándor belügyminiszter nyújtotta be a törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.
Az új önkormányzati törvény elfogadásával véget ért a magyar önkormányzás 21 év,
3 hónap és 1 napos története.
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Veszélyben az önkormányzat
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A TÖOSZ elnöksége a helyi önkormányzatokról szóló új törvény
megalkotásához és azon belül is
különösen az önkormányzati vagyon védelméhez kapcsolódóan 2011. december 13-án országos konferenciát szervezett Budapesten, az Angyalföldi József
Attila Művelődési Központban. A
házigazda – XIII. kerület képviseletében – Borszéki Gyula alpolgármester köszöntőjét követően
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
értékelte a 2011-es esztendőt a
szövetség érdekvédelmi munkája szempontjából.
Schmidt Jenő
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A kormányzat képviseletében előbb Farkasné Gasparics Emese, a Belügyminisztérium
önkormányzati helyettes államtitkára adott
tájékoztatást az új önkormányzati törvény
várható hatásáról a települési önkormányzatok mozgásterében és vagyoni viszonyaiban.
Majd Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkára beszélt az európai gazdasági környezet hatásáról és a 2012-es
magyar költségvetési kilátásokról.
A konferencián két sikeres önkormányzati vezető adott tájékoztatást munkájukról, tapasztalataikról. Pásztor Béla, Veresegyház város polgármestere az önkormányzati vagyon
szerepéről beszélt a helyi gazdaságpolitikában, Varga László, Taktaharkány nagyközség
polgármestere pedig a települési önkormányzatoknak a földterületek hasznosításával kapcsolatos lehetőségeire, egyben felelősségére
hívta fel a figyelmet.
A részt vevő polgármesterek, önkormányzati vezetők hozzászólásaiban többnyire azok
az aggodalmak fogalmazódtak meg, amelyek

Farkasné Gasparics Emese
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az önkormányzati vagyon és tulajdon ingyenes
államosításának veszélyeiből erednek.
A TÖOSZ elnöksége megállapította, hogy
az új önkormányzati törvényjavaslat (T/4864.
számú) országgyűlési tárgyalása időszakában
több olyan törvényjavaslat is beterjesztésre került sürgősséggel, amelyek jelentős mértékben
érintik és korlátozzák az önkormányzatok tevékenységét, tulajdonát és vagyonát.
Így például a Magyarország alaptörvényének
átmeneti rendelkezéseiről szóló T/5005. számú
törvényjavaslat, amelynek 27. cikkének (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 12. § (2) bekezdését helyi
önkormányzati tulajdonnak az állam vagy más
helyi önkormányzat részére való ingyenes átadására 2013. december 31-ig alkalmazni kell. A
beterjesztett törvényjavaslat – átmeneti rendelkezésként – két évig felül kívánja írni az Alaptörvényt, ezzel fenn áll az önkormányzati tulajdonnal való gazdálkodási és rendelkezési
szabadság korlátozásának a lehetősége.
Cséfalvay Zoltán

Helyzetkép

i tulajdon!
Ugyancsak az önkormányzati vagyon ingyenes átadásának lehetőségét szabályozza a
nemzeti fejlesztési miniszter által beterjesztett, a nemzeti vagyonról szóló T/5161. számú törvényjavaslat 14. § (1) bekezdése, amely
a feladatot átvevő részére történő tulajdonba
adás esetén nyilvántartási értéken való átvezetést írja elő.
Az önkormányzati vagyon működtetésének
korlátozását teszi lehetővé az egyéni képviselői
indítványként benyújtott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló T/5206. számú törvényjavaslat
azzal, hogy a víziközmű-szolgáltatásnál 200
ezres felhasználói egyenértéket ír elő.
Az új önkormányzati törvényt kivéve, a
többi törvényjavaslat tekintetében érdemi
egyeztetésre nem került sor az önkormányzati szférával.
A gyors ütemű törvényalkotás következtében az önkormányzatok vezetői joggal aggódnak az erőteljes államosítási törekvések
következtében az önkormányzatok tulajdonának biztonsága miatt.
Pásztor Béla

A TÖOSZ továbbra is fenntartja korábbi álláspontját, amely szerint amennyiben kötelező önkormányzati feladat átadásra kerül másik önkormányzatnak vagy az állami szervnek,
abban az esetben a feladatellátáshoz szükséges
vagyon átadásával egyidejűleg kerüljön megtérítésre az értéknövelő beruházás, az állami
juttatáson kívüli önkormányzati hozzájárulás, a feladat ellátást terhelő hitel és kötvény
visszafizetési kötelezettség.
Az ingyenes vagyonátadás igazságtalan
mindazon helyi közösségekkel szemben, amelyek saját hozzájárulásukkal gazdagították a
közvagyont, és saját fejlesztéssel teremtettek
olyan önkormányzati vagyont, amely a kiegyensúlyozott gazdálkodásukat segíti.
A TÖOSZ elnöksége egyetért Kósa Lajosnak 2009. október 10-én a Parlament előtti önkormányzati tüntetésen felolvasott 12
pontjával, köztük a 10. ponttal, mely szerint
„Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához. Arra a Kormány nem teheti rá a kezét,
el nem vonhatja.”
A TÖOSZ elnöksége felhívja a kormányzat figyelmét, hogy az önkormányzatok tulajdonától való részleges megfosztása, illetve az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
korlátozása az önkormányzati rendszer és az
önkormányzás biztonságát veszélyezteti.
Varga László
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Az önkormányzati érdekvédelem
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
Miként az önkormányzás magyarországi keretrendszere, az önkormányzati érdekvédelem lehetőségei, szerepe és körülményei is változóban vannak. Mint ismeretes, az
Országgyűlés 2010 novemberében a jogalkotásról szóló törvény, s vele együtt a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg – az utóbbihoz kapcsolódóan – kiegészítette a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényt.

A kormányzat a 2011. január elseje óta hatályos rendelkezés értelmében ötféle országos önkormányzati érdek-képviseleti szervezetet tekint partnerének. Ezek a következők: a) megyei
(MÖOSZ), b) megyei jogú városi (MJVSZ), c)
fővárosi és fővárosi kerületi, d) körzetközponti
szerepet betöltő helyi önkormányzati – amen�nyiben az adott típusba tartozó önkormányzatok legalább 2/3 része tagja a szövetségnek –,
valamint e) minden más olyan önkormányzati
érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek tagja legalább 800 helyi önkormányzat, és
legalább 11 területi (megyei) szervezetük működik – jelenleg ez a TÖOSZ. Az eltelt egy esztendőben azonban a belügyi kormányzat nem
tartotta fontosnak, hogy stratégiai partnerségi megállapodásokat kössön a megfelelő reprezentativitású szövetségekkel.
A 2011 novemberében beterjesztett törvényjavaslat a megyei és a megyei városi önkormányzatok tekintetében lényegében megismétli a jelenlegi szabályozást. A törvényjavaslat szerint
viszont a fővárosi önkormányzatok érdek-képviseletét ellátó szövetségnek elég, ha legalább 15
fővárosi kerületi önkormányzat tagja, és nem
szükséges a Fővárosi Önkormányzat részvétele. Változik a korábbi körzetközponti szerepet
betöltő önkormányzati érdekszövetségekre vonatkozó szabályozás, mely szerint a városi és a
járásszékhely városi önkormányzatok érdek-
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képviseletét ellátó szövetség esetén az ilyen
szerepet betöltő önkormányzatok több mint
felének tagnak kell lennie, és a tagságon belül
a járásszékhely városi önkormányzatok több
mint 50 százalékát kell majd képviselnie. Ugyancsak változik a nem önkormányzati típus szerint szövetkező önkormányzati érdek-képviseleti szervezetekre vonatkozó szabályozás azzal,
hogy az országos szövetség feltétele a legalább
800 helyi önkormányzati tagság 500-ra csökkent. Így a TÖOSZ-t érintő szabályozásban a
javaslat újabb szövetségek számára nyit lehetőséget az országos szövetséggé válásra, vagyis
a kormányzat az érdekképviselet terén láthatólag nem az integrációt, hanem a megosztást
és az aprózódást kívánja erősíteni.
A jelenlegi hét + egy önkormányzati szövetség között, alapvetően a túlpolitizáltságnak köszönhetően, már hónapok óta nincsen
intézményesített párbeszéd. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Megyei
Jogú Városok Szövetsége külön-külön folytatott tárgyalásokat a miniszterelnökkel, és a
megyei közgyűlési elnökök még a feladatok,
az adósságok és a vagyon átadásáról is megállapodtak a kormányfővel. A két szövetséghez tartozó önkormányzati vezetők többsége
egyben kormánypárti parlamenti képviselő is,
így az érdekérvényesítés „belső” lehetőségeivel
igyekeznek élni, s kevésbé bíznak a szövetkezés
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erejében. Az ugyancsak kormánypárti parlamenti képviselő polgármester vezette Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) sem vett részt az elmúlt évben a
szövetségek közötti együttműködésben.
A hatalmi egymásnak feszülésnek vagyunk
a tanúi a fővárosban is, ahol a kerületi önkormányzatok által létrehozott Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) és a fővárosi önkormányzat között dúl a harc. Ennek
látható jele volt, hogy a főváros jogi státuszán
a kerületek változtatni akartak, vagyis: a főváros legyen területi önkormányzat.
A másik négy önkormányzati szövetség az
elmúlt másfél év alatt eltérő intenzitással és
aktivitással vett részt az érdekvédelmi munkában. A parlamenten kívüli elnökök vezette
szövetségek szorosabb együttműködésének
lehetőségét a TÖOSZ felajánlotta a másik három szervezetnek, a Községek, Kistelepülések
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének (KÖSZ), a Magyar Faluszövetségnek (MF) és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ).
Különösen reménykeltőnek tűnt a MÖSZ és
a TÖOSZ közötti egyesülés lehetősége, amely
azonban a közeljövőben nem tud megvalósulni,
mivel a két szövetség nem tudott megállapodni
az egyesülés folyamatának az ütemezésében.
Míg a TÖOSZ a mielőbbi gyors egységesülést
szerette volna elérni, addig a MÖSZ mindezt
2014-es választásokig tervezte megvalósítani. Lehet, hogy az integráció elhalasztásában
annak is szerepe volt, hogy míg a MÖSZ hangosabban és harcosabban fejezte ki a véleményét az önkormányzati változtatásokról, addig a TÖOSZ továbbra is a szakszerűség és a
szolidaritás gyakorlatát valósította meg, miközben mindkét szövetség közel azonos álláspontot képviselt a kormányzati elképzelésekkel kapcsolatban.

Fórum

A közfoglalkoztatás lehetőségei és buktatói

Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ munkatársa

Mátraverebély Község Önkormányzata a TÖOSZ együttműködésével szervezett önkormányzati tapasztalatcsere fórumot november 16-án a Közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek és buktatók címmel, amelyre elsődlegesen Nógrád, Heves és Pest megye polgármestereit és közfoglalkoztatásban
érintett munkatársait hívta meg.
Az önkormányzati és közfoglalkoztatási
fórum gondolata Seres Mária mátraverebélyi polgármester asszonytól származott, aki
vezetője a TÖOSZ Polgármesternői Tagozat
Nógrád megyei tagozatának is. A 2200 fős település polgármestere azért hívta meg polgármester kollégáit és a közfoglalkoztatásban érintett szakembereket, hogy bemutassa
a községben jelentős számú közfoglalkoztatott (125), illetve állami közfoglalkoztatott
(39) által végzett munkát. Seres Mária megítélése szerint a hatékony munkavégzéshez a
hivatal dolgozóinak, a képviselő-testület tagjainak együttműködése és néhány önkéntes
lelkesedése kellett. Voltak kudarcaik, de jelentős sikereik is – ahogy más önkormányzatoknál is –, ezért tartotta fontosnak a tapasztalatok megismerését és cseréjét.

Annak érdekében, hogy a helyi problémák
megoldásához a megfelelő eszközt megtalálják a konferencián résztvevők, országos kitekintést is kaptak. Elsőként Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke adott tájékoztatást a szövetség álláspontjáról a készülő önkormányzati
törvénnyel kapcsolatban. Felhívta a figyelmet
arra, hogy az elkövetkezendő esztendőkben a
rendelkezésre álló közpénz mértéke várhatóan még kevesebb lesz, így különösen fontos,
hogy mennyire lesznek képesek a települések
saját lehetőségeiket kihasználva az önfenntartásra és az öngondoskodásra.
Ugyancsak átfogó módon mutatta be a
közfoglalkoztatás 2012. évi lehetőségeit Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és logisztikai főosztályának vezetője. Részletesen kitért a kísérleti jellegű Start
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Program tapasztalataira is, valamint a tervezett országos közfoglalkoztatási programok szerepére.
A Nógrád megyei helyzetről a munkaügyi
központ igazgatója helyett a Belügyminisztérium megbízásából Suszter Zsolt rendőr
alezredes tartott tájékoztatót. Különösen
izgalmas volt Csemer Csaba helyi önkormányzati képviselő előadása, aki a romák
munkához való viszonyáról beszélt, feltárva azokat a konfliktusokat, amelyek feloldásához szükséges a roma lakosok értékrendjének ismerete is.
A helyi foglalkoztatás szervezésének és
megvalósulásának nehézségeit, egyben sikereit tárta fel Csillag Erzsébet, önkéntes segítő, aki a saját szervezésű null-költségű oktatás lehetőségeiről is beszélt.
Az előadásokat követő fórumon a jelenlévő polgármesterek, önkormányzati vezetők,
közfoglalkoztatást szervezők vitatták meg a
készülő önkormányzati törvényi változásokat, valamint a hatékonyabb közfoglalkoztatás esélyeit és lehetőségeit.
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„Szegények voltunk, tele bajokkal, kellett a pénz…”

