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A járási rendszer kialakítása, a feladatfinanszírozás be-
vezetése, a közoktatási intézmények állami kezelésbe 
vétele miatt szükséges változtatásokhoz a TÖOSZ két 
nemzetközileg és hazailag is elismert tanácsadó cég be-
vonásával nyújt szakmai segítséget a településeknek.  
A részletekről Tanács Zoltán, az IFUA Horváth & Partners 
Kft. partnere és Karikás Péter, a GROW Csoporthoz tarto-
zó KKV Consulting Kft. ügyvezető partnere beszél.

– A következő évtől teljesen átalakul az önkormányzatok 
finanszírozása, de a részletek még nem ismertek. Mit lehet 
tenni ebben a helyzetben? 

Tanács ZolTán (T. Z.): Egy dolog szinte biztos: többlet-
forrása az önkormányzatoknak nem lesz. Ezért a tele-
püléseknek számba kell venniük minden lehetőséget a 
költségcsökkentésre, a hatékonyságnövelésre és a saját 
bevételek növelésére, továbbá terveket kell kidolgozni 
az intézkedések megvalósítására. A finanszírozás részle-
teinek ismeretében lehet aztán dönteni arról, hogy a ki-
dolgozott intézkedések közül melyeket és milyen üteme-
zésben érdemes végrehajtani.

– Melyek a legfontosabb teendők a fizetőképesség meg-
őrzése érdekében?

T.  Z.: Rövid távon általános gyakorlat a kiadások drasz-
tikus csökkentése, a beszerzések leállítása, a szolgáltatási 
szerződések újratárgyalása, felbontása, a fizetési határidők 
meghosszabbítása, a vagyonelemek értékesítése. Hosz-

szabb távon azonban ez nem elég; az alacsony hatékony-
ságú működés gyökeres átalakítására van szükség, ami-
nek eléréséhez kezdetben többletforrásokra is szükség 
lehet. Egy komplex hatékonyságnövelési program elké-
szítése 2-3 hónapig tart, és célszerű rááldozni néhány mil-
lió forintot egy szakértő csapatra, amely az önkormány-
zat problémáira átfogó választ képes adni, megalapozott 
kalkulációkkal alátámasztva. A tartós költségcsökkentési, 
hatékonyságnövelési program megvalósítása több tízmil-
lió forintba kerülhet és akár évekbe telhet, de viszonylag 
gyorsan, 2-3 hónap alatt is lehet már látványos eredmé-
nyeket elérni. A kezdeti befektetés mindenképpen meg-
térül, hiszen az önkormányzatok működési hatékonysága 
tapasztalataink szerint számos területen 10-30 százalékkal 
növelhető, az elérhető megtakarítások jóval meghaladják 
a szükséges szakértői díjakat. Jó hír, hogy a közeljövőben 
újabb ÁROP-os (Államreform Operatív Program) források 
lesznek erre a célra hozzáférhetőek.

– Hogyan készülhetnek fel az önkormányzatok a járási 
rendszer kialakítására?

T. Z.:  Jövőre az önkormányzatok feladatok sorát és eh-
hez kapcsolódóan forrásokat is el fognak veszíteni. Az ezzel 
járó „veszteség” azonban teret ad olyan értelmes, régóta 
időszerű szervezeti és működési átalakításoknak, amelye-
ket eddig helyi politikai, szociális okok miatt nem lehetett 
megtenni. Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati 
intézmények, vállalatok feladatait, szervezeti felépítését, 
folyamatait, létszámát, elhelyezését a megváltozó körül-
ményekhez kell igazítani, gazdálkodási szempontból fenn-
tartható működést kell kialakítani. 

– Miért fontos, hogy a változások kezelése a humán ele-
mekre is kiterjedjen?

KariKás PéTer (K. P.): A versenyszférában – ahol gyakori, 
hogy a gazdálkodó szervezeteknek gyorsan alkalmazkod-
niuk kell a külső körülmények nagymértékű változásaihoz 
– már bebizonyosodott, hogy a szervezeti felépítés, a fo-
lyamatok, szabályok, költségstruktúra megfelelő megvál-
toztatása szükséges, de nem elégséges feltétel. A sikerhez a 
változások okait és mikéntjét ismerő, értő, azokat elfogadó, 
a változások pozitív eredménye iránt elkötelezett munka-
társak is kellenek. A nemzetközi gyakorlat mellett a Grow 
Csoport sikeres hazai projektjei is ezt bizonyítják. 

– Hogyan erősíti a strukturális és pénzügyi folyamatok 
átalakítását a párhuzamosan végzett humán tanácsadói 
munka?

K. P.: Az apparátus tagjai akkor válnak hatékony részt-
vevőkké, ha tudják, mi, miért történik. A változásoktól az 
emberek többsége idegenkedik, ez pedig stresszel jár. El-
kerülhetetlenül fellépnek konfliktusok is. Ha nem kezelik 
ezeket a problémákat, akkor a szervezet éppen a legér-
tékesebb tagjait veszítheti el, hiszen a legjobbak találnak 
legkönnyebben másik állást. A változáskezelésben ke-
vésbé jártas, egyébként kiváló vezetők számos olyan ki-
hívással szembesülhetnek a folyamat során, amelyekkel 
egy szakértő támogatásával gyorsan és hatékonyan meg-
birkózhatnak. Több esetben kaptunk már megbízást egy 
mélyreható változást átélt szervezet utólagos „gondozá-
sára”, mert a vezetés azt tapasztalta, hogy az új struktúrák 
nem működnek. Minden esetben kiderült, hogy a mun-
katársak elszenvedői és nem elkötelezett résztvevői vol-
tak a változási folyamatnak. 

– Milyen hozzáadott értéket, eredményt várhatnak a polgár-
mesterek, a jegyzők a külső tanácsadói közreműködéstől?

K. P.: A legfontosabb a változási folyamattal járó bizony-
talanság, frusztráció, stressz lecsökkentése, a megértés, 
elfogadás, elköteleződés megteremtése az érintettek-
ben (munkatársak, lakosság, helyi társadalmi és gazda-
sági szervezetek), és a vezetők támogatása, felkészítése 
a folyamat sikeres végigvitelére.  

Szakmai segítség a töoSz-tól a fizetőképesség megőrzéséhez

Tanács Zoltán, IFUA Horváth 
& Partners (stratégiaalkotás, 
szervezetalakítás, folyamat-
menedzsment, controlling, 
informatikai tanácsadás, köz-
szolgáltatások menedzs-
mentje)

www.ifua.hu
„Az önkormányzatok hatékonysága általában 10-30 

százalékkal növelhető, és már 2-3 hónap alatt is látvá-
nyos eredményeket lehet elérni. A megtakarítás bőven 
fedezi a tanácsadói díjakat, amelyek nemsokára az 
ÁROP-ból is finanszírozhatók lesznek.”

Karikás Péter, Grow Csoport 
(humán tanácsadás, válto-
záskezelés, szervezetfej-
lesztés)

www.grow.hu
„A szervezeti átalakítás csak 

akkor lesz sikeres, ha a munka-
társak értik és elfogadják azt. 

A problémák megelőzésében a változtatásokkal pár-
huzamosan alkalmazott humán tanácsadó hatéko-
nyan tudja segíteni a vezetőket.”
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Helyzetkép

Ünnepi szavak helyett
1990. szeptember 30. az első szabad önkor-

mányzati választások napja. Ekkor jöttek lét-
re a helyi önkormányzatok, s kezdtek dolgozni 
a polgármesterek. Ekkor kezdődött meg a he-
lyi demokrácia szervezett kialakítása, és a he-
lyi közösségek kezükbe vehették sorsuk alakí-
tását. Magyarország a helyi önkormányzatok új 
rendszerével vált szerves részévé a demokrati-
kus európai közösségnek. Az elmúlt 22 év a si-
kerek és az átalakítási kudarcok időszaka volt. 
A sikerek jól láthatóak, kitapinthatóak. Falvak 
sokasága talált magára, élte meg az önállóság 
élményét. A települések közműellátottsága je-
lentősen javult, megújultak a közintézmények, 
közszolgáltatások széles köre vált általánossá, 
megerősödött a helyi összefogás.

Az évek múlásával a jogos lakossági igények, 
illetve azok kielégítésének módja és mértéke kö-
zötti különbség egyre inkább differenciálttá vált 
az országban. Az önkormányzati rendszer belső 
ellentmondásai és a finanszírozás fenntartha-
tatlansága az 1990-es évek végére lett nyilván-
való. Ekkortól az önhiki kategóriája már nem 
kivételes, hanem egyre általánosabb. 2000-től 
a mindenkori önkormányzatokért felelős mi-
niszter külön kerete is növekvő kört érintett, 
miközben a rászorultság mellett a mindenko-
ri napi pártpolitikai szempontok is megjelen-
tek. Az önkormányzatok autonómia foka folya-
matosan gyengült.

Az elmúlt évtized kormányzati átalakítási 
kísérletei rendre megbuktak a szükséges po-
litikai kompromisszum hiánya miatt. Így ju-
tottunk el a mostani kormányzati ciklushoz, 
amelyben megvan a változtatásokhoz szüksé-
ges kétharmados támogatottság. A második 
Orbán-kormány közjogi rendszert átfogó át-
alakító szabályozása alapvetően érinti az ön-

kormányzati szférát is. Az eddig csaknem ön-
álló hatalmi ágként szereplő önkormányzati 
rendszer helyett az önkormányzatok az állami 
szervezetrendszeren belül a végrehajtói hatal-
mat szolgáló, a helyi sajátosságokat és lehető-
séget csak részben érvényesíteni képes szerve-
zetekké alakulnak át.

2012 az átmenet éve. Még sok tekintetben  
a régi szabályok érvényesülnek, ugyanakkor az 
átalakítás bizonytalansága hatja át a mindenna-
pokat. Érthetően minden szereplő többet szeret-
ne tudni arról, hogy mi lesz 2013. január elsejét 
követően. Eddig is nehéz volt tervezni, most még 
inkább, mert a működéshez szükséges források 
mértéke és elosztása is bizonytalan.

Nagy kérdés: van-e okunk ünnepelni a Helyi 
Önkormányzatok Napját? Hogy nincs sok ok 
az ünnepre, az érződik a kormányzat maga-
tartásán is. Kötelező gyakorlatként a Belügy-
misztériumban szűk körben megköszönték az 
önkormányzatok munkáját, de nem nyitottak 
vitát. Az emlékezés másik lehetősége: egymás 
között keseregni és a panaszokat elősorolni.  
A harmadik, hogy nem adjuk fel a fenn-
tartható jövő szempontjából elkerülhetet-
len átalakítás befolyásolásának lehetőségét, 
jelezzük a kormányzati változtatási szándé-
kokkal kapcsolatos kritikáinkat, megoldási 
javaslatainkat. 

Nem törekszünk látványos ellenállásra, arra 
viszont igen, hogy minden fontos kérdésben 
elérjük a megváltoztatható megváltoztatását. 
Így az ünneplés helyett marad a mindennapi 
aprómunka, amelyért köszönet illeti mindazo-
kat, akik továbbra is a lakosság szolgálatát te-
kintik elsődleges feladatuknak.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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Szerző: Zongor Gábor főtitkár

A tanácsrendszerben 1983. december 31-ig 
léteztek a járások (kezdetben mint tanácsok, 
majd 1971-től hivatalok). A járások megszű-
nését megelőző időszakban folyamatosan 
vonták össze őket, így a megszűnésükkor 
mindösszesen 83 járás volt. De már a járá-
sok megszüntetése előtt, 1969-től megkez-
dődött a városkörnyéki igazgatási rendszer 
kialakítása, kísérleti jelleggel. Így a járások 
1984. január 1-jével úgy szűntek meg, hogy 
a feladatukat átvette a teljes körűvé vált vá-
roskörnyéki igazgatási egységek rendszere, 
mely a város és környéke együttműködését 

volt hivatott támogatni. A most bevezetés 
előtt álló járási rendszer előzményéről azt 
is illik tudni, hogy a 29 évvel ezelőtti járási 
hivatalok illetékessége nem terjedt ki a vá-
rosokra, vagyis akkor a városi tanácsi szak-
igazgatási szervek gyakorolták a járási ha-
tásköröket, mivel a járási hivatal alapvetően 
a községi igazgatást segítő és felügyelő funk-
ciót töltött be. A járások akkori megszünte-
tése újabb várossá nyilvánításokat eredmé-
nyezett, valamint létrejöttek a városi jogú 
nagyközségek, hogy az igazgatás még inkább 
közel kerülhessen az állampolgárokhoz. A 
megyéket teljes körűen fedő városkörnyé-
kek száma 139 volt.

A kistérségekről
A megyén belüli alsó középszinten létező tér-
ségi lehatárolásokat mint kistérségeket a KSH 
meglehetősen sok mutatószám alapján ha-
tározta meg. Az 1990-es politikai rendszer-
változást követően a települések és a me-
gyék között nem jött létre igazgatási egység. 
Az 1996-os területfejlesztési törvényben meg-
jelenő kistérségek indították el a köztes szin-
ten való térségi együttműködéseket. Ez volt 
az alapja a 2004-es törvényi szabályozásnak, 
amely létrehozta a kistérségeket, megjelöl-
te a székhelytelepüléseket és lehetővé tette 
a többcélú kistérségi társulások kialakulását. 
Az elmúlt két évtizedben a kistérségek szá-
ma is növekedett, így a megszűnésük évében 
a számuk 174 – a fővárost mint sajátos kis-
térséget kivéve. 

A kistérségek intézményesített létrehozatala 
is bizonyítja, hogy szükség van a településkö-
zi összefogásra. Ezért az Orbán-kormány ré-
széről az alsó középszint újbóli megfogalma-
zása nem tűnt idegen gondolatnak. 

Járások születése
A kormány elhatározta, hogy a település és 
a megye szintje közötti államigazgatási egy-
ségként létrehozza a járást. A járást, mint al-
só középszint kialakítását a Magyary Prog-
ram alapozta meg. A járások kialakításáról 
1299/2011. (IX. 1.) számú határozatában dön-
tött a kormány. Eszerint a járás a megye és a 
települések közötti közigazgatási területi egy-
ség. A járási hivatal a megyei kormányhivatal 
területi kirendeltsége, amely államigazgatá-
si I. fokú hatósági feladatokat lát el. Az ere-
deti szakmai javaslat szerint a járási hivatal 
szervezetrendszere látta volna el a jelenleg a 
jegyzőhöz telepített államigazgatási hatósá-
gi feladatok meghatározó részét, valamint a 
megyei kormányhivatal térségi szervezetei-
nek (földhivatal, tisztiorvosi szolgálat, mun-
kaügyi igazgatóság stb.) feladatait. 

