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XII. Finn–Magyar
Testvérvárosi konferencia Espooban
A XII. Finn–Magyar Testvérvárosi konferenciát 2012. június 5-7 között rendezték meg a finnországi Espooban.
Mivel mindkét országban erőteljes önkormányzati reform zajlik, ezért a finn és magyar testvértelepülések részéről élénk szakmai érdeklődés kísérte a a konferenciát. A tanácskozáson kormányzati szereplők (a
finn Krista Kiuru kommunikációs és lakásügyi miniszter, valamint Markku Mölläri, a PM főtanácsosa, a magyar Tállai András, a BM önkormányzati államtitkára
és Forrai Kristóf nagykövet), polgármesterek (a finn Jukka Mäkelä, Espoo városa, az esztergomi Tétényi Éva és
az oroszlányi Takács Károly) önkormányzati szövetségek képviselői (Heikki Telakivi, a Finn Önkormányzati Szövetség elnöke és Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára), valamint a finn–magyar társaságok reprezentánsai
tartottak előadást.
A konferencián mintegy kétszázan vettek részt: magyar települések vezető tisztségviselői, képviselői és a
baráti társaságok tagjai érkeztek Ajka, Balatonfüred,
Békéscsaba, Csongrád, Esztergom, Gödöllő, Hatvan,
Iszkaszentgyörgy, Kaposvár, Kecskemét, Kiskőrös, Komárom, Körmend, Miskolc, Nyíregyháza, Oroszlány,
Pécel, Pécs, Püspökladány, Révfülöp, Salgótarján, Siófok, Szarvas, Szentendre, Szentes, Székesfehérvár, Szigetvár, Szolnok, Tapolca, Vác, Veszprém és Zalaegerszeg önkormányzatától.
Finnországban a kormányzati elképzelések szerint
tovább folytatódik a települések társítása, közös önkormányzatok szervezése, amelynek következtében a
mostani 336 önkormányzat számát 66-70-re kívánják
csökkenteni. Magyarországon az önkormányzatok száma változatlan marad, viszont jelentősen csökken a kisebb települések hatásköre és a rendelkezésre álló forrás. Mindkét országban a kistelepülési polgármesterek
érzik veszélyben a településüket és az ott élőket.
A szervezők megállapodásának megfelelően a következő találkozó 2015-ben Esztergom városában lesz.
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Helyzetkép

Változások kora

Aggodalmas gondolatok az átalakulóban lévő önkormányzati rendszerről

Szerző: Zongor Gábor

2011-ben Magyarország Alaptörvényének április 25-i elfogadása után,
a második Orbán-kormány javaslatára az Országgyűlés – kétharmados
parlamenti többségével – az év végéig megalkotta az ország új közjogi
berendezkedését meghatározó sarkalatos törvényeket, köztük a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényt (továbbiakban:
Ötv.). A dicséretes gyorsaság azonban átgondolatlan megoldásokhoz
is vezetett. Ezért az önkormányzati
törvényalkotás még nem tekinthető befejezettnek. Javításokra, változtatásokra van szükség. Ez az írás
ehhez a jobbító munkához szeretne
hozzájárulni.
Az önkormányzati rendszer átalakításának
szükségességét alapvetően senki sem vitatta, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi
struktúra és feladatellátás, valamint a finanszírozás rendszere igazságtalan és fenntarthatatlan. A változtatást lehetővé tette a szükséges parlamenti támogatottság megléte és
sürgette a mélyülő gazdasági válság.
A változtatás mozgásterét és filozófiáját alapvetően meghatározta és behatárolta
az Alaptörvény eszmeisége, amely az erős
és jó állam rendszerének felépítését téte-

lezi fel, ahol az önkormányzatok az állami
szervezetrendszeren belül a közigazgatás viszonylagos önállósággal rendelkező szervezeti egységei.
Szakít a korábbi megközelítéssel, amely szerint az önkormányzatok egyfajta sajátos ellensúlyát képviselik a központi hatalomnak, s
nem rögzíti, hogy az önkormányzás joga megilleti a helyi polgárok közösségét.
A hangsúlyt arra teszi, hogy a központi szabályozás keretei között alakíthatják a helyi közügyek szervezését, s – az alkotmányos szabályozáshoz képest talán túlzott részletességgel
– szabályozza az önkormányzatok törvényességi felügyeletének kérdését. Ugyancsak rögzíti az alaptörvény az önkormányzati hitelfelvétel kormányzati korlátozásának lehetőségét,
valamint az önkormányzati vagyonnak mint
a nemzeti vagyon részének védelmére vonatkozó szabályokat.
A kormányzati szándékok szerint az önkormányzati rendszer megújításának legfontosabb alapelvei:
a) a közszolgáltatások színvonalának emelése – minőség, gyorsaság, ügyfélközpontúság;
b) modern, költségtakarékos, feladatorientált rendszer kiépítése;
c) a helyi közösség erejére támaszkodva a
lehetőségek feltárása, erőforrásaik hasznosítása, a település önfenntartó képességének erősítése;
d) jóhiszemű joggyakorlás és kölcsönös
együttműködés elve.
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Az új önkormányzati rendszer is garantálja minden településen az önálló helyi önkormányzat működését (választott képviselő-testülettel és polgármesterrel); a feladatokat a
képviselő-testület és szervei látják el (polgármester, bizottságok, polgármesteri hivatal,
illetve közös önkormányzati hivatal, jegyző,
illetve társulás). Alapvetően nem változott a
polgármester és az önkormányzati képviselő megbízatásának keletkezése és megszűnése, valamint a feladat- és hatáskörök jogszerű
gyakorlásának bírósági, alkotmánybírósági védelme.

A rendszer átalakításának
ütemezése
Az új törvényi szabályozást több lépcsőben
vezetik be. 2012. január 1-jével a 142 érdemi
paragrafusból csupán 18 lépett hatályba. Az
idén hatályba lépett új szabályok zömében
az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezéseket (107-110. §) érinti, valamint ez
évtől felváltja az eddigi törvényességi ellenőrzést a szigorúbb törvényességi felügyelet
rendszere (132-142. §). 2012. április 15-től lehetősége van a képviselő-testületnek, hogy
önkormányzati rendeletben meghatározzon
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, és ezeket szankcionálja (51. § (4) bekezdés és 143. § (4) bekezdés e) pontja). A rendelkezések túlnyomó többsége 2013 januárjától
alkalmazandó, míg 22 paragrafus a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján
lép hatályba.

A változások
legfontosabb területei
Köznevelés. Az állami szerepvállalás növelésének szándéka az önkormányzati kötelező
feladatok meghatározásánál egyértelművé
vált. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
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CXC. törvény az alap- és középfokú oktatás
államosításáról rendelkezik. Az új törvényi
szabályozás 2013. január 1-jével lép hatályba,
több lényeges végrehajtási szabály azonban
még nem jelent meg. Időközben érzékelhetően megváltozott a kormányzatnak az államosítás mértékére vonatkozó szándéka. Bár
a törvény még nem változott meg, jelenlegi
ismereteink szerint az oktatási intézmények
fenntartásában az állami mellett marad önkormányzati feladat is. Az osztott feladatellátás részeként a központi költségvetés biztosítja a pedagógusok és a segítő alkalmazottak
munkabérét és járulékait, az állam dönt az intézményvezető kinevezéséről, a szakfelügyeletről, a tanterv lényegéről, viszont az oktatási
intézmények ingó- és ingatlan vagyona marad
önkormányzati tulajdon, fenntartásáról, kezeléséről az önkormányzat gondoskodik.
A köznevelés meghatározó irányítója az állam lesz, míg az önkormányzat adja a helyet és a tárgyi, infrastrukturális feltételeket.
Az óvodai nevelésről továbbra is a települési
önkormányzat gondoskodik saját intézmény,
vagy köznevelési szerződés révén.
Az önkormányzatok széles körében felháborodást váltott ki az iskolák államosítása.
Azzal mindenki egyetért, hogy növekedjen
az állam szakmai befolyása a köznevelésben,
azaz hozzák létre a szakfelügyeleti rendszert,
egyértelműsítsék a tantervet és garantálják
a megfelelő képzési színvonalat valamen�nyi képző intézményben. Az intézményvezető kinevezésénél a helyi közösséget képviselő önkormányzati testület mellett kapjon
szerepet az állam szakmai szempontrendszere is. Mindezen állami szerepvállaláshoz
viszont nincsen szükség államosításra, az
állami szempontokat lehetne érvényesíteni
a közvetlen irányítás helyett szabályozással
is. Minden esetre, miközben az Ötv. 13. pa-
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ragrafusában szereplő helyi közügyek felsorolásából hiányzik a köznevelés (közoktatás)
ügye, addig úgy tűnik, hogy e közfeladat ellátásában bőven lesz szerepe az önkormányzatoknak is, például az intézmények infrastruktúrájának biztosítása révén.
Egészségügy. Az egészségügyben a törvényi feladatmeghatározás eleve megosztja a
feladatokat az állam és az önkormányzatok
között. A fekvő- és járóbeteg-szakellátás állami, az alapellátás, valamint az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások helyi
közügyeknek minősülnek. Ám a megosztott
hatáskörök további megosztása csak bonyolítja a helyzetet, mivel az alapellátást többnyire
magánorvosokkal kellene megoldania az önkormányzatoknak. Ugyancsak áttekinthetetlen
az egészségügyi ügyeleti rendszer. Mindezért
az önkormányzatok többsége az egész egészségügyi ellátás államosítását támogatja, mivel az egyközpontúság megkönnyítené ennek
a hierarchikus rendszernek a rendbetételét.
Természetesen az államosítás nem jelentheti, hogy az önkormányzatok saját fejlesztéssel megvalósult intézményei ingyenesen kerüljenek állami tulajdonba (lásd: Veresegyház
városának Misszió Egészségügyi Központját),
viszont szükséges erősíteni az állam szakmai
szervező tevékenységét és intézkedési jogát.
Az egészségügyi ellátás átalakításának elengedhetetlenül együtt kell járnia a mentőszolgálat megerősítésével, fejlesztésével.
Katasztrófavédelem. A katasztrófavédelem,
benne a tűzoltóság 2012. január 1-jétől újra
állami feladat lett. A központosítás javíthatja
az ellátás biztonságát, viszont kérdéses, hogy
igazságos-e az egyes önkormányzati tulajdonok ingyenes államosítása.
Államigazgatás. Az Ötv. alapvetően abból
a feltevésből indult ki, hogy az eddigi jegyzői
hatáskörökből az államigazgatási hatáskörök
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2013. január 1-jével, teljeskörűen a felállítandó járási hivatalokhoz kerülnek át. Ez a cél
fogalmazódik meg a járások kialakításának
koncepcionális elveiről szóló 1299/2011. (IX.
1.) kormányhatározatban. A Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium elképzeléseit azonban az Országgyűlésben ülő polgármesterek
nyomása jelentősen megváltoztatta. A miniszter március 30-án terjesztette be a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló T/6590 számú
törvényjavaslatát, amelyet az Országgyűlés
képviselői módosító indítványokkal június
4-én elfogadott. Eszerint jelentős államigazgatási feladatok maradnak jegyzői hatáskörben, hogy csak az építéshatósági hatáskörökre
utaljunk. Így várhatóan ez a feladat is osztott
hatáskörben marad, vagyis az állam teljes felelőssége nem érvényesül.
A differenciált hatáskör-telepítés szabályozása a korábbihoz képest egyértelműbb lett.
A kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál a törvény differenciálni köteles. Az Ötv.
szerint a községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei
önkormányzatnak egymástól eltérő feladatés hatáskörei lehetnek.
A differenciálás szempontjai ismertek, viszont
még nem jelentek meg az egyes ágazati törvények, amelyek ezt a differenciálást megjelenítik. Így nem lehet tudni, hogy mi is lesz
ténylegesen a községek feladata, illetve hogyan differenciálódik a városi és a járásszékhely városi feladat.

Az önkormányzati finanszírozási
rendszer és a feladatfinanszírozás
Ma már talán mindenkinek egyértelmű, hogy
jövőre és az elkövetkezendő években egyaránt
kevesebb lesz a rendelkezésre álló közpénz.

Ezt jól tükrözi a Széll Kálmán-terv legújabb
változata is, valamint a kormányzat azon törekvése, hogy az államadósságot csökkentse,
miközben a vállalt államháztartási hiánycélt
tartja. A csökkenő közpénz elkerülhetetlenné
teszi a feladat- és hatáskörök átfogó felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati közszolgáltatások minimum feltételeinek újraszabályozását.
Csak a feladatok új rendszerének ismeretében van értelme áttérni a feladatfinanszírozásra. Az Ötv.-ben leírt célok és elvek jól
hangzanak: a kötelező feladatok ellátásához,
a működési kiadások fedezetéhez az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatást biztosít.
Az is nyilvánvaló, hogy ebben az új finanszírozási rendszerben is számításba fogják venni
az egyes települések eltérő helyi adóbevételi
képességét, vagyis a tehetősebb önkormányzatok a helyi bevételeikből fogják finanszírozni nagyrészt a kötelező feladataikat.
Ma még tisztázatlan a forrásmegosztás módja és mértéke az állam és az önkormányzatok között, így joggal tartanak attól az önkormányzatok, hogy csökkenni fog az állami
hozzájárulás.
Ugyancsak egyet lehet érteni azzal a céllal,
hogy 2013-tól ne lehessen működési hiánnyal
önkormányzati költségvetést tervezni. Ehhez azonban szükség lenne az önkormányzati szféra konszolidálására, vagyis az adósságok rendezésére.
Rendezni kell a nagy adósok ügyét épp úgy,
mint a kisebb települések tartósan fennálló, évről évre görgetett működési hiányát. Az
adósság kezelésénél az igazságosságra kell
törekedni, ugyanis megengedhetetlen, hogy
a felelőtlen önkormányzatok ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint a felelősen gazdálkodók.
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Kötelezettségvállalás új rendszere
A kormányzat eltökélt szándéka, hogy megakadályozza az önkormányzatok további
eladósodását. Ezért fő szabályként 2012. január 1-jétől a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletei a kormány előzetes hozzájárulásához kötöttek. (Ugyanakkor
a kormány hozzájárulása nélkül lehetséges
az EU-tól vagy más nemzetközi szervezettől
megnyert pályázati önrész és a támogatás előfinanszírozása, továbbá a reorganizációs hitel
és a likvid hitel.) Működési célra a tárgyéven
túli hitelfelvételhez kell kormányzati engedély, a Stabilitási törvény alapján fejlesztési
célra – értékhatártól függően – csak a kormány előzetes hozzájárulásával vállalhatnak
kötelezettséget az önkormányzatok.
A hitelfelvétel jelzett korlátozása azért tűnik
némileg illuzórikusnak, mivel a kereskedelmi bankok jelenleg nem hiteleznek az önkormányzatoknak a feladatrendszer és a finanszírozás bizonytalansága miatt. A probléma
így nem a korlátozás, hanem a szükséges hitel hiánya.

Polgármesteri hivatal,
közös önkormányzati hivatal
Jelenleg 1879 önkormányzati hivatalból 768
körjegyzőségként működik, mely 2066 önkormányzatot foglal magában.
Az új szabályozás értelmében a körjegyzőségeket felváltja a képviselő-testület által
létrehozott polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal. Az Ötv. előírása
szerint 2013-tól polgármesteri hivatalt csak
a 2000 fő feletti és a városi jogállású települések tarthatnak fenn.
Közös önkormányzati hivatal létrehozása a 2000 fő alatti községi önkormányzatok
számára kötelező, az együttműködő települések nem léphetik át a járás határát, a te-
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lepülések közigazgatási területét legfeljebb
egy település közigazgatási területe választja el egymástól.
A feltételeknek akkor felelnek meg a települések, ha a közös hivatalhoz tartozó települések
összlakossága legalább 2000 fő, vagy a közös
hivatalhoz tartozó települések száma legalább
7 (kivéve nemzetiségek esetén).
A közös hivatalt legkésőbb 2013. január
1-jét követő 60 napon belül kell megalakítani. A városi, valamint a 2000 főt meghaladó települési önkormányzat nem tagadhatja
meg a megállapodás megkötését a vele határos településtől.
Ahol a nemzetiségek aránya településenként és nemzetiségenként eléri a 20 százalékot, valamint az összlakosságszám meghaladja az 1500 főt, vagy az önkormányzatok
száma legalább 5, ott a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján
el lehet térni a fenti előírásoktól.
A Belügyminisztérium számítása szerint
mintegy 440 jegyzőség (körjegyzőség) fog
megszűnni, tervezik viszont megteremteni
a közigazgatás helyi elérhetőségének feltételeit. Több település már jelezte, hogy elsődlegesen földrajzi fekvésük okából nehezen
teljesíthetik a feltételeket, valamint gondot
okozhat – főleg ott, ahol jelentős az üdülőlakosság – a szolgáltatás színvonalának fenntartása. Nincs egyelőre megoldás a speciális
településszerkezetű térségekben sem, például az alföldi tanyavilágban.
A hivatali átalakítás szervezését nehezíti,
hogy késnek a járási rendszerre vonatkozó
szabályok. A korábbiakhoz képest ma már
nyilvánvaló, hogy a jegyzőnek továbbra is
lesznek államigazgatási hatósági ügyei, kettős szerepe megmarad, miközben a jogállása jövőre megváltozik. Eddig a jegyzőt a polgármester javaslatára a képviselő-testület
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nevezte ki, míg az új rendszerben a polgármester lesz a jegyző kinevezője, teljes körű
munkáltatója. Miközben a jegyző továbbra
is részben állami feladatot lát el, kiszolgáltatottjává válik a polgármesternek, a helyi
politikának, így a helyi törvényességi őr szerepe jelentősen gyengül.