Száműztük a pártpolitikát
Szerző: Szilágyi Irén újságíró

Korántsem nevezhető szokványos magyar politikai karriernek a rácalmási polgármester, Schrick István pályája. Meglehetősen ritka ugyanis, hogy
egy település első emberének hat egymást követő ciklusban ugyanazt a
személyt válasszák meg. Mégpedig úgy, hogy nem áll mögötte semmilyen
nagy párt politikai ereje, „csak” egy helyi civil szervezet támogatása. Schrick
Istvánnak sikerült mindez, a Fejér megyei kisváros pedig folyamatos fejlődést mutatva virágzik a Duna mellett. Míg korábban a sajnálói, ma már az
irigyei vannak többen.
– Hogyan csöppent bele annak idején az önkormányzati munkába?
– A rendszerváltás évében, 1989-ben sajátos
helyzet állt elő Rácalmáson: nem volt tanácselnök és VB-titkár sem, a megbízott VB-titkár
vitte az akkor még Kulccsal egy települést alkotó Rácalmás ügyeit. Már létrejöttek a pártok,
mindenki tudta, hogy közeleg az első szabad választás, de nagyon bizonytalan volt a helyzet,
senki nem tudta, hogyan, merre tovább. Ebben
a helyzetben érkezett a megkeresés: vállalnám-e
a falu vezetését átmenetileg, a választásokig.
Igen, mondtam, és megválasztottak tanácselnöknek, a megye egyik legelmaradottabb településén. A Megyei Területfejlesztési Tanács
1988-as felméréséből is látszik, hogy igencsak
szegényesek voltak az infrastrukturális adottságaink: száz kurblis telefon, villanyhálózat és
egy nem teljes vízvezeték-hálózat alkotta a közműveket. A falu kasszájában összesen egymillió
forint volt. Nagy kihívás volt számunkra a jövő.
Még azon az őszön megkezdtük a földgázhálózat terveztetését az akkori Dunai Vasmű segítségével, és a következő évben már el is indultak a munkagépek. Az emberek nagyot néztek:
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végre itt is történik valami! Aztán jött sorban a
többi fejlesztés. Az első demokratikus választáson független jelöltként indultam, a pártok nem
állítottak ellenem másik jelöltet. Megválasztottak. Úgy érzem, az itt élők többsége elismeri a
munkám eredményeit, hiszen az eddig lezajlott
hat önkormányzati választás mindegyikét sikerült megnyernem, négy alkalommal egyáltalán
nem indított jelöltet ellenem egyetlen párt sem.
Az első képviselő-testületben viszont minden
politikai erő képviseltette magát, ami bizony
számos esetben konfliktusokhoz, parttalan vitákhoz vezetett. Ekkor merült fel a Rácalmási
Faluvédő Egyesület (amely ma már Rácalmási
Városvédő- és Szépítő Egyesület néven működik) megalakításának ötlete, amelynek támogatásával az utóbbi öt választáson sikerrel szerepelhettem. 1994-ben tizenhárman hoztuk létre
ezt a civil szervezetet, azzal a szándékkal, hogy
szervezett formában még többet tudjunk tenni a településünkért, és a pártpolitikai csatározásokat lehetőleg teljes mértékben kizárjuk az
életünkből. A település építése, szépítése mellett a céljaink között a helyi kultúra színvonalának növelése, a közösségfejlesztés és minden

építő jellegű civil kezdeményezés felkarolása is
szerepelt. Később úgy gondoltuk, ha az egyesületben jól tudunk együtt dolgozni, ez működhet az önkormányzati munkában is. Ezért helyi jelölteket, hiteles, a lakosság által jól ismert
embereket indítottunk a választásokon, akikben megbíztak a rácalmásiak. A módszer bevált, 1994 óta kizárólag az egyesület jelöltjei
jutottak be a képviselő-testületbe, a politikai
hercehurcáknak pedig vége szakadt. Az egyesületnek egyébként azóta több száz főre nőtt a
tagsága, tavaly például Kós Károly-díjat kapott
a szervezet a helyi örökségvédelmi munka elismeréseképpen.
– Ma már tekintélyes, tapasztalt vezető, de
annak idején, „zöldfülű” fiatalemberként hogyan kezdte el kiépíteni az önkormányzati
szervezetet, kiktől kért és kapott segítséget a
napi munkához?
– A hivatalban adott struktúrába kerültem
be, az egykori kollégák között voltak egészen
kiváló, tapasztalt szakemberek, és olyanok is,
akiknek a munkája nem sok eredménnyel járt.
Az előbbiek szakmai tanácsai sokat segítettek,
az utóbbiak esetében pedig – talán a jól nevelt
falusi gyerek udvariasságának okán – kivártam a nyugdíjazásokat, senkit nem küldtem
el, nem váltottam le. Aztán már természetesen olyan fiatal, jól képzett szakembereket hívtunk a helyükre, akikkel jól tudtunk együttműködni. Nagyon büszke vagyok például a
főépítészünkre, a Makovecz-tanítvány Zsigmond Lászlóra, aki nagyon sokat tett azért,
hogy Rácalmást ma már sokan mini-Szentendreként emlegetik, a keze nyomát több gyönyörű középületünk is őrzi, például a megújult általános iskola vagy a legújabb büszkeségünk, a
Városháza. Természetesen a jegyzői poszt nálunk is stratégiai beosztás, Rácalmás is megért
egy-két jegyzőválságot, de jelenlegi jegyző kol-

Névjegy

Arcok
Schrick István 1954-ben született Adonyban, 1975 óta él Rácalmáson. Eredeti végzettségét
tekintve népművelés-történelem szakos tanár, korábban a község könyvtárát is vezette.
Polgármesterként éveken át dolgozott számos különféle szakmai szervezetben. 1996-tól
2003-ig volt a Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulásának elnöke, 1995-től 2006-ig a Dunamenti és Mezőföldi Önkormányzatok Szövetségének elnöke. 2004-től 2010-ig a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagja, 2006-tól a Fejér
Megyei Településekért Egyesület elnöke. A Fejér Megyei Közgyűlés tagja. A köz szolgálatában végzett munkájáért 1997-ben a Köztársasági Érdemrend Ezüst fokozatát, 2008-ban
a Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát vehette át.

léganőmmel, Györe Andreával már tizennegyedik éve dolgozunk együtt korrekt, eredményes munkakapcsolatban. A hivatal létszáma
egyébként gyakorlatilag nem nőtt az utóbbi
húsz évben, miközben a feladataink megsokszorozódtak. Mindössze egyetlen építésügyes
kollégával bővültünk a törvényi előírásoknak
megfelelően. Tizenöten dolgozunk együtt az
önkormányzatnál, szorosan együttműködve a
héttagú képviselő-testülettel. Köszönettel tartozom minden egyes kollégámnak az elkötelezett, odaadó munkájáért. Többek között ez
vezetett el odáig, hogy 2009-ben városi rangot kapott a településünk.
– Dunaújvárostól mindössze öt kilométernyi távolságra van Rácalmás, lakosságának
jelentős része a szomszédos városból költözött
ki az utóbbi évtizedekben. Hogyan jellemezhető a két település kapcsolata?
– Rácalmás nagyon sokat köszönhet Dunaújvárosnak, hiszen a lakosaink ott vesznek
igénybe számos színvonalas közszolgáltatást.
Főiskola, középiskolák, kórház, számos üzlet,
szolgáltatás és nyilván munkahelyek sokasága
áll rendelkezésre a nálunk mintegy tízszer népesebb, ötvenezer lakosú városban. Viszont,
minthogy északra vagyunk tőle, nem részesülünk az iparváros kevésbé kellemes velejáróiból, nem érezzük a gyárak füstjét. Rácalmáson
híresen tiszta levegő, és gyönyörű természeti
környezet veszi körül az itt élőket a Dunával,
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a Nagyszigettel, az erdőkkel. Folyamatosak a
kiköltözések Rácalmásra, az utóbbi tizenkét
évben csak önkormányzati tulajdonú területből huszonnégy hektárt láttunk el teljes közművel, és értékesítettünk építési telkekként.
A különféle felmérések szerint kiugróan magas nálunk a jól szituált, felső-középosztálybeli réteg aránya, ami egyfajta speciális, az
átlagnál dinamikusabb fejlődést generál a
településen, az önkormányzatot pedig újabb
fejlesztésekre sarkallja. Nyugodt, kertvárosi,
igényes lakókörnyezetben élhetnek ma már a
rácalmási családok, nem is beszélve az építészeti védettség alatt álló Ófaluról, ahol a régi korok stílusát megőrizve épülnek értékes,
gyönyörű új házak az elbontott vályogépületek helyén. Emiatt irigyelt településsé váltunk
az utóbbi időben, amire még csak „rátett egy
lapáttal”, hogy a város határában építette fel
gumiabroncsgyárát 2006-ban a világ egyik
vezető gyártója, a Hankook Tire. A jelentős
iparűzési adóbevételen egy szerződés értelmében osztozunk Dunaújvárossal.
– Az elmúlt években Rácalmás százmilliós
nagyságrendben nyert el sorban egymás után
hazai és uniós pályázati forrásokat. Hogyan
indult ez a „diadalmenet?
– Nagyon egyszerű az oka: szegények voltunk, tele bajokkal, kellett a pénz, tehát megpróbáltunk mindent a források megszerzése érdekében. Rácalmás is hordozza a löszös talajra
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épült Duna-parti települések közös keresztjét,
a partfal-problémát. A partfalcsúszások nálunk
is jelentkeztek, de már az első jeleknél reagáltunk rájuk. Először csak néhány tízmillió forintos pályázati sikereink voltak, aztán nagyobb
projektekkel is nyertünk, és voltak vis maior
események is, mint például az említett partfal-probléma. Erre a területre több lépcsőben
már több mint egymilliárd forintot nyertünk
el, jelenleg is folyik a partfal megerősítése különféle műszaki megoldásokkal, amelyekkel
remélhetőleg hosszú távra stabilizáljuk az Ófalu területébe ékelődő partfal-szakaszt. Emellett nagyon szép pályázati sikerünk volt, amikor 2002-ben a település egykori leggazdagabb
családjának barokk kúriáját meg tudtuk vásárolni a bábolnai állami gazdaságtól. A valaha
gyönyörű épületben és a hozzá tartozó területen az ötvenes évektől libakeltető telep működött, a teljes ingatlanegyüttes iszonyatosan
lepusztult. A PHARE Orpheus pályázaton és
ROP pályázatokon több lépcsőben elnyert, csaknem egymilliárd forintból csodálatosan újjávarázsolt rendezvény- és ökoturisztikai központ született, ami megalapozta a település
turisztikai célú fejlődését is. És nem maradt el
a tőkevonzó hatás sem. A Jankovich kúria tőszomszédságában ötvenszobás, négycsillagos
szálloda épült, amely most éppen a wellness
részlegének megnyitására készül. Az igényes
környezet megteremtette olyan rendezvények
szervezésének feltételeit is, mint a ma már országszerte híressé vált Rácalmási Tökfesztivál,
amelynek idén ősszel már több, mint húszezer
látogatója volt. De említhetném a csodálatos, új
városházánkat is, amelyet szintén egy valamikor nagyon szép, de az utóbbi évekre rendkívül leromlott épületből, az egykori Matkó-Kreskay-Wetzel kúriából alakítottunk ki, szintén
pályázati forrásokra támaszkodva. De az általános iskolánk felújítása, a Duna-parti kerékpá-
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rút vagy a komposztálási projektünk is uniós
forrásokból valósultak meg. A pályázatfigyelő és -készítő tevékenységet a kezdetektől fogva tudatosan végezzük, hiszen megvalósítandó célok mindig vannak.
– Tényleg irigylésre méltó ez a felsorolás, kiváltképp a jelenlegi helyzetben, amikor az
önkormányzatok többsége jelentős anyagi
problémákkal küszködik. Milyen évre számítanak 2012-ben?
– Nyilván számunkra sem lesz könnyű a
jövő esztendő, de Rácalmás átgondolt, takarékos pénzügyi stratégiájának köszönhetően az
eladósodottságunk nem számottevő, és most
is folyamatban van több sikeres pályázatunk,
így van némi mozgástere a településnek. De
mielőtt még rátérnék erre, egy dolgot mindenképpen meg kell említenem. Gyakran emlegetjük manapság a humán erőforrást mint
fontos gazdasági tényezőt, és Rácalmás sem
tartana itt, ha nem élne közöttünk rengeteg
aktív, segítőkész, a közösségért tenni akaró
ember. Nagy összeg jönne ki, ha a rengeteg
önkéntes munkát forintokra átszámolnánk,
minden egyes rendezvényünk, beruházásunk, sikerünk mögött ott vannak a rácalmási polgárok. Nálunk nem szokatlan, hogy
egy többdiplomás értelmiségi önkéntes munkásként belépőjegyet árul egy rendezvényen,
ahogyan az sem, hogy a polgárőrök éjjel-nappal ott vannak mindenhol, vagy a nyugdíjasklub első szóra jön, ha több ezer virághagymát
kell elültetni. De visszatérve a költségvetésre:
büszke vagyok rá, hogy a költségvetési koncepciónkban a kiadási oldal több mint felét
a fejlesztések teszik ki jövőre is. Ezek között
szerepel az Ófalu partfal-stabilizációs program folytatása, tovább haladunk a még nem
aszfaltozott utcákon a szilárd útburkolat és a
csapadékvíz-elvezetés kivitelezésével, végre
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méltó körülményeket biztosító öltözőt kap a
sportegyesületünk, a Duna-parton pedig korszerű vízisport-bázis épül. Folyamatban van
a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének engedélyezési eljárása, szeretnénk elvégezni az
orvosi rendelő és a szolgálati lakás felújítását,
és mindenképpen gondolkodnunk kell bölcsőde építésében is, hiszen szerencsére Rácalmáson egyre több fiatal család teremt otthont magának. A leendő befektetőket mintegy
hatvan hektárnyi iparterület várja az M6-os
autópálya szomszédságában. Komolyan gondolkodunk az egészségturizmusban mint fejlesztési célban, és ígéretes a termálvíz kereső
próbafúrások eredménye is. Tovább szeretnénk bővíteni dransfeldi barátainkkal a németországi testvérkapcsolatot is.
– Sok mindenről beszéltünk már, de a legkevesebb szó Schrick Istvánról esett. Mit árul el
önmagáról, a családjáról?
– Adonyból származom, de már harminchat éve Rácalmáson élek. A feleségem a helyi óvoda vezetője. Két felnőtt lányunk van: a
huszonnyolc éves Mariann orvos, ő Németországban él, harmincéves Judit lányom pedig jogász, ő Budapesten él és dolgozik. Én
magam nem sok szabadidővel rendelkezem
mostanában, a település ügyei teljes embert
és gyakran teljes napot kívánnak. Korábban
a sportgalambászat volt a hobbim, a versenyeken egészen szép eredményeket értem el.
Minthogy elegendő szabadidő híján ezt nem
tudtam folytatni, fájó szívvel, de abbahagytam
a galambászatot. Néhány éve viszont amatőr
borász lettem, vásároltunk egy darab szőlőt,
és most ráérő időmben a borászat rejtelmeivel ismerkedem. Bár egy-két szakmai elismerést már elkönyvelhetek, bőven van még mit
tanulnom. A bor titkainak megfejtésére talán
egy egész élet is kevés.