Az év legelején a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium társadalmi vitára bocsá-
totta szakmai vizsgálat alapján a járási be-
osztásra vonatkozó javaslatát. A KIM által 
közzétett beosztás 168 vidéki járást és 7 fővá-
rosi körzetet tartalmazott. Az érdemi társa-
dalmi vitát nehezítette az a körülmény, hogy 
a létrehozandó járási hivatalok tényleges ha-
tásköréről, a szervezet felépítéséről, műkö-

Térhasználat másképp
Kis magyar járástörténet

Magyarország közigazgatásának 
történetében 2013. január 1-jével új-
ból létrejönnek a járások, amelyek 
az eltérő történelmi korszakokban 
eltérő szerepet töltöttek be a tele-
pülések és a megyei közigazgatási 
szint között. A magyar járástörté-
netről részletes tanulmány olvasha-
tó a Hétfa Elemző Központ honlap-
ján.1 A Nemzeti Közigazgatási Inté-
zet megbízásából készült tanulmány 
része annak a részletes kutatásnak, 
amellyel a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium szakmailag alátá-
masztja a járási rendszer ismételt be-
vezetésének szükségességét. 

1. http://hetfa.hu/wp-content/uploads/I_modul.pdf

2 www.toosz.hu

Helyzetkép
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dési rendjéről, valamint a települési önkor-
mányzatokra gyakorolt hatásáról még kevés 
információ állt rendelkezésre. 

A társadalmi vitát követően tárgyalta meg 
az Országgyűlés a T/6590 számú járások-
ról szóló törvényjavaslatot, mely a parla-
mentben jelentősen átalakult, így a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel össze-
függő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény számtalan kérdésben el-
tér a kormányzat eredeti javaslatától. Nincs 
már szó tulajdonátadásról, és jegyzői feladat 
marad az első fokú építéshatósági ügyinté-
zés. Az eredeti ütemezéshez képest lényege-
sen később született meg a járásokról szó-
ló törvény és így a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) kor-
mányrendelet is jelentősen késett. 

Végül augusztus közepén hozták nyilvános-
ságra a kormány által elfogadott járási be-
osztást. Vidéken az eredeti 168 járás száma 
175-re növekedett (az Aszódi, a Nagykőrö-
si, a Vecsési, a sásdi Hegyháti, a Cigándi, az 
Ibrányi és a Balatonalmádi járásokkal), míg 
Budapesten a 7 körzet helyett mind a 23 ke-
rületben lesz állami igazgatási hivatal. Ennek 
következtében mindösszesen 198 új hivatal 
jön létre 2013. január elsejével.

Minthogy az új járási rendszer Magyar-
ország valamennyi települését magába fog-
lalja, a településszerkezeti egyenlőtlenségek, 
az egyes országrészekre jellemző különböző-
ségek a járási beosztásoknál is megjelennek.  
A továbbiakban a 175 vidéki járást tekintjük át. 
(A főváros elemzése szükségtelen, mivelhogy 
mindegyik kerületben létrejön a „járás”.)

Eltérő megyei adottságok
Az egyes megyékben a járások száma alap-

vetően a földrajzi helyzettől, a településszer-
kezettől, a lakosság számától és részben a tra-
dícióktól, valamint kisebb mértékben a napi 
politikai befolyástól függ. Minthogy a csak-
nem 30 éve megszűnt járások szerepe és funk-
ciója nem azonos a maiakéval, kialakításukat 
inkább a megszűnő kistérségekkel érdemes 
összevetni.

Az 1983 végén megszűnt 83 járás helyére 139 
városkörnyéki igazgatási egység lépett, amely-
ből a rendszerváltozást követően alakultak ki 
a kistérségek. Jelenleg 174 vidéki kistérség lé-
tezik, ezeket váltják fel a járások.

A számok alapján azt is gondolhatnánk, 
hogy nem történt lényeges átrendeződés. A 
részleteket áttekintve azonban látható, hogy 
csupán öt megyében (Csongrád, Győr-Mo-
son-Sopron, Heves, Nógrád és Veszprém) 
nem történt változás a kistérségek számá-
hoz képest.) 

Természetesen az egyes járáshatár-men-
ti települések a már kialakult körjegyzőségi 
kapcsolataik fenntartása érdekében itt is kez-
deményeztek változtatásokat. (A helyi önkor-
mányzatokról szóló törvény értelmében kö-
zös hivatalt az önkormányzatok csak azonos 
járáson belül hozhatnak létre.)

Átrajzolt (tér)képek
A kistérségekhez képest öt megyében csök-
kent a járások száma. Csupán eggyel lett ke-
vesebb Fejér megyében: Aba és Adony szék-
helyű egységek megszűntek, míg a korábban 
Ercsi központú kistérségből kialakított járás 

székhelye Martonvásár lett. Emellett újon-
nan létrejött a Polgári járás. Talán a legne-
hezebben magyarázható a Dorog központú 
kistérség beolvasztása az Esztergomi járásba, 
amely következtében eggyel csökkent a Ko-
márom-Esztergom megye térségeinek száma. 
Dorog korábban járásszékhely volt, és mindig 
térségi központ szerepet töltött be.

Jelentősen csökken a Somogy megyei kis-
térségek száma azzal, hogy a korábbi Balaton-
földvár, Kardoskút és Lengyeltóti központú 
kistérségek megszűnnek, így a járások száma 
a megyében nyolc lesz. Arányát tekintve a leg-
nagyobb térségi egységszám-csökkenés Zala 
megyében történt a Hévíz, Pacsa és Zalakaros 
székhelyű térségek megszűnésével.

Kilenc megyében (Baranya, Bács-Kiskun, 
Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Tolna) a kistérségek számához 
képest több járás jön létre. Az érintett me-
gyékben  a növekedés zömében új térségek 
kialakítását jelenti, Hajdú-Bihar megyében 
ezzel megszűnik Polgár város térségközpon-
ti szerepe, és a Hajdúnánási járás városa lesz, 
míg új egységként jön létre a Nyíradonyi já-
rás. Pest megyében megszűnik a Veresegy-
ház központú kistérség, és Budaörs elveszíti 
térségközponti szerepét, azzal, hogy Buda-
keszi lesz a járásszékhely város. Új járásként 
jön létre a Nagykőrösi, a Szigetszentmikló-
si és a Vecsési is.

A járások lakosságszáma
A vidéki járásokban átlagosan 48 ezer ember 
él. Természetesen ez az átlag az egyes me-

„A közigazgatás a közönségért van, – ebben mindenki egyetért. Hogy azonban a közigazgatás a közönség számára  
mindazt nyújtja-e, amiért van, ebben a tekintetben a vélemény nem ilyen egyöntetű.”    

 Magyary Zoltán

www.toosz.hu 3

Helyzetkép

harmadik  negyedév | ÖNkormányzat



gyékben meglehetősen eltér. Legkevesebben 
Nógrád (34 800), Veszprém (36 500) Vas (37 
400), Baranya (39 800) és Tolna (39 800) me-
gyék járásaiban laknak, lényegesen népeseb-
bek Pest (68 700), Győr-Moson-Sopron (63 
700) és Csongrád (60 000) megyék járásai. 
Ha az egyes járásokat vetjük össze, a különb-
ségek még jelentősebbek. 

A legkevesebben a Bélapátfalvai járásban 
laknak (9255), és még van 26 olyan járás, ahol 
a lakosság száma nem éri el a 20 ezer főt. Ér-
telemszerűen a megyei jogú városok járásai-
ban a legnagyobb a népesség, így a legtöbben 
a Miskolci (255 042), a Debreceni (218 816) és 
a Szegedi (202 685) járásban laknak. 

A nem megyei jogú várossszékhelyű já-
rások rangsorát a Gödöllői (138 879) veze-
ti, megelőzve 14 megyei jogú városi székhe-
lyű járást. 

A legkisebb lakosságszámú megyei jogú vá-
rosi székhelyű járások sorrendje a következő: 

a Hódmezővásárhelyi (57 873), a Szekszárdi 
(61 952) és a Salgótarjáni (67 382).

A járások 73 százalékában a lakosság szá-
ma 50 ezer alatti, míg 25 százalékában a la-
kosság száma 20 és 30 ezer közötti. 

A járási településszámok
Az országos átlagot tekintve egy járásban 18 
település található. Értelemszerűen az átlag 
alatti számú település alkotja az alföldi járá-
sokat (a Békés, a Csongrád és a Hajdú-Bihar 
megyei járásokban átlagosan mindössze 8 
található), ugyanakkor sok települést fog-
lalnak magukban a Zala (43), a Vas (31) és a 
Baranya (30) megyei járások.

Az egyes járásokat vizsgálva a legkeve-
sebb településű járások: Debreceni, Hajdú-
böszörményi (2); Hajdúhadházi, Nagykőrö-
si (3); Dunakeszi, Csongrádi, Gyáli, Gyulai, 
Hódmezővásárhelyi, Tolnai (4); Balmazúj-
városi, Enyingi, Gyomaendrődi, Hajdúszo-

boszlói, Jánoshalmai, Karcagi, Mezőtúri, Ti-
szakécskei, Vecsési (5).

A legtöbb településű járások: Zalaeger-
szegi (84), Kaposvári (78), Siklósi (53); Fe-
hérgyarmati (50), Pápai és Nagykanizsai 
(49). A járások 87 százalékában a települé-
sek száma 30 alatti.

Jelenleg 327 vidéki városunk van, így 96 
olyan járást találunk, ahol a járásszékhe-
lyen kívül további városa is van a járásnak. 
A 152 nem járásszékhely város is eltérően 
helyezkedik el az országban. A járásszék-
hely városok számát meghaladja az egyéb 
városok száma Pest (18; 30), Békés (9; 12), 
Jász-Nagykun-Szolnok (9; 11), Hajdú-Bihar 
(10; 11) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (13; 14) 
megyében. Hajdú-Bihar megyében mind a 
10 járásban van a székhelyen kívül legalább 
még egy másik város is, sőt a két-két telepü-
lésből álló Debreceni és Hajdúböszörményi 
járás mindegyik települése város. A legtöbb 

■ Járások száma 1983   ■ Városkörnyékek száma 1984   ■  Kistérségek száma 2012   ■ Járások száma 2013

Járások, kistérségek számának változása megyénként 1983–2013

■  10 000 alatti (1)
■  10 000 – 20 000 (26)
■  20 000 – 30 000 (43)
■  30 000 – 40 000 (36) 
■  40 000 – 50 000 (21)
■  50 000 – 80 000 (23)

■  80 000 – 100 000 (10)
■  100 000 – 120 000 (4)
■  120 000 – 150 000 (4)
■  150 000 – 200 000 (4)
■  200 000 – 250 000 (2)
■  250 000 – 260 000 (1) 

Járások adatai 2012 
(lakosságszám szerint)
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– hat – város a Miskolci és a Szigetszentmik-
lósi járásban található, öt van a Gödöllői járás-
ban. Ezzel szemben Nógrád megyében mind 
a hat város egyben járásszékhely is. 

A törvényi szabályozásról
A járások kialakításáról, valamint egyes 

ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvényt az Ország-
gyűlés 2012. június 4-én fogadta el. A törvény 
alapvetően kétféle szabályozást tartalmaz. 
Rendelkezik a létrehozandó járási hivata-
lok működésének tárgyi, technikai, valamint 
személyi feltételeiről, meghatározza a járási 
hivatalokra vonatkozó alapvető szabályokat, 
illetve dönt azokról az államigazgatási ha-
táskörökről, amelyeket törvény telepített a 
jegyzőkhöz, továbbá pontosítja az új helyzet-
ben az egyes hatáskörök címzettjeit.

Az államigazgatási feladatok ellátásával 
összefüggő vagyon használatáról szóló ren-

delkezések révén 2013. január 1-jén a magyar 
állam ingyenes használatába kerül – leltár 
szerint – a települési önkormányzatok mind-
azon vagyona és vagyoni értékű joga, ame-
lyek az átvett államigazgatási feladatok ellá-
tásához szükségesek. A tavalyi elképzeléshez 
képest jelentős változás, hogy az állam már 
nem tulajdonszerzésben, hanem ingyenes 
használatban gondolkodik, de sok helyen így 
is vita alakult ki az egyes tulajdoni elemek 
mértékéről és használatáról. A magyar állam 
által ingyenes használatába vett vagyon ke-
zelője a használati jog keletkezésével egyide-
jűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal. A 
vagyon használati jogának átadásáról 2012. 
október 31-ig kell megállapodni.

Az állam számára biztosíték, hogy a ha-
táridő esetleges elmulasztása nem akadá-
lyozza az államigazgatási feladatok ellátásá-
hoz szükséges vagyonra vonatkozó ingyenes 
használati jog alapítását. A kormánymegbí-

zott a fővárosi és megyei kormányhivatal já-
rási hivatalainak felállítására, valamint az 
átadás-átvételi megállapodás előkészítésé-
re járási biztost, járási biztosokat nevezhet 
ki. A tapasztalatok szerint a kormánymeg-
bízottak személyesen is részt vesznek a já-
rási rendszer kiépítésében.

A tárgyi és technikai feltételek mellett a 
másik és talán nehezebb kérdés a települési 
önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott 
köztisztviselők továbbfoglalkoztatásának a 
kérdése. A törvény értelmében a megyei kor-
mányhivatal foglalkoztatotti állományába 
mennek át azok álláshelyei, akik a települési 
önkormányzati hivataloknál az átvett állam-
igazgatási feladatokat ellátták, valamint – a 
feladatokkal arányos számban – az átkerülő 
feladatokat ellátó köztisztviselők, amennyi-
ben megfelelnek a közszolgálati tisztviselők-
re vonatkozó képesítési feltételeknek.