Törvényességi felügyelet
Az eddigi törvényességi ellenőrzést 2012-től
törvényességi felügyelet váltotta fel. A megyei kormányhivatal jelentős jogosítványokat
kapott az önkormányzatok működésének felügyeletére, a folyamatok alakítására.
A kormányhivatal főbb eszközei a törvényességi felügyelet körében: a kormányhivatal információkérési joga; a törvényességi
felhívás; a képviselő-testület ülésének ös�szehívása; a rendelet Alaptörvénybe ütközése esetén alkotmánybírósági felülvizsgálat
kezdeményezése, valamely jogszabállyal való ütközés feltételezése esetén bírósági felülvizsgálat kezdeményezése; az önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának
megállapítása; az önkormányzat jogalkotási
kötelezettségének pótlása (kormányhivatal
vezetője rendeletet alkot az önkormányzat
nevében); a határozat elleni bírósági eljárás
kezdeményezési joga; az önkormányzati határozathozatali és feladatellátási kötelezettség elmulasztása; törvényességi felügyeleti
bírság megállapítása.
Ha szakmai szempontú lesz az önkormányzatok törvényességi felügyelete, akkor a fenti jogosítványok nem jelenthetnek túlzott beavatkozást az önkormányzatok életébe. Félő
viszont, hogy a törvényességi felügyeletnél
megjelennek politikai szempontok, így nagyon veszélyes az a felvetés, amely szerint a
törvényességi felügyelet a járási hivatal hatáskörébe kerül.
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Az ÖNET alakuló ülésének témái:
Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök levélben kérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy hívja össze az ÖNET
ülését. A kezdeményezés alapján –
lapzártánk után – június 14-én került sor az egyeztetésre, melynek
témái az aktuális önkormányzati
ügyek, köztük a jövő évi költségvetés, a köznevelés államosítása, a
szociális rendszer átalakítása volt.

A változások folytatódnak
A fentiekben a leglényegesebb és a leginkább
aktuális változásokra tértünk csak ki. Emellett változik a társulásokra, különösen a többcélú kistérségi társulásokra vonatkozó szabályozás és finanszírozás. Az Ötv. részévé váltak
és változtak a területszervezésre vonatkozó
legfontosabb szabályok is.
Az új törvényi szabályozás is keretjellegű, így nagyon fontos, hogy a részletszabályok mikor születnek meg, és milyen mértékű
változást idéznek elő. Ezért is elengedhetetlenül fontos volna, hogy mielőbb induljanak
meg a részletes szakmai egyeztetések a kormányzat és az önkormányzati szféra között.
Ezért a TÖOSZ-elnökség kezdeményezte,
hogy a belügyminiszter hívja össze mielőbb
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát (ÖNET).
Bízunk benne, hogy lesz nyitottság a kormányzat részéről az egyeztetésre, és megfelelő politikai bölcsesség a működőképesség
megteremtésére.
Első önkormányzati közéleti hírportál

www.onkornet.hu
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Szolgáltatunk és centralizálunk
Szerző: Kökényesi József, TÖOSZ-szakértő

Előző írásunkban az önkormányzati rendszer átalakításának általános törvényalkotási
összefüggéseit és azok lehetséges jó és rossz következményeit vettük számba. Alább
szakértőnk az új, központosított rendszer a közszolgáltatásokra gyakorolt jelenlegi
és várható hatásait foglalja össze, s az új közigazgatás-szervezési rendszerben szinte
a tanácsrendszert véli reinkarnálódni. Hiszen a centralizált közszolgáltatás működhet
jó színvonalon, ám a helyi demokrácia olyan mértékben veszti el súlyát, amilyen mértékben csökken autonómiája és felelőssége a közszolgáltatások szervezésében.
Előzmények
Az 1989-ben lezajlott alkotmánymódosítással
megalapozott magyar helyi önkormányzati
rendszer kialakításának kettős vezérlő elve
mutatható ki. Egyrészt a Nyugat-Európa országaiban működő, (polgári) demokratikusnak mondott, a jogállamiság követelményeit
érvényesítő közigazgatási modellekhez való
igazodás. Másrészt a hazai – politikai és gazdasági – rendszerváltás eufóriájában megfogalmazódó, erőteljesen liberális, a beavatkozó
államot minimum szintre szorító államfelfogás, amely egyben az éppen leváltásra ítélt,
erőteljesen centralizált állammal szembeni
megnyilvánulásként is szolgált. A két fő hatás eredményezte – más tényezők mellett –,
hogy a magyar helyi önkormányzati rendszer
„rész-feladatává” vált a kormány által irányított államigazgatás hatalmának ellensúlyozása, egyes elméleti álláspontok szerint a horizontális hatalommegosztás érvényesítése.
A centralizációt elutasító politikai elvárások
szerint erős települési önkormányzatok rendszere épült ki, amely más megfogalmazásban
a széles felelősségű és sok egységből felépülő
(valamennyi települést önálló önkormányzatként magában foglaló) önkormányzatiság

hordozója. A megyei és más területi szintek
(régió, kistérség-járás) nem, vagy alig kapott
figyelmet az önkormányzati rendszer kialakításában. (A megyei és települési önkormányzatok egyenjogúságának kimondása a megyei
szint hagyományos funkcióit és feladatait – települési közigazgatás irányítása, hierarchikus
területfejlesztés és -rendezés érvényesítése, az
alapvető közszolgáltatások körét meghaladó
közszolgáltatások megszervezésének kizárólagos joga stb. – szükségszerűen kiiktatta a
rendszerből.)
A minden településre kiépülő és széles felelősségű önkormányzás közhatalmi jelentősége csekély maradt. A központi jogalkotás túlsúlya a helyi közügyekre is kiterjedően,
az államigazgatás területi burjánzása (dekoncentrált szervezetek sokasága), az önkormányzatok pénzügyei (forrásszabályozás és
támogatási rendszer) valójában továbbra is
centralizált államot jelentettek (jelentenek)
Magyarországon. (A jegyző hatáskörébe utalt
államigazgatási feladatok ellátásában éppen
úgy érvényesült a centralizmus, mint az államigazgatási szervek esetében, ezért azokat
a helyi hatalom tényezőjeként nem indokolt
számításba venni.)
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Más azonban a helyzet a helyi közszolgáltatások körében. Az önkormányzás lényegi eleme (álláspontom szerint) éppen a helyi
közszolgáltatások megszervezésében, biztosításában áll. A közigazgatás decentralizációja
a közszolgáltatások körében érhető leginkább
tetten a magyar közigazgatásban. (Itt most eltekintek attól, hogy a megyei önkormányzat
kötelezően látta-láthatta el azokat a közszolgáltatás-szervezési feladatokat, amelyekre a
település nem volt kötelezett, és nem is vállalta ellátásukat.) A települési önkormányzatok vagy kötelező, vagy fakultatív feladatként a
humán és az infrastrukturális közszolgáltatások alap- és középfokú ellátást biztosító rendszerében lényegében korlátozás nélkül vállalhattak szerepet. A helyi közügynek minősülő
közszolgáltatások (közoktatás, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, vízellátás, csatornázás, hulladékkezelés, közutak és köztemetők
fenntartása stb.) körében a helyi (települési)
közhatalom volt a domináns tényező.
Pontos számítások és összehasonlító elemzések, kísérletek tényleges lefolytatása nélkül
ugyan, de már a 90-es évek derekára megjelentek azok a – többnyire a központi államigazgatásból is generált – értékelések, amelyek szerint a minden településre szétaprózott
közszolgáltatás-szervezés pazarló, a megfelelő és elvárható minőség biztosítására a kis
településeken alkalmatlan. A vélt vagy valós
ellentmondások feloldására a kormányzatok
egészen 2010-ig a rendszerváltó liberális, a
centralizmus helyett a governance kifejlődését
szolgáló állameszme keretében maradva kerestek megoldásokat. A közszolgáltatás-szervezés területi racionalizálását a közigazgatás-
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és társtudományai, a politikai gyakorlat és a
konkrét államszervezési döntések a települési önkormányzatok autonómiáját tiszteletben tartó önkéntes önkormányzati társulási
rendszerben találták meg. Ennek lényege abban összegezhető, hogy a települési önkormányzatok a közfeladataik ellátásának racionalizálását (jelentsen az bármit is) egymással
együttműködve, szervezeti, személyi, anyagi
kapacitásaikat „összedobva” oldhatják meg.
A több-kevesebb sikerrel járó (pl. a többcélú
kistérségi társulások), főleg a közszolgáltatások szervezésében elterjedt önkéntes társulási
rendszer – átgondoltabb ösztönző szabályozás
és a jó gyakorlatok hatékonyabb adaptációját
segítő megoldások kidolgozásával – megfelelő megoldásnak látszott a méretgazdaságossági és más hatékonysági követelmények kielégítésére. Nem így történt.
A helyi közszolgáltatás szervezés hatékonyságának növelését célozta a rendszerváltást követő egy-másfél évtizedben az Európa nyugati
felében éppen lecsengő, de nálunk a felfedezés
mámorával ható, „új közmenedzsment” szellemében kibontakozó ún. alternatív (kiszervezés, PPP, privatizáció stb.) közszolgáltatás

szervezés. Ez a fajta „racionalizálás” még távolabb tolta a helyi közszolgáltatások nyújtását a központi közigazgatási hatalomtól, és
egyben – ma már megítélhetően – irracionális várakozásokkal terhelte meg a helyi közszolgáltatások szervezését (csak az a jó, ami
nem állami-önkormányzati; a magánszervezés automatikusan a hatékonyságot eredményezi stb.).

Közszolgáltatás
az új erőtér fogságában
A számos területen eredményeket is felmutató két évtizedes településüzemeltetési gyakorlat (ide értve a humán közszolgáltatások szervezését is) vélt vagy valós kudarcai
a kormányzat számára hivatkozási alapot teremtettek a „rendszer” átformálására. A helyi
közszolgáltatások szervezésében mindinkább
háttérbe szorul a helyi politikai közösségek általi meghatározottság, és elterjed az államigazgatási felelősség, a központi hatalom által kézben tartható szervezés ideológiája és
gyakorlata. A paradigmaváltást jól tükrözik
a már megalkotott törvények és a parlamenthez benyújtott törvényjavaslatok.

A kommunális munkák
univerzális traktora
25 és 35 lóerős teljesítménnyel,
le- és felszerelhető, fűthető kabinnal is.

Forgalmazza:

Speed-Ex Kft.
Budapest, Margit krt. 41.
Tel.: 1-315-1787
speedex@t-online.hu
www.jinma.hu

6

ÖNkormányzat | második negyedév

www.toosz.hu

A helyi közszolgáltatások felelősségi rendszerének átalakítása, újracentralizálása szerves
része a napjainkban formálódó közigazgatási
centralizációs törekvéseknek. Úgy tűnik, a két
évtizede meghatározott és formálódó duális
közigazgatási rendszer – helyi önkormányzatok és államigazgatás – fokozatosan átcsúszik
a monolitikus államigazgatási rendszerbe. Ez
azt is jelenti, hogy a közszolgáltatások és a közigazgatás közhatalmi tevékenységének szervezésében dominánssá válik az állami (értsd:
kormányzati) felelősség, a hierarchia rendjén
irányított közszolgáltatás-szervezés (ide értve
a közhatalmi szolgáltatásokat is).
A centralizációt hordozó törvényi megoldások főbb elemei – nem időrendben említve – az Alaptörvény, a nemzeti vagyonról és a
magyarországi helyi önkormányzatokról szóló, továbbá az ágazati közszolgáltatási törvényekben jelentek meg, illetve jelennek majd
meg. A teljesség igénye és értékorientáció nélkül az alábbiak emelhetők ki a jelzett centralizációt hordozó döntések közül:
– a megyei önkormányzatok funkciójának
átalakításával párhuzamosan a megyei önkormányzatok közszolgáltató szervezeteinek „elvonása” és államigazgatási irányítás, fenntartás alá helyezése;
– az önkormányzati feladatok – lényegében korlátozás nélküli – „államosítási” lehetősége, és a feladatelvonással együtt a feladat
ellátását szolgáló vagyon ingyenes állami tulajdonba vétele;
– a közoktatási intézmények tervezett államigazgatási fenntartásba vétele;
– a települési önkormányzatok által fenntartott kórházak államosítása;
– az önkormányzati vagyon nemzeti vagyonná minősítése és a vagyonnal való gazdálkodás „szigorítása”, a tulajdonosi rendelkezési jogok jelentős törvényi korlátozása

Helyzetkép
(pl. a törzsvagyon hasznosításának szervezeti kötöttségei, az önkormányzatok többségi részesedésével működő közszolgáltatási
feladatot ellátó vállalkozások üzletrészeinek
forgalomképtelenné nyilvánítása);
– az infrastrukturális közszolgáltatások
szervezésében a központi meghatározottság
erősítése (pl. a közüzemi díjak megállapítási jogának elvétele az önkormányzatoktól és
e hatáskör államigazgatási szervhez telepítése; a közszolgáltatásra jogosító működési engedélyek kiadásának államigazgatási szervhez rendelése; a közszolgáltatásokra kötendő
üzemeltetési szerződések tartalmi követelményeinek központi meghatározása; az önkormányzat ellátási felelősségének fenntartása
mellett – távfűtés – az önkormányzat kizárása a szolgáltató kiválasztásából);
– a jegyző által ellátott államigazgatási feladatok kivonása a helyi önkormányzati rendszerből és e feladatok ellátására az államigazgatás járási szintjének újraszervezése;
– a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzésének felváltása a kormányzati ráhatás erősödését biztosító törvényességi felügyelettel.

A példa ragadós
A jogi szabályozásban megjelenő közigazgatási centralizáció mellett – ma már tendenciaszerűen – megfigyelhetők az önkormányzatok
központosítási törekvései is a közszolgáltatások
szervezésében. Ilyenként értékelhető az a terjedő gyakorlat, amelyben az önkormányzatok
(esetenként az erőhatalom alkalmazásától sem
visszariadva) a korábbi időszakokban privatizált, kiszerződött közszolgáltatásokat, illetve
a közszolgáltatásokat ellátó vállalkozásokban
meglévő külső tulajdoni részesedéseket igyekeznek megszerezni, és a szolgáltató szervezetekben kizárólagos tulajdonossá válni.