Sikeres pályázat: nagyberuházás Rácalmáson

Elhanyagolt műemlékből gyönyörű városháza

A Fejér megyei Rácalmás dinamikus fejlődéséről sokat lehetett olvasni a
sajtóban az utóbbi évek során. A 4500 lakosú – 2009 óta – város polgármesteri hivatala azonban inkább szégyenkezésre, mint büszkeségre adott
okot, hiszen a korszerűtlen, szűkös épületben nem valósulhatott meg az
igazán ügyfélbarát, modern önkormányzati munka. A település vezetése
megoldást keresett. És talált.
Már 2008-ban megvásárolták a Fejér Megyei Önkormányzattól az egykori állami nevelőotthon épületét a Szigetfő utcában. A leromlott állapotú valahai Matkó-Kreskay-Wetzel kúriához gyakorlatilag telekáron jutott hozzá a
település, s ebbe az épületbe álmodták bele az új városházát. Kettős cél teljesülhet így: megmentenek egy, a helyi építészeti örökség részét képező műemléket, és végre méltó körülmények között végezhetik majd munkájukat az
önkormányzat dolgozói.
Egy sikeres pályázat révén 171 415 000 forint összköltség mellett 99 643 239
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív
Program keretében Rácalmás az új városháza kialakítására. A közbeszerzési
eljárást követően a tervezéssel a Castrum 4 Építésziroda Kft.-t bízták meg, a
beruházás kivitelezője az EnerGas Kft., műszaki ellenőre pedig a Csíky és Társa Kkt. lett. 2010 tavaszán kezdődtek meg a munkálatok, és a minden igényt
kielégítő új épület 2011 júliusára el is készült.
Benne minden tevékenység számára külön irodát alakítottak ki: egy pénztár helyiség, két pénzügyi iroda, két műszaki iroda, tárgyaló, polgármesteri

iroda, gyámügyi iroda, szociális iroda, adóügyi iroda, jegyzői iroda, titkárság,
ügyfélszolgálat, személyzeti tartózkodó, közlekedő/váró, továbbá mellékhelyiségek. A mellékszárnyban lett egy tanácskozó terem és egy bérbe adható
szolgáltató iroda. A városháza jó megközelítését a teljes körű akadálymentesítés szolgálja, továbbá a gyalogjárda és a kerékpárút mellett a gépkocsival
érkezők számára huszonkét parkolóhely, benne természetesen külön a mozgássérülteknek. Az épületet szép park veszi körül. A tervek szerint a fejlesztés
második ütemében kerülhet sor a mellékszárny fennmaradó részének felújítására, irattár, raktárak és egyéb kisebb helyiségek kialakítására.
Amellett, hogy az új épület funkcionalitásában kielégíti a korszerű igényeket,
látványnak is szemet gyönyörködtető. A nemes anyagok felhasználása révén
az épület külső képe és a belsőépítészet stílusa egyaránt stabilitást, időtálló,
szolid eleganciát tükröz. Az állandóság hirdetője a közel hétezer négyzetméteres telken magasodó két százéves, öreg fa, az erdei fenyő és a kocsányos tölgy
is, melyekre a tervezők és a kivitelezők különös gonddal vigyáztak.
A városháza beruházása illeszkedik abba a koncepcióba, amely a Szigetfő
utcát úgynevezett Intézmények Utcája funkcióval ruházza fel, s a település
közigazgatási tengelyévé teszi. A városháza mellett helyezkedik el az általános iskola, az óvoda, s a tervek szerint ebben az utcában épülhet majd meg
az új közösségi sportcsarnok és a bölcsőde is. Az új városházát a Rácalmási
Városnapok keretében, augusztus 20-án adták át ünnepélyesen a rácalmásiaknak. Az akkor még üresen álló épületben képzőművészeti kiállításokat láthattak az érdeklődők. Időközben befejeződött a bútorozás folyamata, minden
a helyére került, és november 21-e óta már az új épületben működik a városháza: a benne dolgozók és az ügyfelek legnagyobb megelégedésére. 
(x)

Az épület története
A kúria egy katonai térkép szerint már 1786-ban is állt. Az 1800-as évek
elején a tehetős birtokos Matkó família öröklés révén jutott a kúriához
és nagybirtokhoz. Tőlük egy oldalági rokon, egy Simonyi leány örökölte, aki később Kreskay Gáspár szolgabíróhoz ment feleségül. Kreskayék
az 1880-as években Wetzel János Fejér megyei főjegyzőnek adták el a
kúriát és a birtokuk egy részét. A Württembergből származó Wetzel családtól 1930 körül Exler Ferencék vásárolták meg a kúriát, akik gyümölcstermesztésre rendezkedtek be. E célból a szemközti Meszlényi-kúria
nagy kertjének egy részét is megvették, ahová almafákat és körtefákat
telepítettek, birtokukon sok rácalmási lakos dolgozott. A kúriából később
állami gyermekotthon lett, ez a funkciója 2005-ben megszűnt.

Beszéljünk róla

A hatályos önkormányzati rendszerről
Szerzők: a Helyi Obszervatórium munkatársai

A jelenlegi működési keretek jogi alapja az Alkotmány és az 1990-es önkormányzati törvény. Mindkét törvény kiemelt védettséget élvez: csak kétharmados többséggel változtatható meg. Ez a többség a mostani kormányzó
erőknek megvan, és láthatólag élni kívánnak vele. Megkezdődött az új jogi keretek előkészítése.
Nemzetközi összehasonlításban a magyar
önkormányzati rendszer erősen decentralizált. Legfontosabb problémaként a hazai önkormányzatok elaprózottságát szokták említeni. Úgy véljük, az önkormányzáshoz való jog
és a helyi közfeladatok ellátásának szervezeti
rendszere nem szükségképpen azonosítandó
dolgok. A hazai rendszer e tekintetben azért
problematikus, mivel a fejlettebb országokban kialakult különféle – jellemzően kötelező
feladat-ellátási – társulási formák lehetőségét
először 2011-ben iktatták a jogrendbe.

A hazai jogrendszer
A helyi autonómia legfontosabb szerveit a
települési és megyei közgyűléseket, valamint
a polgármestereket négyévente választják. Ez
eddig mindig az általános választások évére
esett. Ugyanakkor ezt a hatályos törvénytervezetek öt évre tolnák ki, így választva szét a
parlamenti és önkormányzati ciklusokat.
Ma a települési önkormányzatok jelentős
jogi, pénzügyi és feladat-ellátási autonómiával rendelkeznek. Nincsenek alárendelve a
megyéknek, vagyis a megyék nem bírálhatják felül a települések döntéseit, nem irányíthatják pénzügyeit. Ugyanakkor a megye – az
önkormányzati középszint – nem lehet alanya
ma semmiféle településközi fiskális kiegyenlítő rendszernek. Ezeket a központi kormányzat
– szinte kézi vezérléssel – működteti. Jelentős
feszültség forrása a megyék és megyei jogú városok egymás mellett élése, a megyék és a me-

14

ÖNkormányzat | november–december

gyei jogú városok szervezeti és feladat-ellátási kapcsolatának teljes hiánya, a megyei jogú
városok területen kívülisége.
Külön problémát jelent az 1990-ben a független kerületekből és egyenlő jogosítványokkal
rendelkező fővárosi szintből álló főváros-modell, amely a jelentős hatékonysági tartalékok
mellett azért is megoldandó probléma, mivel
ezzel a működéssel Budapest kiszorul a nagyvárosok globális és regionális versenyéből.
A jelenlegi keretek jogi alapja az Alkotmány és az 1990-es önkormányzati törvény
(Ötv.). Mindkét törvény kiemelt védettséget élvez: csak kétharmados többséggel változtatható meg. Ez a többség a mostani kormányzó erőknek megvan, és láthatólag élni
kívánnak vele. Megkezdődött az új jogi keretek előkészítése. Mind az Alkotmány, mind
az önkormányzati törvény, meghatározzák az
önkormányzatok függetlenségének gazdasági alapjait. Ezek a saját bevételek, a vagyon és
az állami támogatások.
A magyar törvényhozás elfogadta a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, ami
azt is jelenti, hogy csak törvény korlátozhatja az önkormányzatok autonómiáját. Az önkormányzatok működésének jogszerűségét
a megyei kormányhivatalok felügyelik, amelyek a jogszerűtlen intézkedés megszűntetésére irányuló sikertelen felszólítást követően
is csupán bírósághoz fordulhatnak a jogszerűség helyreállításáért. Az önkormányzatok
gazdálkodásának egészét kizárólag az Állami
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Számvevőszék ellenőrizheti. Az 1995-ben elfogadott önkormányzati csődtörvény szerint fizetésképtelenség esetén csődbiztos kerül a település élére, ami, bírósági eljárás keretében,
szintén az autonómia ideiglenes csorbulását
jelenti. A központi támogatások felhasználásának jogszerűségét a Magyar Államkincstár
igazgatóságai ellenőrzik.

A helyi feladatellátás
A hatályos törvény szerint az önkormányzatok a következő feladatokért felelnek: temetőfenntartás, közvilágítás, helyi civil
szervezetek támogatása, településfejlesztés,
környezetvédelem, helyi lakáspolitika, egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, árvízvédelem, folyékony települési hulladék elhelyezése, helyi közutak és egyéb közterületek
karbantartása, helyi közösségi közlekedés,
közterületek tisztántartása, helyi tűzvédelem, részvétel a helyi energiaellátásban, helyi munkanélküliség problémájának kezelése,
óvodai ellátás, általános iskolai ellátás, alapfokú egészségügyi és szociális ellátás, helyi kultúra és sport ellátása, valamint a helyi kisebbségi jogok érvényesülésének biztosítása.
A magyar önkormányzati rendszerben a
döntési hatáskörök többsége a képviselő-testület jogköre. Bizonyos keretek között e hatásköröket a testület átruházhatja bizottságaira,
illetve az ügyek vitelében első számú vezetőre, a polgármesterre. A várhatóan 2012-ben
hatályba lépő önkormányzati törvény köz-

Beszéljünk róla
vetlenül is juttat jogköröket az erős legitimitású polgármestereknek.

A feladatellátás szervezeti formái
Az önkormányzatok feladataikat az általuk
alapított költségvetési szervek, saját tulajdonú közszolgáltató vállalatok útján, NGO-k1
bevonásával, vagy magánszereplő számára
történő kiszervezéssel, kiszerződéssel látják
el. Egyre elterjedtebbek a partnerségi együttműködések, PPP-k2. Jelentős probléma, hogy
intézményesen nincs megoldva a költségvetésen kívüli feladatellátó szervezetek politikai és
szakmai kontrollja.

A helyi önkormányzatok nem részei a kincstári rendszernek, folyószámlájuk vezetését magán kereskedelmi bankok látják el. A pénzügyi
szolgáltatások igénybevételénél (a kötvénykibocsátás szervezésétől eltekintve) a közbeszerzési szabályok érvényesek. A központi kormány csak a költségvetési törvényben
vállalhat kezességet önkormányzati adósság
után. Inszolvencia esetében az 1995-ben elfogadott adósságrendezési eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni. Ez az eljárás bírói úton,
csődgondnok bevonásával igyekszik megteremteni a hitelezők egyezségét. Ha ez nem
sikerül, akkor a csődgondnok átveszi a kép-

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok száma, db, 2009
Ahol az önkormányzati tulajdon

2003

50%-nál kisebb
tulajdoni hányad

50-100% közötti
tulajdoni hányad

100%-os tulajdon

Gazdasági társaságok
száma összesen db

199

219

533

951

2004

202

251

622

1.075

2005

191

249

625

1.065

2006

206

234

655

1.095

2007

219

215

712

1.146

2008

246

218

769

1.233

Forrás: NAV

Pénzügyi-finanszírozási autonómia
A helyi önkormányzatok költségvetését alkotó
működési és felhalmozási pénzalap szabadon
átjárható. A deficites pozíció kialakulását nem
korlátozza szabály, meghatározott keretek között
hitelt vehetnek fel. Az Ötv. 88.§-a azt mondja ki,
hogy a direkt és indirekt (kezesség, garanciavállalás) adósság éves terhe nem haladhatja meg
saját korrigált bevételük 70 százalékát.
1. Nem kormányzati, civil szervezetek
2.Public Private Partnership – a köz- és a magánszektor együttműködése, a magánszektor által profitért,
rendelkezésre állási díjért átvállalt beruházás, feladatellátás

viselő-testület gazdálkodási hatásköreit, és a
vagyon értékesítésével elégíti ki, meghatározott sorrendben, a hitelezőket.
Helyi adók. A magyar önkormányzatok kivethetnek helyi adókat. A kivetés szabályait
külön, egyszerű többséggel elfogadott és megváltoztatható törvény szabályozza. A szabályozás megfelel a Helyi Önkormányzatok Európai
Chartájában foglalt követelményeknek.
Az önkormányzatok saját bevételei között
a helyi adók meghatározó súlyt képviselnek, de összes bevételükben ezek súlya nem
több 15 százaléknál. Problémát jelent, hogy
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az összes helyi adóbevétel mintegy 85 százaléka egyetlen adónemből származik, a helyi
iparűzési adóból.
A központi forrásszabályozás. A forrásszabályozás része az adómegosztás, illetve az állami hozzájárulások és támogatások rendszere. A
rendszer elvileg a kötelező feladatokhoz igazodó
alanyi jogon járó, a kötelező feladatok költségét
teljes mértékben nem fedező állami hozzájárulásokon alapul, valamint a helyi fiskális kapacitás növelésében érdekeltséget teremtő adómegosztáson. A gyakorlatban a forrásszabályozás
egyre inkább központilag vezérelt.