(Folytatás a 8. oldalon)

Járások, kistérségek számának változása régiónként 1983–2013

■  10 alatti (51)
■  10 – 20 (62)
■  20 – 30 (39)
■  30 – 40 (10) 
■  40 – 50 (9)

■  50 – 60 (2)
  60 – 70 (0)

■  70 – 80 (1)
■  80 – 90 (1)

Járások adatai 2012 
(települések száma szerinti megoszlás)

■ Járások száma 1983   ■ Városkörnyékek száma 1984   ■  Kistérségek száma 2012   ■ Járások száma 2013
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2. Bács-Kiskun megye
Lakóinak száma: 538 456
Települések száma: 119
Járások száma: 11
Bajai ◆ Bácsalmási ◆ Jánoshalmi ◆ Kalocsai 
◆ Kecskeméti ◆ Kiskőrösi ◆ Kiskunfélegy-
házi ◆ Kiskunhalasi ◆ Kiskunmajsai ◆ Kun-
szentmiklósi ◆ Tiszakécskei

1. Baranya megye
Lakóinak száma: 397 973 
Települések száma: 301 
Járások száma: 10
Bólyi ◆ Komlói ◆ Mohácsi ◆ Pécsi ◆ Pécsvá-
radi ◆ Hegyháti ◆ Siklósi ◆ Sellyei ◆ Szent-
lőrinci ◆ Szigetvári

Budapest
Lakóinak száma:  1 694 942
Járások száma: 23
Települések száma: 1
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3. Békés megye 
Lakóinak száma: 374 448 
Települések száma: 75 
Járások száma: 9
Békési ◆ Békéscsabai ◆ Gyomaendrődi ◆ 

Gyulai ◆ Mezőkovácsházi ◆ Orosházi ◆ 

Sarkadi ◆ Szarvasi ◆ Szeghalmi

4. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye
Lakóinak száma: 715 562 
Települések száma: 358
Járások száma: 16
Cigándi ◆ Edelényi ◆ Encsi ◆ Gönci ◆ Ka-
zincbarcikai ◆ Mezőcsáti ◆ Mezőkövesdi 
◆ Miskolci ◆ Ózdi ◆ Putnoki ◆ Sárospata-
ki ◆ Sátoraljaújhelyi ◆ Szerencsi ◆ Szikszói 
◆ Tiszaújvárosi ◆ Tokaji 

5. Csongrád megye
Lakóinak száma: 422 746 
Települések száma: 60 
Járások száma: 7
Csongrádi ◆ Hódmezővásárhelyi ◆ Kisteleki ◆ 

Makói ◆ Mórahalmi ◆ Szegedi ◆ Szentesi 

6. Fejér megye
Lakóinak száma: 432 667 
Települések száma: 108 
Járások száma: 9
Bicskei ◆ Dunaújvárosi ◆ Enyingi ◆ Gár-
donyi ◆ Martonvásári ◆ Móri ◆ Polgárdi ◆ 

Sárbogárdi ◆ Székesfehérvári

7. Győr-Moson-Sopron 
megye
Lakóinak száma: 446 329 
Települések száma: 183 
Járások száma: 7
Csornai ◆ Győri ◆ Kapuvári ◆ Mosonmagyar- 
óvári ◆ Pannonhalmi ◆ Soproni ◆ Téti

8. Hajdú-Bihar megye
Lakóinak száma: 552 292
Települések száma: 82 
Járások száma: 10
Balmazújvárosi ◆ Berettyóújfalui ◆ Debrece-
ni ◆ Derecskei ◆ Hajdúböszörményi ◆ Haj-
dúhadházi ◆ Hajdúnánási ◆ Hajdúszobosz-
lói ◆ Nyíradonyi ◆ Püspökladányi

11. Komárom-Esztergom 
megye
Lakóinak száma: 315 203 
Települések száma: 76 
Járások száma: 6
Esztergomi ◆ Kisbéri ◆ Komáromi ◆ Orosz-
lányi ◆ Tatai ◆ Tatabányai 

10. Jász-Nagykun-Szolnok 
megye
Lakóinak száma: 401 368 
Települések száma: 78 
Járások száma: 9
Jászapáti ◆ Jászberényi ◆ Karcagi  ◆ Kunhe-
gyesi ◆ Kunszentmártoni ◆ Mezőtúri ◆ Szol-
noki ◆ Tiszafüredi ◆ Törökszentmiklósi

12. Nógrád megye
Lakóinak száma: 208 894 
Települések száma: 131 
Járások száma: 6
Balassagyarmati ◆ Bátonyterenyei ◆ Pásztói 
◆ Rétsági ◆ Salgótarjáni ◆ Szécsényi 

14. Somogy megye
Lakóinak száma: 328 893 
Települések száma: 245 
Járások száma: 8
Barcsi ◆ Csurgói ◆ Fonyódi ◆ Kaposvári ◆ 

Marcali ◆ Nagyatádi ◆ Siófoki ◆ Tabi

15. Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye
Lakóinak száma: 579 554 
Települések száma: 229 
Járások száma: 13
Baktalórántházi ◆ Csengeri ◆ Fehérgyar-
mati ◆ Ibrányi ◆ Kemecsei ◆ Kisvárdai ◆ 

Mátészalkai ◆ Nagykállói ◆ Nyírbátori ◆ 
Nyíregyházi ◆ Tiszavasvári ◆ Vásárosna-
ményi ◆ Záhonyi

16. Tolna megye
Lakóinak száma: 238 817
Települések száma: 109 
Járások száma: 6
Bonyhádi ◆ Dombóvári ◆ Paksi ◆ Szekszárd 
i◆ Tamási ◆ Tolnai

17. Vas megye
Lakóinak száma: 261 695
Települések száma: 216 
Járások száma: 7
Celldömölki ◆ Körmendi ◆ Kőszegi ◆ Sárvári 
◆ Szentgotthárdi ◆ Szombathelyi ◆ Vasvári

18. Veszprém megye 
Lakóinak száma: 364 669 
Települések száma: 217 
Járások száma: 10
Ajkai ◆ Balatonalmádi ◆ Balatonfüredi ◆ 

Devecseri ◆ Pápai ◆ Sümegi ◆ Tapolcai ◆ 

Várpalotai ◆ Veszprémi ◆ Zirci

19. Zala megye
Lakóinak száma: 290 762 
Települések száma: 258 
Járások száma: 6
Keszthelyi ◆ Lenti ◆ Letenyei ◆ Nagykani-
zsai ◆ Zalaegerszegi ◆ Zalaszentgróti

9. Heves megye
Lakóinak száma: 315 739 
Települések száma: 121 
Járások száma: 7
Bélapátfalvi ◆ Egeri ◆ Füzesabonyi ◆ Gyön-
gyösi ◆ Hatvani ◆ Hevesi ◆ Pétervásári

13. Pest megye

Lakóinak száma:  1 237 141 
Települések száma: 187 
Járások száma: 18
Aszódi ◆ Budakeszi ◆ Ceglédi ◆ Dabasi ◆ 

Dunakeszi ◆ Érdi ◆ Gödöllői ◆ Gyáli ◆ Mo-
nori ◆ Nagykátai ◆ Nagykőrösi ◆ Pilisvörös-
vári ◆ Ráckevei ◆ Szentendrei ◆ Szigetszent-
miklósi ◆ Szobi ◆ Váci ◆ Vecsési



A képesítési feltételek hiányában át nem 
vett foglalkoztatottak álláshelyei a megyei 
kormányhivatal állományába kerülnek át. 
Hasonló szabály érvényes a funkcionális 
feladatot ellátókra. A köztisztviselők fog-
lalkoztatási jogviszonya kormányzati szol-
gálati jogviszonnyá alakul át.

A törvény szerint a megyei kormányhiva-
tal szervezeti egysége és költségvetésének ré-
sze a kirendeltségként működő járási hiva-
tal. A járási hivatalt hivatalvezető vezeti, és 
a szervezet törzshivatalból, valamint szak-
igazgatási szervekből áll. 

A hivatalvezetőt a kormánymegbízott ja-
vaslatára a közigazgatás-szervezésért fele-
lős miniszter nevezi ki. A hivatalvezető le-
het országgyűlési képviselő is, amennyiben 
megfelel a képesítési előírásoknak és van öt-
éves közigazgatási gyakorlata, amelyet or-
szággyűlési képviselői tevékenységgel, illet-
ve polgármesteri tisztség ellátásával is meg 
lehet szerezni. A hivatalvezető gyakorolja 
a hivatal munkatársai felett a munkáltatói 
jogokat, a kinevezésnél viszont a kormány-
megbízott vétót emelhet. Hivatalvezető-he-
lyettesi munkakörbe az nevezhető ki, akinek 
felsőfokú igazgatásszervezői, okleveles jogá-
szi képesítése van, vagy okleveles közigaz-
gatási menedzser, illetve egyetemi vagy fő-
iskolai szintű közgazdász. A hivatalvezető 
javaslatára a kormánymegbízott kivételesen 
indokolt esetben egyéb felsőfokú végzettsé-
gű személyt is kinevezhet hivatalvezető-he-
lyettesnek.

A járási hivatal, továbbá a járási szakigaz-
gatási szerv a jogszabályban megállapított 
hatáskörét önállóan gyakorolja. A járási hi-
vatal, továbbá a járási szakigazgatási szerv 
által ellátandó egyedi ügyben a fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak, illetve vezető-
jének nincs utasításadási joga.

A kormány szabályozásáról
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet részle-
tesen szabályozza a hivatal belső szervezeti 
megosztását, a szakmai irányítás rendjét, a 
hivatalvezető és a hivatal, valamint az integ-
rált ügyfélszolgálat feladatait, a hivatal gaz-
dálkodásának főbb szabályait, a járási biztos 
feladatait. Az önkormányzatok szempontjá-
ból fontos kérdések részletszabályai azon-
ban még nem szerepelnek a kormányren-
deletben, így csupán utalás van arra, hogy 
a járási hivatal feladatait az illetékességé-
be tartozó településeken kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. A 
korábbi minisztériumi nyilatkozatok alap-
ján várható, hogy a nem járásszékhely vá-
rosokban kirendeltségek fognak működni, 
valamint a jelenlegi jegyzőségek, illetve kör-
jegyzőség-központokban ügysegédek. 

A kormányrendelet részletezi a járási rend-
szer kialakítása során a települési önkor-
mányzatokkal történő megállapodásokra vo-
natkozó szabályokat, valamint rögzíti, hogy 
a járási hivatalok által ingyenes használatba 
vett ingó- és ingatlan vagyonelemek, vala-
mint az átveendő köztisztviselők számának 
és feladatainak meghatározása érdekében az 
állami szervek felmérést végeznek. (Gondot 
jelent, hogy a járási rendszer kialakításával 
párhuzamosan zajlik az önkormányzati hi-
vatali struktúra átalakítása is, így sem a do-
logi, sem pedig a személyi kérdésben nem 
könnyű megfelelő megállapodásra jutni. A 
településvezetők több helyről is jelezték, 
hogy az állami tárgyaló felek nem partner-
ként, hanem végrehajtóként tekintenek az 
önkormányzati vezetőkre. A partnerség he-
lyett a diktátum érvényesül.)

Az esetleges járásváltás módját is szabá-
lyozza a kormányrendelet. Amennyiben a 

váltást indokoltnak tartják az állami sze-
replők, úgy erre legkorábban a 2014-es ál-
talános választások napjával nyílik majd 
lehetőség.

A hatáskörök megosztásáról
Az eredeti kormányzati elképzeléshez képest 
a jegyzői államigazgatási hatáskörök jelen-
tős része nem kerül át a járási hivatalok ha-
táskörébe. Leegyszerűsítve: a járásé lesz az 
okmányirodai feladatok túlnyomó többsége, 
ami megalapozhatja a sokat emlegetett egy-
ablakos ügyintézést. 
Ugyancsak állami szervezethez kerülnek a 
gyámügyek, gyámhivatallal együtt, továbbá 
személyes közreműködést nem igénylő egyes 
szociális ügyek, kifizetések, valamint néhány 
speciális szakértelmet igénylő ritkán előfor-
duló ügytípus. 

Így a jegyző továbbra is jelentős mérték-
ben ellát államigazgatási hatósági ügyeket, 
miközben az új önkormányzati törvényi sza-
bályozás jövőre megváltoztatja a jegyzők jog-
állását, új típusú szerepet szánva nekik. Kü-
lönösen sajátosan alakul az építéshatósági 
hatáskör gyakorlásának kérdése, amelyért 
a parlamenti polgármesteri lobbi keményen 
kiállt. Kérdés csupán az, hogy az építésigaz-
gatás új gyakorlata mennyiben szolgálja majd 
az építtetők érdekét.

Összességében megállapítható, hogy tar-
talmilag nem a kormány eredeti szándé-
ka szerint jönnek létre a járási hivatalok. 
Így joggal felmerül a kérdés, hogy az új 
járási hivatali rendszer valóban hatéko-
nyabb, olcsóbb és ügyfélbarátabb lesz-e, 
mint a jelenlegi önkormányzati hivata-
li rendszer. 

A döntés megszületett, a végrehajtáson sok 
múlik, ezért fontos, hogy valamennyi szereplő 
partnerként vegyen részt az átalakításban.
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A fórumon a bankok és a TÖOSZ képviselői 
egyértelművé tették, hogy a kormányzattal 
együtt érdekeltek a kialakult helyzet mielőb-
bi átfogó rendezésében, valamint az önkor-
mányzatok pénzügyi stabilitásának megte-
remtésében. 

A tárgyaló felek kiindulási pontként rögzí-
tették, hogy a 2007-2009 közötti években ta-
pasztalt nagymértékű és rendkívül gyors ön-
kormányzati eladósodási hullámot követően a 
pénzügyi válság és az abból indult gazdasági 
válság, valamint az árfolyammozgások mára 
több önkormányzatot is a pénzügyi ellehetet-
lenülés szélére sodortak. Az önkormányzatok 
mai kiélezett pénzügyi gondjaihoz az eladó-
sodottságon és az adósságállomány tőlük füg-
getlen felértékelődésén túl az is hozzájárult, 
hogy 2008 óta szinte minden évben folyama-
tos a forráskivonás ebből a szektorból. Igaz, 
hogy a kormányzat 2011–2012-ben konszoli-
dálta a megyei önkormányzatokat, és egyes 
városokat is támogatott, azonban a helyi ön-
kormányzatok döntő többségénél továbbra is 
hiányzik az átfogó, hosszabb távon is műkö-
dőképes megoldás. 

Ha 2013-ban is csökken az önkormányzatok 
támogatása, és nem rendeződik megnyugtató-
an a fenti fenyegetettség, akkor szinte kizárha-
tó, hogy minden önkormányzat egyensúlyban 
tudja tartani a költségvetését. A fenyegetett-
ség nem csupán a kötvényeket kibocsátó ön-
kormányzatok esetében érzékelhető, hanem a 
másfél évtizede folyamatosan forráshiánnyal 
küszködő, és évről évre növekvő adósságot ma-
ga előtt görgető kisönkormányzatok esetében 
is. Az idő sürget, mivel decemberben lejárnak 
a likvid hitelek, amelyek megújítása nélkül az 
önkormányzatok jelentős része januárban még 
bért sem tud majd fizetni. 

Javaslatok a kormányzat számára
(bizonyos elemeiben egyes kereskedelmi  

bankok egyetértésével)
Gyors beavatkozást igénylő javaslatok

– A likvid hitelek lejárata ne naptári évhez 
legyen kötve. Ennek engedélyezése létkérdés 
lesz, mert ez év decemberében jelentős állo-
mány fog lejárni, aminek a visszafizetéséhez 
az önkormányzatoknak nincs meg a saját be-
vételi forrásuk. 