Közigazgatási konferencia a Larusban
Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferenciát tartottak május 24-én a budapesti Larus Rendezvényközpontban. A konferencia fővédnöke Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter, szakmai partnere a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) volt. A rendezvényt Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke nyitotta meg.
A közigazgatás átalakításának legaktuálisabb
kérdése: hogyan állnak majd fel, s miképpen
fognak működni a járási hivatalok. A konferencia célja az volt, hogy bemutassa az közigazgatás átalakítása mögött húzódó motivációkat,
betekintést nyújtson a részletes szabályokba,
rávilágítson az operatív munkára, ami érinti a
kormány, az államigazgatás és a helyi önkormányzatok munkatársait, rajtuk keresztül pedig minden ügyeit intéző állampolgárt.
Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a megyei kormányhivatalok alá tartozó járások az államigazgatás
legkisebb egységei lesznek. Ezek kialakításával pedig az a cél, hogy a közigazgatáson belül szervezetileg is elválasszák egymástól az
államigazgatási és önkormányzati feladatok
ellátását.
Tállai András, a Belügyminisztérium (BM)
önkormányzati államtitkára előadásában a járási rendszer kialakítását önkormányzati szempontból értékelte. Elmondta, hogy miként eddig,
a jövőben is lesz minden településnek önkormányzata, polgármestere és képviselő-testülete, de az állami és önkormányzati feladatokat újraszabályozzák.
Virág Rudolf, a KIM területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkára a járásokkal
kapcsolatos kritikákra és kérdésekre reagált.
Elmondta: vizsgálják annak lehetőségét, hogy
a különböző járásokhoz tartozó települések
miként működtethetnének közös polgármesteri hivatalt, ám erre csupán törvénymódosí-
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tás után nyílhat lehetőség. Könnyebb dolguk
van azoknak a településeknek, amelyek jelenleg nem rendelkeznek okmányirodával, de szeretnének kormányablakot működtetni. Semmi
akadálya ugyanis, hogy kiépítsék maguknak,
de ezt csak saját költségükön tehetik.
Oláh Miklós, a Hétfa Kutatóintézet munkatársa ismertette azt a vizsgálatot, ami a járások
kialakítását 2011 márciusa és szeptembere között megelőzte. Ennek során, a „valós térhasználat” és a „területi identitás” szempontjai alapján megállapították, hogy körülbelül 240-250
járási központnak alkalmas településre lenne
szükség, ennyi azonban nem áll rendelkezésre. Hét különböző variációt dolgoztak ki, melyek közül a KIM illetékesei által kiválasztott
koncepcióban 160 járás szerepelt. Jelenleg 175
járásnál és 23 fővárosi körzetnél tartunk.
Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere az oktatás jelenlegi helyzetéről beszélt, valamint az önkormányzati reformok következtében a jövőben kialakuló oktatási változások
jó, illetve rossz oldalát említette.

A közigazgatási rendszerről tartott kerekasztal-beszélgetést a TÖOSZ főtitkára moderálta (Képünkön: Oláh
Miklós, Zongor Gábor, Nánási Éva, Virág Rudolf)
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Kórház a jog szélén
Pásztor Bélával, Veresegyház polgármesterével Szále László beszélgetett
Májusban hetven városi kórházat
államosítottak az országban. Köztük a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központot is, melyet a város építtetett – magánerő bevonásával, majd a magánrész kivásárlásával. Az egymilliárd forint értékű,
modern, többfunkciós egészségügyi intézmény, mely több mint
150 ezer beteget lát el, így a város 100 százalékos tulajdonába
került. A hatályos jogszabály szerint azonban ezért semmilyen kárpótlásra nem tarthat igényt. A város 524 milliós kompenzációt vár
az államtól.

Archív fotó: Orbán Viktor Mikola István társaságában meglátogatta a Missziót.
Házigazda: Matejka Zsuzsanna és Pásztor Béla
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– A sajtótudósítások szerint az átadás-átvételi
jegyzőkönyvek aláírásakor zokogtak a polgármesterek. Sírt ön is, amikor a város saját erejéből épített intézményének, a Misszió Egészségügyi Központnak tulajdonjogát át kellett
adni az államnak?
– Nem sírtam, bár mélyen érintett a dolog,
viszont nem minden munkatársam szeme volt
száraz, amikor a dokumentumot aláírtam. Végül
is a város magáénak tekintette az intézményt, s
büszke rá, hogy létrehozta, és mindenki megelégedésére működtette másfél évtizeden át.
– Önt nemrégiben beperelték 122 milliós állítólagos vagyonvesztés miatt. Mi történik, ha
megint beperlik, hiszen most egy aláírással a
város egymilliárdos vagyont vesztett el.
– Ugyanaz történne, mint először: fölmentenének bűncselekmény hiánya miatt. Hiszen az
első esetben nem történt vagyonvesztés, most
pedig a törvény rendelkezik a kórházak állami
tulajdonban vételéről.
– El tudom képzelni, hogy vannak önkormányzatok, amelyek örülnek, hogy egy lerobbant, veszteséges intézmény gondját az állam
leveszi a vállukról. De Veresegyház nem tartozik közéjük. És Oroszlány, Dorog, Mezőtúr,
Körmend és Tapolca sem. Ezek mind vagy maguk építették intézményüket, vagy visszavásárolták magánszolgáltatóktól, mert jó gazda
módjára a lakosság javára akarják működtetni őket, magas ellátási színvonalon. Miért
nem lépnek fel közösen?
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– Nézze, nem vagyok a fölösleges konfrontációk híve. Bízom benne, hogy a másik
fél ugyanolyan tisztességesen gondolkodik
erről az ügyről, mint én. S akkor nem lehet
baj. Elfogadom, ha a törvény úgy rendelkezik, hogy az egészségügyi intézményeket az
állam fogja működtetni. A lényeg az, hogy
működtesse, és legalább olyan jól, mint mi
tettük. Ugyanakkor kérjük az önkormányzat
által ráfordított pénz megtérítését.

– Jól fogja működtetni?
– Nem vagyok jós. Tapasztalatunk még
nincs, tehát nem tehetek mást, mint a jó működést feltételezem, és reménykedem benne.
Ha az állam biztosítja azt a nívót, amit mi,
akkor a polgárt nem éri semmi rossz, talán
észre sem veszi a tulajdonosváltást. S ez a lényeg: a lakosság megfelelő ellátása. A többi, a
tulajdonjoggal együtt, mind másodlagos.
– Azért nem egészen. Nekem ez a jogszabály két dolgot sugall. Egy jót: az állam átveszi a feladatokkal agyonterhelt önkormányzatoktól az egészségügyi ellátás felelősségét
garantálva az egyenlő színvonalat az egész
országban. És egy rosszat: önkormányzat,
ne építs kórházat, rendelőintézetet, ne fejleszd az egészségügyi ellátást, mert rosszul
jársz. Hiszen most az jár jól, aki egy fillért
sem áldozott rá.
– Van igazság abban, amit mond, de a
helyzet nyilvánvalóan nem maradhat így.
Az állam kompenzálni fogja az önkormányzatokat az általuk befektetett ös�szeg erejéig.

– Ha azt öt éven belül fektették be.
– Valóban, Kósa Lajos képviselő úr, úgy is
mint debreceni polgármester egy ilyen tárgyú
módosító javaslatot adott be, amit a parlament
el is fogadott. S ez jó jel, mert kitetszik belőle,
hogy a honatyák többsége a kártalanítás elvét
elfogadja, s helyesli, hogy az önkormányzatok
megkapják legalább az általuk befektetett összeget. Most már csak arra van szükség, hogy ezt a
semmivel nem indokolható ötéves időhatárt kiterjesszék egy törvényjavaslattal húsz évre, de
inkább a rendszerváltás bekövetkeztéig.
– Mindenesetre Veresegyház most kiesik a körből. Mennyi kompenzációt igényelnek?
– A Misszió egymilliárd forintot ér, de mi csak
a beruházáshoz adott 297 milliót és a társtulajdonostól megvásárolt rész költségét, 227 millió
forintot, azaz összesen 524 milliót kérünk. Ha
ezt megkapjuk, akkor nem érezzük megkárosítva magunkat, s ahogy eddig, továbbra is segítjük az intézmény működését, hiszen a város
és a környék lakosságának ellátásáról van szó,
ami éppúgy a szívügyünk ezután is, mintha a
mi tulajdonunk lenne a Misszió.
– Úgy tesz, mintha nem is sajnálná…
– Dehogynem, mélységesen sajnálom. Nagy
ügy volt, fontos ügy volt, sok tekintetben országos jelentőségű. A maga nemében egyedülálló intézménytípus fölépítésébe fogtunk, olyan
modern, sokfunkciójú intézmény létrehozásába, mely független, de beilleszkedik az országos egészségügyi ellátórendszerbe, s amely
adott finanszírozási körülmények között is képes magas szintű ellátást nyújtani, ami sajnos,
nem mondható el minden hazai egészségügyi
intézményről. Fontos kísérlet volt, melynek sok
eredményét használják ma is számos helyen az
országban. Mi hittünk és hiszünk az önkormányzatiság alkotó erejében és felelősségében
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Pásztor Béla 1938-ban született Ipolybalogon (ma Szlovákia). Ráckevén érettségizett, majd szakmunkás bizonyítványt szerzett mint szerszámkészítő. Veresegyházon művelődésiház-igazgatóként kezdett dolgozni,
majd 1965 és 1990 között a község tanácselnöke volt.
Közben politikai főiskolai és tanácsakadémiai oklevelet szerzett. 1990-től Veresegyház polgármestere. Ezzel, az összesen 47 évi közszolgálattal Magyarország
leghosszabb ideje regnáló településvezetője.

is a lakosság iránt, ezért vágtunk bele a milliárdos vállalkozásba, s nem hisszük, hogy fáradozásunkért, áldozatvállalásunkért hátrányt és
méltánytalanságot kellene elszenvednünk.
– Mit tett azért, hogy ne így legyen?
– Az elején, őszintén szólva, el sem akartam
hinni az egészet. Nem tudtam elképzelni, hogy
úgy döntenek rólunk, hogy még csak meg sem
kérdezik a véleményünket, s nem mondhatjuk
el: ha ez a terv, hogyan lehetne minél jobban
végrehajtani. Megismertetve a döntéshozókat
azzal a differenciált sokféleséggel, ami mindenütt az élet. Hiszen a valóság tényleg sokféle, a
tulajdonviszonyok bonyolultak, s nem célszerű egy gazdag, sokszínű organizmusra egyenzubbonyt húzni. Azt hiszem, nem is lehet, sőt:
nem is szabad. Sokat tudtunk volna segíteni
a jó döntésben, ha igényelték volna. Nem így
történt. Amikor ez nyilvánvalóvá lett, testületi határozatot hoztunk, és elküldtük egy segítségkérő levél kíséretében országgyűlési képviselőnknek, Harrach Péternek. Pontosan leírtuk
az intézmény keletkezéstörténetét, az érvekkel
és számokkal alátámasztott indokainkat, s azt
is, hogy az államosítását csak kompenzációval
tudjuk elfogadni.
– Mit válaszolt a képviselőjük?
– Még nem válaszolt.
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– Mikor küldték el a levelet?
– Április 25-én, tehát több mint másfél
hónapja.
– Mit tesz most?
– Várok. Illetve közben írtam Kósa Lajos
polgármester kollégámnak is, hogy módosító indítványa nagyon helyes volt, kivéve az ötéves időhatárt.
– Az átadás-átvétel megtörtént, de gondolom,
egyelőre minden maradt, és mindenki maradt.
Mi fog történni ezután?
– Kiírják az új igazgatói pályázatot, s az ősz
folyamán megtörténik az átalakulás, remélem,
minél több régi jó munkatárs részvételével.
– Mit gondol általában a kormány központosítási törekvéseiről?
– Amit mondtam: ez önmagában értéksemleges. Ha jobban működteti, akkor jó, ha ros�szabbul, akkor rossz.
– Érvényes ez az iskolára is?
– Igen. A tulajdonjog másodlagos. De azért,
ha majd az iskola is az államé lesz, s mi vis�szakérhetjük, akkor – ha megkapjuk ugyanazt az állami támogatást –, szívesen működtetjük inkább mi. Mert mégiscsak más, ha a
miénk valami…
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Abasár, egy korty történelem
Misi Norbert kérdezte Lénártné Benei Anikót, Abasár polgármesterét

múltig jómódú településnek számított. Sajnos
azonban a mezőgazdasági piac átrendeződése,
a gazdasági világválság mostanra minket is elért. Ugyanakkor bizonyos szempontból szerencsések is vagyunk, hiszen a Mátrai Erőmű Zrt.
közelsége jó néhány helyi lakosnak ad megbízható megélhetést.

Abasár mesebeli kistelepülés a Mátra kapujában. Európa-szerte ismert sziklába vágott
borospincéiről, minőségi szőlőoltványairól,
az abasári olaszrizlingről és a Sárhegy védett
növény- és állatvilágáról. Jelenleg 2539-en
lakják. Határában a Tatármezőn természetföldrajzi kuriózum a jégkorszakból visszamaradt kőfolyások területe, nyugati oldalán
van a Szent Anna-tó, mely vulkáni kráterben
alakult ki. Abasár polgármestere, Lénártné
Benei Anikó harmadik ciklusát tölti. Azt vallja: a válság ellenére sem szabad megállni,
fontos a község folyamatos fejlesztése.
– Milyen kihívásokkal küzd egy Abasár nagyságú település?
– Legnagyobb gondunk természetesen nekünk is a munkanélküliség. Abasár a Gyöngyösi kistérséghez tartozik, ahol 13,3 százalékos a hivatalos munkanélküliségi ráta. Sajnos,
a számok a valóságban ennél jóval magasabbak. Abasáron hivatalosan mintegy 150 munkanélküli van, ugyanakkor polgármesterként
úgy látom, hogy ennek a duplája közelíti a valóságot. Sok ugyanis az olyan rendszeren kívülre került ember, aki nem regisztráltatja magát,
ilyen-olyan okokból. Abasár egészen a közel-
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– Ilyen nehéz gazdasági helyzetben van lehetőség a fejlesztésre?
– Fejleszteni, előre menni sohasem egyszerű. Mikor elődömtől átvettem a települést már
tisztában voltam azzal, hogy milyen úton kívánok haladni. Tudtam, hogy mielőtt utcákat, tereket kezdünk el építeni, az alapinfrastruktúrát kell felújítanunk, megerősítenünk.
De talán még ezeknél is fontosabbnak tartottam azt, hogy megakadályozzuk a fiatalok elvándorlását. A településüzemeltetés nagyon
összetett, komplex folyamat, hiszen ha nincs
alapinfrastruktúra, akkor nincsenek lakók, de
ha nem tudják helyben szervezni az életüket
– mert nincs iskola, óvoda, posta vagy éppen
bolt –, akkor sem szívesen maradnak a fiatal
családok. Viszont, ha nincs munkahely, akkor nem tudnak megélni. Így a legfőbb prioritásunk a munkahelyteremtés. Hiszek abban,
hogy segíts magadon, és az Isten is megsegít.
Ezért hoztuk létre önerőből az Abasári Innovációs és Technológiai Parkot (ATIP).
– Önerőből?
– A kulcs az ütemezés volt. Közvetlenül a
település szélén található egy olyan fagyzugos terület, amely nem igazán volt alkalmas
mezőgazdasági művelésre. Ezt vásárolta meg
önkormányzatunk több tucatnyi tulajdonos-
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tól, kisajátítást pótló adásvételi szerződéssel.
Közben természetesen már elkezdtünk befektetők után kutatni, és hamarosan kapcsolatba kerültünk a német TechniSat szórakoztató
elektronikai eszközöket gyártó céggel, amely
Magyarországon keresett telephelyet. Sikeres
megállapodásunkat követően területet vásároltak ipari parkunkban, és ma is itt található magyarországi központjuk. A földterület eladásból
befolyt összeget további területek megvásárlására fordítottuk. Ma már olyan cégek találhatók az abasári ipari parkban, mint például
a He-Do Kft., vagy éppen a Dallas benzinkút.
Büszkén mondhatom, hogy az Abasári Innovációs és Technológiai Park megvalósításával
120 új munkahelyet hoztunk létre.
– Mit kínál az ATIP a betelepülő vállalkozásoknak?
– A terület szélén a közműrendszerek már
elérhetőek voltak, így az ipari közművek kiépítése költséghatékonyan megtörténhetett. A
terület ennek megfelelően teljesen közművesített: a gáz, a víz és az ipari áram is elérhető.
A víz- és szennyvízszolgáltatást a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Településüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi, így
az azonnali hibaelhárítás garantált. Az ipari
parkból úgy is elérhető a hármas számú főút
és az M3-as, hogy Abasárt nem érintjük. Így
abszolút alkalmas teherszállításra, árumozgatásra, logisztikai központ kialakítására. A
visontai ipari park közelsége, melyben olyan
nagyvállalatok találhatók, mint például a Mátrai Erőmű vagy éppen a Rigips, pedig kitűnő
üzleti lehetőségeket kínálnak az általunk betelepíteni szándékozott kis- és középvállalkozá-
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– Mióta az önkormányzaté a Településüzemeltetési Kft.?
– A kft.-t még az elődöm alapította 2000-ben.
A társaság 2002-től hulladékszállítást is végzett
több településen. Sajnos az uniós törvények értelmében ez a tevékenység 2009 óta megszűnt,
ami jelentős bevételkiesést okoz. Ugyanakkor
2007 óta a kft. üzemelteti az ivóvíz szolgáltatást és tartja karban, fejleszti a hálózatot, valamint végzi a szennyvízhálózat új rákötéseit.
A szolgáltatást annak idején azért vettük át,
mert lakossági bejelentéseket kaptunk. Azóta
két szakember kezeli a hálózatot, és nagyon szép
eredményeket értünk el. A kft. végezte az ipari
park víz- és szennyvízrendszerének kiépítését,
ennek során mintegy 2500 folyóméternyi vízvezetéket és 2800 folyóméternyi szennyvízvezetéket hoztak létre. A település belterületén 2007
és 2011 között 6770 folyóméternyi új ivóvízhálózat épült. Összességében 22 millió forintnyi
fejlesztés valósult meg. Erre nagyon büszkék
vagyunk. Emellett a Településüzemeltetési kft.
vállalkozói tevékenységet is végez. Itt két célcsoportunk van: a lakosság részére festést, burkolást, kőműves munkákat végzünk, de vállalunk