A finanszírozási helyzet változása
Az önkormányzatok növekvő mennyiségű feladataikat egyre kevesebb erőforrásból látják
el. A kiadások reálértéken hullámzó növekedést-csökkenést mutatnak, ráadásul tartalmazzák a fejlesztések adatait is, ami tovább
növeli a ciklikus hatást, és elfedi a működési
költségvetés problémáit.
Az önkormányzatok részesedése a kormányzati kiadásokból stabil részarányú (22-25% között ingadozik). Bevételeikben a központi szintről kapott hozzájárulások és az adómegosztás
csökkenő arányt képviselnek.
Ebből jól látszik, hogy a hiány a választási
években ugrásszerűen nő. A szektor egésze nem
tekinthető szélsőségesen eladósodottnak, de
fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 2006.
évi helyi választások után az önkormányzati
adósság növekedése folytatódott.
A kiadásokat funkcionális bontásban nézve a kiadási szerkezet stabilitását tapasztaltuk a jóléti funkciók tekintetében, miközben az állami szerepkör súlya 50 százalékkal
nőtt. Továbbra is meghatározóak az oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási kiadások. A helyi gazdaságfejlesztésre viszonylag
kevés forrás jut.
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Beszéljünk róla
Az önkormányzati szektor kiadásainak változása (%)
Közgazdasági szerkezet

Funkcionális szerkezet
1992

2009

1992

2007

A. Igazgatási funkciók

11,7

18,1

A. Folyó működési
kiadások

68,1

72,8

B. Jóléti funkciók

78,7

69,0

37,9

47,9

31,4

27,8

Személyi juttatások
és terhei
ebből közterhek

10,9

11,3

egészségügy

20,0

12,4

Dologi kiadások

30,2

24,9

TB és jóléti

10,2

13,0

Beruházási
és tőkekiadások

19,4

18,7

lakás, települ.
kommunális szolg.

10,2

10,8

Támogatások
és egyéb átadások

6,7

8,3

C. Gazdasági funkciók

8,1

11,0

Egyéb kiadások

5,8

0,2

ebből közlekedés távközl.

2,9

5,0

környezetvédelem

3,4

3,3

ebből kamatkiadások

1,3

1,0

D. Egyéb

1,5

1,9

100,0

100,0

100,0

100,0

ebből: oktatás

Tárgyévi kiadások
összesen

Tárgyévi kiadások
összesen

A helyi önkormányzati szektor pénzügyi számlái* (Mrd Ft)
Pénzügyi eszközök
Készpénz és betétek
Nem részvény értékpapírok
Hitelek
Részvények és részesedések
Tőzsdei részvények
Nem tőzsdei részvények
Üzletrészek
Befektetési jegyek
Biztosítástechnikai tartalékok
Egyéb követelések
Kötelezettségek
Nem részvény értékpapírok
Hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Hosszú lejáratú hitelek
Egyéb tartozások
Kereskedelmi hitelek és előlegek
Egyéb
Nettó pénzügyi vagyon
MNB
korrigált érték

2003
1 051,3
212,6
55,3
68,3
692,2
25,6
537,9
114,7
14,1
0,5
22,4
428,0
5,7
274,1
90,6
183,5
148,2
57,5
90,7

2006
1 089,7
244,2
42,5
69,5
698,1
45,4
503,9
139,0
9,8
1,1
34,3
843,1
27,7
540,9
132,5
408,4
274,5
117,0
157,5

2009
1 421,9
547,4
25,6
70,3
746,4
4,3
572,5
160,0
9,6
1,1
31,3
1 286,5
485,4
594,6
140,2
454,4
206,6
123,8
82,7

2010
1 269,5
400,7
12,1
65,6
754,4
3,8
582,5
160,0
8,1
1,0
35,7
1 461,6
610,6
638,8
135,9
502,9
212,2
129,5
82,7

623,3

246,6

135,4

-192,1

-68,9

-451,5

-611,0

-946,5

*Forrás: Magyar Nemzeti Bank
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A közgazdasági bontású kiadások alakulásában figyelemreméltó a bérjellegű kiadások részarányának növekedése. Az önkormányzatok a
kormányzati szektor legnagyobb foglalkoztatói.
Mintegy 470 ezer közszolgálati jogviszonyú alkalmazottja a 3,6 millió legálisan foglalkoztatott jelentős hányada. Ebben nincsenek benne
azok, akiket az önkormányzati tulajdonú társaságokban foglalkoztatnak.
Más vizsgálataink szerint3 az önkormányzatok kölcsönforrás bevonása – egyelőre legalábbis – nincs összefüggésben az EU-s pályázatokkal. A pályázatok nyertesei és a nagy kibocsátók
nem egyeznek meg, de a támogatás intenzitása
sem indokolja a kölcsönfelvételt.
Az önkormányzatok adósmegítélése 2011-ben
romlott meg. Ennek oka nem elsődlegesen a gazdasági válság második hullámából, hanem az ország
és a térség pénzügyi kockázatainak növekedéséből
ered.A nemzetközi és hazai pénzügyi egyensúly
megbomlása, az árfolyam-változások következtében növekvő pénzügyi terhek, és a központi költségvetésre folyamatosan nehezedő terhek áthárítása miatt ténylegesen romlott az önkormányzatok
fizetőképessége, amit jeleznek a növekvő számú
csődök, romló pénzügyi mutatók is.
A kötvényadósság teljes visszafizetése több
politikai ciklust érint. A vállalt árfolyamkockázat megítélése igen nehéz, ráadásul a jelenlegi
képviselő-testületek a növekvő kamatbevételek
nyomán úgy érezhetik, pénzügyi helyzetük javult, többet engedhetnek meg maguknak.

Az önkormányzati rendszer
helyzete 2011-ben
Az önkormányzati szektor volt a 2006-ban
kezdődött költségvetési kiigazítások egyik
3. Értékelő tanulmány a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat makrogazdasági megalapozottságának néhány
összefüggéséről. Állami Számvevőszék Fejlesztési és
Módszertani Intézet, 2008. október, www.asz.hu

Beszéljünk róla
legnagyobb vesztese. Ezt jelzi, hogy a GFS4
bevételek nominálisan és reálértékben meglehetősen szerényen alakultak. Jól látható, hogy
a vagyonértékesítés jelentősége csökken az
önkormányzati pénzügyi egyensúly biztosításában, ehelyett az önkormányzati szektor
hitelforrások (bankhitel, kötvénykibocsátás)
bevonásával reagált a megszorításokra.
A magyar államháztartás fenntarthatóságát a költségvetési szektor központi és helyi
szintjének együtt kell biztosítania. Az eladósodást jól jelzi az önkormányzati szektor nettó pénzügyi vagyonának további csökkenése. Ezen értéket az MNB adatai alapján, de az
SNA5 pénzügyi számláknál alkalmazott módszertantól eltérően számítottuk. Az eltérés abból adódik, hogy a pénzügyi eszközök és kötelezettségek különbségéből levontuk az egyéb
részvények és részesedések értékét.
E részesedések a szó közgazdasági értelmében nem eszközök, inkább kötelezettségek, mivel e vállalatok olyan feladatokat látnak el romló állapotú eszközparkkal, amelyek
biztosítását az önkormányzatok nem szüntethetik meg – például a víziközmű-hálózat
vagy a városi tömegközlekedési hálózatok.
Az önkormányzati szektor eladósodottságát a következők jellemzik:
✔ Az önkormányzati adósság szektor szinten 1200 milliárd forint nagyságrendű, amely
a GDP nagyjából 5 százaléka.
✔ Ez az adósság, mintegy 300 önkormányzatnál összpontosul.
✔Az adósság jelentős részben svájci frankban denominálódott, vagyis jelentős árfolyamkockázatot hordoz.
4. Government Financial System – kormányzati pénzügyi renszer: lényegében a finanszírozási tételek
nélküli bevételek és kiadások
5. System of National Accounts – Az ENSZ Statisztika bizottsága által fejlesztett nemzetközi elszámolási rendszer

✔Az adósság több mint fele kötvény adósság,
amelyek futamideje 10-25 év között van, így az
adósságszolgálat teljesítése időben meglehetősen széthúzódó.
A 2010-re tervezett ESA6 szemléletű hiánycél túlteljesülésének fontos tényezője volt az
önkormányzatok GFS hiányának a tervezettnél nagyobb mértéke. Az előttünk álló időszak legnagyobb kockázata a súlyosan eladósodott önkormányzatok fizetőképességének
fenntarthatósága.

Működési és költségvetési
kockázatok
Az önkormányzatok működési és költségvetési kockázatainak beazonosítása során négy
fő kockázati forrást különítettünk el: (1) külső tényezők; (2) rendszer kockázatok; (3) kormányzati intézkedésekből; és (4) az önkormányzat tevékenységéből eredő kockázatok.
A konkrét kockázatok ugyanakkor sokszor a
fenti négy forrás közül többnek az eredőjeként állnak elő: (a) természeti katasztrófák;
(b) elaprózottságból eredő kiszolgáltatottság;
(c) túlzott feladatteher; (d) forrásteremtési nehézségek; (e) áthárított konszolidáció, az állami támogatások visszafizetése, egyes állami
intézkedések következményei (ÁFA, ÖKOTÁM); (f) menedzsment problémák, túlzott
kockázatvállalás; (g) a pénzügyi válság várható hatásai. A rendszerkockázatok döntően a
kistelepüléseket sújtják, a településekre rátestált
feladatok és a rendelkezésre álló forrás aránytalanságaiból eredő problémák miatt, illetve
méretgazdaságossági okokból. Leginkább az
együttműködések, társulások vagy forráshatékony kiszervezési technikák jelenthetik a megoldást, csökkentve a költségvetési nyomást. A
6. European System of (National and Regional) Accounts – eredményszemléletű egységes európai elszámolási rendszer
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legtöbb olyan település, amely nem nyúl ilyen
eszközökhöz, akut forráshiánnyal küzd. Újabban a megyei önkormányzatokat egyszerre bevételi és kiadási oldalon is rugalmatlan költségvetésük sodorta nehéz helyzetbe az elmúlt
években romló forrásellátottságukból eredően.
Rövid távon egyes kormányzati intézkedések
okoznak hirtelen jelentős pénzügyi terheket,
egyensúlyvesztést.
Menedzsment problémák, túlzott kockázatvállalás. A legtöbb önkormányzati csődeset a mai napig a menedzsmentre és nem a
rendszerproblémákra vezethető vissza. Ezek
a pénzügyi nehézségek kisönkormányzatok
esetében jelentkeztek, és függetlenek voltak
az önkormányzatok tényleges anyagi helyzetétől. Az okai egyértelműen a felelőtlen gazdálkodásban, a kontroll hiányában vagy a szereplők összejátszásában kereshetőek.
A pénzügyi válság várható hatásai. A pénzpiaci válság nem új jelenség. 2007 második felében érkeztek az első hírek az amerikai ingatlanpiaci buborék kipukkanásáról. A tovagyűrűző
hatása gyorsan elérte az amerikai bankokat,
és a globális pénzpiac törvényei következtében megjelent Európában és Magyarországon. Nem lehet eltekinteni attól a hatástól sem,
hogy a megbillenő piaci egyensúlyt kihasználva spekulánsok próbálják az egyensúlyzavarokat felerősíteni. A válság hatására elapadhatnak
a pénzügyi források, a bankok forrásszűkébe
kerülnek, pénzkihelyezéseik megdrágulnak.
A korábban jó feltételek mellett felvett hitelek, kötvények törlesztése akár 10-15-20 százalékkal megdrágulhat. A jelenlegi válság sajátos jellemzője a kamatok növekedése mellett a
valuta-árfolyamok szélsőséges ingadozása. Ez
a pályázott, euróban denominált EU-s támogatások forintértékét és a külföldi valutában
denominált kötvényt kibocsátó önkormányzatok adósságszolgálatát érinti.
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Képzés

Településvezetési Akadémia
Szerző: Sabján Katalin , a TÖOSZ nemzetközi titkára
Nagyon sok vezető tévesen azt feltételezi,
hogy a vezetési stílus inkább a személyiségtől függ, mint egyfajta stratégiai választástól.
Ahelyett, hogy kiválasztják azt az egy stílust,
ami illik a temperamentumukhoz, azt kellene
kérdezniük, hogy melyik stílus felel meg legjobban annak, amit az adott helyzet kíván. A
kutatások kimutatták, hogy a legsikeresebb
vezetőknek az erősségei a következő érzelmi
intelligencia-képességekben voltak: önismeret, önfegyelem, motiváció, empátia és szociális készség. Hat olyan alapvető vezetési stílus
van, amelyek mindegyike használja az érzelmi
intelligencia kulcsösszetevőit különféle kombinációkban. A legjobb vezetők nem csak egy
vezetési stílust ismernek, ők többre képesek,
és megvan az a rugalmasságuk, hogy a körülményeknek megfelelően váltsanak a stílusok között.”
A fenti idézet Daniel Golemantól származik1, akinek a nevéhez fűződik többek között
az érzelmi intelligencia és a vezetés kapcsolatának kutatása. Napjaink számos más híres kutatójával, vezetéstudományi és önkormányzati
szakemberével együtt kerültek az ő gondolatai
is a Településvezetési Akadémia tudástárába,
amiből reményeink szerint sok tagönkormányzatunk vezetése profitálhat még.
Az Európa Tanács módszerét követve és támogatásának köszönhetően került sor a magyarosításra. A képzési program kilenc hónapon belül háromszor három tréningnapot
foglal magában.
1 Daniel Goleman: Eredményes vezetés, megjelent a
Harvard Business Review R00204 számában
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A 2010-ben nagy sikerrel zárult 10 hónapos Polgármester Akadémia kísérleti első évfolyama után újabb képzéstípust próbálhattak ki TÖOSZ-os polgármesterek Alsómocsoládon.
A TÖOSZ elnöksége kipróbálta a tréninget, így Dicső László, Alsómocsolád polgármestere meghívására első alkalommal 2011.
szeptember 14 és 16, második alkalommal pedig november 17 és 19 között zajlott le a kísérleti kurzus. A szíves vendégszeretetet ezúton
is köszönve, ajánljuk mindenkinek tréninghelyszínként, de akár osztálykirándulások célpontjaként is a baranyai kisfalu vendégházát,
amelynek szép kivitelezése mellett nagy vonzereje a kedvező ára is.
A program szellemiségét jól tükrözi a módszer egyik kidolgozójának és vezető szakértőjének, John Jacksonnak a hasonlata a településvezetésről:
Hányan szülők közülünk? Jó szülők vagyunk? Hogyan lettünk jó szülők? Saját szüleinktől tanultuk? Olvastunk róla a szülőknek tanácsot adó könyvekből? Megvitattuk
a barátainkkal? Lehet, hogy ezek mindegyike szerepet játszott. De a legnagyobb tanár
a gyerek maga. Tanulunk a gyerek reakcióiból, és eldöntjük, mit tegyünk. Szükség lehet arra, hogy gyengédek legyünk, olykor
erőteljesebben lépjünk fel, elutasítóak legyünk, vagy éppenséggel nagyobb figyelmet
fordítsunk a gyerekre. Helyzettől és körülményektől függően cselekszünk az általunk legjobbnak ítélt módon; amely technikát gyermekünk növekedése, felnevelése
során fokozatosan fejlesztjük.