 – A svájci frank alapú hitelek euró alapú 
konverziója. Ehhez kapcsolódóan a jogszabá-
lyi feltételek könnyítése, gyorsított eljárás le-
hetővé tétele.

– Reorganizációs tervek készítése, az új fi-
nanszírozási struktúra alapján.

– A kistelepüléseknél az átfogó konszolidá-
ció lehetőségének vizsgálata az igazságossági 
szempontok figyelembevételével.

Szerkesztette: Csiky Ildikó főszerkesztő

Hogyan tovább?

Eladósodott önkormányzatok
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége augusztus 28-án közös fórumot 
tartott a Magyar Bankszövetséggel. A fő téma az önkormányzatok adósságrendezé-
sének komplex kérdésköre volt. A Magyar Bankszövetség mellett a tanácskozáson 
részt vettek az önkormányzatok finanszírozásában érintett bankok, a TÖOSZ tiszt-
ségviselői és szakértői, valamint a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium és a Magyar Fejlesztési Bank képviselői. Az egyeztetés során az önkormányzati 
szövetség képviselői a kormányzat számára megfogalmazták javaslataikat. A fórum 
levezető elnöke Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke volt. 

   Néhány fontosabb tényszám:

– Az önkormányzatok adósságállomá-
nya 2003-2011 között 300 milliárd forint-
ról 1 300 milliárd forintra nőtt, de 2011-ben 
is mindössze 1 100 milliárd forintra csök-
kent vissza.

– A 2007 előtt szinte ismeretlen kötvé-
nyek értéke 2008 végére azonos mérté-
ket mutatott a hitelekével (650-650 milli-
árd forint).

– Az adósság mértéke 2007 és 2011 kö-
zepe között svájci frankban számolva nem 
növekedett, miközben forintban továb-
bi 30 százalékot emelkedett a kötvényál-
lomány értéke.

– 2006 és 2010 között az önkormányza-
tok bevételei 4,2 százalékkal növekedtek, 
miközben az infláció 30 százalékkal növel-
te az árakat. 

– 2010-ben a községi önkormányzatok 
költségvetési deficitje (hitelek nélkül) 16 
százalékkal volt magasabb, mint az éves 
saját bevételeik.

9www.toosz.hu

Helyzetkép

harmadik  negyedév | ÖNkormányzat



1 000

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

-1 000

M
ill

iá
rd

 F
or

in
t

19
89

04

19
91

02

09
92

04

19
94

02

19
95

04

19
97

02

19
98

04

20
00

02

20
01

04

20
03

02

20
04

04

20
06

02

20
07

04

20
09

02

20
10

04

Nettó
pénzügyi
vagyon  

Korrigált 
pénzügyi
vagyon*

-100

100

300

500

700

900

1 100

1 300

19
89

04

19
91

01

19
92

02

19
93

03

19
94

04

19
96

01

19
97

02

19
98

03

19
99

04

20
01

01

20
02

02

20
03

03

20
04

04

20
06

01

20
07

02

20
08

03

20
09

04

20
11

01
Hitelek 

Nem
részvény
értékpapírok

Hosszú
lejáratú
hitelek 

Rövid
lejáratú
hitelek 

Hitelek+nem
részvény
értékpapírok

M
ill

iá
rd

 F
or

in
t

2 ábra: Önkormányzati adósság és annak összetétele 1989–2012

Adósságállomány 

1.  Az önkormányzati eladósodás 2002-ben 
kezdődik meg

2.  2007-ig döntően hitelfelvétel áll mögötte

3.  A kötvény kibocsátások meghatározó  
része 2007. 2. negyedéve  
és 2010. 1. negyedéve közé esik

4.  Az eladósodás mind a hitelek, mind  
a kötvények esetében a hosszabb távú 
források beszerzését jelentette

5.  A likvid hitelek mértéke is növekedett, de 
arányuk, mértékük az összadóssághoz 
mérten elenyésző

Pénzügyi vagyon

1.  A pénzügyi vagyon értéke 2001-től kezd 
nominálisan is csökkenni

2.  Drasztikus romlás 2009-10 között

3.  2012-es javulás valószínűleg a megyei  
önkormányzatok konszolidációjának 
eredménye

1 ábra: Önkormányzatok  pénzügyi  vagyona 1989–2012

* Korrigált pénzügyi vagyon: a Vigvári András által kidolgozott eljárás szerint „az egyéb részvények és részesedésekben  
    megtestesülő eszközök nélkül” Forrás: MNB
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– 30 milliárd forintos visszatérítendő alap 
létrehozása a legnehezebb helyzetű önkor-
mányzatok pénzügyi helyzetének stabilitásá-
ra, az egyedi sajátosságok kezelésére. 

Hosszabb távú megoldások
– Az önkormányzati vagyongazdálkodási 

struktúra átalakítása, a vagyonkezelés rend-
szerének korszerűsítése.

– Az energiahatékonyságot növelő beruhá-
zások, fejlesztések kormányzati vezénylése.

– Valamennyi szereplő számára szolgálta-
tást nyújtó havi szintű pénzügyi minősítő és 
monitoring feltételeinek megteremtése.

– Átlátható és korszerű számviteli rend-
szer bevezetése. 

Vélemények
A tárgyalás végén a felek rövid- és hosszabb tá-
vú megoldási javaslatokat fogalmaztak meg. A 
megfigyelői szerepben jelen lévő kormányzati 
képviselők jelezték, hogy a kezdeményezéseket 
érdeklődéssel fogadják. Az egyik kereskedelmi 
bank képviselője ismertetett egy olyan elgon-
dolást, amely – kormányzati tehervállalás mel-
lett – a legsürgetőbb kérdéseket rendezné. A 
javaslatot a bankok csak bankszövetségi egyet-
értés után terjesztenék a kormányzat elé.

A TÖOSZ kéri a kormányzatot, hogy fontolja 
meg a javaslatait, folytasson szakmai egyezte-
tést az érintett felekkel, és tegye meg mielőbb 
a szükséges intézkedéseket az önkormányza-
tok működőképessége érdekében.

Az önkormányzatok attól tartanak, hogy 
a bankok a meglévő hiteleket ugyan nem 
számolják föl, de újabb pénzeszközöket már 
nem bocsátanak rendelkezésükre; ha pedig 
nem lesz pénz, jövő januárban a hazai ön-
kormányzati rendszer megbénul.

Schmidt Jenő hangsúlyozta: a megoldás az Or-
szággyűlés kezében van. Ugyanis a jelenlegi 

szabályozás a stabilizációs törvényben csak azt 
teszi lehetővé, hogy az önkormányzatok nap-
tári évre vegyenek fel folyószámlahitelt, illetve 
törlesszenek, de a települések általában nem 
tudják az év végéig visszafizetni a hiteleiket. 

A TÖOSZ elnöke szerint az lehet a megol-
dás – a rövid távú hiteleknél –, hogy a parla-
ment megváltoztatja a jelenlegi, naptári év-
hez kötött finanszírozási korlátozást, és az 
éven belüli, illetve a következő évre átnyúló 
hitelfelvételt is lehetővé teszi az önkormány-
zatoknak. Schmidt Jenő kifejtette: a települé-
seknek eddig azért volt szükségük folyószám-
lahitelekre, mert azzal előlegezték meg azokat 
a kiadásokat, amelyekhez csak később kapják 
meg a forrást, például adók formájában szep-
temberben. „A villanyszámlát akkor is kell fi-
zetni, amikor az embernek nincs pénze” – ér-
zékeltette a helyzetet. 

Emlékeztetett arra, hogy a hitelek nagy ré-
szét azért vették fel az önkormányzatok, mert 
a szocialista kormányzás alatt az államnak 
nem volt pénze, ezért a problémát „letolták” 
egy szinttel lejjebb. A TÖOSZ elnöke szerint 
mindez az új rendszerben, januártól már nem 
okozhat problémát, mert az önkormányzatok 
jövőre már nem tervezhetnek a költségveté-
sükben működési hiányt. Közölte, azt is java-
solják, hogy minden évben „kifutó rendszer-
ben” csökkenteni lehessen az önkormányzatok 
hitelállományát.

A TÖOSZ az önkormányzatok hosszú lejára-
tú hiteleivel kapcsolatban azt javasolja, hogy – 
a más devizanemben fennálló hiteleket – még 
az idén konvertálják euróba, ezzel csökkenhet 
a települések kockázati kitettsége. Schmidt Je-
nő végül hangsúlyozta: nagy szükség lenne a 
30 milliárd forintos keret létrehozására a jö-
vő évi állami költségvetésben az átmenetileg 
bajba került önkormányzatoknak, visszatérí-
tendő támogatásként.
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Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok 
napjává 2000-ben nyilvánította szeptember 
30-át, annak emlékére, hogy 10 évvel koráb-
ban ezen a napon tartották a tanácsrendszert 
követő első szabad önkormányzati válasz-
tások első fordulóját. Az elmúlt időszakban 
többféle módon történt a megemlékezés erről 
a jeles napról, miközben voltak évek, amikor 
a központi kormányzat nem szervezett ün-
nepséget, és voltak olyanok is, amikor szak-
mai konferenciával egybekötve került sor a 
megemlékezésre. Ugyanakkor arra is van pél-

da szép számmal, hogy egy-egy megyében, 
kistérségben, illetve településen ünneplik a 
helyi demokrácia letéteményesét, a helyi ön-
kormányzatot. Így például ebben az évben az 
önkormányzati nap alkalmából Tapolca és 
környéke kistérségéért kitüntetésben része-
sült Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármes-
tere, a TÖOSZ oktatási tanácsnoka. Minden 
év sajátosságokkal rendelkezik és fontos üze-
net, hogy miképpen viszonyul ehhez az ünne-
pi naphoz a mindenkori kormányzat.

Előzetes jelzés alapján az országos önkor-
mányzati szövetségek elnökei értesülhet-
tek róla, hogy idén a Belügyminisztériumba 
várják a szövetségek elnökeit a megemléke-
zésre. Arról viszont nem volt tudomásunk, 
hogy mennyiben lesz ez az esemény ünnep, 
és miképpen lehet felhasználni a párbeszéd 
fórumaként.

Mint várható volt, és a rendezvény során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a BM most az ün-
nepi alkalmat nem kívánja széles körben vi-
tára nyitottá tenni. 

A rövid helyi önkormányzati napi esemé-
nyen elsőként a miniszter távollétében Tállai 
András, a Belügyminisztérium önkormány-
zati államtitkára mondott beszédet.

Az önkormányzati államtitkár  beszédé-
ben alapvető nemzeti ügynek nevezte a he-
lyi közhatalom gyakorlását. Az államtitkár az 
önkormányzati rendszer megújításával ösz-
szefüggésben a települések életminőségének 

javítását, a lakosság biztonságának erősítését, 
az elérhető legmagasabb szintű közszolgálta-
tások biztosítását, a lakosság közösségi formá-
lását, valamint a jövő nemzedékek védelmét 
emelte ki, hozzátéve, hogy ezek hozzájárul-
nak a nemzet felemelkedéséhez. 

Kitért arra is: az önkormányzati törvénnyel 
összefüggésben alapelv volt, hogy mindenütt 
legyen választott polgármester és képvise-
lő-testület. Mint mondta, emellett szükséges 
volt az államigazgatási feladatok átstrukturá-
lása, amelyben az állami szerveknek nagyobb 
szerepet kell vállalniuk. Az államtitkár utalt a 
területi államigazgatás átalakítására, a járá-
sok felállítására is. Elmondta, hogy az eddig 
önkormányzati fenntartású oktatási és egész-
ségügyi feladatok állami szintre emelésének 
célja, hogy Magyarország bármelyik települé-
sén élő polgár az elérhető legmagasabb szin-
ten férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz.

Önkormányzatok napja
1990-ben, huszonkettő esztendővel ezelőtt – a politikai rendszerváltozás mintegy befejező aktusaként – szeptember 
utolsó napján tartották a tanácsrendszert követő szabad önkormányzati választások első fordulóját. Az Országgyű-
lés szeptember 30-át tíz esztendővel később, 2000-ben nyilvánította a helyi önkormányzatok napjává, amely azóta 
a helyi demokrácia ünnepnapja.
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TÖOSZ-hírek



 Tállai András elismerését és köszönetét 
fejezte ki az önkormányzatok vezetőinek a 
végzett munkájukért.

Az államtitkári beszédet követő zenei prog-
ram után, az önkormányzati szövetségek kö-
zül egyedüliként Schmidt Jenőt, a TÖOSZ 
elnökét kérték fel ünnepi beszéd megtartá-
sára. A TÖOSZ képviseletében a rendezvé-
nyen részt vett még Dietz Ferenc társelnök, 
Szentendre polgármestere, Kerekes Miklós 
társelnök, Ajak polgármestere, Pap Tibor, a 
Felügyelő Bizottság elnöke, Dévaványa pol-
gármestere, valamint Zongor Gábor, a szö-
vetség főtitkára.

A TÖOSZ elnöke folytatta az államtitkár 
elismerő szavait, miközben kiemelte, hogy az 
ország működőképességének meghatározó 
területe az önkormányzati szféra. A polgár-
mesterek, önkormányzati vezetők helytállása 
nélkül a közszolgáltatások sokasága nem len-
ne biztosított a jelenlegi színvonalon.  

Miközben hangsúlyozta, hogy a megkez-
dett átalakítás szükséges és elkerülhetetlen, 

amelyekre vonatkozóan megszülettek ugyan 
a törvényi keretek, többek között az új típu-
sú feladatfinanszírozás belső tartalma, meg-
jegyezte: a megvalósítási módja még nem is-
mert, ezért kíváncsian várják, hogy hogyan 
fog működni ez a rendszer.  

A szövetség elnöke kiemelte, hogy a felgyor-
sult  világ a parlamentben nagyon gyors dön-
téseket kíván, ezért nem tudtak sokat segíteni 
a rendszer kialakításában, továbbá hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzati szektor nem 

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

ellensége senkinek, és a polgármesterek akkor 
lesznek sikeresek, ha a döntéshozók és maga 
a kormány is sikeres. A megfelelően előkészí-
tett párbeszéd sokat segíthetne az átalakítás 
sikeressé tételében.

Schmidt Jenő zárógondolatként megjegyez-
te, hogy van egy álma, mely szerint Magyar-
ország miniszterelnöke egy hasonló ünnepé-
lyes alkalommal  köszönetet mondana  a 3177 
település polgármesterének munkájáért, akik 
a vállukon viszik és vitték az országot. 