gépészeti, ivóvizes, szerelvényezési munkákat
is. Csak hogy általános példát mondjak: készítettünk már vízelvezető-árkot, kerítést is. Természetesen mindezt kedvező áron vállaljuk,
és ami nagyon fontos: a kft. helyi cég, nagyon
ügyelünk munkánk minőségére is.
– Két célcsoportot említett…
– Igen a másik célcsoportunk a gazdasági élet
szereplői közül kerülnek ki: nagyvállalatok és
középvállalkozások. Az ő részükre teljes körű
telephely-karbantartási és -felújítási szolgáltatást kínálunk, de vállalunk közműbekötést, gépészeti szerelést és idényjellegű munkákat is.
Hadd említsek néhány referenciát is: dolgoztunk már együtt a Mátrai Erőművel, az Imola Mátra Kft.-vel és a TechniSat Magyarország
Kft.-vel is. Én hiszek abban, hogy egy önkormányzatnak is egyfajta menedzsment szemlélet
szerint kell működnie. Nagyon fontosnak tartom, hogy vállalkozói bevételeket is elérjünk a
cégen keresztül, hiszen ezeket visszaforgatjuk
a település fejlesztésére. Törekszünk arra, hogy
fejlesztéseinknél is szerepet kaphassanak, akár
alvállalkozói szinten is.
– Apropó fejlesztések, miből?
– Igyekszünk minden olyan pályázaton részt
venni, amelyet integrálni tudunk hosszú távú
fejlesztési elképzeléseinkbe. Természetesen itt
is nagyon észnél kell lenni, hiszen egy kis önkormányzatnak komoly gondot jelent egy-egy
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soknak. A park kitűnő helyen fekszik, csupán
13 kilométerre a legközelebbi autópályától és
95 kilométerre a legközelebbi nemzetközi repülőtértől. Az ATIP működtetője Abasár Község Önkormányzata, a terület hivatalosan bejegyzett ipari park, amely nagy előnyt jelent a
pályázatoknál. Első fokú építésügyi hatóságot
működtetünk, mely természetesen gyorsított
ügyintézéssel támogatja a betelepülő vállalkozásokat. Az önkormányzat kitűnő projektmenedzsment, pályázatíró és kommunikációs
kapcsolatokkal rendelkezik, melyekkel a betelepedő cégeket segítjük. Olyan megbízható és
környezetbarát vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek hosszú távra terveznek.

pályázati önrész előteremtése is. Ugyanakkor
polgármesterként, településvezetőként azt gondolom, most vagy soha. Hiszen a pályázati rendszer is átalakul, és talán soha többé nem lesz
ilyen magas támogatási intenzitás. Nagy büszkeség számunkra, hogy a közelmúltban mintegy 220 millió forintból teljeskörűen fel tudtuk
újítani az Aba Sámuel Általános Iskolát. Gyakorlatilag minden megújult, nyílászárócserét
hajtottunk végre, akadálymentesítettünk, liftet építettünk. A gyermekeink az intézmén�nyel szemközt lévő napköziben étkeztek, ehhez naponta többször is át kellett kelniük egy
nagy forgalmú úton. Ezért új ebédlőt építettünk, így most már nem kell elhagyniuk az iskolaudvart. De nem csupán az épület, hanem
a tantestület megújítására is gondoltunk. Közel 22 millió forintos pályázat segítségével az
óvodai és az iskolai nevelők is továbbképzésen
vehettek részt, és intézményeinkben bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A megújult
iskolában egy másik pályázat segítségével vadonatúj számítástechnika termet alakítottunk
19 új asztali számítógép beszerzésével, valamint
az iskola 5 tantermében interaktív táblák segítik az oktatást. TIOP-pályázat segítségével beszereztünk 39 tanulói laptopot, valamint a hozzá kapcsolódó digitális tananyagokat, melyek
segítségével diákjaink versenyképes informatikai tudáshoz juthatnak. Ez egyébként a nyelvi oktatás és a sport mellett 165 fős létszámú
általános iskolánk egyik fő profilja.

Lénártné Benei Anikó Gyöngyösön született. Egerben a Ho Si
Minh Főiskolán szerzett biológia–testnevelés szakos diplomát.
Jelenleg harmadik ciklusát tölti Abasár polgármestereként. Férje dr. Lénárt András, háziorvos, sport szakorvos. Két gyermeke
van, akik jelenleg felsőfokú tanulmányaikat végzik. Egyike volt
azon polgármestereknek, akik 2009–2010. évfolyamon elsőként
végezték el a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által szervezett Polgármester Akadémiát. A TÖOSZ
és a Magyar Bortelepülések Szövetségének elnökségi tagja, az
Önkormányzatok Mátrai Szövetségének elnöke.

www.toosz.hu
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Arcok és harcok
– Mi lett a sorsa a korábbi ebédlőnek?
– Egy UMVP-pályázat segítségével integrált közösségi szolgáltató teret hozunk létre
az egykori napközi étkező épületében. A több
mint 50 milliós beruházás során olyan „faluház” jön majd létre, melyben helyet kap több
mint tíz civil szervezetünk, és egy olvasószoba, internetes terem várja majd a helyieket.
De oktatásokat, kulturális rendezvényeket is
szervezünk majd. A beruházás már javában
folyik, hamarosan el is készül.
– Abasárnak igen szép múltja van.
– Valóban már időszámításunk előtt 2500
évvel is éltek itt. Érdekes egyébként, hogy a falu eredeti neve Saár volt, és csupán 1902-ben
az Aba nemzetség előtti tisztelgés okán vette
fel a község az Aba előtagot. Így lettünk Abasár. A település központjában, az úgy nevezett Bolt-tetőn egy építkezés során falakra
és eszközökre bukkantak. Hat évvel ezelőtt
az önkormányzat civil szervezeti segítséggel, a Dobó István Vármúzeum valamint az
Eszterházy Károly Főiskola bevonásával ásatásokat kezdeményezett a területen. Hamar
bebizonyosodott, hogy Magyarország harma-
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dik királyának palotáját és nemzetségfői központját találtuk meg. Aba Sámuel 1044-ben a
ménfői csatában vesztette életét, és a legendák szerint Abasáron temették el. Kossuth
Lajos szerint a múlt a jövendő tükre, mi pedig Abasáron szeretnénk belepillantani ebbe a tükörbe. Így tehát azt tervezzük, hogy
egy 500 millió forintos turisztikai attrakciós
pályázat segítségével kiteljesítjük a Bolt-tetői
feltárást, a mellette lévő egykori művelődési házból pedig háromszintes, interaktív turisztikai látogatói központot alakítunk ki. A
feltárás jelenlegi állása alapján az ország vezető szakemberei máris úgy vélik, az abasári örökség egyenrangú Székesfehérvárral és
Esztergommal, és Aba Sámuel sírja is a területen rejtőzik valahol. Ez a fejlesztés nem csupán Abasár, hanem a régió számára is meghatározó fontosságú, így már folynak a pályázat
előkészítő munkálatai. A megvalósítandó látogatói központban a pincétől a tetőig interaktív kiállításokkal, lenyűgöző látnivalókkal és
programokkal, gasztronómiai ínyencségekkel,
na meg a híres abasári borokkal várjuk majd
látogatóinkat, hiszen ahogyan szlogenünk is
tartja: Abasár – Egy korty történelem!

www.toosz.hu

Százhalombatta fiatal város a
Duna partján, a Mezőföld „csücskében”. Az 1960-as években két
nagyvállalat idetelepülése során
indult dinamikus fejlődésnek, a
lakosság száma az elmúlt ötven
évben éppen a duplájára emelkedett. A ma tizennyolc és félezer
lakosú várost ötödik ciklusban vezeti Vezér Mihály polgármester,
akinek célja kezdettől az, hogy a
város sokféleségében is egységes
legyen, hogy lakosai szeressenek
itt élni, s a város fejlődése fenntartható legyen: gazdálkodása,
energiafelhasználása takarékos,
optimális és megújuló.
– Mi jellemzi egy hirtelen nagyra nőtt város fejlesztési koncepcióját? Egységes várossá
kell gyúrni a sokféleséget, vagy minden részt
megőrizve fejleszteni a maga természetességében?
– A mi városunk mindig is kezdeményező,
kísérletező volt. Ugyanakkor nem felejtették
el már elődeink sem, hogy a hagyományok és
az újdonságok megfelelő ötvözete a legcélravezetőbb minden esetben. Ezt akár egyfajta
városfejlesztési ars poeticaként is értelmezhetjük. Az egység alapja a sokféleség. Százhalombattán valahogy minden gyorsabban
történt, ami bizony nem kis feladatot állított
a városvezetők elé. Ha megnézzük a mai települést, akkor láthatjuk az Ófalut, Százhalombatta ősi szívét a festői Duna-parttal és a
Halomsírokkal. Kicsit távolabb, de még mindig a folyóparton terül el az egykori üdülőövezetből csodás, családi házas városrésszé
fejlődött Dunafüred. A lakótelep az egykori
iparváros velejárójaként alakult ki, méghoz-

Arcok és harcok

Egy város soha sincs készen
Vezér Mihállyal, Százhalombatta polgármesterével Szále László beszélgetett
zá az országban egyedülállóan tarkítva zöld
felületekkel, játszóterekkel. Urbárium-Újtelep néhány évtizede jött létre, hogy befogadja a nagyobb térre vágyó családokat. Mindezt sajátos módon fogja át a két nagyüzem
és egy hatalmas ipari parki terület. Ha valaki
végigjárja ezt az útvonalat, látja az egymástól eltérő tereket, építészeti stílust és életstílust, mégis lát egy, a mélyben megbúvó misztikus egységet.
– Ön ötödik ciklusát tölti a város élén, tehát
a rendszerváltás óta polgármester, egy ciklus
kivételével. Jót tett az egy ciklusnyi „pihenő”,
vagy fájlalta, hogy ki kellett hagynia?
– Nem állítom, hogy egyszerű volt hirtelen a háttérbe vonulni. De az a bizonyos négy
esztendő alkalmat adott arra, hogy „külső”
szemmel lássam a város működését. A vis�szavonulás nem jelentett tétlenséget, hiszen
abban az időszakban gyökeredzik számos, azóta már megvalósult ötlet.
– Mi volt 1990-ben a polgármesteri programja, s mi most?
– Egy homéroszi mondat az én viszonyítási pontom. „Megértettem, hogy én is csak egy
vagyok az emberek közül, semmi több, de nem
is kevesebb.” Ez számomra azt jelenti, hogy
csak olyan lépéseket tehetek a városfejlesztés és -irányítás bármely területén, amellyel,
mint városlakó is egyet tudok érteni. Százhalombattán él a családom, ide született mindhárom gyermekem, itt dolgozik a feleségem,
itt élnek a barátaink. Ez így volt 1990-ben is,
és így van ma is. Az alapelveim ugyanazok az

Főtér a Makovecz-templommal

alapvető emberi értékek, amelyeket a szülői
házból hozok. Ezeken semmiféle politikai-társadalmi változás nem torzíthat!
– Mely fejlesztésekre a legbüszkébb városvezetői munkásságában?
– Uszoda, Nívó-díjas Főtér, Rendezvényközpont… sorolhatnám hosszan az épületeket, beruházásokat. De mégsem ezekre vagyok
a legbüszkébb, hanem a közösségfejlesztésre.
A lassan húszéves Battai Napokra és a Summerfestre, aztán a Játékos Városok Találkozójára, a Futabattára. S szerintem nincs még
egy olyan „kisváros” az országban, ahol szinte mindig van valamilyen kiállítás, koncert,
színházi előadás, fesztivál vagy valamilyen
szórakoztató program.
– Melyek a legfájdalmasabb hiányok, amiket terveztek, de eddig nem sikerült megvalósítaniuk?
– Természetesen egy város soha nincs készen.
Ahogy telik az idő, újabb és újabb igények merülnek fel. Nagyon szeretnénk befejezni a Főtér
rekonstrukcióját és az Arany János utca irányába tovább egységesíteni az elkészült Nívó-díjas
teret, úgy, hogy a jelenleg ott lévő régi mentőállomást elbontjuk, és egy sétánnyal összekötjük az Ifjúság úton lévő kereskedelmi egységgel. Előkészítettük, de sajnos a gazdasági válság
miatt el kellett halasztanunk egy új, tágasabb
sport- és rendezvénycsarnok építését.
– Elkészült viszont a Polgárok Háza és a
konferenciaközpont. Mit jelentenek ezek a város életében?

www.toosz.hu

– A Polgárok Háza épületében kaptak otthont a helyi pártok és civil szervezetek, de működnek itt szolgáltató és ügyvédi irodák is. A
Konferencia- és Rendezvényközpont megépítésével egyidejűleg újult meg a Szent István tér.
A központ átépítésével létre jött egy találkozási pont. A tér végre megtelt élettel, zsongó
közösségformáló eleme lett Százhalombattának. A rendezvényközpont rendszeresen otthont ad városi és családi reseményeknek: díjátadóknak, iskolai- óvodai ünnepélyeknek,
továbbképzéseknek, konferenciáknak, esküvőknek, keresztelőknek, születésnapoknak és
hosszan sorolhatnám.
– A városnak két uszodája is van. Miért volt
szükség kettőre?
– Százhalombatta éppen 15 éve büszkén viseli a nemzeti sportváros címet. Nálunk minden kisgyermek már óvodás korában megtanul
úszni, majd az iskolai testnevelés órák keretében is folytatja az úszást. Korábban egy tan-
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uszodánk volt, ezt használták az óvodások, az
iskolások, a versenyszerűen sportoló úszók és
a lakosság is. Egész egyszerűen „kinőttük” a
tanuszodát, mely most is reggel 6 órától várja
a nagyközönséget. A Kiss László Sportuszodába 7 300 gyermek jár rendszeresen úszás órára a város óvodáiból és iskoláiból. A létesítmény több mint 300 aktív sportoló számára
nyújt edzési lehetőséget. Számukra speciális
kondicionáló termet is kialakítottunk.
– Terveik között látok egy energiatakarékossági és egy kisvállalkozás-támogatási programot. Mi ezeknek a lényege?
– Nagyon sok ember fejében a környezetszennyezés kapcsán egy füstölgő gyárkémény
képe rémlik fel, és hiszik, tévesen, hogy az ipari
létesítmények tehetők felelőssé a klímaváltozásért. A valóság ezzel szemben az, hogy ma
Magyarországon az összes felhasznált energia közel 40 százalékát a lakosság fogyasztja el. Az energiaárak is folyamatosan emelkednek, ezért önkormányzatunk évek óta
meghirdeti a családi házak energiatakarékos
korszerűsítését célzó pályázatát. Legutóbb is
huszonnégyenen nyílászárócseréhez, tizenheten fűtéskorszerűsítéshez, a többiek pedig
homlokzati, illetve födémszigeteléshez kaptak önkormányzati támogatást. A rendelkezésre álló keret 20 millió forint volt.
– Honnan van pénz mindezekre?
– Pályázatokból, adókból. 2011. év végén
rövid idő alatt kellett az önkormányzatoknak
módosítaniuk a helyi adórendeleteket, az ezek
alapjául szolgáló adótörvényt ugyanis november 30-án hirdette ki a kormány. A városnak évi
közel egymilliárd forintos plusz bevételt jelent
az adóemelés. Ennek jelentős részét, mintegy
90 százalékát a multinacionális cégek fizetik.
Azonban a kis- és középvállalkozások képvi-

14

ÖNkormányzat | második negyedév

Névjegy

Arcok és harcok
Vezér Mihály (52) 1985 óta él Százhalombattán. Elvégezte
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát és Ph.
D. fokozatot. A Dunai Kőolajipari Vállalatnál kezdett dolgozni, majd 1986-ban a Barátság Művelődési Központ gazdasági igazgatója lett. 1988–90-ig a Városi Tanács Pénzügyi
és Terv Osztály vezetője. 1990-től – egy ciklus kivételével
– a város polgármestere. 2010-től a Magyar Úszó Szövetség alelnöke. Nős, három gyermeke van.