www.toosz.hu

Az első ülésszakon megismerkedhettek a
résztvevők az érzelmi intelligencia és a vezetés kapcsolatával, különféle tréninggyakorlatokat végeztek a vezetési képességekkel, szervezetfejlesztéssel kapcsolatban. A módszer
interaktív, a részt vevő polgármesterek egymással osztják meg tapasztalataikat és nézeteiket, ami saját bevallásuk szerint sokkal
értékesebb, mint megannyi elméleti előadás
végighallgatása.
Az első alkalommal párba rendezték a szervezők a polgármestereket, akiknek az a feladatuk, hogy egymást meglátogatva eltöltsenek
egy napot a polgármestertárssal, és figyeljék
tevékenységét. Meghatározott benchmarkokat használunk ehhez, ami alapján támogató
barátként összegzi a látottakat, hallottakat a
látogatást végző településvezető.
A második alkalom egyik fókuszában a különféle vezetési stílusok álltak, ezúttal is számos gyakorlati feladattal. A résztvevők körben
ülnek, és együtt gondolkoznak. Egy résztvevői
vélemény szerint:
„Amiért hasznos: közösen megbeszélve a szituációkat az ember rájön az erősségeire és a
gyengeségeire; hihetetlenül sok információt és
ötletet meríthetünk a foglalkozásokból; ami
a legfontosabb, hogy az ember a mindennapi munkavégzése során időt sem tud szakítani arra, hogy a dolgokon elgondolkodjon vagy
rendszerezze magában; ezeken a képzéseken

Felhívás
csak erre koncentrál, illetve a többiek »kihozzák« belőle a szunnyadó gondolatokat.”
Egy másik vélemény: „Az oktatás kötetlen formája nagyban elősegíti azt a fajta kommunikációt, amelyet a saját munkámban alkalmazni
fogok. Az együttműködés fontossága, a másokra való figyelés lényeges a munkánkban.”
A novemberi kurzuson a kommunikációról is sok szó esett. Nem csak elméletben, gyakorlatban is megtapasztalhatták a
résztvevők az egymásra való odafigyelés jelentőségét.
A módszer lényege egyik részt vevő polgármester szerint: „Az esti beszélgetés egy-egy

esettanulmány közös megbeszélése, kiértékelése, a közös munka eredményesebb, mintha
ezt a témát egy »kiállított« előadótól hallottuk volna. Minden résztvevő aktívan dolgozik a téma kifejtésében, a különféle vélemények, látásmódok megismerése folyamatosan
formálja »végterméket«, míg végül mindenki
számára elfogadható eredmény születik.”
A Településvezetési Akadémia az Európa
Tanács programjainak hazai szakértője, Pallai
Katalin a módszer vezető trénere. A tréningmodult hamarosan elérhetővé tesszük bármely érdeklődő részére. További információt
hírlevelünkben küldünk hamarosan! (vagy ér-

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Szövetségünk vezetése úgy döntött, hogy hiába a sok probléma és hiányosság a hazai önkormányzatok világában, mégis folytatjuk a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programját. Az önkormányzati szféra képes és kész a túlélésre,
sőt még a fejlődésre is. Az önkormányzatoknak a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésére 2011-ben az alábbi három területen nyílik lehetősége:
1. Amikor nem a pénz a meghatározó
– ötletekkel, összefogással településünkért
2. Legjobb testvérvárosi találkozó
3. Vizek Varázsa avagy Varázslatos Vizes Világ
A pályázat beadásának határideje: 2012. február 15.
Bővebben a TÖOSZ honlapján: www.toosz.hu

deklődjön a TÖOSZ Titkárságon: (1)3226673,
sabjan@toosz.hu; boda@toosz.hu )
Végezetül álljon itt az egyik részt vevő
polgármester véleménye a tréning egy napjáról:
„Mit adott a tegnapi nap?Sokat, de ami a
legfontosabbnak tűnik számomra: a személy
és a szervezet tanulása együtt kell, hogy történjen, így lesz dinamikus a csapat fejlődése.
Fontos, hogy mondjuk ki, fogalmazzuk meg
konkrétan mindig az ügyek, folyamatok tanulságait, mert így tud bennünk realizálódni minden. Ez segíti sokrétű munkánkat, teszi világossá a »helyes utakat«.”

Léteznek jó kezdeményezések a környezetvédelemben is: az INEST Nonprofit Kft.

az irodákban keletkező fekete-fehér és színes feleslegessé vált papír gyűjtésére díjmentes, praktikus és megbízható megoldást ajánl.
A cég 2008-ban kezdte meg a környezet óvásával kapcsolatos tevékenységét, amelynek fókuszában a szelektív papírfelesleg-gyűjtés ösztönzése áll. Első programjukként több száz irodai szelektív papírgyűjtő
szigetet telepítettek, és megkezdték a nélkülözhető papírok nyersanyaggá történő átalakításának megszervezését.

biztosítható papírgyűjtő doboz.) Miután a dobozok megteltek, jelzik
az INEST-nek, és ők a tárolóban összegyűjtött papírt – igény szerinti
rendszerességgel – térítésmentesen elszállítják. Utolsó lépésként a papírhulladékból 100%-ban reciklált alapanyagú környezetbarát termékek gyártását támogatják.

Mitől új ez a koncepció?

Az INEST Nonprofit Kft.-nek három
szolgáltatástípusa van.

Egyrészt attól, hogy bár díjmentes utcai papírgyűjtés már létezett, de
irodai még nem! Másrészt bármely szervezet csatlakozhat a programhoz, harmadrészt az INEST garantálja, hogy a papír nem hulladékkereskedőkhöz jut (ezáltal kikapcsolják a díjért dolgozó hulladékkereskedő,
valamint újrahasznosító, és egyéb közvetítő cégeket), hanem a legrövidebb szállítással egyből a felhasználási helyszínre juttatják a papírt.

Miért előnyös ez az önkormányzatoknak, közszolgáltató cégeknek?
Mert az INEST megoldja egy problémájukat: az iratok és egyéb papíralapú feleslegessé vált dokumentumok biztonságos körülmények között megsemmisítésre kerülnek oly módon, hogy azok újrahasznosulnak (papír zsebkendő, szalvéta, papírtörlő stb. készül belőlük).

Összességében:

kevesebb szemét kerül a hulladéklerakókba, égetőkbe, kevesebb fát vágnak ki, az önkormányzat, a közszolgáltató cég pénzt takaríthat meg azáltal, hogy díjmentes a szolgáltatás, így csökken a saját szemét men�nyisége (ezáltal annak díja), továbbá a dolgozók aktivitásán keresztül
terjed a környezettudatos szemlélet. Nem utolsó sorban pályázatoknál
is sokszor feltételként vagy plusz pontként szereplő helyi fenntarthatósági törekvésként is megjelenítheti az önkormányzat.
A díjmentes szolgáltatás egyszerű, ugyanakkor megbízható. Első lépésként az önkormányzat, a közszolgáltató cég igent mond, és felveszi
az INEST-tel a kapcsolatot (06-80-911-000). Következik a szerződéskötés, majd az irodai használatra kifejlesztett erősített hullámkartonból
készült doboz(oka)t kiviszik a helyszínre. (A dobozok számát a csatlakozó cég határozza meg, akár minden dolgozó asztalához díjmentesen

➩ Az egyik csak a nem szükséges papírok szelektív gyűjtésére és elszállítására vonatkozik.

➩ A második biztonságos iratkezeléssel egészül ki, ami azt

jelenti, hogy a programhoz csatlakozó önkormányzat, közszolgáltató cég iratait zárt rendszerben elszállítják a tököli
Büntetés Végrehajtási Intézetbe (BVI), ahol a Paper and
More Kft. papírüzemében pépesítik. Itt lényeges kiemelni a biztonságot, amelyet a BVI szigorúan őrzött zárt területén ISO 9001 szerinti minősítés működésével valamint 24 órás kamerás megfigyeléssel garantálnak. (Az
iratok megsemmisítéséről a Paper and More Kft. hivatalos igazolást állít ki és juttat el a céghez, megjelölve a sorszámozott plombával ellátott dobozok ürítésének és pépesítésének dátumát.)
➩ A harmadik - egyre jobban keresett - szolgáltatástípusuk
az „iratok selejtezését”, irodai költözés vagy csak rendrakás során keletkezett iratok díjmentes elszállítását, megsemmisítését foglalja magában.
Referenciáik között szerepel már például a Rendőrség, Soexho, Ernst
& Young, OSI, Gold Communications, Forprofit Kft., Codexis Laboratories Hungary Kft., Sauflon Magyarország Kft. stb., de folyamatban
vannak tárgyalások önkormányzatokkal, a Vöröskereszttel, a bankokkal és egyéb nagy cégekkel is.
A cég filozófiájának fontos része az a gondolat, hogy a környezettudatos magatartás a jövő generációi számára lehetővé teszi, hogy
ők is élvezhessék még a természet adta szépségeket.

DÍJMENTES
IRODAI PAPÍRGYèJTÉS
egyszeréen és megbízhatóan!
Az INEST az ország egész területén
díjmentesen vállalja
az irodai papírok szelektív gyéjtését, elszállítását,
és az iratok biztonságos megsemmisítését.

Csatlakozzon az Ön önkormányzata, közszolgáltató cége is
az irodai költségcsökkentésben és fenntartható fejlådésben
élenjáró szervezetekhez!

KERESSEN MINKET:
www.inest.hu
06 80 911 000
papir@inest.hu

Együttműködés

Határon átnyúló együttműködések

Egyre több sikeres projekt
Szerző: Hajós Anna újságíró

Az Európai Unió által támogatott
fejlesztések között nagy hangsúlyt
kapott az a lehetőség, amely az országhatár mindkét oldalán segít
egymással valamilyen – talán már
eddig is meglévő – kapcsolatot elmélyíteni, építési programot, kulturális célt megvalósítani. Ilyen például Kapuvár és a csallóközi Nagymegyer közös pályázata, amelynek révén az elnyert összegből a kis- és középnagyságú vállalkozások számára
inkubátorházat hoznak létre,
a szolgáltatásaikkal segítenek
az adott szektornak, miközben
a határ menti vállalkozások
kooperációját is megkönnyítik.
A Magyarország–Szlovákia határon átnyúló együttműködési program keretében 2007
és 2013 között megvalósuló „Palóc út közös
tematikus útvonal – komplex látogatóbarát
fejlesztése” által érintett települések közül háromba látogattunk el, hogy a település vezetőivel, néhol a lakosokkal beszélgessünk, mit
kaptak a támogatástól, és mennyire tudták ennek révén adottságaikat megmutatni, kínálatukat bővíteni és közös turisztikai csomaggá alakítani. A térség különleges kulturális
értéke a palóc hagyomány, amely napjainkban is él a szokásokban, építészetben, öltözet-
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ben, nyelvhasználatban, érdemes rá építeni.
Bár minden palócnak van szerepe a kezdeményezés sikerében, azért ennek a munkának a szervezése, lebonyolítása, a felelősség,
a Palóc Út Egyesületen túl egyértelműen az
önkormányzatokra hárul.

Vár is – galéria is
Sirok központi részén, egy XIX. századi műemlék lakóépületből lett Tájház, és ebben kapott helyet a Galéria. A település látnivalója a
vár, amelynek a helyreállítása folyik. – Tulajdonképpen mi nem érezzük azokat a gondokat,
amelyek máshol előfordulnak – mondta Tuza
Gábor alpolgármester –, 1991-től kiegyensúlyozott Sirok helyzete. Fő problémánk a munkanélküliség. A közmunkaprogram nem igazán olyan, mint ahogy azt az élet megkívánná.
Úgy látom, a jól működő településeket nem
kérdezték meg arról, mi lenne erre a jó megoldás. A másik gond az intézményeink, az iskola, óvoda, bölcsőde alulfinanszírozottsága.
Az elmúlt időszakban a feladatokat az önkormányzatokra testálták, ugyanakkor a finanszírozás jó esetben maradt, ha nem csökkent.
1999-ben volt egy nagy árvizünk, amely nem
a településen átfolyó patakból jött, hanem a
környék elhanyagolt záportározóiból. A csapadékvíz elvezetését 54 millió forintos pályázati pénzből, a település legveszélyeztetettebb pontjain sikerült elkezdenünk. A Palóc
út együttműködési programtól nem a nagy
kitörési lehetőséget várjuk, azt vallom, a sűrű fillér jobb, mint a ritka forint. Azon kívül
mint vállalkozó, úgy látom, több lábon kell
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állni. Sirok egyik „lába” ilyen szempontból
az idegenforgalom, ezen belül pedig a Palóc
út programmal való kapcsolat. Sokat profitálhatnánk abból, ha ezt az utat mint turisztikai látványosságot tudnánk működtetni. A
Palóc út mint klaszter révén pedig uniós pályázatokon vehetünk részt: a települések és
a helyi egyesületek. Fejlődést hozhat és növelheti a látogatottságunkat. A siroki várat
mindannyian a magunkénak érezzük, a Palóc úttal még ismerkedni kell. A szállásadás,
az idegenforgalom lehetőségeit az itt lakók
jó része még nem mérte fel. A jelenlegi gazdasági helyzet rádöbbenti az embereket arra,

Együttműködés
hogy sokkal többet kell tenni saját maguknak
a megélhetésért. Számos olyan lehetőség van,
amit be lehetne kapcsolni az idegenforgalomba, és ezzel a Palóc út programjába is. Ilyen
a Sirok–Kisnána testvérvár projekt, melynek
célja a kőlyukak, egykori barlanglakások látványossá tétele. A Palóc út beruházásaként a
siroki műemlék tájházban elkészült a galéria,
amelynek elsődleges feladata a térség kézműves hagyományainak megismertetése. Ebben
a községben munkálkodik Szoboszlainé Huszár Rozália, a Palóc gasztronómia munkacsoport vezetője, akinek éttermében ismerkedhetnek a vendégek a hagyományos palóc
konyha remekeivel.

Galéria és információs központ
Kazár ugyancsak hagyományőrző galéria
kialakításával várja a Palóc út iránt érdeklődőket. 75 ezer eurót kapott erre a célra a község. Molnár Katalin polgármester, a Palóc Út
klaszter rendezvények munkacsoportjának vezetője mondja: – Olyan helyiségek kialakítására törekedtünk egy 1900-as években épült egykori lakóházban, amelyek alkalmasak a palóc
értékeket megjelenítő tárgyak bemutatására és
kínálatára, az itteni vidéki élethez kapcsolódó
termékek forgalmazására. Minőségi kézműves
termékek, hímzések, szőttesek, viseletek, fonott
kosarak láthatók és vásárolhatók meg itt. A galéria információs pontként is működik, a turisták részletes tájékoztatást kaphatnak a tájegység kultúrájáról, értékeiről. Egyébként tíz
ilyen ház található a településen, mindegyikben
múzeum van, falvédő kiállítás, vasalómúzeum,
gyufacímke múzeum, tájház, bányászház, hagyományok portája, kézműves ház várja az érdeklődőket. Hogy az értékeket be tudjuk mutatni, köszönhető az itt élő idős embereknek.
Szívesen adnak ízelítőt az életükből, énekelnek, táncolnak, készítik a hagyományos palóc

finomságokat. Sőt összegyűjtötték a régi recepteket, ezek alapján készült el a Kazári ízek
szakácskönyv. Közösen próbálunk sok rendezvényt kapcsolni a település életéhez.