Az ünnepség zárásaként a végzett mun-
kájáért, Helyi Önkormányzatokért Mi-
niszteri díjat kapott Módos Imre, Bihar-
torda község 2010-ben megválasztott 
polgármestere, valamint a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége, amelynek az elis-
merését Kósa Lajos, a szövetség elnö-
ke, Debrecen polgármestere vette át 
Tállai Andrástól.

TÖOSZ-hírek
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A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja2011

A győztes tizenegy
2011-ben negyedik alkalommal hirdette meg a Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gya-
korlatok Programját a TÖOSZ az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésé-
vel. Megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Belügyminisz-
térium. A három kategória tizenegy legjobb gyakorlatát mutatjuk be.

A program célja a legjobb önkormányzati 
gyakorlatok feltérképezése és megismerte-
tése az ország más önkormányzataival. Az 
új és innovatív helyi megoldások, illetőleg az 
ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok 
tudásának és tapasztalatának terjesztése a 
hasonló problémával küszködő önkormány-
zatok körében jobb közszolgáltatásokat s a te-
lepülésvezetésben magasabb színvonalú tel-
jesítményt eredményezhet. 

A pályázat benyújtásával az önkormányzat 
vállalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerző-
dés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más 
önkormányzatokkal megismerteti. A nyer-
tesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fon-
tosabb információkat nyílt napok, szakmai 
konferenciák, tanulmányutak, internetes be-
mutatkozás keretében adják át. A program a 
nyertes önkormányzatok képviselőinek mind-
ehhez felkészítő képzést kínál.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Programját Magyarországon a TÖOSZ fel-
ügyelete mellett az Irányító Bizottság fejlesz-
ti ki és vezeti. Tagjait a TÖOSZ, a Magyar 
Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége, a Belügyminisztérium és az Eu-
rópa Tanács Helyi és Regionális Demokrá-
cia Szakértői Központja delegálja. Munkáju-
kat az Európa Tanács szakértője és a TÖOSZ 
által kinevezett projektmenedzser segíti. Az 
Irányító Bizottság egyszerű többséggel dönt 
valamennyi felmerülő kérdésben. A Szak-

értői Csoport önkormányzati gyakorlattal 
rendelkező szakembereit az Irányító Bizott-
ság delegálja. A csoport feladata a beérkezett 
pályázatok értékelése és a díjazásra érdemes 
gyakorlatokra vonatkozó javaslattétel az Irá-
nyító Bizottságnak. 

Pályázati témák
1.  Amikor nem a pénz a meghatározó  

– ötletekkel, összefogással  
településünkért
Pályázni lehetett minden olyan, az önkor-

mányzatok hatáskörébe tartozó feladat innova-
tív, újszerű megoldási módozatának leírásával, 
amely nem vagy csekély anyagi hozzájárulást 
igényelt az önkormányzat részéről, sokkal in-
kább pl. társadalmi felelősségvállalás, önkén-
tesség áll mögötte. A jó gyakorlat innovatív, 
fenntartható, hasznos, hatásos, jogszerű… stb. 
és mások által is átvehető. Lehetett pályázni 
komplex programmal, ám olyannal is, amely 
része valamely nagyobb programnak.

2.  Legjobb testvérvárosi találkozó
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért 

programjának ebben a közkedvelt pályázati 
formájában a magyar települések nagy szám-
ban vesznek részt. A testvérvárosi találkozók 
célja, hogy a résztvevő települések lakosai sze-
mélyesen találkozzanak, és az önkormány-
zati együttműködés mellett erős informális, 
baráti kapcsolatok is kialakuljanak az embe-

rek között, megismerjék egymás kultúráját, 
szokásait, hagyományait. Az ilyen nemzet-
közi találkozókon lehetőség van szakmai ta-
pasztalatcserére, társadalmi kérdések meg-
vitatására, gazdasági, turisztikai, kulturális 
együttműködések elmélyítésére is. 

3.  Vizek Varázsa, avagy  
Varázslatos Vizes Világ
Magyarország EU-elnöksége idején fogad-

ták el a tagországok a Duna Régió Stratégiát, 
ezzel ráirányították a figyelmet a Dunára, Eu-
rópa legjelentősebb folyójára. Itt azután renge-
teg olyan ötlet, javaslat, terv született, amely 
más „vizes helyen” is hasznosítható.

Olyan gyakorlattal lehetett pályázni, amely-
nek legalább a kezdeményezésében az ön-
kormányzat vezető szerepet vállalt, és cél-
ja a környezet- és a természetvédelem, a víz 
szeretetére nevelés, a vizes élőhelyek megőr-
zése, hasznosítása, a vízen, vagy víz mellett 
a szabadban végzett sport- és rekreációs tevé-
kenység, a tiszta, egészséges, jó levegőjű kör-
nyezetben létrehozott parkok, emlékhelyek, 
gyalogtúra- és kerékpárútvonalak, kikötők, 
tanösvények létrehozása volt.

A program november nyolcadikán szak-
mai konferenciával és a díjak átadásával zá-
rul, ahol szélesebb szakmai közönség előtt 
rendezik a prezentációs döntőt – kigészülve 
az év közben meghirdetett közfoglalkoztatá-
si jó gyakorlatokkal.
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A győztes tizenegy
1. Amikor nem a pénz  

a meghatározó – ötletekkel, össze- 
fogással településünkért

ALSóMOCSOLÁd  
„Tipegő” demokrácia

Polgármester: 
Dicső László

Alsómocsolád 372 lelket 
számláló község Baranya 
megyében, a Hegyhát táj-
egységben. A zsáktele-
pülés Mágocsról közelíthető meg, valamint 
a Bátaszék–Dombóvár vasútvonalon. A köz-
ség összközműves, szennyvizét saját szenny-
víz tisztítómű kezeli. Távközlési és informa-
tikai kapcsolatai korszerűek, minden igényt 
kielégítenek. Településszerkezete fésűs el-
rendezésű, családi házas beépítettségű. In-
tézményei: Faluház, Őszi Fény Idősek Ott-
hona, Konferencia Központ. 

Demokratikus Alsómocsoládi  
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat – 
a demokrácia alapja
Településünk legnagyobb problémája a fo-
lyamatosan csökkenő lakosságlélekszám, az 
itt élők elöregedése, valamint a fiatalok el-
vándorlása a jobb megélhetés reményében. 
Irányelvünk, hogy a gyermek- és ifjúsági kor-
osztály a település életképességének funda-
mentuma, rájuk alapozva kell megtervez-
nünk jövőnket. 

Az önkormányzat támogatja a gyermek- és 
ifjúsági önkormányzat munkáját, együttmű-

ködik a kistérségi ifjúsági referenssel, vala-
mint a megyei és országos ifjúsági szerveze-
tekkel. LEADER-programok keretében olyan 
projektek megvalósításában működött köz-
re, melyek hosszú távon hozzájárultak a tér-
ség fiataljainak fejlődéséhez. 

Speciális lakástámogatási rendszert dolgo-
zott ki, az „Alsómocsoládi gyakornok” prog-
rammal pedig lehetőséget teremtett a fiata-
loknak, hogy helyben, saját képességeiknek 
megfelelő munkát végezzenek a nyári szünet-
ben. Kiemelt figyelmet szenteltünk a hátrányos 
helyzetű gyermekeknek, hisz az ő szocializá-
ciójuk sokkal hiányosabb, kevésbé nyitottak, 
közösségi aktivitásuk is gyengébb.

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat (DAGYIÖK) 
1996-ban alakult az önkormányzat támogatá-
sával. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
a fiatalok „tipegve”, már kisgyermekként meg-
ismerkedjenek a felnőttkorban rájuk váró de-
mokratikus társadalom szabályaival. 

Kétévente titkos szavazással a 10–25 éves 
korosztály tagjai két képviselőt és egy pol-
gármestert választanak maguk közül, akik 
a DAGYIÖK alapszabálya szerint testületi 
üléseken vesznek részt, éves munkaterv és 
költségvetés szerint működnek és progra-
mokat szerveznek. 

A választást megelőzően a választási mun-
kacsoport elkészíti a 10–25 éves korosztály 
választói nyilvántartását. Aki kedvet érez 
magában arra, hogy induljon a választá-
son, és a testületben tisztséget töltsön be, 
annak öt jelölőcédulát kell összegyűjtenie. 
Szavazni kizárólag személyesen, az előre 
kijelölt helyszínen és a megjelölt időpont-
ban lehet.

A gyermek- és ifjúsági önkormányzat ha-
tékony működésének záloga a felnőttek tá-
mogatása, valamint a korosztály aktivitása. 

A gyakorlat menedzsmentjét az önkormány-
zat önmaga, 1997-től a Teleház (valamint az 
azt fenntartó „Mocsolád-Civilház” Nonprofit 
Kft.) segítségével látta és látja el. A gyakor-
lat során önkormányzatunk minden rendel-
kezésre álló eszközét alkalmazta a fiatalok, 
a civil szervezetek, a szakemberek bevoná-
sára és tájékoztatására: szórólapok, plakátok, 
hírlevél (kéthetente megjelenő, ingyenes ki-
advány), Közös Út havilap, honlap, fórumok, 
konferenciák, személyes megszólítás.

A gyakorlatot bemutattuk a hozzánk ta-
nulmányi útra érkező önkormányzatoknak, 
melyen maga az ifjúsági polgármester tájé-
koztatja a vendégeket. A nálunk megszerzett 
tapasztalatokra alapozva több településen 
(Pécsvárad: Pécsváradi Ifjúsági Önkormány-
zat, Balatonboglár: Kistérségi Összefogás 
Ifjúsági Kerekasztal Egyesület, Sásd: Sás-
di Kistérségi Ifjúsági Programszervező Ke-
rekasztal Egyesület) saját ifjúsági szerveze-
tet hoztak létre. 

A gyakorlat megvalósítása elsődlegesen 
nem a források mennyiségétől függött. A Bel-
ügyminisztériumtól 1996-ban elnyert támo-
gatásból létrehoztuk a gyermek- és ifjúsági 
önkormányzatot, melynek működéséhez és 
fenntartásához önkormányzatunk mellett 
az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet 
is hozzájárult. 

A gyakorlat infrastrukturális igényét kez-
detben a Teleház biztosította, az itteni szá-
mítógép-teremben gyűltek össze a fiatalok 
közös játékra, beszélgetésre. A Faluházban 
külön irodát tartottunk fent a gyermek- és 
ifjúsági önkormányzat számára, 2009 óta 
pedig saját klubhelyiség áll a fiatalok ren-
delkezésére. 

A gyakorlat végrehajtása során megszer-
zett tapasztalatainkat szívesen tesszük köz-
kinccsé.  
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és a segítők munkáját az önkormányzat koor-
dinálta. A szabadtéri színpad és a fedett „ki-
ülő” faanyagát a könyvtári normatívából vet-
ték, a cserép adomány volt. Egy hónap alatt 
készült el társadalmi munkában. Betlehemet 
építettünk a karácsonyvárás meghittebbé té-
teléhez, elkészítéséhez a partnerek egy része 
a munkájával járult hozzá, mások meg fa-
anyaggal, cseréppel, ötletekkel.

A kápolnát 2009 tavaszán kezdtük el épí-
teni közmunkások bevonásával és augusztus 
20-án már ott tartottuk a szentmisét. Az épít-
kezést 2011 májusában fejeztük be, a faanyag 
egy része ajándék volt. A kápolnát nem csak 
a búcsú napján látogatják a helyiek, az asszo-
nyok minden vasárnap ott imádkoznak. Min-
den hónapban van egy vasárnapi mise, és 2011 
adventjét is ott ünnepeltük. Az önkormány-
zat adta a teát és a forralt bort (gondoltunk 
a cukorbetegekre is), a süteményt pedig a la-
kosok hozták. Az ember nagyságú Betlehe-
met mindenki megcsodálja.

A játszóteret a falu aprónépe használja, és 
mivel kerítés választja el az úttól, a szülők is 
nyugodtak a gyermekek biztonságát tekint-
ve. A fedett szabadtéri színpad és kiülő rész 
sem csak a falunapra korlátozódik. Az iskolák, 
családok is kijöhetnek pihenni, bográcsozni. 
A szabadidő jó hangulatú eltöltéséhez min-
den adott, a különböző érdeklődésű, igényű 
emberek tudnak hol találkozni.

Mivel a falunak mindössze 200 lakója van 
(70 háztartás), ezért személyesen beszéltünk 
velük, fórumot hívtunk össze. Minden kép-
viselőnek „volt egy utcája”. Mindenkit meg-
kérdeztünk, ami persze gondokat is okozott, 
mert ki-ki a saját elképzelését szerette vol-
na megvalósítani. Nehéz volt kompromisz-
szumra jutni.

Eredményeinket a médián keresztül (tv, 
újság) népszerűsítettük, és akik részt vettek 

benne (pénzzel, munkával, adománnyal) na-
gyon büszkék rá. A többi település lakói is el-
ismeréssel szólnak a közösségi összefogással 
elért eredményekről. Ezek az eredmények a he-
lyi emberek akarata, segítsége nélkül nem jö-
hettek volna létre.

Szívesen látunk mindenkit a teleépülésün-
kön, hogy megmutassuk, mit sikerült létre-
hoznunk, és szívesen megosztjuk tapaszta-
latainkat.

KUNSZIGET  
Partnerség a közjóért

Polgármester: 
Lendvai Ivánné

Kunsziget 1267 lelkes 
község Győrtől nyugatra 
található, a Mosoni-Du-
na és holtágai által köz-
rezárt szigeten. Ősidők óta lakott, fejlődé-
sét és fennmaradását a mindenkori lakosság 
föld-, munka- és vendégszeretete, valamint 
segítőkészsége biztosította. Épített és ter-
mészeti örökségben gazdag, hit- és hagyo-
mányvilágát példamutatóan őrzi. Európa 
hírű a Krisztus keresés hagyománya. Temp-
lomunk és a plébánia 1843-ban épült, Szent 
Antal tiszteletére fogadalmi kápolnát épí-
tettek elődeink. 1930-ban világhírű a zöld-
ségtermesztés községünkben. 1990-től a fa-
lu dinamikus fejlődésnek indult a lakosság, 
a vállalkozók, a civil szervezetek összefogá-
sával. Fontossá vált a magunkról való tevé-
keny gondoskodás.