selői jelezték, hogy az adóemelés a jelenlegi
gazdasági helyzetben már-már elviselhetetlen terhet jelent számukra. Mivel a törvények
nem teszik lehetővé, hogy az önkormányzat
eltérő szabályokat érvényesítsen a kkv-szektor és a multinacionális cégek esetében, úgy
döntöttünk, hogy a helyi kis- és középvállalkozások támogatására pályázatot hirdetünk.
Munkahelyek megtartására és bővítésére lehet majd fordítani azt az összesen 100 millió
forintos keretösszeget, amit tavaly év végén
a megemelt építmény- és telekadó kompenzálására különítettünk el.
– Olvastam a honlapjukon, hogy húszezer
tő virágot osztottak szét tavasszal ingyen. Szép
gesztus, de mennyire partner a város szebbé
tételében a lakosság?
– 2011 őszén Százhalombatta vehette át a
„Virágos Magyarországért” környezetszépítő
verseny fődíját. Az elismerés felelősséggel is
jár. Idén városunk képviseli Magyarországot
az Entente Florale Europe versenyen. A zsűrizésig már csak pár hét áll a szakemberek és
a városlakók rendelkezésére, hogy virágokat
ültessenek, parkokat rendezzenek, még tisztábbá varázsolják az utcákat, vízpartokat. A
virágosztás a versenytől független. Szép hagyomány városunkban a „Virágos Százhalombatta” és a „Tiszta Udvar – Rendes Ház” verseny. Mielőtt ezeket meghirdetnénk, mindig
megrendezzük az egynyári növények településrészenkénti kiosztását. Immáron tíz éve.
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Idén azonban nemcsak így adtunk virágot a
lakosságnak, hanem meghirdettük a „Fogadj
örökbe egy közterületet” és a „Fogadj örökbe egy balkonládát” akciókat. A két felhívásra több mint száz család jelentkezett, akiknek már át is adtuk a növényeket, és örömmel
látjuk, hogy a virágosztáson átadott petúniák, begóniák, napvirágok mellett további területek szépültek meg a városban.
– Vágyai szerint milyen lesz a város húsz
év múlva?
– Százhalombatta olyan fenntartható, élhető város kell, hogy legyen, mely közlekedési csomóponti helyzete miatt vonzáskörzettel
rendelkezik, munkahelyeket hoz létre, a lakosságot kreatív társadalommá integrálja. A fejlesztés eszközeivel biztosítani kell a további
városiasodást, ahol lakni, dolgozni és a szabadidőt eltölteni egyaránt lehet. Városunk nagy
gazdasági erőt képvisel, jelentős pénzeszközökkel rendelkezik. Százhalombatta tud példát mutatni, és kell is példát mutasson abban,
hogyan lehet a fenntartható város modelljét
kialakítani. A fenntartható építés, a fenntartható építéstechnológia, a fenntartható gazdaság és a fenntartható társadalom fogalmai
meghatározottak, azonban ezeket saját környezetünkben a realitások talaján kell kis lépésenként az egyes projektekben valósággá
tenni. Fenntarthatóvá a város akkor tud válni, ha gazdálkodása, energiafelhasználása takarékos, optimális és megújuló lesz.

Közös pont

„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők,
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás (...) mind a
tanulás, mind a foglalkoztatás, mind
az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló
rossz lakhatási körülmények.
Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük
1,2 millióan mélyszegénységben. A
szegénységi kockázatok különösen
sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.
A romák nagy többsége, mintegy
5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az
utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet
elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi
és a gazdasági versenyképesség javításától. (...) A romák Európában
egyedül Magyarországon rendelkeznek államilag garantált országos választáson létrejött képviselettel, mely biztosítja számukra a
kulturális autonómiát….”
(Részlet a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák
(2011–2020) című dokumentumból)

…hogy senki se kallódhasson el

Csiky Ildikó interjúja Balogh Zoltánnal, az „emberi erőforrások” csúcsminiszterével

– Miniszter Úr! A minisztercserével együtt a
tárca neve is megváltozott: az Ön javaslatára
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból Emberi
Erőforrások Minisztériuma lett. Emellett öt feladat, két államtitkárság minisztériumba való
integrálásával – a társadalmi felzárkózás, a
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztése, az
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja, a nemzetiségpolitika és a romák társadalmi integrációja – átkerült a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumtól. Ezzel mondhatjuk, hogy az EMMI egy giga minisztérium
lett. Nem sok egy kicsit a jóból? Hogyan lehet
rangsorolni ennyi feladat között?
– Nem volna szerencsés, és nem is lehet
rangsorolni a feladatok között, bár én, talán
ez meglepő, éppen a kultúrát tenném az első helyre, mert annak az összes szakterületen meg kell jelennie. A minisztérium olyan,
mint az Európai Unió: több érv szól amellett,
hogy együtt maradjon, mint ellene. Ebben a
névmódosításban azt a változást fejezzük ki,
ami egy félidőben lévő kormánynál természetes folyamat eredménye. A nagy rendszerek átalakítása után most jött el az ideje annak, hogy ne csupán a fenntartásra, ne a jogi
szabályozásra, ne az új struktúrák szerkezetére koncentráljunk, hanem arra is, hogy az
újonnan létrejött vagy átalakított rendszereken belül megvizsgáljuk, hogyan érintik az
embert a változások, milyen hatással vannak
azok az emberi erőforrásokra.
– A rendszerváltás óta a magyar társadalom még mindig adós a szegénységet okozó,
illetve a szegénységből adódó problémák ha-
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tékony kezelésével. A beavatkozás sok esetben nem a társadalmi felzárkózással érintett célcsoportok érdekeinek megfelelően, az
érintettek aktív részvételével történik. A romák társadalmi integrációja érdekében indított célzott programok sem hoznak jelentős
áttörést. A közeljövőben várható-e ebben változás, mitől lesz hatékonyabb a felzárkózás,
mint a felzárkóztatás?
– Már a kérdésében is benne van részint
a válasz. Hiszen az egyik kulcsszó az aktív
részvétel. Ha ugyanis maguk az érintettek is
akarják a változást, és ebben tevékenyen részt
vesznek, akkor jóval hatékonyabban működhetnek az elindított programok. Másrészt a
rendszerváltás óta nem jött létre ehhez hasonló, összehangoltan és kifejezetten az emberi
erőforrásokra koncentráló csúcsminisztérium,
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melynek egyik célja lehet a szegénységellenes szakpolitikák stratégiai és programszintű működtetése. A társadalmi felzárkózás területén jó példa erre a komplex
telepprogram és annak megújítása. A korábbi projektek ugyanis leginkább a telepek ledózerolásáról szóltak. Eltüntették a
föld színéről a telepeket, az embereket pedig
berakták egy teljesen idegen, új környezetbe,
ismeretlen körülmények közé, amivel nem tudtak mit kezdeni. Meg is lett az
eredménytelensége… Mi átdolgoztuk a programot, látva annak a gyengéit. A pozitívumokat megtartottuk, a negatívumokat pedig átformáltuk. A lényeg ebben a programban is: a
telepeken lakók aktív bevonása és érdekeltté
tétele a részvételre. Tudja, hány pályázat érkezett be a kiírásra az előző kormány alatt?
Összesen egy darab… Az új, átformált kiírást
két körben hirdettük meg. Az első körben 67
önkormányzat adta be pályázatát. Most zajlik a második kör, amelyre 120 önkormányzat jelentkezett.

…hogy senki se kallódhasson el

– Mire kötelezi a kormányt az a keret-megállapodás, amelyet a miniszterelnök írt alá az
Országos Roma Önkormányzat elnökével?
– A rendszerváltozástól mostanáig nem készült alkalmas megoldási javaslat a szegénységből adódó problémák hatékony kezelésére.
Mint ahogy már előbb is említettem, többek
között a szegénység és a mélyszegénység által
leginkább sújtott romák körében szeretnénk
ezt az ügyet megoldani. Ezért is kötött megállapodást a miniszterelnök az Országos Roma Önkormányzattal. Jelentőségét bizonyítja az is, hogy a keretmegállapodás számszerű
vállalásokat tartalmaz, amit kormányhatározatban is rögzítettünk felelősökkel, határidőkkel és forrásmegjelöléssel együtt. A keret-
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megállapodás intézkedési terve 2011 és 2015
közötti ütemezésre tételesen sorolja fel a kötelezettségeket.
– Gyakran halljuk, hogy a felzárkózás-politika sikeres megvalósításának egyik eszköze
a szemléletformálás. Ebben társadalmi helyzetüknél fogva jelentős szerepük van a polgármestereknek. Ők azok, akik hatékonyan
formálhatják a helyi közösségek véleményét,
az ő közreműködésükkel eredményesebb lehet egy-egy program népszerűsítése, elfogadtatása. Számítanak-e ebben a településpolitikusokra?
– Mint sok más területen, itt is kiemelten
fontos a komplexitás. A szemléletformálásban a települési önkormányzatok vezetői a
fő partnereink. A korábbi gyakorlattól eltérően azonban tőlünk nem kizárólag ideológiai „beszédpaneleket” kapnak, hanem valódi
szakmai segítséget. Még 2010-ben életre hívtuk a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság háttérintézményét, a Türr István Képző és Kutatóintézetet, melynek egyik
fő feladata, hogy szakmai segítséget nyújtson
a települések számára akár már a pályázat elkészítésénél, majd pedig annak hatékony megvalósításában. Meggyőződésem, hogy ha ezt a
szemléletmódot minél többen magukévá teszik, annál többre megyünk. A szemléletformálást tehát tapasztalati úton képzelem el, így
juthatunk közösen előrébb. Ami pedig a komplex gondolkodásmódot illeti: a szakterületek
együttműködése a gazdasági világválságban
létfontosságúvá vált, hiszen az egészségügyi
ellátást, a szociális ellátórendszert, az oktatást együtt lehet igazán hatékonyan kezelni
ebben a forráshiányos időszakban.
– A közoktatási rendszer számos olyan – legfőképp a leszakadó rétegeket, köztük a romá-
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kat érintő − problémával küzd, amelyek megoldása csak további hosszú távú fejlesztéssel
oldható meg. A hatékony kezelést az is indokolja, hogy a romák az iskoláskorú népesség
jelentős és egyre növekedő csoportját képviselik. Mennyiben segít az új közoktatási törvény
az említett probléma megoldásában?
– A törvényi változásoknak köszönhető
nagyobb állami szerepvállalással biztosítani
tudjuk azt, hogy a gyerekek egyformán jó iskolákban tanulhassanak. Célunk, hogy Magyarországon ne legyenek első és másodrendű
állampolgárok, ne az határozza meg a gyerekek lehetőségeit, hogy hol laknak, és milyen
szociális körülmények között élnek. A felzárkóztatás érdekében elfogadott intézkedéseink
a nehéz körülmények közé született gyermekek boldogulását szolgálják. Nem hagyhatjuk,
hogy az iskola elvégzése, bárminemű szakképesítés megszerzése nélkül, esélytelenül és reményt vesztve éljék le életüket. A kötelező iskolába járás korhatárát a legrövidebb idő alatt
elsajátítható szakképzéshez igazítottuk, de ettől függetlenül bárki, aki szorgalmas és kedvet érez a tanulásra, az változatlanul ingyenes
oktatásban szerezhet érettségit, s ha a bizonyítványa elég jó, akkor az állam főiskolai,
egyetemi tanulmányait is támogatja. Nagy figyelmet szentelünk a tehetségek kibontakoztatására, az iskolarendszert úgy alakítjuk át,
hogy senki ne kallódhasson el.
– Miképpen tervezik életben tartani a tanodákat, mennyit különítenek el erre a feladatra?
– Az előző, 2009-ben indult Tanoda-programok fenntartása megoldatlan volt. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság a közelmúltban négymilliárdos pályázati
forrást különített el a tanodák számára. A
most bevezetendő újítások mellett az állam-
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titkárság szakmai stábja megoldást keres arra, hogy a Tanoda-program helyét megtalálja
a köznevelés rendszerében. Az uniós összegből megvalósuló Tanoda-programok kapcsán
három pályázati felhívás jelenik meg, melyekre egyebek mellett az egyesületek, az egyházak és az alapítványok pályázhatnak három
régióban.
– Egy áprilisi nyilatkozatában hatékonyabb
ellenőrzést ígért a romákkal kapcsolatos uniós pénzek felhasználásánál. Mi indokolja ezt
az intézkedést?
– A probléma kulcsa az emberközelibb programok létrehozása és a hatékony monitoring-rendszer kialakítása. Ugyanakkor a roma
integráció nem uniós pénzkérdés, de sikere
sokkal inkább a Brüsszelből érkező pénzek hatékony felhasználásán múlik. A 2011. november
30-án Magyarország Kormánya által egyhangúlag elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – melyet a TÖOSZ-nak is lehetősége volt megtekintetni és véleményezni
a társadalmi egyeztetés időszakában – céljait
kettős finanszírozással kívánja megvalósítani. Egyrészt erőteljesen támaszkodik az európai uniós támogatási lehetőségekre. Másrészt
célja e mellett a hazai költségvetés szűkös forrásainak célzott és eredményesebb kihasználása azokon a területeken, melyek finanszírozása nemzeti forrásból nagyobb hozzáadott
értékkel jár mind a stratégia megvalósítóinak, mind pedig a célközönségének.
A Stratégia alapvető kérdésként kezeli a tervezett beavatkozások hatásainak nyomonkövetését, rendszeres értékelését. A Stratégiában
konkrét célokat jelöltünk meg, indikátorokat,
statisztikai mutatókat rendeltünk hozzájuk. Az
intézkedési tervben feltüntettük az egyes célok elérését szolgáló programokat és a rendelkezésre álló forrásokat. A monitorozás során

a bemeneti és kimeneti tényezőket egyaránt
figyelemmel fogjuk kísérni: áttekintjük a rendelkezésre álló forrásokat, számba vesszük az
elért eredményeket, statisztikai mutatókkal,
kutatásokkal, vizsgálatokkal követjük nyomon
a társadalmi változások irányait. A monitorozási folyamat részeként a programokért felelős minisztériumok rendszeresen beszámolnak a vállalt feladatok állásáról. Ugyancsak
gondoskodunk a nyomon követéshez használt statisztikai mutatók, vizsgálati eredmények megfelelő nyilvánosságáról.
Fontos kiemelni, hogy a tavaly szeptemberben megalakult Roma Koordinációs Tanács, melynek tagja a TÖOSZ delegáltja is,
célja többek között a roma és nem roma leszakadó társadalmi rétegek felzárkózásának
elősegítése, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia monitoring rendszerének kialakításában való részvétel.
– A társadalmi felzárkózást segítő elhatározott kormányzati szándékok miképpen fognak
érvényesülni az ön által vezetett minisztérium egyes államtitkárságainak tevékenységében, jogalkotói munkájában?
– Miután az elmúlt két évben nagyon jó
csapat alakult ki körülöttem, úgy határoztam,
miniszterként továbbra is „adom az arcomat
ehhez” a számomra rendkívül fontos területhez, a lényegesebb döntéseket továbbra is én
hozom meg. Úgy vélem, hogy az egyik legsúlyosabb probléma jelenleg a cigányság, illetve a lecsúszott társadalmi rétegek felemelkedése. Nem túlzás azt mondani: ez komoly és
sürgető nemzeti ügy. Ha ebben nem lépünk,
előbb-utóbb az egész ország fogja ennek hátrányát a bőrén érezni. Ám ha ezt a területet
miniszteri szintre emeljük, annak üzenete van,
ráadásul erősödhet a téma politikai érdekérvényesítése a kormányon belül. Ahhoz a minisz-
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tériumhoz került ugyanis az ügy, ilyen módon
a Stratégia célrendszerének megvalósítása is,
amelynél valamennyi, a társadalmi felzárkózásban érintett részterület megtalálható. Egyelőre ebben a felállásban folytatjuk, majd meglátjuk, jól működik-e. Első intézkedésem volt
egy miniszteri biztos kinevezése, aki összehangolja tárcaszinten a fejlesztéseket.
– A ciklus végén, két év múlva – ami egy
perc a feladatokhoz mérve – milyen konkrét
eredményekkel lenne elégedett?
– Miniszteri kinevezésem előtt is elmondtam már többször: nem szeretnék abban a szerepben tetszelegni, hogy én mindenhez értek.
Az államtitkárságok vezetői saját területük
professzionális ismerői. Az én feladatom, hogy
megtaláljam azokat a pontokat, hol kapcsolódhatnak össze ezek a területek oly módon,
hogy hatékonyabb, eredményesebb működés
legyen a végeredmény. Ha néhány ilyen kézzelfogható eredményt fel tudok majd mutatni két év múlva, büszkék lehetünk majd a közös munkánkra.
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A Példát átadó gyakorlatok pályázatát –
a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az Európa
Tanács Helyi és Regionális Demokrácia
Szakértői Központja együttműködésével hirdeti meg 2008-tól folyamatosan.
Megvalósításában részt vesz a Magyar
Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Tempus Közalapítvány és a Belügyminisztérium.
2012-ben a Belügyminisztérium támogatásával lehetőség nyílik külön a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat
kiírására, a korábban bevált pályázati
rendszer alkalmazása mellett.
A pályázat díjai
Azok az önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint a közfoglalkoztatás
területén valami új és másutt is alkalmazható jó gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra.
1. díj: Biomassza kazánprogram feltételeinek biztosítása
10 millió Ft
2. díj: A településen a startmunka kistérségi mintaprogram továbbfejlesztéséhez 
8 millió Ft
3. díj: A településen a startmunka kistérségi mintaprogram továbbfejlesztéséhez 
7 millió Ft

A program kezdeményezői és felelősei
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felügyelete mellett az Irányító
Bizottság fejleszti ki és vezeti.
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A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Pályázat

Közfoglalkoztatás
Az Irányító Bizottság tagjai a pályázatot
meghirdető vagy abban részt vevő szövetségek, közalapítványok és intézmények delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját az
Európa Tanács szakértője és a TÖOSZ által
kinevezett projektmenedzser segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben.