Parasztházból galéria
Kozárdon
Kozárd község önkormányzata ugyancsak a
Palóc Út Egyesület tagjaként és részt vevő partnerként pályázott, és nyert vissza nem térítendő támogatást hagyományőrző galéria és kézműves ház kialakítására. Közel 109 ezer eurót
kaptak, ennek segítségével teremtették meg a
kézműveseik bemutatkozási helyét egy szépen
felújított palóc parasztházban. Fontosnak érezték, hogy a kivitelezést helyi vállalkozók végezzék. Sasvári János festett palóc rózsás bútorai,
a ma már az országban valószínűleg egyedül
megmaradt Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet textíliái, kerámiák, helyi termékek, dísztárgyak révén új turisztikai attrakcióval gazdagodott a falu, joggal bízhatnak abban
– tudtuk meg Hajasné Banos Mária polgármestertől –, hogy a Palóc út részeként ez a galéria
sok látogatót vonz Kozárdra. Hétvégeken kézművesek dolgoznak benne. A lakosság számára sem közömbös ez, mert az itt látható értékek
révén a hagyományokat, a múlt értékeit át tudják örökíteni a következő nemzedéknek.

Palóc galéria Szlovákiában is
Nemcsak a magyar területen, hanem északi
szomszédunknál is fontos értéknek számít a
palóc kulturális hagyomány és szellemi örökség. Egy kistelepülés: Kalonda, a projekt keretében felújított helyi Palóc Múzeum és Közösségi Házban mutatja be, hogy őrzi gyökereit,
táncait, népzenéjét és ételeit, közte a pampuska
nevű fánkféleséget. Az elnyert összegből tudtak megmenteni korabeli dokumentumokat,
kiállítási tárgyakat, fordíthattak pénzt resta-
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urálásra, állagmegóvásra. Nagyobb lehetőségekkel élhetett a városi rangú Fülek, ahol a vár
alatti Nógrádi Turisztikai Információs Központ előtt mesterségek udvarát alakítottak ki,
ez a tér lesz a hagyományőrző rendezvények,
vásárok helyszíne. Ugyancsak elkészült a palóc népi stílusú bútorokkal berendezett galéria, ahol három nyelven kínálják a tájegység
néprajzi értékeit bemutató Ismeretlen Palócföld című kiadványt.
Ezzel még nem ért véget sem a fejlesztés,
sem a pályázati lehetőség. Kiss Jánostól, a Palóc Út marketingmenedzserétől megtudtuk,
kínálatbővítésre, újabb programok kialakítására, kiadványok készítésére, és a további részt vevő településeken újabb turisztikai attrakciók megvalósítására pályáznak a
határ mindkét oldalán.

PATINA

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz
szállítunk kandelábereket, padokat, asztalokat,
Igényes
környezetek,
városrészekkutakat,
rekonstukciós munkálataihoz
táblatartókat,
terelőoszlopokat,
elkészítünk
egyedi installációkat
és modern stílusban.
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elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.
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Biodiverzitás

Szentes a biodiverzitás hazai fővárosa
Szerző: Pohner Evelin

A Magyarországi Települések Biodiverzitás Díja verseny keretében immár második alkalommal versenyeztek egymással az önkormányzatok: ki tesz többet
a biológiai sokféleség védelme érdekében.
A versenyt – a tavalyi évhez hasonlóan – Franciaország, Németország, Magyarország, Szlovákia és Spanyolország környezetvédelmi és
területfejlesztési szervezetei hirdették meg települési önkormányzatok számára. Magyarországon a verseny fővédnöke Ángyán József,
a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
volt. Az idei európai verseny szakmai irányítója
egy több mint húszéves tapasztalattal rendelkező német szervezet volt, Magyarországon a
versennyel kapcsolatos munkát a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. koordinálta.
A verseny célja, hogy a szervezők felhívják a
lakosság és a települések vezetőinek figyelmét
a gazdag természeti értékek változatosságának
fontosságára. Magyarország minden tájáról érkezett pályázat a verseny februári meghirdetését követően, a legkisebb falvaktól kezdve egészen a nagyvárosokig.
A téma összetett jellege miatt a verseny győzteseinek megtalálásához részletes kérdőívekre
volt szükség. Az önkormányzatok képviselői
és a politikai döntéshozók számára a verseny
szervezői képzési lehetőséget is teremtettek,
hogy az önkormányzatok minél inkább megértsék, mit tehetnének a biológiai sokféleség
megőrzése érdekében. Az önkormányzatok
megismerkedhettek továbbá egy monitoring
rendszerrel, amelynek egyik funkciója a helyi biodiverzitás állapotának nyomon követése volt, a másik pedig az önkormányzat által
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foganatosított intézkedések hatékonyságának értékelése.
A válaszok kiértékelésével megvizsgálták
a tervezési és kezelési eszközök alkalmazását, a területek állapotát, a biológiai sokféleség megőrzését szolgáló kezdeményezéseket
és az együttműködés szintjét. Ezután következett a témával kapcsolatos projektek bemutatása, azok értékelése.
– A települési biodiverzitás megőrzése érdekében sok értékes projekttel találkoztunk
– hangsúlyozta Molnár Gábor, a magyarországi versenyt szervező kft. ügyvezető igazgatója. – Összesen 175 település mutatott érÉletünk minden mozzanatát a Föld élővilágának sokszínűsége táplálja. Minden
emberi tevékenység, amely a biológiai sokféleség csökkenését okozza, egyben az élet
alapjait kezdi ki, csökkenti a rendelkezésünkre álló erőforrásokat, és végső soron
saját utódaink túlélését veszélyezteti. Egy
életközösségben a fajok változatossága,
sokfélesége a rendszert stabilabbá teszi,
jobban képes alkalmazkodni a különféle
hatásokhoz, külső változásokhoz. A biológiai sokféleség a természet teljes gazdagságát mutatja be: a fajok sokszínűségét, a
genetikai erőforrások változatosságát, az
ökoszisztémák sokféleségét, valamint az
állat- és növényvilág tarkaságát.
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deklődést a verseny iránt, és végül 50 kérdőívet
értékeltünk ki, a szakmai tanácsadó testülettel egyeztetve. A településeket lakosságuk számától függően több kategóriába soroltuk, és
különféle témakörök szerint kaphattak díjakat – tette hozzá.
Egerszegi Zita környezetvédelmi programigazgató kérdésünkre elmondta: az önkormányzatoknak és az érdeklődőknek a cég összeállított
egy részletes oktatási anyagot és tájékoztató kiadványt. Ez tartalmazza a kipróbált és bevált
legjobb gyakorlatokat, melyek ráirányítják a
települések vezetőinek a figyelmét arra, hogy
jó ötletekkel, kevésbé jelentős anyagi ráfordítások mellett sokat tehetnek környezetük biológiai sokféleségének megőrzéséért.
Az egyes kategóriák első három legjobb eredményt elérő önkormányzatai minden évben ünnepélyes országos díjátadó rendezvényen vehetik át díjaikat. Az egyes versenyek összesített
győztese az adott év Biodiverzitás Nemzeti Fővárosa cím büszke tulajdonosának mondhatja
magát. A 2011. évi országos díjátadó ünnepség
házigazdája, Tata városa volt, Magyarország
2010. évi Biodiverzitás Fővárosa. A jeles nap
programjának a Menner Bernát Zeneiskola

2011. év díjazott települései
A 30 000 lakos feletti települések kategóriája:
1. Kaposvár, 2. Veszprém, 3. Miskolc.
A 10 000 – 30 000 lakosú települések:
1. Szentes, 2. Tata, 3. Balatonfüred.
A 2000 – 10 000 lakosú települések kategóriája:
1. Mórahalom, 2. Dévaványa, 3. Gyenesdiás
A 2000 lakos alatti települések kategóriája:
1. Kunsziget, 2. Báta, 3. Alsómocsolád.

Biodiverzitás
adott otthont. A verseny győztesei átvehették
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének felajánlásáva, e jeles alkalomra készült
díjakat. Magyarországon a Biodiverzitás Fővárosa címet Szentes nyerte el. Különdíjban részesült Budaörs, a természetvédelem terén elért kiemelkedő tevékenységéért.
A presztízsértékű díj a határokon túl is nagy
visszhangot váltott ki: a 2010-es francia, magyar és spanyol biodiverzitás fővárosok polgármesterei 2010. októberben Nagoyában részt
vettek az ICLEI társrendezésében szervezett
és a Biológiai Sokféleség Egyezmény aláíróinak 10. éves konferenciájával párhuzamosan
megtartott Városi Biodiverzitás Csúcstalálkozón. Most novemberben pedig az egyes országok második fordulós győzteseit bemutatták
a Biodiverzitás Fővárosa Díjátadó Ünnepség
nevet viselő rendezvényen, amelyet az ICLEI
Dél-Tirol brüsszeli hivatalában rendeztek meg.
A biodiverzitás fővárosok közötti határon túli tanulmányutak, csereprogramok szervezése
már megkezdődött azzal a céllal, hogy tovább
erősítse az európai országok együttműködését
a helyi biológiai sokféleség megőrzésével kapcsolatos kérdésekben.
A díjazás területei:
• A Biodiverzitás Fővárosának magyarországi nyertes önkormányzata.
• Méret-kategóriánként az első három
legjobb teljesítményt elérő
önkormányzat.
• Különdíjban a települési biodiverzitás
védelmét szolgáló legjobb projekttel
rendelkező önkormányzat részesült.
Méret kategóriák:
1. 30 000 lakos feletti települések
2. 10 000 – 30 000 lakosú települések
3. 2 000 – 10 000 lakosú települések
4. 2 000 lakos alatti települések

Szentes
Szentes város Magyarország dél-alföldi régiójában, a Tisza és a Hármas-Kőrös által közrefogva helyezkedik el a Kurca folyó mentén. A település Csongrád megye harmadik
legnépesebb városa.
A várost átszelő Kurca parti növényzetével számos vízi és nádi madárfajnak ad otthont. A településtől északkeleti-délkeleti
irányban egymással lazán összefüggő, mozaikos, jelentős kiterjedésű szikes és füves
puszták találhatóak. Ezek egy része Cserebökényi puszták néven tájvédelmi körzetként 1991-ben védettséget kapott, amely 1997
óta a Körös–Maros Nemzeti Parkhoz tartozik. Eddig közel 200 madárfajt találtak a
területen, közülük 15 fokozottan védett. Jellegzetes vonuló madarai a pusztai ölyv, a
gatyás ölyv, a vándorsólyom, az aranylile, a
téli kenderike és a hósármány. A Kurca folyó környékén elterülő Széchenyi liget Szentes legszélesebb parkja, ami egyben botani-
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kai, kulturális és történelmi emlék. 1953 óta
természetvédelmi terület a botanikai kert,
ahol platán-, vadgesztenye-, kőris-, hársfa,
juhar, mocsári ciprus, fekete fenyő, angol
tölgy található. A Tisza és a Körösök természeti szépsége, gazdag növény- és állatvilága
nagymértékben hozzájárul Szentes egyedi
természeti adottságaihoz. A regionális kórház 16 hektáros parkja a harmincas évektől
kezdődően helyi védelmet élvez. A Kurca folyó fenyvesek, mocsárciprusok és árvalányhaj között szeli át a parkot.
A város mezőgazdasági tevékenysége a geotermális fűtésen alapul, a legnagyobb üvegházas és fóliasátras kertészet található itt az
országban. Üvegházas kertészkedés 23 hektár felületen valósul meg, amelynek fűtését
14 geotermális kút biztosítja. 40 hektár felületen fűtetlen fóliasátras termesztés folyik,
míg 40 hektár mezőgazdasági területen helyi tájfajták termesztését végzik.
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Biodiverzitás
„Élővilágunk életszínvonalának romlása
és az élőlények sokszínűsége (ún.
biodiverzitás vagy biológiai sokféleség)
eljutott egy olyan szintre, amikor
komoly veszélybe került bolygónk
kapacitása a földi élet fenntartására.
Ahogy az a Globális Biodiverzitási
Körkép (Global Biodiversity Outlook)
harmadik kiadásában is látható, az emberi
tevékenységek által okozott pusztulási
arány világszerte minimum 100-szor, de
akár 1000-szer is meghaladja a természetes
kihalási mutatót. Az európai emlősök,
madarak, pillangók, kétéltűek, hüllők és
édesvízi halak 30-50 százalékát fenyegeti
a pusztulás. Ahogy az emberi faj egyre
inkább városias életmódot vesz fel,
továbbra is teljes mértékben a természet
adta szolgáltatásoktól függünk, ideértve
az élelmiszereket és gyógyszereket, az
építőanyagokat, ruhákat, üzemanyagot,
valamint a levegő és víz tisztítását. Ahogy
arra a FAO (az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete) is rávilágított,
a világgazdaság közel 40 százaléka
biológiai termékeken vagy folyamatokon
alapul. A városlakók számára a hanyatló
biodiverzitás növekvő monotonitást és
stresszt jelent, valamint az életszínvonal
általános csökkenését. Másfelől viszont a
falvak, községek és városok a megfelelő
lépésekkel és a biodiverzitás fontosságára
utaló kommunikációjukkal kulcsszerepet
játszanak a biodiverzitás megmentésében,
így a lakóközösségek és annak tagjai is
jelentős mértékben kivehetik részüket a
további rossz tendenciák megfékezéséből.”
Dr. Ahmed Djoghlaf, az Egyesült Nemzetek Biológiai
Sokféleség Egyezményének helyettes főtitkára
és megbízott titkára
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Európai díjátadás
Brüsszelben
Szerző: Pohner Evelin
Öt európai város büszkélkedhet a Biodiverzitás Fővárosa címmel 2011-ben: Montpellier
(Franciaország), Hannover (Németország), Szentes (Magyarország), Körmöcbánya (Szlovákia),
Puebla de Sanabria (Spanyolország).
2011. november 24-én Brüsszelben volt az
ünnepélyes díjátadás, ahol Janez Potočnik az
EU Környezetvédelmi Biztosa méltatta a helyi
önkormányzatok szerepét a biológiai sokféleség
megőrzésében. Számos európai város, közösség és falu büszkélkedhet nagyon gazdag biodiverzitással. A legkülönbözőbb ökorendszereknek adnak otthont, ezzel megajándékozva
a helyi lakosokat: kertekkel és parkokkal, folyókkal és erdőkkel, régi épületekkel és falakkal, szántófölddel, rétekkel és sok mással. Ez a
diverzitás nemcsak a veszélyeztetett természet
megóvása miatt fontos, hanem azért is, mert a
népesség nagy részének ez az első vagy egyetlen kapcsolata a természettel, minthogy a természeti élőhelyek általában a tőlük távol eső,
kevésbé lakott területeken fekszenek.
Az önkormányzatok sokat tehetnek a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. A Biodiverzitás Fővárosai elnevezésű projekt ezeket az
önkormányzatokat hivatott megjutalmazni, illetve azok tevékenységeit bemutatni más településeknek, és teljesítményüket kiemelni mind
nemzeti, mind európai szinten.
A franciaországi Montpellier, többéves cselekvési tervet valósít meg 2010–2014 közötti
időszakban a biológiai sokféleség megőrzése
érdekében. A 257 ezer lakosú város vezetőségének a célja, hogy a település zöld/természeti területei 10-15 percen belül elérhetők legyenek. Az 520 ezer lakost számláló Hannover
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szintén jelentős erőfeszítéseket tesz a természeti környezet szeretetének kiterjesztése érdekében széles körű stratégiájának végrehajtása során. A hazánkat képviselő Szentes városa
a Kurca vízvédelmi programjának megvalósításával elérte a célját, a vízfolyás élővízzé alakítását. Továbbá jelentősen fáradozik a 30 ezer
lélekszámú város önkormányzata a geotermális energia mint megújuló energia hasznosításával is. Az 5400 lakosú szlovákiai Körmöcbánya 1995 óta rendezi meg (Besztercebányával
és Zólyommal együtt) a „Envirofilm” Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi fesztivált, amely azóta nemzetközi hírre tett szert.
A legkisebb lakosságszámú díjazott, a mind-