Civilekkel közösen egy erős közösségért 
– Falunkért
Kunsziget Község Képviselő-testülete 2008 
óta hirdeti meg pályázati rendszerben költ-
ségvetésének terhére a civil szervezetek tá-

KISréCSE  
A helyiek akaratából

Polgármester: 
Tóth Lúcia Krisztina

Kisrécse 200 lakosú kis 
falu Dél-Zala jellegzetes 
dombvidékén, Nagykani-
zsa és Zalakaros között. 
A változatos tájon az utcák néha völgyben, 
néha dombon kanyarognak. Az idegenfor-
galomban betöltött szerepe miatt egyre bő-
vül a faluba látogatók száma, különösen a lo-
vas és falusi turizmus szerelmesei kedvelik. 
Híres a félévente megrendezett nemzetközi 
alkotótábor a Művészeti Akadémián és az 
Czinki Nosztalgia Parasztudvar a faluhoz 
tartozó Kendlimajorban. Sok vendéget vonz 
minden év augusztusában a népszerű „Ló-
kötő Fesztivál”. 

Közadakozás, társadalmi munka  
a falu megújításáért
A faluban sok az idős ember és magas a mun-
kanélküliek száma, a legnagyobb munkaadó a 
településen az önkormányzat. Problémát je-
lentett, hogy nem volt semmi lehetőség a kö-
zösségi élet megteremtésére. A gyerekeknek 
nem volt játszóterük. Rossz állapotban volt 
a kultúrház, ahol a felnőttek találkozhattak 
volna. Templom, kápolna meg egyáltalán nem 
volt a faluban. 

A lakosság összefogását, a közösségi élet 
megteremtését tűzte ki célul az önkormány-
zat, amikor magánszemélyekkel összefogva 
közadakozást, gyűjtéseket, felajánlásokat kez-
deményezett, társadalmi munkákat szerve-
zett és vezényelt le. 

A játszótér megtervezése, a faanyag be-
szerzése, a festék megvétele szinte egy-két 
hét alatt megtörtént. A közcélú munkások 
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mogatását. Számuk községünkben 12, tag-
létszámuk 650 fő, a lakosság 50 százaléka.  
A cél: magas szintű szolgáltatások biztosítása 
a civil szervezetek, az önkormányzat, a falu 
közösségének együttes munkája révén. Ezzel 
segítve a település fejlődését, az épített- és 
természeti értékek védelmét, a kulturális-, 
a sporttevékenységek, a szabadidő tartalmas 
eltöltésének biztosítását.

Az önkormányzat és a civil szervezetek 
kapcsolata évtizedek óta jó. Az önkormány-
zat hosszú időn át kisebb összeggel támogat-
ta az egyesületeket, amelyhez nem kapcsolt 
konkrét elképzelést, nem határozott meg célt,  
így a várt eredmény elmaradt. A közös be-
szélgetések azonban rámutattak arra, hogy 
sokkal több értékkel, erővel rendelkeznek, 
amivel tudnák egymást és a falut segíteni, 
és részben megoldaná a saját és a település 
problémáját is. 

A képviselő-testület 2008-ban döntött ar-
ról, hogy partnerként hívja a civil szerveze-
teket a „Köz-Jó” megteremtése érdekében, 
és tevékenységüket pályázati úton támogat-
ja. (Pl. beszélgetések, segítségkérés, tanács-
adás, jól működő egyesületek munkájának 
bemutatása, fesztiválok, programok szer-
vezése: Mozdulj az egészségedért, Kunszi-
get, Egy iskola – Egy polgárőr nap.) Ezekre 
a célokra az önkormányzat évi költségveté-
sének 5 százalékát szánja. Egyetlen feltétel, 
hogy a tevékenység egyezzen az alapító ok-
iratban megfogalmazott célokkal, szolgálja 
a falu, a lakosság érdekét, segítse a közössé-
gek kialakulását.

Bevezetését fórumok előzték meg, ahol az 
egyesületi vezetők elmondták elképzeléseiket. 
Már az első alkalommal kitűnt kreativitásuk, 
az egymás tevékenységéhez kapcsolódó pon-
tok nyilvánvalóvá váltak, az erők összeadód-
tak, látszott, az eredmény kiváló is lehet. 

A tevékenységet az önkormányzat mene-
dzselte, melyet lépésről lépésre megbeszéltük 
a civil szervezetekkel, figyelembe vettük véle-
ményüket. Az eltérő összegű támogatás kezdet-
ben problémákat jelentett, később ezt rendezte 
a hozzáadott emberi érték. Gondot okozott az 
is, hogy a saját egyesületi tevékenységüket te-
kintették kizárólagosnak, kevésbé vettek részt 
más egyesület életében, munkájukat nem jel-
lemezte a komplexitás. Ezen sikerült javítani 
fórumok segítségével. Törekszünk az egyesü-
letek önállóságának megtartására.

Lassan kialakult a közvetlen párbeszéd,  
a problémák csökkentek, megoldásukra a kö-
zösségek adtak lehetőséget, megjelent az ön-
kéntes munka, az egymásért érzett felelősség-
vállalás. Nőtt a bizalom, erősödött a pozitív 
értékrend. Hatása kiterjedt a falu teljes lakos-
ságára, sőt túlnőtt a falu határain – régiós és 
térségi kapcsolatok kialakulásával a közös te-
vékenységek során. A Kunszigeti Hírmondó, 
illetve a község honlapja folyamatosan be-
mutatja a tevékenységet, a civil szervezetek, 
az önkormányzat, az intézmények a vállalko-
zások kapcsolatát. A csökkenő anyagi forrá-
sok ellenére jelentős eredményeket értünk el. 
Jelmondatunk: A pénz nem minden, ha nincs 
hozzá lélek, emberi erő, akkor semmivé válik. 
Évente 7-8 millió forintot fordítunk a prog-
ramokra, az önkormányzat saját költségve-
tése terhére. A Kunszigetért Közalapítvány 
az ÚMVP (Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program) – Szakrális Közösségi Kulturális 
Tér kialakítása és a Plébánia külső felújítása 
elnevezésű programokat támogatta, a Kun-
sziget Község Polgárőrsége az ÚMVP – He-
lyi piac kialakítása, helyi termékek árusítá-
sa című projekt megvalósításával segítette 
községünk fejlődését.

A jó gyakorlatot folytatjuk, mert szükség 
van rá.

MÁTrAVErEBéLY  
Kevésből a maximumot

Polgármester:
Seres Mária

A 2100 lakosú Árpád- 
kori település Nógrád 
megyében, a Cserhát és 
a Mátra találkozásánál, a 
Zagyva partján fekszik. Mátraverebély kicsi-
ben olyan, mint az ország: gyönyörű fekvésű, 
környezeti adottságai rendkívül szerencsé-
sek, de kihasználatlanok, és emellett egyre 
több problémával kell szembesülni. Az egy-
kor biztos megélhetést adó bánya 22 éve be-
zárt, a munkahelyek megszűntek. Az aktív 
korú és munkaképes személyek kétharmada 
munkanélküli. A cigány lakosság aránya kö-
rülbelül 40 százalék. 

Csodák földje
Amit Mátraverebélyben tapasztaltunk, nem 
egyedi jelenség. Nincs munkahely, és az em-
berek beletörődtek ebbe az állapotba. A la-
kosság többségéből hiányzik az önbecsülés, 
önbizalom, és ami a legfontosabb: az össze-
tartozás érzése. Ezt kell nekik visszaadni, 
és a kiszolgáltatottság érzése helyett fel kell 
bennük éleszteni az önfenntartás ösztönét.

A mátraverebélyi önkormányzat a sokat 
kritizált közfoglalkoztatási rendszerre nem 
úgy tekintett, mint kötelező, „nemszeretem” 
feladatra, hanem megpróbáltuk kihozni be-
lőle a maximumot. Az egyéni képességek és 
beállítottság felmérése, elméleti és gyakorla-
ti oktatás, munkamorál-javítás, közösségépí-
tés, szemléletformálás – ez mind része a mi 
közfoglalkoztatásunknak. Az értékteremtő 
közfoglalkoztatás megvalósítását a polgár-
mester kezdeményezte, és ebben a képvise-
lő-testület is támogatta.
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2011 folyamán a közfoglalkoztatásban 
a szokásos tevékenységek mellé sok új dol-
got be tudtunk hozni: kertépítés, gyógynö-
vényismeret és -feldolgozás, gazdálkodási 
alapismeretek, lekvárfőzés, hímzés, kosárfo-
nás, különféle díszek és kompozíciók készíté-
se erdőben gyűjtött termésekből, dísztárgyak 
faragása. A programot helyileg szervezett el-
méleti és gyakorlati vizsgával zártuk. 

Ezen kívül elindult egy energetikai szem-
léletformálás is. A nap- és szélenergia segít-
ségével szeretnénk segíteni a gazdálkodó te-
vékenységünket – mégpedig úgy, hogy ezeket 
az eszközöket a közfoglalkoztatottak bevo-
násával mi magunk barkácsoljuk össze.

Partnereink: a Nyikom Egyesület, mely 
az oktatásban, irányításban segít önkén-
tes munkával, a Nógrád Megyei Cigány Ki-
sebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsé-
ge irányításával működő helyi Tanoda, mely 
a személyiségfejlesztő csoportfoglalkozáso-
kat tartja – ingyenesen.

A programok az embereknek az első pil-
lanattól nagyon tetszettek. Szívesen tanul-
tak, szorgalmasan készítették a házi felada-
tokat, a passzív állapotból kibillenve egyre 
több ötletet adtak. Néhány hónap alatt el-
értük, hogy Mátraverebélyben közmunkás-
nak lenni nem volt szégyen, sokkal inkább 
irigyelt státusz. 

Az indulást 2011 márciusára datálhatjuk, 
amikor sikerült egy asztalhoz ültetni azo-
kat, akiknek lehetősége van a község hely-
zetének javítására. A konferenciát Tettekkel 
az esélyteremtésért1 címmel rendeztük. Ter-
mészetesen a lakosság is részt vett a rendez-
vényen – az érdeklődők megtöltötték a tor-
nacsarnokot. A lakosságot a Mátraverebélyi 

Híreken keresztül tudjuk tájékoztatni, illet-
ve a közmeghallgatások alkalmával.

2011 novemberében a TÖOSZ együtt-
működésével szerveztünk egy konferenci-
át: A közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek 
és buktatók címmel. Ötven vendég érkezett. 
A rendezvény lebonyolításában a közfoglal-
koztatottaké volt főszerep.

A TV2 Napló műsora Csodafalu címmel 
készített egy anyagot arról, hogy mi min-
dent valósítottunk meg a közfoglalkozta-
tásban.2 A pásztói Vár TV folyamatosan do-
kumentálja a történéseinket. Megörökítette 
a gazdálkodás alapjainak letételét, az okta-
tást, a tanúsítványátadást, a kosárfonást, 
lekvárfőzést stb. A filmek a youtube-ra is 
felkerültek.3 A megyei sajtó, a Nógrád Me-
gyei Hírlapot is folyamatosan tájékoztattuk 
– így terjedelmes cikk készült pl. a közfog-
lalkoztatásunk rendszeréről, a tanúsítvány 
osztásról is.

A programot a közfoglalkoztatás rendsze-
rében végeztük, így az önkormányzat szá-
mára minimális kiadást jelentett – költség-
vetését jelentéktelen mértékben terhelte. 
Emberi erőforrás igény: irányító személy: 
két fő, oktató személy: két fő – közülük az 
egyik közfoglalkoztatottként.

A folytatás nem kérdés. Mint hátrányos 
térség, lehetőséget kaptunk a Start-program-
ba való bekapcsolódásra. Ennek óriási elő-
nye a normál közfoglalkoztatási rendszerrel 
szemben, hogy 100 százalékban támogat-
ja az állam, továbbá 8 órás munkavégzést 
biztosít, és a dologi kiadásokra is ad forrást 
(természetesen korlátozott mértékben). Öt 
témában adtunk be pályázatot, melyet a Bel-
ügyminisztérium támogatott.

2012-ben szeretnénk, ha a közfoglalkoz-
tatottak közül minél többen őstermelővé 
válnának, illetve megalapítunk egy szociá-
lis szövetkezetet, ami egy kisebb közösség 
önálló boldogulását eredményezné – ter-
mészetesen egyelőre önkormányzati védő-
ernyő alatt.

Szívesen tartunk nyílt napokat, hogy be-
mutassuk az itt folyó munkát. Több település, 
pl. Esztergom, Mátraderecske önkormány-
zata már jelezte, hogy szakmai tanulmány-
útra jönnének hozzánk.

MEGYEr 
élő múzeum

Polgármester: 
Pajer Kristóf

Megyer honfoglalás ko-
ri település, mely a tö-
rök időkben elpusztult. 
1939-ben 135 lakosa volt, 
1969-ben 120, ma az ország legkisebb települé-
se. Megyert – ahol többségben mindig szegény 
emberek éltek – a fejlesztések elkerülték, ezért 
az épületek megőrizték XIX. század végi és XX. 
század eleji stílusjegyeket. 2003-ban Miklósy-Si-
kes Csaba, a sümegi Múzeum igazgatója készí-
tett értékleltárt, ami alapján az önkormányzat 
2007-ben a legrosszabb állapotú házakat véde-
lem alá helyezte. Így 2008-ban már helyi véde-
lem alatt állt az ingatlanok 80 százaléka. 

Egy falu újraszületik
Megyer kiemelten hátrányos település, az utób-
bi évtizedekben az elnéptelenedés fenyegette 
– a trendet 2004-re sikerült megállítani –, az 
üres házak funkciójuk elvesztésével romlásnak 
indultak. Szerencse volt a szerencsétlenségé-
ben, hogy a települést elkerülte a ’70-es évek 
épületfejlesztési hulláma, így jellegében meg 

1. http://matraverebely.hu/2011/03/tettekkel-az-eselyter-
emtesert-konferencia-2011-marcius-22/ és http://matraver-
ebely.hu/category/rolunk-irtak/

2. http://tv2.hu/naplo/video/csodafalu-ahol-szobabiciklivel-
csiholnak-aramot
3. http://www.youtube.com/user/MatraverebelyiFilmek
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tudta őrizni régi hangulatát. Programunk cél-
ja a település gazdasági szereplőinek segítése, 
turisztikai beruházások megvalósítása érdeké-
ben. Ezért az ebben nem érdekelt csoportokat 
rá kellett ébreszteni, hogy valamilyen formá-
ban nekik is részt kell venni a folyamatban. 
A tőkével nem rendelkezők esetében az ön-
kormányzat csak a pályázat lehetőségét vette 
át, de elvárta az aktív részvételt. Így lehetett 
megoldani, hogy a szépen felújított vendéghá-
zak közé ékelődő rossz állapotú házak is meg-
szépüljenek, így a falu visszakapta a boldog 
békeidők hangulatát. A hosszú távú cél, hogy 
a beruházások fenntartása munkát adjon az 
ott élőknek.