Pályázat a legjobb
közfoglalkoztatási gyakorlatot
megvalósító önkormányzat címre
A közfoglalkoztatás megújult rendszerében
olyan közfoglalkoztatási programok megvalósítása a cél, amelyek a köz számára hasznosak, értéket teremtenek, kézenfekvőek, az
ország minden területén megvalósíthatók, és
több célcsoportot is elérnek. A közfoglalkoztatás eredményességéhez hozzájárul a versenyszférához hasonló hatékony forrásfelhasználás, az elvégzett munkák értékteremtő
jellegének és társadalmi hasznosságának erősítése, a munkavégzés követelményrendszerének közelítése az elsődleges munkaerőpiacon elvárt teljesítményhez.

A kiválasztás
A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pályázatokról, amelyek közül a Szakértői Csoport tagjai témánként legfeljebb öt pályázatból álló rövid listát készítenek az elismerésre
méltó jó gyakorlatokból.
A projektmenedzser a Szakértői Csoport
egy-két tagjával látogatást tesz a listán szerepeltetett jó gyakorlatok helyszínére. A látogatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakor-
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lat ismertetésére; így lehetőség adódik azon
részletek bemutatására is, amelyek a pályázatból esetleg kimaradtak, ám a program szempontjából fontosak.
A győztesek kiválasztása előtt, a helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást kapnak
az esélyes önkormányzatok, hogy a saját jó
gyakorlatukat az Irányító Bizottság előtt ismertessék, majd a Szakértői Csoport és az
Irányító Bizottság együttes döntése alapján
egy pályázó nyeri el a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díjat.

A díjátadó ünnepség
A programot szakmai konferencia keretében
zárjuk 2012 őszén, ahol a szélesebb szakmai
közönség előtt zajlik a „prezentációs döntő”.

Hogyan pályázzunk?
Valamennyi magyarországi helyi önkormányzat pályázhat a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjára. Pályázni a www.toosz.
hu internetes honlapról letölthető pályázati
formanyomtatvány elektronikus kitöltésével
lehet. A postára adás (postai bélyegző) dátuma legkésőbb: 2012. július 15. A pályázatot a
polgármester eredeti aláírásával kell ellátni.
A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók is
csatolhatóak.
Felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz, az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Tel: (06-1) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482
E-mail: balla@toosz.hu
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Jó gyakorlatok a társadalmi felzárkózásban
A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) idei első ülésén (2012. május 2.) a tagok a felzárkózási stratégia célrendszerébe is illeszkedő különféle projektek végrehajtásából származó jó gyakorlataikat ismertették. Ezek elemzése kulcsfontosságú a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, valamint
a kormány és az Országo Roma Önkormányzat (ORÖ) között megszületett
keretmegállapodás monitoring rendszerének fejlesztéséhez, illetve számos
tanulsággal szolgálhatnak az Európai Unió következő tervezési időszakára.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kiemelt figyelmet fordít a célok helyi
szintű megvalósítására. A stratégia rövidesen kialakítandó monitoring rendszerében
– a megvalósítással kapcsolatos kritikus
szemlélet mellett – fontos feladat, hogy ráirányítsa a figyelmet a jó gyakorlatokra és
országosan terjessze is őket.
A felzárkózási stratégia dokumentumába beépítettük az eddigi helyi megvalósítással kapcsolatos tapasztalatokat. A beavatkozások sok esetben nem a társadalmi
felzárkózással érintett célcsoport érdekeinek, szükségleteknek megfelelően – azaz
gyakorlatiasan, az érintettek bevonásával,
az eredményességhez nélkülözhetetlen aktív részvételével – zajlottak le. Nem terjedtek el széles körben az egyes szakterületeken kialakított jó gyakorlatok, s a sokszor
komoly eredményeket hozó komplex mintaprogramok nem váltak rendszerszerűvé,
általános érvényűvé.
A stratégia arra a tényre épít, hogy országosan számos jó gyakorlat létezik a civil, egyházi és önkormányzati területen a
társadalmi felzárkózást s a romaügyet illetően. A partnerség és az együttműködés előmozdítása, és így a jó gyakorlatok
programszintű elterjesztése és tapasztala-

tok cseréjének elősegítése, a bizonyítékokon alapuló szakpolitikák és sikert hozó
módszerek közös tanulmányozása viszonylag kevés ráfordítással megsokszorozhatja
az egyes szereplők eredményességét. Ezért
kialakítjuk a partnerségen alapuló jó gyakorlatok elterjesztésének mechanizmusát,
amelybe szükséges bevonni olyan szervezeteket, amelyek a célcsoportok elérésben
segíteni tudnak, mind egyházi, civil és önkormányzati vonalon.
A ROK-T civil szervezeteket, egyházakat,
nemzetiségi önkormányzatokat és települési
önkormányzatokat képviselő tagjai számos
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egyedi oktatási, közösségépítési, foglalkoztatási és lakhatási programot mutattak be.
Az ülésen ismertetett jó gyakorlatok között
egyebek mellett helyet kapott a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyar Szegénység Ellenes Hálózat Alapítvány, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a
Napkerék Egyesület, a Magyarországi Görögkatolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Somogy Megyei Területi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint
a Szarvasi Fiatalok a Holnapért Egyesület,
amely szervezetek prezentációit, rövidítve,
hozzájárulásukkal közzétesszük.

Kaposvár
Esélyt az esélyteleneknek
A program végrehajtója: Kaposvári Egyetem – Napkerék Egyesület , Helyszíne(i):
Kaposvár Megyei Jogú Város és Dél-dunántúli régió.
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Közös pont
A Dél-dunántúli régióból azokat a cigány
értelmiségieket, cigány önkormányzatokat
szólítottuk meg, akik a meghívásunkat elfogadták, és részt vettek az egyetemmel közös
rendezvényeinken. Létrehoztuk az azóta is
jól működő Egyetemi hallgatói klubot, amely
most is 15 fővel nagyon jól működik (szabadidőben korrepetálnak, táboroztatnak, kirándulásokat szerveznek, kisebb pályázatokat
segítenek megírni, az egyesület napi tevékenységében is részt vesznek), a Vének Tanácsát – évente két tanácskozáson veszünk részt
a Kaposvári Egyetemen, ahol a szervezetek és
lakóközösségeik problémáit próbáljuk megbeszélni és esetenként segíteni rajtuk, a Tehetséggondozási programot, melyben Kaposvár
város iskolái közül a hátrányos helyzetű 7-10
év közötti tehetséges tanulók vesznek részt
képzőművészeti, dráma, zenei, anyanyelvi tehetségfejlesztő, tánc-foglalkozásokon. A foglalkozásokat végző egyetemi oktatók és kutatók segítenek a tanév végén szervezett nyári
tábor lebonyolításában, kivitelezésében is. A
szülők büszkék rá, hogy tehetséges gyermekeiket az egyetem oktatói tanítják az egyetem épületeiben. Működik a Csirke program,
melynek keretében a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karával közösen tavaly szeptemberben 1000 előnevelt csirkét osztottunk
ki 24 roma/cigány és nem cigány család körében. A mentorálást ma is a Napkerék Egyesület végzi. Meglakult a Kaposvári Egyetem
Roma Stratégiai Tanácsa. Célja, hogy a régió
sajátosságainak és kormányzati felzárkóztatási szakpolitika célkitűzéseinek figyelembevételével alkossa meg a roma stratégiáját.
A program központi eleme, hogy horizontális együttműködésen alapuló cselekvési tervek kidolgozása és megvalósítása. A tanács
tagjai: nagyvállalatok, megyei kamarák, civil
szervezetek, önkormányzatok stb.
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Nyíregyháza
Esély a győzelemre
A görögkatolikus egyház jelenléte Nyíregyháza, Huszár-telepen. A város szegregált szegénytelepe, ahol a roma lakosokon
kívül, Nyíregyháza díjhátralékos lakói is
lakásokhoz juthattak.
Ezek a lakások az egykori huszárlaktanya kaszárnyáiból és istállóiból kialakított korszerűtlen szükséglakások, sok esetben komfort
nélküli vályogházak. A telepen élők száma
2000 -2500 fő. Többségük munkanélküli. A
szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve
keresztény hitű iskolát választottak a gyerekeiknek. Olyan iskolát, óvodát szeretnénk a
Huszár-telepen létrehozni, ahol a gyermek
otthonosan érzi magát. Akkor megváltozik a
hozzáállása az iskolához, a pedagógushoz, a
tanuláshoz. A cél az, hogy az ide járó gyermekek szeressenek és akarjanak TANULNI! Ezáltal beilleszkedni és felemelkedni. Napközis
rendszerben lelkivezető, két tanítónő, pedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus, logopédus áll rendelkezésre, s mivel a művészetekre
is nagy hangsúlyt fektetünk, hagyományápolás céljából táncpedagógus és zenepedagógus
is foglalkozik tanulóinkkal.
A kultúrazonos pedagógia a gyermekek háttérkultúrájához igazodó pedagógiát jelent. Nem
kizárólag azt várja el, hogy a szülő és a gyermek
igazodjon, alkalmazkodjon az iskolához, hanem
megpróbál olyan tanulási környezetet teremteni, amely a gyermekek kultúrájának elemeit
integrálva a gyermekek és családjaik számára
otthonos hellyé változtatja az iskolát. Így a családok életében az iskola és az otthon már nem
fényévnyi távolságra van egymástól.
Az oktatói munka akkor hatékony, ha a családot is bevonjuk. Ezért van számos olyan rendezvényünk, ahol a szülők is jelen vannak.
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„Együtt Isten tenyerén” címmel indított az
iskola közös programsorozatot szülőknek és
gyermekeknek. Október végén először közös
imában halottainkról emlékeztünk meg, majd
a konfliktuskezelésről hallhattak előadást, amit
a gyerekek műsora, szeretetvendégség és ajándékosztás követett. Nagyböjt kezdetén a testi és lelki tisztaságról beszélgettünk. S legnagyobb örömünkre a szülők 95 százaléka jelen
volt a rendezvényen.
Minta nélkül nehezen lesznek a gyermekek
a társadalom elismert felnőttjei, s az elsődleges minta a családban van. Fontos, hogy odafigyeljünk a családra, a mindennapi gondjaikra.
Segítettünk, a februári nagy hidegben az iskola megnyitásával, segítünk adomány és ruhagyűjtéssel, gondoskodtunk, hogy a karácsonyfa alá mindenkinek kerüljön egy kis ajándék.
Akinek nem volt, annak mi magunk turkáltunk ünneplő ruhát, amit minden gyerek az
iskolában tart, így megfelelő minőségű marad
az ünnepekre.

Közös pont
Ehhez járulunk hozzá a szülői szerep erősítését célzó tréningekkel melynek témái: az
anya-apa szerepek erősítése, szülői szerepből
fakadó mintakövetés tudatosítása, szülő-gyermek kapcsolat fejlődéslélektani megközelítésben, tudatos családtervezés. Problémafeldolgozás Isten-hit segítségével, iskola-család
kapcsolata, pályaválasztás és tanulás fontossága, elhelyezkedés segítése, munkavállalási
attitűd erősítése, pénzkezelés stb.
A képzésekben együttműködnek az egyházunk fenntartásában működő intézmények:
Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola
oktatói, a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola pedagógusai és lelkivezetői, a
Görögkatolikus Papnevelő Intézet elöljárói
és kispapjai, valamint Türr István Képző és
Kutató Központ.

Hódmezővásárhely
Sikeres oktatási integráció
Tényadatok, 2006
Az első osztályba beiratkozó gyermekek száma 10 év alatt 1000-ről 400-ra csökkent; rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
az iskolás korúak 42 százaléka; a támogatottak 30 százaléka halmozottan hátrányos helyzetű; kétpólusú szegregálódás (roma, tanyasi szegény családok populációja) a városban,
ami meghaladja az adott településrészben a
40 százalékot.

Az átszervezést
előkészítő szakaszok
Évek óta előkészületek folynak az alacsony
gyermeklétszám miatt, az intézményi struktúra költséghatékonyabb és racionálisabb
működtetésére. Ezen felül feladat a folyama-

tosan változó jogszabályi rendelkezéseknek
való megfelelés és a minőségalapú oktatás kialakítása. Nem nevelhetünk hátrányos helyzetű gyermekekből hátrányos helyzetű iskolákban hátrányos helyzetű felnőtteket!
Az EU-s pályázatok ellenére is szegregálódásnak indult iskola diákjainak és pedagógusainak átirányítása a város valamennyi iskolájába. Az iskola átszervezése: városi szinten
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya kiegyenlítődik, a korábbi iskolai
40 százalékos arányokat sikerült városi szinten 20 százalékra csökkenteni.

Válságmenedzselés
helyett újjáalapítás

Hat fő elv:
Minőség és hatékonyság, tudásalapú társadalom által megkövetelt készségfejlesztés, IKT alkalmazása, erőforrás legjobb
kihasználása, társadalmi kohéziót erősítő
iskolai környezet, idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztése, munkaerő-piaci
igényekhez igazodó szakképzés.

Az oktatás megújulása
az integráció jegyében

Szerkezeti átalakítás
– Az összes általános iskolát, köztük a városi beiskolázásúakat is (11) megszüntettük, és 5 körzettel rendelkező intézményt
alakítottunk újjá;
– Városi integrációért közoktatási megállapodás az egyházi intézményekkel;
– Városi beiskolázás megszüntetése – körzetet minden intézménynek;
– Iskolabusz szolgálat a külterületi gyermekek esélyegyenlőségéért;
– Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény létrehozása (utazó gyógypedagógus hálózat stb.);
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– Nevelőtestületek újjáalakítása (teljesítményértékelés).
Tartalmi megújulás
– Települési IPR menedzsment;
– Ösztöndíjak: Bursa Hungarica, Bakay
Lajos, Útravaló;
– Arany János Kollégiumi Program;
– Hátránykompenzálás, egyéni fejlesztés;
– Óvoda-iskola átmenet (fejlesztő csoport,
OPSTAP program);
– Kettős mentorálás a középiskolákkal;
– Kompetencia alapú oktatás;
– Szociális kompetenciák fejlesztése;
– Pedagógusok módszertani kultúrájának,
attitűdjének fejlesztése, továbbképzések;
– Mentorhallgatói program;
– Mindennapos testnevelés;
– Befogadó környezet kialakítása;
– Erdei Iskola Program.

Oktatási folyamatok
– Partneri kapcsolatok kialakítása;
– Egyénre szabott fejlesztések bevezetése;
– Mentori rendszer bevezetése – három
havi esetmegbeszélések;
– Ovisuli program – SNI prevenció;
– Módszertani megújulás – projektpedagógia, kooperatív oktatás.