összesen 1600 főt számláló spanyolországi település Puebla de Sanabria kiemelkedő munkát lát el az ibériai farkas faj megőrzésében és
a térség fenntartható fejlesztése érdekében, a
környezeti nevelés terén.
A projekt az öt országban megrendezendő
versenyeket kiíró kormányzati hivataltól független öt környezetvédelmi területfejlesztési
szervezet és két globális szakmai szervezet közös kezdeményezése (Deutsche Umwelthilfe,
Natureparif, REC Szlovákia, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., Fundacion Biodiversidad, IUCN, ICLEI).

Tapasztalatcsere
A Polgármester Akadémia mellékletének margójára

Várjuk a folytatást
Szerző: Tóth József polgármester, Polgár

Az elmúlt két évben e lapnak szinte minden
számában szó esett a Polgármester Akadémiáról és a norvég kapcsolatokról, ami nekem és akadémista társaimnak nagy kihívás
és segítség volt. Polgármesteri munkámhoz
hasznos ismereteket nyújtott, a gyakorlati és az elméleti ismeretek mellett segített
elsajátítani az időgazdálkodást, a stresszhelyzetek kezelését, a prezentációkészítést, a kommunikációt és a kapcsolatépítés
módszereit. A résztvevők egymás gyakorlatáról is tapasztalatot, hasznos praktikákat szerezhettek.
Nemcsak a hazai, hanem a külföldi önkormányzati rendszert is tanulmányozhattunk
a norvégiai Oslo melletti Hole önkormányzatnál. A tanulmányút egyik állomásaként
látogatást tettünk Sundsvollen Gyermek és
Ifjúsági Központjában, ahol óvoda, általános iskola és napközi működik egy intézményként 39 alkalmazottal és 185 gyermekkel. A tanulmányút résztvevőit magyarul

köszöntő intézményvezető, Harald Helleseter már akkor eltervezte, hogy Magyarországra látogat kollégáival együtt, és tapasztalatokat igyekeznek szerezni a magyar
oktatási rendszerről, az intézményi környezetről, szakmai programokról, az alkalmazott módszerekről.
2011. augusztus 15-én érkezett meg az alkalmazotti közösség Polgár városba a távoli Sundvollen városból. Elsőként a polgármesteri hivatalban fogadtuk a közel 40 fős
vendégcsoportot, ahol prezentációval egybekötött városismertetőt tartottam. Ezt
követően tartalmas szakmai programmal
várták óvodai és az általános iskolai pedagógusaink látogatóinkat, majd városnézéssel egybekötött sétát tettünk a városközpontban.
Elmondható, hogy színes, mozgalmas,
eseménydús volt a napi program. A párbeszédben az angol nyelvi tanáraink segítettek. A sundvolleni vendégeink partnerkap-
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csolati szándékukat kifejezve, megköszönték
a szívélyes vendéglátást és fogadtatást. Azzal a tervvel tértek vissza Norvégiába, hogy
a tanulók angol nyelvi fejlődéséhez a magyar és a norvég tanulók közötti levelezésekkel nagymértékben hozzájárulhatnak,
a pedagógusaink irányításával.
A pedagógusok közötti szakmai konzultációkat, tapasztalatcseréket is elő lehet segíteni, kezdetben az internet útján, majd a
kölcsönös látogatásokkal, pályázati lehetőségek felkutatása révén. Ezen kezdeményezésre városunk tantestületei fogadó készek és nyitottak. Norvégia mesze van, a
távolság elválaszthat ugyan bennünket, de
a modern technika világában már legyőzhető a távolság, a kapcsolatok építhetőek,
fejleszthetőek, ápolhatóak, és kölcsönösen
bővíthetőek közös célkitűzésekkel, együttes törekvésekkel.
Köszönetemet fejezem ki a Polgármester
Akadémia szervezőinek, a TÖOSZ vezetőinek a polgármesterek színvonalas képzéséért, hogy minél sikeresebben teljesíthessék
vállalt közfeladataikat. Várjuk a folytatást,
a továbbképzést, hiszen elengedhetetlen a
folyamatos ismeret- és tapasztalatszerzés
a településirányítás napi kihívásainak való
minél jobb megfelelés érdekében.
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Közös pont

The „end of the road” village
Szerző: Ónody-Molnár Dóra újságíró

Cserehát, az út végén kis zsákfalu: Szakácsi. A százötven lakos nagy része
tartósan munka nélkül, szegénységben él. Többségük roma. Két holland
üzletasszony mégis vonzónak látja a kis települést, és nemcsak letelepedett
itt, hanem vállalkozásba fogott. Ha sikerül nekik, a falu is felvirágzik.
Szakácsi Magyarország egyik legszegényebb
települése. Néhány éve még a harmadik volt
ezen a listán, mostanra valamelyest javított a
helyzetén – vagy meglehet: mások rontottak –,
de nem sokkal marad le a dobogóról. Egyetlen
rossz minőségű út köti össze a külvilággal, az
Edelényből érkező sárga busz naponta négyszer fordul. A borsodi dombok között megbújó
csereháti kis falu százötven lakosának többsége
munka nélküli roma. Közmunka is alig akad, az
emberek szinte ölre mennek egymással, hogy
legalább egy–két hónapra megkaphassák a 4–6
órában végezhető falutisztogató munkákat. A
kidőlt-bedőlt falú viskók között egyszer csak
váratlan látványra kapja föl a fejét az ide tévedő: felújított, takaros házakra. Nehéz szavakkal leírni, milyen kiáltó az ellentét.
Elisabeth van Aerde és Véronique Nas holland üzletasszonyok 2003-ban határozták el,
hogy az akkor már tizennyolc éve sikeresen
működő marketing-kommunikációs cégük
profitját új üzletbe forgatják. Magyarországon nem szokás, Nyugat-Európában és a tengeren túl azonban gyakran megtörténik, hogy
sikeres üzletemberek hátat fordítanak addigi
életüknek, és valami teljesen másba kezdenek. A két holland asszony elhatározta, hogy
falusi turizmussal foglalkoznak a jövőben,
ez ugyanis kedvező befektetési lehetőségnek
tűnt. Hollandiában, Belgiumban, Franciaor-

28

ÖNkormányzat | november–december

szágban, Németországban is népszerű ez a
nyaralási forma – eldugott falvak igényesen
felszerelt apartman házaiban nyújtanak az
odalátogatóknak különleges élményeket: kikapcsolódást, szabadidős programokat, finom
borokat, jó konyhát.

Jó időben jó helyen
A holland asszonyok azt ötlötték ki, hogy
lerobbant házakat vásárolnak, amelyeket vendégházakká fejlesztenek. Azt is tudták, hol
akarnak vásárolni. Elisabeth van Aerde viszi a szót.
– Magyarország 2004-ben csatlakozott az
Európai Unióhoz, ez új piacokat is jelentett, hiszen a nyugatiak kíváncsiak voltak az új belépőkre. Magyarország neve ráadásul jól cseng
külföldön, ezért könnyen eladható. Ha hiszik,
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ha nem, 1956 miatt még mindig nagyon sok
szimpatizánsuk van. Én is emlékszem az érzésre, amikor végigsöpört Európán a forradalom híre, bár még kicsi voltam. Budapest pedig
az egyik legszebb város Európában – sorolja
Elisabeth az okokat, miért éppen itt vásároltak házakat. – Csehországban már sok német
vállalkozó telepedett meg, de néztük Lengyelországot és Romániát is. Úgy találtuk, itt nyitottak és őszinték az emberek, kulturális eseményekben és látnivalókban pedig bővelkedik
az ország. Magyarország ideális hely – mondja. Aztán azt is elmagyarázza, miért éppen a
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csereháti falvakat találták alkalmasnak arra,
hogy külföldieket ide csalogassanak.
– A híres pusztát láttuk. Amikor olvastunk
róla, romantikusnak hangzott, de amikor ott
voltunk, elviselhetetlenül sok volt a szúnyog. A
nyugati országrészen, a Balaton környékén sok
a panzió, telített a piac. De a Cserehát csodálatos vidék! A lankás hegyek, az erdők lenyűgöző
szépségűek. És ez a turizmusfejlesztés lényege. Ott lehet fejleszteni, ahol még nincs semmi, és nincs konkurencia. Itt tudod formálni a
kis falvakat olyanra, hogy azok vonzóak legyenek – avat be Elisabeth a szakma rejtelmeibe,
miközben tüzet rak a kandallóban.
Szakácsit úgy találták meg, hogy egy ingatlanügynökkel keresztülautóztak a Csereháton. Ideális ez a hely, hiszen nincs forgalom,
viszont csend van. És kiváló a terep a lovagláshoz, ami azért fontos, mert Elisabeth távolabbi céljai között egy lovaglócentrum megépítése is szerepel. Egyelőre a néhány kilométerre
fekvő Szendrőn van lovarda, és itt adnak lovagló leckéket is, ha van rá igény.
– Hollandiában és Belgiumban minden lapos, szigorú az a táj a lovagláshoz. Sokkal iz-

galmasabb lovagolni szelíd dombok között,
erdőben, aprófalvakkal tarkított vidéken –
magyarázza. Most ugyan nincs szezon, de
karácsony és szilveszter között már érkeznek vendégek.
Az üzletasszony, akinek már három felújított vendégháza van Szakácsiban, hét és fél
éve költözött Magyarországra. Az üzlet beindításakor voltak jó és rossz élményei is, de
nem csak a turizmusról vallott felfogásában
különbözik tőlünk, magyaroktól: ő ugyanis
csak a jóra akar emlékezni.
– Persze, hogy sokan át akartak vágni – meséli –, nyugati milliomosnak néztek, akiről
bármennyit le lehet húzni. Néhány kivitelező mesterember le is húzott, de ez ilyen dolog, a játék része. A befektetés néha elveszik
– mondja olyan természetességgel, ahogyan
Magyarországon élő vállalkozót még nem hallottunk beszélni. Semmilyen neheztelést, csalódottságot nem érzünk a hangjában. Hirdetései elsősorban a holland, a belga és a német
turisztikai oldalakon olvashatók. Ajánlataik
között szerepel a helyi kirándulásokon kívül
pár napos budapesti tartózkodás, sőt, tokaji
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bortúra is. Kiderül: néhány fiatal, az új generációhoz tartozó borásszal nagyon jó kapcsolatban van: nekik nemcsak kitűnő, nemzetközi összehasonlításban is kiváló boraik vannak,
hanem értenek is a turisták nyelvén. Azaz: jó
túrákat szerveznek, érdekes bemutatókat tartanak a borokról, Tokajról.
– A vendégek általában két-három hetet tartózkodnak itt. A lehető legszínesebb programcsomaggal várjuk őket. A visszajelzés kedvező,
imádtak itt lenni a világ minden tájáról érkező családok. Erre a legjobb bizonyíték a vis�szatérő vendég. Szakácsiban vannak. Egyszer
egy amerikai azt mondta, soha, de soha nem
aludt ennyire mélyen és jól, mint Szakácsiban – büszkélkedik. Szerinte azok is örömüket lelik az ittlétben, akik valami „városira” is
vágynak, Miskolc közel van, a híres Miskolci Nemzetközi Operafesztivállal, szórakozási
és vásárlási lehetőségekkel. Elisabeth megemlíti, hogy a miskolc-tapolcai barlangfürdővel
még a wellnesst kedvelő vendégek is elégedettek lehetnek. – A Cserehát: lehetőség – foglalja össze tömören.
Nem biztos, hogy ezt mások is így gondolnák, sokak szemében ugyanis a Cserehát ma
szitokszónak számít. Amikor arról kérdezzük, hogyan viszonyulnak a vendégek a legmélyebb borsodi szegénységhez, azt válaszolja: Mexikóban, Sri Lankán, Thaiföldön is van
hasonló. Őt egyáltalán nem érdekli, ki roma
és ki nem, Szakácsiban ez nem probléma, itt
mindenki együtt dolgozik egy célért: legyen
minél több turista.