2008-ban Megyer 59 további településsel 
részt vett az európai uniós társfinanszíro-
zással megvalósuló LEADER vidékfejlesztési 
programban. A 60 település vállalkozói, civil 
és önkormányzati összefogással összegyűjtöt-
te a területre vonatkozó fejlesztési elképzelé-
seket. Ez alapján vidékfejlesztési stratégiát ké-
szített, amelyre több mint 1,5 milliárd forintos 
támogatási forrást nyert. A fejlesztési irányvo-
nalak között jelentős szerepe van a turizmus-
fejlesztésnek, a helyi termékeknek, az épített 
és természeti értékek megőrzésének.

A faluban a projektek kezdeményezője 
Megyer Község Önkormányzata volt, mely 
az egyéni kis fejlesztési elképzeléseket fel-
karolva, komplex módon gondolkodott. Az 
egyes projekteket egymásra építve több pá-
lyázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. Ezek 
többsége a jó előkészítettségnek köszönhe-
tően támogatást nyert.  A fejlesztési elkép-
zelések megvalósításához a település eddig 
összesen 63 millió forint EU-s és nemzeti tá-
mogatást kapott, amelyhez további 27 millió 
önerőre volt szükség.

A helyi lakosokkal és az új tulajdonosok-
kal folytatott konzultációkat követően – hogy 

mely épület tartozzon a helyreállítandó kul-
turális jelentőségű helyszínek közé – közel 
húsz pályázati ötlet érkezett be. Végül a vá-
lasztás öt falusi szálláshely, egy emlékház, egy 
tájház, négy utcai homlokzat, egy harangláb, 
egy közösségi tér és különféle eszközök fel-
újítására esett.

Sikerült helyreállítani egy sor kulturális 
jelentőségű helyszínt, aminek köszönhetően 
megnövekedett a településre látogatók száma. 
Nemcsak turisták jöttek, hanem az építészet, 
illetve a vidéki élet iránt érdeklődők is. Ezért 
is volt szerencsés, hogy a projekt része lett a 
szálláshelyek kialakítása, és így mostanáig 36 
vendégággyal bővültünk.

Az önkormányzat a Megyerért Egyesület-
tel közösen menedzselte a projektek lebonyo-
lítását, és létrehoztak egy saját „hálózatot” és 
minősítő rendszert. Az egyesület segítségével 
a létrehozott  Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Tér (IKSZT) tartja nyilván az eredmé-
nyeket digitális módon. Minden lehetőséget 
megragadtunk eredményeink kommuniká-
lására az írott és az elektronikus médiában 
egyaránt. Megyeren a HU-BA (Hungaricum 
Baromfi) napi programmal párhuzamosan 
minden évben bemutatjuk a változásokat-
.A projekt első üteme hozzávetőlegesen há-
rom és fél évig tartott, 2007 májusától 2010 
októberéig.  A második ütem előreláthatólag 
két évet vesz igénybe.

Mára egyfajta „élő múzeum” jött létre.  
Az épületek kulcsait a helyi lakosok őrzik. Ők 
segítik a vendégházzá alakított épületekbe ér-
kező vendégeket: elmagyarázzák az építésze-
ti látnivalókat, jellegzetességeket, bemutatják 
az egykor az épületekben zajló életet (példá-
ul a hagyományos kemencék és szerszámok 
használatát). Az külön eredmény, hogy az el-
hagyott házak új funkciót kaptak, ezáltal gaz-
dasági eredményt produkálhatnak.

A projekt befejeztével az önkormányzat 
növelni tudja saját bevételét, az itt élőknek 
az életminősége jelentősen megnőtt, saját ha-
gyományaikat és épített örökségüket jobban 
becsülik, ráadásul az ingatlanok értéke meg-
duplázódott.

Maga a koordinálási projekt nem került 
pénzbe, de az összeszedett jól megtervezett 
fejlesztési projektötletek magas pályázati nye-
rési arányt eredményeztek.

A projekt  teljes költségvetése 390 ezer euró 
volt, amelyből eddig 127 ezer euró az UMVP 
III-tengely támogatásából, 93 ezer euró IKSZT 
finanszírozásból, elbírálás alatt még 72 ezer eu-
ró az UMVP III-tengely támogatásából, 23 ezer 
euró önkormányzati finanszírozás, 75 ezer eu-
ró magánfinanszírozásból származott.

Most három évig az IKSZT finanszírozás 
ad lehetőséget a projekt folytatásához. Itt cél, 
hogy a harmadik év végére önfenntartóvá vál-
janak a saját bevételek révén.

Ötleteink átadására szívesen fogadunk ér-
deklődőket a helyszínen, bemutatóval egybe-
kötve. Sok önkormányzatnak adtunk már ta-
nácsot, de nincs tudomásom arról, hogy valaki 
alkalmazná már.

AJAK  
Ahol az értékek találkoznak

Polgármester: 
Kerekes Miklós

Ajak egyike a legrégeb-
bi településeknek Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg me- 
gyében, Nyíregyházá-
tól 38 kilométerre található. Jól megközelít-
hető: autóval a 4-es számú főúton, vonattal 

2. Legjobb testvérvárosi találkozó
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a Budapest–Záhony vonalon. Az önkormány-
zat tavaly indított kísérleti programjának cél-
ja a település lakosainak foglalkoztatása mel-
lett a falu önellátóvá válásának elősegítése. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a közintézmények 
akadálymentesítésére, a szennyvízkezelésre, 
a belterületi csapadékvíz elvezetésére, a zöld-
felület fejlesztésére. A turisztikai fejlődés az 
elmúlt években gyorsult fel: télen és nyáron 
nagyszabású hagyományőrző fesztiválokat 
rendezünk, amelyekre egyre többen látogat-
nak el belföldről és külföldről is. 

 
Testvér-települési kapcsolatok ápolása 
hagyományőrző fesztivál keretében  
– Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és  
Hagyományőrző Fesztivál
Az ajaki hagyományok nagyon színesek és 
egyediek, ezért döntött úgy az önkormányzat, 
hogy erre kell fektetnünk a hangsúlyt, prob-
lémáink (kitelepülés, idegenforgalom és tu-
rizmus, nemzetközi kapcsolatok hiánya,  kul-
turális élet gyengesége,  munkanélküliség) 
megoldása érdekében. 2007-től minden évben 
augusztus első hétvégéjén rendezzük meg a 
háromnapos Ajaki Nemzetközi Lakodalmas 
és Hagyományőrző Fesztivált. A fesztivál célja 
a régi szokások felelevenítése, a népművésze-
ti hagyományok megismertetése, valamint a 
testvértelepülések találkozója, tapasztalat-
cseréje, illetve a lakosok személyes találko-
zója, baráti kapcsolatok kialakulásának elő-
mozdítása. 

Fontos szerep jut a gasztronómiának is, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében híres 
„ajaki lakodalmas töltött káposzta”, a meny-
asszonypogácsa, valamint más jellegzetes 
ételkülönlegességeinket is megtekinthetik 
és megkóstolhatják a látogatók. Testvértele-
püléseink: Bulgáriában a Fekete-tenger par-
ti Aheloy, Ukrajnában a kárpátaljai teljesen 

magyar ajkú települések Nagydobrony és 
Császlóc, valamint a Vereckei-hágónál lévő 
Verbiás és Alsóverecke, Lengyelországban 
Hyzne, Romániában a székelyföldi Farkas-
laka, Tiszacsernyő. Továbbá német és cseh 
kapcsolatfelvétel, együttműködés van ki-
alakulóban.

A fesztivál nagymértékben megnöveli a te-
lepülésünkre látogató vendégek számát, de 
közvetetten a környező községek, városok 
is profitálnak belőle. Az eddigi fesztiválok 
tapasztalatai szerint alkalmanként mint-
egy 20 ezer látogató érkezik, 80 százalékuk 
Magyarországról, 20 százalékuk külföldről. 
A helyi lakosság több mint háromnegyede 
részt vesz a fesztiválon.

A fesztiválra fél évvel korábban meghívót 
küldünk állandó – és potenciális – külföldi 
vendégeinknek. Belföldi látogatóink legin-
kább Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből ér-
keznek, hozzájuk az információt megyei mé-
diumokon keresztül juttatjuk el, valamint 
online újságokban hirdetünk. A helyi lakos-
ságot szórólapozás, plakátozás révén érjük 
el, s nagyban támaszkodunk a helyi önkén-
tesekre. A legjelentősebb médiaerőt azonban  
a megyei tv- és rádiócsatornák jelentik.

A testvér-települési találkozó eredmé-
nyeiről kiadványt készítünk, valamint az 
interneten is megtalálhatók a rendezvény-
ről szóló filmek. Ezeknek a találkozóknak a 
legfontosabb eredménye a nemzetközi kap-
csolataink fejlődése, és a „jó Ajakon élni” 
gondolat erősödése, ezáltal a kitelepülési 
tendenciát csökkentettük, 2011-ben meg-
állítottuk.

A tavalyi fesztivál összköltsége több mint 
17 millió forint volt. Ebből 5 milliót pályá-
zatból nyertünk, 5 millióra tehető a belépő 
jegyekből és terület-bérbeadásból származó 
bevételünk, 5 millió forint  az önkormány-

zat saját ereje és a szponzori támogatások. 
Ebben az évben a közel 15 százalékkal nőtt 
a fesztivál büdzséje, melyből egy uniós pá-
lyázat (Európai Polgárokért) 25 ezer eurót 
finanszírozott. Humán erőforrásunk adott: 
a polgármesteri hivatal biztosít tapasztalt 
munkatársakat: igazgatásszervezőt, pénzügyi 
vezetőt, projekt menedzsert, műszaki szak-
embereket, asszisztenseket és jogászt. 

A hagyományőrző egyesületünk és az ön-
kéntesek a programokat állítják össze. A Tűz-
oltó Egyesület és a polgárőrség fő feladata 
a balesetmegelőzés, valamint a helyszín- és 
útvonal biztosítása. Több éve együtt dol-
gozunk egy hangosító és egy filmkészítő 
csapattal.

A rendezvény helyszíne, az Ajak Feszti-
vál Központja a Péter-tónál van, ahol a hi-
vatal és az iskola technikai eszközei álltak a 
szervezők rendelkezésére, a hiányzó eszkö-
zöket béreltük. A színpad bérlése több mil-
lió forintba került. Pályázatot nyújtottunk 
be saját mobil színpad vásárlására. A fesz-
tivál szervezésében közreműködött a Ta-
mási Áron köznevelési intézmény, valamint 
az Ajaki Kultúra Háza is.

Idén februárban első alkalommal rendez-
tük meg az I. Ajaki Disznótoros Fesztivált, 
mely nagy sikernek örvendett a településen 
és országon belül, valamint külföldön is.  
Legyen a vendégünk! 

BéKéSCSABA 
Civil kezdeményezések hálózata
Békéscsaba Magyarország egyik „legzöldebb” 
települése. Gasztronómiai és kulturális ren-
dezvényeink nemzetközi hírűek – köztük el-
sőként a Csabai Kolbászfesztivál. Közel 500 
civil szervezet kulturális, oktatási, sport, if-
júsági, környezetvédelmi és szociális terüle-
teken működik. 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja2011
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Legszebb műemléképületeink: a Fiume Ho-
tel, a Jókai Színház, a Városháza, az Evangéli-
kus Nagytemplom, amely Közép-Európa leg-
nagyobb evangélikus temploma. A település 
lakója volt Munkácsy Mihály, a róla elneve-
zett múzeumban látható a világ legnagyobb 
Munkácsy-gyűjteménye. A Körösök mentén 
szabad strandok, horgászhelyek várják a tú-
rázókat. Környékünkön több lovasfarm mű-
ködik. A város térségünk legfontosabb köz-
lekedési csomópontja.

Az önkormányzatok munkáját támogató 
civil kezdeményezések hálózata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 2010 szeptemberében pályázatot nyúj-
tott be a testvér-települési programra. A pro- 
jekt keretében Békéscsaba önkormányzata 
három nagy rendezvényt valósított meg 2011 
tavasza és 2012 nyara között. 

A Nemzetközi Konferencia május 9-én in-
dult az Európa Nap közös ünneplésével.Öt vá-
ros delegáltjai vettek részt (Mikkeli, Witten-
berg, Székelyudvarhely, Belényes, Tarnowskie 
Góry). A 30 külföldi és 55 helyi résztvevő meg-
ismerhette a magyarországi és külföldi civil 
szektor történelmét, sajátosságait, a civil szer-
vezetek önkormányzatokkal való kapcsolata-
it, együttműködések formáit, valamint a tá-
mogatási rendszerek működését.

A Nemzetközi Kulturális Fesztiválon a len-
gyel, szlovák, román, magyar zenekarok és 
tánccsoportok színvonalas műsorokkal mu-
tatták be nemzetük hagyományos kultúráját. 
A hazai szlovák és román kisebbségi önkor-
mányzatok és civil szervezetek, gasztronómi-
ai bemutatókkal és kézműves vásárral várták 
a látogatókat. 

Az Ifjúsági Találkozó a helyi és a külföldi 
középiskolás fiatalok számára adott lehető-
séget kapcsolatépítésre. 

A koordinációt az önkormányzat vállal-
ta, a programok szervezésben és lebonyolí-
tásában az érintett területeken működő ci-
vil szervezetek, valamint az önkormányzati 
intézmény képviselői, önkéntesek és a diák-
önkormányzat működtek közre.

Célunk volt, hogy Békéscsaba és testvér-
városai rendelkezzenek egy olyan hálózattal, 
ami a civil szervezetek és más intézmények 
számára is lehetőséget nyújt az együttmű-
ködésekre. 

A kapcsolatrendszer működését, bővítését, 
az információcsere rendszeressé tételét segí-
tette elő a kontaktnapok lebonyolítása.

A nemzetközi konferenciánál a Közös-
ségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete volt 
az önkormányzat partnere, a Nemzetközi 
Kulturális Fesztiválnál a Csabai Szlovákok 
Szervezete, a harmadik esemény megvalósí-
tásában pedig a Békéscsabai Kulturális Köz-
pont Patent Diákirodája a partner. 

A rendezvények lakossági tájékoztatá-
sai, hirdetései a város helyi újságon (Csabai 
Mérleg), saját honlapon (www.bekescsaba.
hu) és honlaphoz kötődő civil hírleveleken, 
a helyi TV és rádió szolgáltatásain keresz-
tül történtek. 