Eredmények
Gazdaságosság
– fenntartható intézményrendszer a csökkenő gyermeklétszám mellett.
Hatékonyság
– IPR támogatása döntéshozói szinten is.
Minőség
– kompetencia alapú nevelés, oktatás,
szemléletváltás.
Esélyegyenlőség
– mindenkinek egyformán elérhető minőségi oktatás-integráció.
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A modell lényege:
– Önsegítő csoport – nincs alá-fölé rendeltség,
a közösség saját erejére, önkéntességre épít.
– Alapelv: mindenkinek van olyan tudása, képessége, tehetsége, amit a többieknek
fel tud ajánlani.
– Az anyaklubba az édesanyák elhozhatják gyermekeiket, akikkel felváltva foglalkoznak velük egy gyerekszobában.
– A klub tevékenységeit a nők találják ki,
szervezik és bonyolítják le.
– A klub programjai, beszélgetései a résztvevők igényeinek, érdeklődésének megfelelően szerveződnek.

Települési szintű integráció
eszközei:
Antiszegregációs Terv, Esélyegyenlőségi
Terv, Roma Tanács létrehozása, Telepek felszámolása, Szociális bérlakások építése, Tanoda program, Egészséges Vásárhely Program,
Közfoglalkoztatás, Átfogó szociális háló kialakítása (Kapcsolat Központ), Munkahelyteremtő támogatási rendszer. Az esélyegyenlőség érdekében tett főbb szerkezeti átalakítások
Hódmezővásárhelyen megtörténtek, de a tartalmi átalakítás (városi integráció megvalósítása) hosszú folyamat eredménye, melyben
az összes résztvevőnek (gyermek, pedagógus, szülő, önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartók, állami irányítás) kiemelkedő szerepe és felelőssége van.
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Szarvas
Anyaklubok Magyarországon
– új megközelítés
Szarvasi Fiatalok a Holnapért Egyesület:
egy hely, ahol a nők összejöhetnek – mindenki „nappalija”.
A modell Németországból indult az 1980-as
évek elején, ma a világ 20 országában több,
mint 850 anyaklub („anyaközpont”) működik. Hátrányos helyzetű nőknek és gyermekeiknek, családoknak szól. Egy-egy klubnak
jelenleg mintegy 10-15 állandó, aktív nő tagja
van, akik gyermekeikkel látogatják a klubot. A
projektbe bevont települések: Kiskőrös, Pécs,
Szarvas, Szikszó.
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Rövid- és középtávú eredmények
A helyi intézményekkel való kommunikáció
javulása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása, közös projektek, események szervezése, képzési lehetőségek, a nők általános iskolai
tanulmányainak befejezése, az egészségi állapot javítása, a részvétel növelése a szűrővizsgálatokon, az egészségtudatosság növelése, a
gyerekek korai fejlesztésére vonatkozó kompetenciák kialakulása, közösségi összetartás erősödése, az iskolai lemorzsolódás csökkenése.
Várható hosszú távú eredmények
A nők önbecsülésének, érdekérvényesítő képességének növelése, a kölcsönös segítségnyújtás kultúrájának kialakítása, támogató közösség kialakulása, a korai házasságok csökkenése,
az egészségi állapot javulása, foglalkoztatottság
növekedése, az integráció elősegítése a nőkön,
családokon keresztül, az előítéletek csökkenése, a többségi társadalom és kisebbség viszonyának javulása – anyaság, család mint közös
nevező –, országos anyaklub hálózat, kapcsolódás nemzetközi hálózathoz, az anyaklub mozgalom kiterjesztése, szociális szövetkezet/kisvállalkozás elindítása.

Közös pont

Kártyás óra: jó eszköz, ha van más segítség is
Szerző: Ónody-Molnár Dóra újságíró

Magyarországon egyre nagyobb gondot okoz a díjhátralékosok számának növekedése. A tartósan jövedelem nélküli családok nem tudják kifizetni sem a
számlát, sem az áramlopás miatti büntetéseket. Az előrefizetős óra jó megoldás
lehet, de csak akkor, ha az érintetteket nem hagyják magukra. Adósságkezelés
nélkül semmi sem változik – mondják szociálpolitikai szakértők.
„Az áramlopás törvénytelen és életveszélyes.
Megdöbbentő, hogy csak itt úgy ezer ember
él így. Soha munkájuk nem lesz, de mégis szeretnék biztosítani, hogy otthon, a gyerekeiknek legyen világítás. Szeretnék, hogy ne legyenek kizárva az egyetlen szórakozásból, a
televíziózásból. (…) Ezzel nem azt mondom,
hogy lopni szabad. De valami nagyon nincs
rendben, ha a fél falut azért fenyegeti börtön,
mert egy kis fényt akar” – nyilatkozta Derdák Tibor iskolaigazgató négy évvel ezelőtt a
Népszabadságnak. Azóta a sajókazai Sólyom
telepen 27 előrefizetős áramfogyasztást mérő óra felszerelését segítette elő az itt működő
Dzsaj Bhím buddhista közösség.

Egy szociális probléma
kriminalizálódása
A helyzet más szegény településeken is hasonló: a fizetésképtelenné váló családoknál a
szolgáltatók leszerelik a villanyórát. Létezik
ugyan adósságkezelés, ám az csak a negyvenezer lakos feletti településeken kötelező,
a többi önkormányzat mérlegelhet, vállalják-e ezt a segítségnyújtást. Az áram nélkül
maradt családok szabálytalan áramvételezéssel próbálnak valahogy fényhez és meleghez jutni. A rendőrség és az áramkommandó
érkezése télvíz idején a legsúlyosabb, mert a

közművek nélküli szegénytelepeken az áramot fűtésre is kénytelenek használni az emberek. A számlák összege pedig a többszázezertől milliós nagyságrendig terjedhet. A
jövedelem nélküli családok nem tudják kifizetni a büntetést, ezért aztán sokan börtönben ülik le.
Három éve az egyik családapát egy évre ítélték. A filmes szakmát felkavarta, hogy az állam
a szociális problémákra nem szociálpolitikai,
hanem büntetőjogi választ ad. A 2009-es filmszemlén 2,5 millió forintot gyűjtöttek össze,
hogy az áram nélkül maradt emberek házaiban újra legálisan lehessen meleg és fény. Lázi István János, a sajókazai Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője azt mondja, ebből
a pénzből szerelték fel azt a 27 órát. A szerelés
30-50 ezer forintba kerül házanként. Az óráért
külön nem kell fizetniük, mert azt a szolgáltató a védett fogyasztóknak ingyen adja. Most
elfogyott a pénz, adósságkezelés pedig változatlanul nincs a faluban.

Monori cigánytelep:
mindenkinek van előrefizetős órája
A monori cigánytelepen nyolc éve dolgozó
Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködve az EDF DÉMÁSZ áramszolgáltató tár-
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sasággal minden háztartásban felszerelte az
előre fizetős órát. A telepen élők nagy adósságokat halmoztak fel, és az utcai vezetékekről
illegálisan vételezték az áramot. „Az előre fizetős órák felszerelésével az adósság növekedése megállt, megkezdődött a régi tartozások
rendezése, a rendszer teljes körű elterjesztése
pedig az illegális bekötéseknek is véget vet”
– írta közleményében a szeretetszolgálat. Az
órákat Monoron sem lehetett csak úgy felszerelni, a romos házak vezetékeinek rendbe
hozása az akkori köztársasági elnök, Sólyom
László támogatásával valósult meg.
A máltaiak, akik az áramszolgáltatóval közösen százmilliós adósságkezelő programot is
elindítottak, az előrefizetős órákkal kapcsolatban azt tapasztalják, hogy az ilyen eszközöket használó háztartásokban az emberek takarékosabbak. „A szeptemberig tartó program
során a fogyasztásból már kikapcsolt, hátralékos vagy nehéz helyzetbe került fogyasztók
önrész vállalása mellett juthatnak támogatáshoz” – tudtuk meg. Vecsei Miklós, a Máltai szeretetszolgálat alelnöke hangsúlyozza,
tavaly 140 ezer végrehajtást kezdeményeztek
a hatóságok, nyolcvan százalékukat közmű-
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Közös pont
hátralék miatt. A lakásvesztések hátterében
döntően nem a jelzálog, hanem a díjhátralék
áll. Vecsei képtelenségnek nevezi, hogy csak
az kaphat támogatást, aki már eladósodott,
a hátralék felhalmozódásának megelőzésére nincs szociálpolitikai eszköz. – Ez ellentmond a józan észnek. Miért kell eladósodni?
– kérdezi, hozzátéve, a kormánynak az adósságspirált el kell vágnia. Úgy véli, az adósságkezelésnek feltétele kell, hogy legyen az előrefizetős óra felszerelése

Szükség van az állami támogatásra
Megkérdeztük Győri Péter szociálpolitikust,
miért van az, hogy az előre fizetős órák akkor
kerülnek ki a háztartásokhoz, ha a felszerelést
megelőzően nagyon intenzív szociális munkát
és pénzt fektetnek be, jellemzően nem önkormányzati, hanem civil szervezetek. – „15 éve
küzdünk, hogy nagyobb tömegeknek is elérhetőek legyenek ezek az órák, de a szolgáltatók
ellenállnak” – válaszolta a Menhely Alapítvány kuratóriumának elnöke, majd hozzátette: az előre fizetős óra eszköz, egy részprobléma részeszköze, persze nagyon fontos. Ám az
óra nem pénzautomata, a fizetésképtelenséget
nem oldja meg. Ott lehet segítség, ahol van
rendszeres, szolid jövedelem, és ha keletkezik is hátralék, valahogy képesek rezsit fizetni.
Ezeknek a családoknak segít a mérő: amikor
kicsit kevesebb jövedelemből kell kijönniük,
szabályozni tudják az energiafogyasztásukat.
De emellett szükség van olyan emberekre is,
akik segítenek a családoknak, hogyan osszák
be kevéske jövedelmüket – mondja, hozzátéve: ehhez az eszközhöz szokták nyugat-európai államokban a lakásfenntartási támogatást is kapcsolni. – Nagy harcot vívunk az
óráért, holott az csak akkor működőképes, ha
jár mellé rezsitámogatás is. Ha ez nincs, és
fizetésképtelen családokhoz kerül a kártyás
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óra, akkor ugyan a közműcégek nem fogják
kikapcsolni a szolgáltatást, de ettől még nem
lesz áram a háztartásban. Azzal, hogy a szegény családok nem tudják feltölteni a kártyájukat, tulajdonképpen magukat kapcsolják ki
a fogyasztásból.
Az önkormányzati lakásfenntartási támogatást idén január elsejétől megszüntette a
kormány, mi lesz ezután – tettük fel a kérdést
Győri Péternek. – Megmaradt a normatív, tehát a bizonyos jövedelmi szint alatt mindenkinek járó lakásfenntartási támogatás, az erre
fordított összeg 85 százalékát visszaigényelhetik az önkormányzatok a központi költségvetésből – felelte. A támogatás összege 2500 forint, nagyjából háromszázezer család kapja.
– Nem szoktam azt mondani dolgokra, hogy
kevés, de ekkora összeggel semmit nem lehet
kezdeni – kommentálja a szociálpolitikus.
Emlékeztet: tavaly megszüntették a gáz- és
távfűtés-támogatást, amelyet 2008-ban vezettek be. A megszüntetést azzal indokolták,
hogy helyette normatív lakástámogatási rendszert építenek ki. De ez nem történt meg, miközben az egyre szigorodó feltételek mellett
folyósított normatív támogatás összege 2008
óta változatlan.

Végzetes műhiba
Győri Péter kritikusan szólt az adósságkezelési
szolgáltatásokról, szociálpolitikai nonszensznek nevezte, hogy az adósságkezelési szolgáltatás nem elérhető a leginkább rászoruló
kistelepüléseken. – Végzetes műhiba, hogy a
törvény így rendelkezik – fogalmazott, hozzátéve, ez a probléma egymillió háztartást érint
ma Magyarországon. – Akiknél nincs adósságkezelés, és legalább kis jövedelem, azoknál az
előrefizetős óra túlhangsúlyozott csodaszer, a
lecsúszó középosztályon viszont sokat segítene – mondta. (Hasonlóan vélekedik az egyik
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Boross Norbert, az ELMŰ szóvivője: „Ezt az
óratípust a kiadó lakásoknál szeretik a fogyasztók, mert ha bérbe adják az ingatlant, nem
akarják, hogy a bérlő villanyszámla adósságot halmozzon fel. Akik fizetési nehézséggel
küszködnek, szintén kedvelik az órát, de ott
csak akkor működik jól, ha van mögöttük szociális ellátórendszer.”
áramszolgáltató is: lásd keretes írásunkat.) Szerinte nem lehet várni, hogy a lakosságnak ez a
része tömegesen rohamozza meg a szolgáltatókat előre fizetős mérőért, „maguktól az emberek nem húznak kényszerzubbonyt”. – Az
előrefizetős órák terjedését szerinte az segítené elő, ha nem az anyagilag instabil kérelmező
családoknak kellene a készüléket és a szerelési munkálatokat kifizetni. Fizethetné az állam
vagy a szolgáltató, vagy közösen. Ezzel nyernének a szolgáltatók is, hiszen rengeteg családnál megszűnnének a tartozások. – A szolgáltatók az óriási kintlévőségeiket szinte sosem
látják viszont, azokat három-ötévente leírják
a könyvelésükben. A gáz- és áramszolgáltatók
keveset tesznek a felgyűlt hátralékok tényleges
kezelésére, hiszen a fizető ügyfelek úgyis extraprofitot termelnek. Ha ez nem így lenne, kézzel-lábbal harcolnának az előfizetős órák széles
körű elterjesztéséért – fogalmazott. Győri Péter elismerte, hogy ha különadókkal sújtanak
egy ágazatot – mint a közműszolgáltatókat –,
akkor ilyen körülmények között nehéz számon
kérni rajtuk bármit is. A 2008-ban bevezetett
Robin Hood adót (így nevezik azt a különadót,
amelyet a nagy energiaellátó- és -kereskedő cégekre róttak ki 2009-ben, ettől az évtől már a
közműcégekre is kiterjesztették – szerk.) azért
vezették be, hogy az alacsony jövedelműeknek nyújtott célzott energia ártámogatásoknak
meglegyen a forrása. – A Robin Hood adót azóta kiterjesztették, azonban egy hang nincs a
fogyasztók segítéséről – tette hozzá.

Kitekintő

A finn önkormányzati rendszer
A finn önkormányzatok jelentős társadalmi szereplők; feladatkörük európai
viszonylatban kivételesen széles. Ők látják el a közszolgáltatások kétharmadát, az állam az egyharmadát. Összeállításunk a finn önkormányzatok és társulások rendszeréről szól.
Finnországban összesen 336 önkormányzat
van. Az ország zömmel kistelepülésekből áll,
ezek többségében a lakosok száma nem éri el
a 6000-et. A kistelepülések részaránya az ország területének kb. a felét, az összlakosságnak azonban csak a 15 százalékát, a munkahelyeknek pedig csak 10 százalékát teszi ki.
Hat város lakossága haladja meg a százezret:
Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Tampere, Vantaa,
Turku és Oulu.
2002 óta az akkori 448-ból a jelenlegi
336-ra csökkent az önkormányzatok száma.
2012-2015-ig széles körű önkormányzati reformot hajtanak végre Finnországban, amelynek
célja az erős önkormányzatokra épülő életképes településszerkezet.

Igazgatás és döntéshozatal
Legfelső döntéshozó szerv a képviselő-testület, amely a kommunális ügyekért, a gazdaságért és a működésért felel. A képviselő-testületet négyévenként választja a lakosság.
A képviselő-testület nevezi ki a választmányt, amely gondoskodik a helyi közigazgatás és gazdálkodás gyakorlati megszervezésről, előkészíti a képviselő-testület elé kerülő
kérdéseket, képviseli a település érdekeit és
magát az önkormányzatot.
A képviselő-testület választja meg a polgármestert, aki a választmány beosztottjaként irányítja a kommunális adminisztrációt, valamint
a gazdálkodást és az egyéb tevékenységet.

A szakbizottságok léte nem kötelező, de
gyakorlatilag minden önkormányzat bizalmi személyekből álló bizottságokat nevez ki
az oktatási, szociális és egészségügyi, valamint a környezetvédelmi és közműügyi kérdések irányítására.
A választmányt és a szakbizottságokat arányossági elv alapján nevezik ki, ami azt jelenti, hogy még a legkisebb pártok is képviselve
vannak bennük. A képviselők kb. 37 százaléka
nő. A választmányban és a szakbizottságokban mindkét nemnek minimum 40 százalékos képviselettel kell rendelkeznie.