Tőkére várva
A faluba költözés óta Elisabeth tizenöt házat vett meg, egyelőre hármat újított fel, azonban a világválság 2008-ban a szakácsi falusi
turisztikai fejlesztéseket is megtörte. Korábban sem volt egyszerű turisztikai célra fej-
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lesztési hitelekhez jutni szegény régiókban,
Elisabeth azt mondja, teljesen normális, hogy
a befektető pénzintézet felé bizonyítani kell,
valóban fenntartható és sikeres az üzleti terv,
és a projekt vonzó a turistáknak. – Mi mindig tudtuk, hogy amíg teljesen be nem fejezzük Szakácsiban a fejlesztéseket, azaz fel nem
épülnek a házak, a lovaglócentrum, a sportközpont és az étterem, folyamatosan szükség
van tőkeinjekcióra. Mielőtt belevágtunk, szakértőkkel teszteltettük a terveinket., akik pozitív visszajelzést adtak. Már a válság előtt is
nehéz volt a projekt hosszú távú életképességét bizonyítani. 2006-2007-ben kezdtünk el
tárgyalni különféle bankokkal. Egy részük azt
mondta, ahhoz, hogy finanszírozzanak minket, nyernünk kellene néhány uniós pályázaton. Más bankok a kölcsön feltételéül állami
vagy egyéb garanciát szabtak – meséli. Elisabeth azonban hiába kilincselt az állami szerveknél. Pedig mindent megpróbált, még államtitkári szintig is eljutott, garanciát még
sem kapott. – Áradoztak, milyen csodálatos
a vállalkozásom, de nem segítettek, pedig nem
pénzt, hanem mindössze jótállást kértem tőlük a piaci kölcsönhöz – összegzi.
Így esett, hogy uniós pályázattal kellett próbálkozniuk, abban reménykedve, valamelyest
enyhíteni tudjuk a vállalkozás tőkehiányát. Elisabeth – hasonló gondokkal küszködő vállalkozótársaival együtt – 2007-től folyamatosan
azt leste, mikor írja ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a pályázatot. Először érzünk némi indulatot a hangjában, amikor arról beszél, hogyan találkozott a magyarországi
uniós pályáztatási rendszerrel. Három évig várakoztatták a turizmusból élő vállalkozókat a
kiírással. Mindeközben 2008-ban begyűrűzött a gazdasági válság, a bankok teljesen leálltak a hitelezéssel, az uniós források megnyílása így még fontosabbá vált.
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– Nagyon frusztráló volt a tenderre várni
– mondja. Tavaly aztán végre megjelent a pályázat, amin Elisabeth nyert is, éppen annyit,
hogy a negyedik romos parasztház felújításába is bele tudott fogni. (Bár három házra és két
medencére pályáztak.) Még nem érkezett meg
az uniós pénz, de az építkezést már el kellett
kezdeni, az áthidaló kölcsönt egy kisvállalkozói mikrohitelekre szakosodott piaci banktól
kapta meg, a Soros Alapítvány gazdaságfejlesztési alapjának jótállásával. Az építkezés
jelenleg is tart, néhány nap és elkészül az új
vendégház. A munkások egy része Szakácsiból való, de mesteremberek, segédmunkások
érkeznek a környékbeli falvakból is, Tomorról, Alsóvadászról. Majd mindegyikük roma.
Boldogan jönnek, hiszen évek óta csak közmunkásként foglalkoztatták őket, ha egyáltalán volt munkájuk. Egyikük azt meséli, akadt
ugyan némi idénymunka nyaranta Szikszón,
de a vállalkozó végül átvágta őket, és nem fizette ki a bérüket. Az emberek már elszegődni is féltek. Az építkezésen azonban most is
zajlik a munka, Elisabeth elégedett, a munkások minden határidőt tartanak, és jól dolgoznak. Éppen a tetőt ácsolják, betonoznak, építik a kerti medencét.
Az ebédszünetben arról beszélgetünk, men�nyire nehéz az élet Borsodban. Az egyik férfi
azt mondja, Alsóvadászon szörnyű napok köszöntenek majd be januártól, a Fidesz-kormány
ugyanis idén úgy módosította a törvényt, hogy
2012-től a tartós munkanélkülieknek járó segélyt csak az kaphatja meg, aki 2011-ben igazolni tud harminc nap munkaviszonyt.
– Alsóvadászon az önkormányzat nem biztosított minden embernek harminc nap közmunkát, főleg a romák maradtak ki. Mi lesz
azokkal a családokkal, akikhez még ez a 26
ezer forint sem jut el? – panaszkodik egy ötvenes férfi, hozzátéve, mennyire sajnálja, hogy
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januártól Szakácsiban leáll a munka. A munkások azt mondják, Elisabeth jó munkaadó:
időben fizet, soha nem csapott be senkit, és
a környéken megszokott órabéreknél jobban
lehet keresni nála.
A négy vendégház viszont nem termel an�nyi profitot, hogy a vállalkozás eltartsa magát.
Legalább tizennégy-tizenöt házat kellene működtetni Szakácsiban ahhoz, hogy pénzügyileg is megérje. Ez folyamatos munkát jelentene húsz-huszonöt képzetlen, munkanélküli
falubelinek: az apartman házakban a szállodákhoz hasonlóan naponta kell takarítani,
az épületek, kerti úszómedencék karbantartást igényelnek.
– Magam tréningezem a takarítókat, megismertettem velük, milyen európai sztenderdeknek kell megfelelnie egy fürdőszobának,
konyhának – meséli az üzletasszony. Elisabeth
távoli tervei között az is szerepel, hogy éttermet nyisson a faluban: ha egyszerre több külföldi család száll meg Szakácsiban, már megérné. Egyelőre ő főz, állítja, hogy nagyon jó a
pörköltje. Úgynevezett fúziós konyhát vezet.
Ez azt jelenti, hogy keveri a különböző népek
konyháinak technikáit, ízeit. Vagyis Szakácsiban olyan az omlett, amin érzékelhető az
olasz, a francia és a magyar konyha hatása. Ráadásul Elisabeth ösztönzésére gyógynövényés fűszer-kertészetek jöttek létre a faluban,
ahol már mangalicát is nevelnek.
A bankok magatartásával kapcsolatban arról kérdezzük Elisabethet, vajon tényleg csak
a válság miatt kap annyi elutasítást, vagy más
okok is húzódnak a háttérben. – Egy szinte
csak szegény romák lakta településsel kapcsolatban sok előítélet kering lopásokról, koszról – vetjük fel.
Elisabeth határozottan válaszol: – A bankok a magyarországi rossz gazdasági helyzet
miatt nem hiteleznek, de nem csak nekem,
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hanem szinte senkinek. Szakácsiban nem roma, hanem szegénységgel kapcsolatos problémák vannak. A vendégek viszont tudják,
hogy Magyarország szegény ország, nem lepődnek meg. Az itt élő emberek pedig boldogok, ha dolgozhatnak, ezért jól is dolgoznak.
Szakácsiban arany van, csak ezt a magyarok
nem tudják – mondja. Mi is értetlenül nézhetünk, mert Elisabeth lelkesen sorolni kezdi: –
A friss levegő kincs, az erdő kincs, a szarvasgomba kincs, a vendégszeretet kincs. Csak
el kell mindezt adni, meg kell ismertetni az
emberekkel – állítja. A még mindig kétkedő
tekintetünk láttán friss statisztikákat vesz
elő. A holland nagykövetség minden hónapban részletes jelentést küld az itt élő holland
állampolgároknak Magyarország gazdasági
helyzetéről, makro- és mikroadatokkal. Ebben olvashatjuk: a turizmussal kapcsolatos
számok biztatóak. Néhány százalékkal növekedett a belföldi vendégéjszakák száma. Elisabeth azt mondja, ez tendencia, hónapok óta
javuló képet mutat a falusi turizmus. A jövő
pedig bíztató: a kapcsolatban áll európai ban-

kokkal és befektetői csoportokkal, amelyek
azt jelezték neki, hogy érdeklődnek a Szakácsiban épülő projekt iránt.

Előítéletek nélkül
A faluban is megkedvelték a két holland
asszonyt:
– Hét éve jöttek ide, jól megnézte őket a falu. Jó, hogy itt vannak, ha szezon van, és jönnek a turisták, a falu harmada dolgozik nekik
– mondja egy fiatal nő.
Guba Attila – a kisebbségi önkormányzat vezetője, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja – a kezdetek óta dolgozik
Elisabethnek. Ő a nő jobb keze. Azt mondja,
kezdetben nagyon bizalmatlanok voltak velük az emberek.
– A rosszat láttuk bennük. Az a hír keringett, hogy ha jön az árvíz, kitelepítenek minket, és a hollandok megveszik a falut. Aztán
lassan rájöttünk, hogy nem megvásárolni akar
minket, hanem munkát adni – meséli.
Guba Attila reménykedik, hogy Elisabeth
folytatni tudja a projektet. Ő is elmondja, mi-
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ért vannak bajban, bár az okokat másban látja, mint Elisabeth: szerinte azért utasították
vissza a hollandok kérelmét, mert a bankoknál és az államapparátusban is úgy gondolják, a romák miatt nem jönnének a turisták a
faluba. Elisabeth vitatkozik: ő úgy véli, nem a
romák, hanem a nagy szegénység miatt utasították el, hiszen a bank csak vissza akarja
kapni a pénzét.
– Ha nincs kölcsön, és végül be kell csuknia
a boltot, nekünk akkor is ajándék volt az eddig
vele töltött idő – mondja Guba Attila. – Ha készen lennének a házak, Elisabeth hozná a vendégeket. És lenne munka – fűzi tovább.
A férfi azt mondja, több ember is a két holland asszonynak köszönheti az életét a faluban, mert ők adtak kölcsönt nekik az életmentő
gyógyszereik kiváltásához. Ők fizették a falu
gyerekeinek a Mikulás-csomagokat is.
Elisabeth csak legyint erre, szerinte ez a világ legtermészetesebb dolga. – Egy vállalkozó
visszaforgat valamennyit abba a közösségbe,
ahol él – fűzi hozzá. Az adakozás is az üzlet
része, egy jól működő faluközösségben a turisták jobban érzik magukat.
Elisabeth az egyik nyáron naponta angolórákat adott a falu gyerekeinek.
– Csináltam egy kis táblát, arra rajzoltunk,
és írtuk a szavakat. Azok a gyerekek, akikről
tudtam, hogy utálnak iskolába járni, hozzám
mindennap eljöttek, és tanultunk – meséli,
hozzátéve, a vállalkozás körüli teendők miatt erre ma már nincs ideje. És hogyan áll ő a
magyar nyelvvel?
– Az nagyon nehéz! – sóhajt. – Folyamatos
képzést tartok magamnak, naponta próbálok
új szavakat elsajátítani. Elisabeth érzi, nagy
nyomás nehezedik rá. – Mindenki bennem
reménykedik, amikor végigmegyek az utcán,
az emberek tekintetében folyamatosan látom
a kérést, „Elisabeth, csinálj valamit!”.
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Jövôre már egyre több postán
vásárolhatunk nyitott polcokról
Mintegy 100 posta közönségterét alakítja át a Magyar Posta önkiszolgáló bolttá a közeljövôben. A fejlesztések elsô lépéseként idén novembertôl három postán vásárolhatnak már nyitott polcokról az ügyfelek.
A társaság az átalakításokkal a jelenleginél kényelmesebb, gyorsabb ügyintézést ígér.
A kezdeményezést a vállalat a hazai kényelmi hálózatok, benzinkutak, hírlapstandok mintájára, valamint nemzetközi postai tapasztalataira alapozva indította el. Az elsô önkiszolgáló boltok Székesfehérvár, Kecskemét és Tatabánya fôpostáin
várják az ügyfeleket.
– Portugália, Svájc, Ausztria, Németország postáin már évek óta nyitott
polcokról válogathatnak az ügyfelek, miközben postai feladásaikat intézik. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfelek lényegesen nagyobb arányban intézik ezekben az üzletekben a küldemény-feladások mellett napi bevásárlásaikat is – mondja Novákné Halász Anna, a
Magyar Posta kiskereskedelmi igazgatója. – Nem titok, hogy a posták önkiszolgálóvá átalakításával az impulzív vásárlók igényeit szeretnénk minél
színvonalasabban kielégíteni. A nyitott polcokon a postára betérôk megfoghatják, kipróbálhatják a termékeket, illetve válogathatnak közülük –
kényelmesebb körülmények között. Emellett a nyitott polcokon a jelenleginél lényegesen szélesebb termékpalettát mutathatunk be vásárlóinknak
– vázolta az elképzeléseket az igazgató asszony.
A postára járó lakossági és közületi ügyfelek a csak szûk postai körben megoldott árubemutatási feltétel rendszer miatt jelenleg alig, vagy csak részben ismerik a Posta kiskereskedelmi termékkínálatát és szolgáltatásait. Pedig a vállalat kiskereskedelmi tevékenysége keretében több mint 30 termékcsoportot, ezen belül pedig kb. 2-2,5 ezer terméket értékesít. A termékportfolióban kizárólag az országosan piacvezetô, kiváló minôségû, és legnagyobb forgalmú termékek - könyvek, DVD-k,
papír-írószer, hírlapok, kávé, tea, üdítôital – kaptak helyet. A karácsonyi ünnepekre széles játék- és ajándékkínálattal készül
a Magyar Posta. Azok a lakossági vásárlók, akik Posta Nyereménykártyával is rendelkeznek, és azt a postai vásárlásaik során használják is, rendszeresen részt vehetnek különféle nyereményjátékokban.
– A postai eladási árak valamennyi termékcsoportnál a konkurens
kényelmi hálózatokéhoz viszonyítva jóval alacsonyabbak, de még
a multinacionális cégek áraihoz képest is kedvezôbbek. Az önkiszolgáló ügyféltérben kiválasztott termékek kifizetését a kijelölt
munkahelyen sorban állás nélkül bonyolíthatják le ügyfeleink, ahol
egyben a lottószelvények feladását, sorsjegyet, dohánytermékeket
vásárolhatnak, és elektronikus mobilegyenleg feltöltést is végezhetnek. Bízunk benne, hogy az átalakítások következtében a jelenleginél kényelmesebb, gyorsabb ügyintézés még több ügyfelet
csábít a postákra – tette hozzá Novákné Halász Anna.

– m Ale
ind x B
me en té útor
gol rb
dás en
...

rtó,
á
y
g
ar
y
g
a
pJ
V
M
Ğ
Q
L
P
kLYiOy

OR
ÚT

R
TO

IB

R
5
TO
72
BÚ
%Ô
RÓ
=Ġ
ZT
7g
AS
g/
SG
LÉ
TE
R
HO
TO
BÚ

BÚ

CA

S
TÁ
TA

www.alexbutor.hu

DA
IRO

UT

OK
Alex Fémbútor Kft.
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dokumentációjának elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy ötleteiket, elképzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. Teljes kínálatunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes katalógusainkat.