Személyi állomány

Közel minden ötödik kereső – összesen
422 000 személy – az önkormányzatok és
társulások szolgálatában áll. Négyötödük
az egészségügy, a közoktatás és a szociális
szektor területén dolgozik. A munkakörök

száma több mint 5000. A kommunális szektorban túlnyomórészt nők dolgoznak. Az
átlagos életkor 45 év. Többségük minimum
középiskolát végzett, és minden negyediknek felsőfokú diplomája van. A munkaviszonyok általában tartósak. Csak minden negyedik munkaviszony meghatározott idejű. Az
önkormányzatok és társulások kiadásainak
több mint a fele személyi. A munkaerőköltség 17 milliárd eurót tesz ki, ebből 13 milliárd a bértömeg, a többi járulékos nyugdíj- és
egyéb tb-költség.

Kommunális gazdálkodás
A kommunális autonómiát a finn alkotmány
garantálja. Az önkormányzatok több mint
40 milliárd eurós (2011) éves kiadásaikat elsősorban adókkal, állami hozzájárulásokkal
valamint díjakból és eladási bevételekből finanszírozzák. A finn önkormányzatoknak
adószedési joga van. A kommunális adó (a
legmagasabb adókulcs 21,50%, a legalacsonyabb 16,25%), az ingatlanadó és a közösségi adó az önkormányzatok bevételeinek közel felét teszi ki.

A XII. Finn–Magyar Testvérvárosi konferencia helyszíne Espooban
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Kitekintő
Az állam költségvetési részesedésekkel járul
hozzá az önkormányzatok törvény által előírt teendőinek finanszírozásához. A hozzájárulási rendszer kiegyenlíti az önkormányzatok közötti gazdasági eltéréseket, és az egész
országban egyenlő szolgáltatások biztosítására törekszik. Az az önkormányzat, amely
átmenetileg súlyos anyagi gondokkal küzd,
kérvényezés alapján külön elbírált állami járulékot igényelhet. Az állami hozzájárulások
mértéke az önkormányzati bevételek nem
egész egyötöde.
A díjak és értékesítésekből származó bevételek részaránya 25 százalék. Az értékesítési bevételek zömét a víz-, hulladék-, energia- és közlekedési díjak alkotják. A szociális
és egészségügyi ellátás kiadásainak nem egész
egytizedét fedezik díjakból.
A felvétel a XII. Finn–Magyar Testvérvárosi konferencián készült

Ebből: szociális és egészségügy: 49%, közoktatás és kultúra: 22%, egyéb feladatok: 13%,
beruházások: 11%, hitelkezelés: 4%, egyéb kiadások: 1%.
A közkiadások és közberuházások mintegy kétharmada az önkormányzatok és a
társulások részéről történik. Kiadásaik legnagyobb hányadát az alapszolgáltatásokra
fordítják. (Több mint 70 százalékot a szociális és egészségügyi ellátásra, valamint az
oktatási és kulturális szolgáltatásokra.) Az
önkormányzatok és társulások hitelbázisa
kb. 6,5 milliárd euró, hitelminősítésük jó a
nemzetközi pénzpiacon. A kommunális szektor beszerzései Finnország 22 milliárd eurós
közbeszerzéseinek felét teszik ki.
Költségvetési terv és könyvvizsgálás
Az önkormányzat gazdálkodása költségvetési terven alapul, amelyet a képviselő-testület előző évben fogad el – a legalább három évre szóló gazdasági tervvel együtt. A
képviselő-testület dönt a település adókulcsáról és az ingatlanadókról is.
A képviselő-testület által kinevezett ellenőrző-bizottság ellenőrzi, hogy a település funkcionális és gazdasági célkitűzései
megvalósultak-e. A könyvvizsgálást a képviselő-testület által választott szakkönyvvizsgálók végzik.

Szociális és egészségügyi ellátás
Az önkormányzatok és társulások bevételei: 41,7 milliárd € (2011 – becsült adatok).
Ebből: adóbevétel: 46%, üzemeltetési állami hozzájárulások: 18%, üzemeltetési bevételek: 27%, beruházási jövedelmek: 2%, hitelek:
5%, egyéb bevételek: 2%.
Önkormányzatok és társulások kiadásai: 41,8 milliárd €.
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A szociális és egészségügyi ellátás az önkormányzat legnagyobb tárcája és a finn jóléti
szolgáltatás lényeges része. A lakossági alapjogok körébe tartozó szociális és egészségügyi szolgáltatások törvény által előírt megszervezési kötelezettsége az önkormányzatok
feladata. Megszervezhetik maguk a szolgáltatásokat, de megvehetik azokat civil szervezetektől vagy magánszolgáltatóktól is.
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Az önkormányzatok gondoskodnak a szociális szolgáltatások (szociális munka, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, intézeti ellátás, családpótló ellátás, mozgássérültek
foglalkoztatását támogató tevékenység, mozgássérültek foglalkoztatása és a gyermektartásdíj jóváhagyása) megszervezéséről, szociális segélyek és szociális hitelek nyújtásáról.
Ezen kívül önkormányzati feladat a szociális
juttatásokkal és azok használatával kapcsolatos irányítás és tanácsadás.
Az önkormányzatok és társulások kiadásaik kb. negyedrészét fordítják az óvodai tevékenység és a gyermekgondozási támogatások,
az idősek és mozgássérültek szolgáltatásainak valamint egyéb szociális szolgáltatások
megszervezésére.
Egészségügyi és betegellátás
A népegészségügyi munka, vagyis az alapegészségügyi ellátás a lakosság egészségi állapotának az önkormányzat által szervezett
figyelemmel kísérését jelenti: az egészségügyi
szaktanácsadást és kontrollvizsgálatokat, a
száj egészségének ellátását, gyógy-rehabilitációt, munkaegészségügyi ellátást, környezet-egészségügyi ellátást, járóbeteg-gondozást, házi betegellátást, otthoni és kórházi
ápolást, elmegyógyászati munkát és a szerhasználóknak nyújtott szolgáltatásokat –
amennyiben azt nem a szociális ellátás vagy a
szakorvosi ellátás keretében szervezik meg.
A szakorvosi ellátás, a munkaegészségügyi
ellátás és a környezetegészségügyi ellátás támogatja és kiegészíti az alapegészségügyi tevékenységet. Ezen kívül a kommunális szociális ellátás, a magán egészségügyi ellátás
és a harmadik szektor szereplői (pl. a népegészségügyi szervezetek) az alapegészségügyi ellátás legfontosabb együttműködési partnerei.

Kitekintő
Minden önkormányzat tagja betegellátási
társulásnak. A társulás kórházaiban gondoskodnak a szakorvosi ellátásról és vizsgálatokról, amelyeket nem célszerű az egészségügyi
központokban megszervezni.

Oktatás és kultúra
A finn közoktatás a tanulási eredményeket
összehasonlító nemzetközi felmérések élén
szerepel. Az önkormányzatok fenntartásában működő intézmények:
Általános iskola
A kötelező általános iskola kilencéves. Ezen
kívül az önkormányzatok – önkéntes – iskolai
előkészítő oktatást szerveznek a hatévesek számára. Kiegészítő oktatásként az önkormányzatok indíthatnak 10. osztályokat is. Az oktatás és a tankönyvek ingyenesek a gyermekek
számára, ugyanúgy, mint a mindennapi étkezés, az iskolaegészségügyi ellátás és a fogászat
is. Távolabb lakó iskolások számára az önkormányzat megszervezi az ingyenes szállítást.
Gimnázium
A gimnáziumi oktatás periódusos jellegű, osztályok nincsenek, önállóan dolgozik a diák, és
mind a tananyagban, mind az érettségi vizsgán is széles körű a választási lehetőség. Az oktatás és az étkezés, valamint az egészségügyi
ellátás és a fogászat ingyenes, viszont a tankönyveket a szülőknek kell megvenniük. A tíz
kilométert meghaladó iskolába járási távolság
esetében az útiköltséget a finn társadalombiztosító fedezi.
Szakképzés
A szakmai alapképzés hároméves, és minimum féléves munkával egybekötött tanulási
szakaszt is tartalmaz. Hét különböző vonalon
lehetséges a szakképzés, melyekhez számos

szakmai alapképzés tartozik. Szakmai diplomát szerződéses munkában történő tanulás, vagy gyakorlati szakmai vizsga útján lehet
megszerezni. A szakképzések 85 százalékát az
önkormányzatok vagy társulások szervezik.
A diák számára az oktatás és a napi egy étkezés ingyenes.
Szakképző felnőttoktatás
Felnőttek esti gimnáziumokban és a gimnáziumok felnőttkurzusain végezhetik el az általános iskolát és a gimnáziumot. A nappali
gimnáziumok, esti gimnáziumok és az alapgimnáziumok magántanulókat vesznek fel, és
egyes népfőiskolák is indítanak felnőtteknek
szóló általános iskolai és gimnáziumi tanfolyamokat.
Politechnikumok
A legtöbb politechnikum többfunkciós regionális főiskola, amely szoros kapcsolatban van
a térség gazdasági életével. A politechnikumok több mint a fele önkormányzatok vagy
társulások tulajdonában van, a többi részvénytársaság vagy alapítvány, amelyeknek az
önkormányzatok gyakran tagjai. Az oktatás
díjmentes.
Könyvtárak
Az önkormányzati könyvtárakban ingyenes a
gyűjtemények igénybevétele és a kölcsönzés.
Az egész országra kiterjedő, könyvtárakból és
könyvtárbuszokból álló hálózat a legsűrűbb a
világon. Szinte minden könyvtár korszerű számítástechnika alkalmazásával végzi könyvtári
és információs szolgáltatásait.
Egy lakosra átlagosan évi 12,5 könyvtárlátogatás jut. Minden finn évente átlagosan 20
könyvet, hangfelvételt, folyóiratot vagy más kiadványt kölcsönöz. Világviszonylatban ezek rekordteljesítmények.
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Kultúra és szabadidő
Az önkormányzatok színházakat, zenekarokat, múzeumokat és kulturális központokat üzemeltetnek és finanszíroznak, valamint támogatják a kulturális és művészeti
társaságok rendezvényeit és működését. Az
országban átfogó zeneiskolai hálózat működik. Gyermekek és fiatalok művészeti alapképzése széles körű más művészeti területeken is. Az önkormányzatok által fenntartott
népfőiskolai tevékenység az egész országra
kiterjed. Több népfőiskola kiegészítő általános iskolai és gimnáziumi tanfolyamokat,
nyitott egyetemi oktatást és kiegészítő szakmai képzést szervez.
Az önkormányzatok ifjúsági házakat és
testnevelési létesítményeket építenek és üzemeltetnek, valamint támogatják a sportszövetségek és ifjúsági szervezetek működését.

Infrasrtuktúra és környezet
Az önkormányzatok irányítják a terület-felhasználás tervezését, és ellenőrzik az építési tevékenységet, és környezetvédelmi igazgatási és hatósági feladatokat látnak el. Ők
adják ki a környezeti engedélyek zömét, és
ellenőrzik azok betartását. A lakosságnak
törvény által biztosított joga van a területhasználat és a területrendezés tervezésében
való részvételre.
A vízellátásért és csatornázásért általában az önkormányzatok tulajdonában lévő
művek felelnek, ritkábban magán szövetkezetek. A szervezett vízellátás körébe a finnek közel 90 százaléka tartozik. A költségeket víz- és szennyvízdíjakból fedezik. Számos
önkormányzat gondoskodik saját területének áram- és távhőellátásáról; néhány legnagyobb település saját villamosenergia-termeléssel is foglalkozik.

második negyedév | ÖNkormányzat

27

Kitekintő
Önkormányzatok gondoskodnak a lakossági hulladékkezelésről, és az ingatlanok kölesek
csatlakozni a szervezett szemételszállításhoz.
A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok kezelése szintén az önkormányzatok
feladata. Az önkormányzatok közös regionális hulladék-feldolgozóinak száma 39, ezek körébe tartozik a hulladékfeldolgozás 90 százaléka. A háztartási hulladék kb.40 százalékát
újrahasznosítják.

Együttműködés a szolgáltatások
megteremtésében
Az önkormányzatoknak számos szolgáltatást
legésszerűbb és leggazdaságosabb más önkormányzatokkal, közösségekkel vagy cégekkel
együtt szervezni. A társulások száma 184. Esetükben több önkormányzat valamelyik feladatkör ellátásával kapcsolatos tartós együttműködéséről van szó. Legfontosabb társulások: 18
tartományi szövetség, 20 beteggondozási körzet, 38 népegészségügyi önkormányzati társulás, 16 szakellátási körzeti társulás, 43 oktatási
társulás. A társulásokat az önkormányzatok
kölcsönös alapszerződésével hozzák létre. Önálló jogi személyek, melyekre az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok érvényesek.

Forrás: www.kunnat.net
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Finnország 18 tartományból és az autonóm
Åland szigetekből áll. A kontinensen 68 régió
található, Ålandon három. A régiókat önkormányzatok alkotják. A tartományi szövetségeket önkormányzatok alkotják. Régiófejlesztési
hatóságként e szövetségek gondoskodnak az
általános térségpolitikai tervezésről, a regionális programok előkészítéséről, valamint figyelemmel kísérik azok megvalósulását. A regionális együttműködés egyre sokoldalúbb és
gyakoribb. A regionális együttműködés vonatkozhat többek között a területhasználat ter-
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vezésére, az iparfejlesztési politikára, a közlekedési és IT-hálózatokra, környezetvédelemre
és más szolgáltatási területekre.

Nemzetközi tevékenység
Számos önkormányzat készített nemzetközi stratégiát – együttműködve a régió vállalataival, tanintézeteivel és önkormányzataival
–, melynek fontos része a testvérvárosi tevékenység. Az önkormányzatoknak több mint
1300 testvérvárosi kapcsolatuk van több mint
40 országban: főleg Skandináviában, Észtországban, Oroszországban, Németországban
és Magyarországon. Az utóbbi időkben különösen Kínában hoztak létre új kapcsolatokat.
Az önkormányzatok részt vesznek regionális
és funkcionális szervezetek és hálózatok működésében, valamint partnerként EU-programokban és -projektekben is.

Információs társadalom
Valamennyi finn önkormányzatnak van saját internetes honlapja, melynek segítségével
tájékoztatják a lakosságot és aktivitásra ösztönöznek. Az önkormányzati döntéshozatalt
figyelemmel lehet kísérni az interneten olvasható képviselő-testületi napirendek és jegyzőkönyvek segítségével. Az önkormányzatok 35
százaléka elektronikus ügyintézési lehetőségeket kínál, 6 százaléka még mobilszolgáltatásokat is. Az egészségügyi ellátás adatrendszereit
az utóbbi években országos, regionális és helyi
szinten is fejlesztették. Az összes önkormányzatnál elektronikus formában tárolják az ügyfelek egészségügyi adatait. Így a beteg vizsgálati
eredményei azok elkészülési helyétől függetlenül digitális formában az orvos rendelkezésére
állnak. Az oktatás már teljes körűen hozzáférhető távtanulási, hálózati formában is. A tanintézetek és könyvtárak digitális szolgáltatóközpontokként dolgoznak.

www.toosz.hu

Az ország legkedveltebb borvidéki települése
cím elnyeréséért 2011-ben versengtek először a települések. Tavaly Kiskőrös városa lett a győztes. A
borvidék legkedveltebb települése címet nyerték
el: Hajós, Olaszliszka, Somlószőlős, Kisharsány,
Kisjakabfalva, Noszvaj, Budafok, Sopron és Cserépfalu. Településkategória szerint a legkedveltebb
borvidéki település 2011-ben Pécs, Kiskőrös, Izsák,
Hajós, Olaszliszka és Somlószőlős lettek.
A versenyt 2012-ben ismét megrendezik. Az
ország legkedveltebb borvidéki településévé az
a település válhat, ahol – az adott helység lélekszámát is figyelembe véve – abszolút értékben és
arányaiban a legtöbb borász és borkedvelő koccint egyazon időben.
Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 24.
A versenyre 2012. szeptember 1-jén, szombaton 16 órakor kerül sor. Az eseményre bárki jelentkezhet, a jelentkezési lap letölthető a www.
koccintas.hu, illetve a www.toosz.hu oldalakról.
A részvétel díjmentes!
A verseny fővédnöke: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Legfőbb támogatók: Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT).
Elérhető címek, rangsorolás az elért pontszámok alapján:
• Az ország legkedveltebb borvidéki települése
(országos rangsorolás)
• A borvidék legkedveltebb borvidéki települése (borvidéki rangsorolás)
• A
 legkedveltebb borvidéki település az adott
települési kategóriában (kategória szerinti rangsorolás)
Induljon a küzdelem a legkedveltebb
borvidéki település címért és a magyar borért!

Megrendelő
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