Békéscsaba város honlapján a programsoro-
zatot bemutató „aloldalt” készítettünk. A test-
vervarosok.bekescsaba.hu oldalon minden ese-
mény beharangozója, meghívók, programok 
mellett beszámolókat olvashatnak, illetve az 
eseményekről készült fotókat nézhetnek az ér-
deklődők. A honlap interaktív felületet bizto-
sít a hálózati tagoknak. 

Az egyes eseményeknél a civil partnerszerve-
zetek is beszámoltak a saját médiafelületeiken 
(pl. Napraforgó újság, helyi nemzetiségi lap). 
A projekt zárására egy promóciós kiadványt 
készítettünk, magyar, szlovák, lengyel, ro-
mán, német, finn és angol nyelven. A kiad-

ványban bemutattuk a településeink értékeit, 
kiemelkedő alakjait, valamint a program ke-
retében elért eredményeinket. Szintén a záró-
eseményre készült el az a DVD, melyen a ren-
dezvénysorozaton készült kisfilmek, fotók a 
közel kétéves programunk főbb eseményei, 
rendezvényei láthatók.

Az eseményeket az önkormányzati pályáza-
ti támogatásból finanszíroztuk (a résztvevők 
szállása, étkezése, az eseményekhez szüksé-
ges eszközök, kommunikációs és koordiná-
ciós költségek – ahol kellett, megoldottuk az 
utazási költségeket is).

A pályázati támogatás átalánydíjas, tehát 
az átalányalapú finanszírozás (országonként 
meghatározva), illetve egységnyi költségre 
nyújtott átalánydíjas finanszírozás formájá-
ban valósult meg. Lehetőség volt nemcsak a 
külföldi, hanem a helyi résztvevők költsége-
inek a finanszírozására is. 

A teljes támogatási összeg 55 ezer 942 euró 
volt és további 4500 euró a kommunikációs 
és 3500 euró a koordinációs költségekre. 

A Nemzetközi Kulturális Fesztiválhoz a he-
lyi kisebbségi önkormányzatok anyagilag is 
hozzájárultak mintegy 500 ezer forint tá-
mogatással. 

Az Ifjúsági Találkozó szervezésébe bekap-
csolódott a helyi középiskolások önkormány-
zata is.  A fiatalok a külföldi diákok segítői-
ként vettek részt a programokban. 

A testvervarosok.bekescsaba.hu honlap 
rendelkezik egy kapcsolatépítő menüvel, ahol 
a testvérvárosi szervezetek adatai találhatók 
meg, lehetővé téve a folyamatos bővítést is. 
A fenti fejlesztések megkönnyítik a továb-
bi projektek létrehozását, együttműködé-
sek kialakítását. 

Igény szerint szívesen átadjuk tapaszta-
latainkat más önkormányzatok, szerveze-
tek számára.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja2011
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BUdAPEST XIII. KErÜLET  
Egy hét Velencén

Polgármester: 
Dr. Tóth József 

Kerületünk 1938 óta ön-
álló, 110 ezer fős, növekvő 
számú lakosságával az or-
szágban a 11. legnagyobb 
közigazgatási egység. Az elmúlt időszakban 
arculata, épített környezete megújult, sorra 
épülnek a korszerű házak, lakóparkok, iro-
daházak. 70-80 ezer ember munkahelyének 
színtere. Éves költségvetése 25-30 milliárd 
forint. Polgármesteri Hivatala 1999-ben ISO 
minőségbiztosítási tanúsítványt szerzett, 
2012 januárja óta teljeskörűen akadálymen-
tesített. A Városfejlesztési stratégia – melyet 
a helyi társadalom elfogadott – a fenntartha-
tó fejlődés, az értékőrzés, az innováció, a gon-
doskodás és az esélybiztosítás elvére épül.

„Testvérvárosok angol nyelvi tábora” 
a Velencei-tó partján 
Az angol nyelvű tábor megvalósítására el-
ső alkalommal 2000-ben került sor, mely 
évente ismétlődő hagyománnyá vált. A test-
vérvárosok (Bécs-Floridsdorf kerület, Var-
só-Ochota kerület, Szováta város, Eszék vá-
ros, Kassa-Délváros kerület) 25 diákkal 2 
angol nyelvtanárral és 1 kísérő tanárral ér-
keznek. A diákok 13–16 év közötti életkorúak, 
alap- vagy középszintű angol nyelvtudással. 
Az azonos nyelvi szintű diákok nemzetiség-
re való tekintet nélkül alkotnak csoportot, 
és kommunikálnak egymással igazi tábori 
környezetben, a közös nyelven, a nyelvi órá-
kon és a fakultatív szabadidős programokon. 
A résztvevők hétköznapi helyzetekben ismer-
kednek egymással és a másik nép kultúrá-
jával. Cél az is, hogy a sokszínű kulturális 

érték és különbség megismerése mellett na-
gyobb elhivatottságot érezzenek a közös eu-
rópai értékek iránt. 

A testvérönkormányzatok együttműködő 
partnereink, de nem kérünk tőlük anyagi hoz-
zájárulást. Ha az uniós pályázat megengedi, 
utólag az útiköltséget is megtérítjük részükre. 
Eszékkel már kölcsönösség alakult ki, csere-
üdülésként vendégül látnak a horvát tenger-
parton XIII. kerületi diákcsoportokat.

Már az első évi tábor bebizonyította, hogy 
a közösen töltött egy hét nagyszerű lehető-
ségeket teremt nem formális tanulás útján a 
„másság” elfogadására, a toleranciára, a má-
sok iránti tisztelet és megértés, a befogadás 
átélésére. Másként érez és nyilatkozik egy 
népcsoportról az, aki bármely tagjával köl-
csönös tiszteleten alapuló ismeretséget, ba-
rátságot köt. A közös európai együttélés alap-
pillére az állampolgárok felelős hozzáállásán 
múlik. Az uniós pályázati elvárások generál-
ják a szellemi-szakmai keretet, a folytonosan 
megújuló tartalmat.

A program ötletgazdája, majd a gyakorla-
ti megvalósítója is a Budapest Főváros XIII. 
Kerületi Önkormányzat. A gyakorlati szer-
vezést kezdetekben a polgármesteri hivatal 
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó rész-
lege és a Pedagógiai Szolgáltató Központ 
végezte, majd egyre jobban bekapcsolód-
tak a Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály 
munkatársai, és az említett kollegák segít-
ségével koordinálják az előkészítő munkát 
és végzik szükség esetén a pályázati elszá-
molást. Az önkormányzat költségvetésé-
ben megtervezett pénzeszközöket kiegészíti 
a rendelkezésünkre álló intézményi háttér 
és humánerőforrás: a saját táborhely, az is-
koláink szakembergárdája (nyelvtanárok, 
szabadidő-szervezők), az önkormányzati 
szervezés és koordinálás. Az uniós pályá-

zati forrásra meghirdetése óta sikerrel pá-
lyázunk. Mindent összevetve: az elfogadott 
koncepció biztosítja a pénzügyi, a környezeti 
és a társadalmi fenntarthatóságot.

A tábor szervezése postai és elektronikus 
levelezés útján történik, a testvérvárosok ön-
kormányzati hivatalaival. A táborozók kü-
lönböző színű, azonos feliratú pólót, tollat 
kaptak ajándékba. A program során készült 
fotókból minden csoportot megajándéko-
zunk egy sorozattal, papír alapon és CD-n 
is messze viszik hírünket. A XIII. kerületi 
iskolák levélben értesülnek arról, hogy mi-
lyen program készül. A kerületi angol nyel-
vi verseny résztvevői jutalomként kerülnek 
a táborozók közé.

A gyakorlat haszonélvezői még a kerületi ál-
talános iskolák felső tagozatosai és a középis-
kolások. Ötezer fő körüli azok száma, akiknek 
lehetősége van bekapcsolódni a programba. 
A kerület pedagógustársadalma az előkészí-
tésben, megvalósításban vesz részt.

A programok rengeteg hasznos tapasztalat-
tal zárulnak. Kiemelkedő eredménynek tart-
juk a testvérvárosok angol nyelvű táborának 
10 éves jubileumán elfogadott „Angyalföldi 
Nyilatkozatot”, melyet a budapesti látoga-
tás során írták alá a hat testvérváros fiatal-
jai. Az „Angyalföldi Nyilatkozatban” ígéretet 
tettek a testvérvárosi eszmék, a közös európai 
értékek megóvására, továbbadására.

A híradás a táborról kerületi média be-
vonásával történik. Az éves rendezvények-
ről részletes tájékoztató vagy úti-beszámoló 
készül, amelyet minden kerületi állampol-
gár, szervezet figyelemmel kísérhet. A ke-
rületi kiadású és terjesztésű „Eseménynap-
tárban” helyet kap a testvérvárosi program. 
A polgármesteri hivatal honlapján is megje-
lenik, így az egész országból elérhető. A he-
lyi újság, a XIII. Kerületi Hirnök is beszámol 
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az eseményekről. Nincs tudomásunk arról, 
hogy más település hasonló programot való-
sított volna meg. Tapasztalataink átadására 
állunk az érdeklődők rendelkezésére. Előre 
egyeztetett időpontban az önkormányza-
tok kérésére közvetlen, személyes tájékoz-
tatást adunk.

HAJdúdOrOG  
A múltból a jelenbe

Polgármester: 
Csige Tamás

Hajdúdorog majd 10 ezer 
lakosú város, Debrecen 
és Nyíregyháza vonzás-
körzetében. Az utóbbi 
években sokan keresik fel. Görög Katolikus 
Székesegyháza, árkádos városházája, múze-
umi egységei, oktatási központja, köztéri al-
kotásai, meleg vizű forrása jelent vonzerőt, 
de mellettük Hajdúdorog törté nelmét, kul-
túráját, az itt élő emberek életmódját repre-
zentáló intézmények is felkeltik az érdeklő-
dést bel- és külföldön egyaránt. Hajdúdorog 
az úgynevezett „öreg hajdúvárosok” egyike, 
kiváltságait Bocskai István 1605. december 
12-én kelt korponai kiváltságlevelében rög-
zítették. 

Együtt – egymásért. A szeretet és a hit 
által övezett kulturális-gazdasági út 
Hajdúdorog és Stei között

Hajdúdorog és a Bihor megyei Stei (Ro-
mánia) között 18 éve áll fenn testvérvárosi 
kapcsolat, mely egyre mélyebb és barátibb. 
A projekt előkészítése 2007 novemberében 
kezdődött a Bihor Megyei Tanács támoga-
tásával. Az akcióterv Stei–Hajdúdorog 2008 
kulturális menetrend címet kapta.

A projekt tervezett eseményeiről, tevékeny-
ségeiről és eredményeiről folyamatos tájé-
koztatást kapott a lakosság a város hivatalos 
weboldalán. A projektnyitó és -záró rendez-
vényekre, konferenciákra, kiállításokra, sze-
mináriumokra névre szóló meghívót kaptak 
a programban részt vevők, a képviselő-testü-
let tagjai, a civil szervezetek, az intézmények 
vezetői, dolgozói. A Görög Demeter Műve-
lődési Ház elé „megállító” táblát helyeztünk 
ki, rajta a részletes programmal. Piaci napo-
kon többször is hirdettük a rendezvényso-
rozat programjait „hangos hirdetés” formá-
jában. Plakátokon is megjelent a rendezvény 
meghívója a város közintézményeiben, for-
galmas üzleteiben. Prospektus, receptfüzet, 
kulcstartó, toll, mappa készült. Az egyes ren-
dezvényekről a Hajdú-Bihari Napló nyomta-
tott és online változata is részletesen beszá-
molt, képgalériával illusztrálva.

Bízunk benne, hogy a rendezvények ál-
tal kialakult ismeretségek kezdeményezhet-
nek olyan beruházásokat, amelyek a későb-
biek folyamán akár munkahelyteremtéssel is 
járhatnak. Közös fejlesztési terv indult meg 
az 1084 méteres mélyfúrású kútból 650 l/p 
mennyiségű, 64,5 °C fokos hévízű hajdúdo-
rogi Strandfürdőre vonatkozóan és a Stei-i 
Tó szabadidős központtá alakításával kap-
csolatban. Már közös pályázatot is készített 
a két település.

Az Európai Unió és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 104 ezer euróval támogat-
ta projektünket, a pályázat teljes összköltsé-
ge 125 ezer euró, ebből a Hajdúdorogra eső 
rész közel 63 ezer euró, amelynek egy tize-
de az önrész.

A pozitív visszajelzések arra ösztönzik Haj-
dúdorog Város Önkormányzatát, hogy a meg-
kezdett gyakorlatot a jövőben is folytassa, ki-
szélesítve a többi testvérvárosra.

Az egy éven keresztül zajló rendezvényso-
rozat öt tevékenységcsomagot tartalmazott: 
Húsvéti hagyományok; Euregionális Kultu-
rális Napok; Művészeti tábor; Köztisztvise-
lők Napja; Karácsonyi koncert. A program-
egységek egyaránt megvalósultak mindkét 
városban.

Elvittük egymás városába hagyománya-
inkat, néprajzi, történelmi, egyháztörténeti 
értékeinket, szokásainkat. Kiállítások, szak-
mai bemutatók, hagyományos ételek kósto-
lója, kulturális napok, előadások, termék-
bemutatók, városnézés által találtuk meg a 
nyelvi akadályok leküzdésére szolgáló lehe-
tőségeket.

Megismerkedtünk egymás húsvéti ünnep-
körének szokásaival, a méltán híres román és 
magyar néptánccal és népviselettel. Előadá-
sokon a két ország leggyakoribb névnapjainak 
ismertetésén, konyhaművészeti kóstolón vet-
tek részt az érdeklődők. A népi kismesterségek 
közül a román fazekasság és fahordós hagyo-
mányos szakmákat is bemutatták Hajdúdo-
rogon, a helyi csipke-, tűzzománc-készítést és 
fafaragást pedig Romániában. Mindkét hely-
színen létrejött egy művészeti központ, mely 
az elsajátított népi mesterségek gyakorlásának 
színteréül szolgál. A Köztisztviselők napján 
egymáshoz látogattak el az önkormányzatok 
dolgozói, akik az utazás során tájékozódtak a 
két város kapcsolatáról, az elért eredmények-
ről; megismerkedtek a települések nevezetes-
ségeivel, köztéri alkotásaival.

A rendezvénycsokor közös énektanulással 
és karácsonyi koncertekkel zárult, melyben 
mindkét fél megmutatta, hogy miként is ké-
szül a szeretet ünnepére.

A városnapokra és annak keretében zajló 
Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Termékki-
állításra több éven keresztül meghívást kaptak 
a testvérvárosok delegációi, vállalkozói is.
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Tapasztalatainkat személyes találkozókon, 
konzultációkon tudjuk a leghatékonyabban 
átadni, előzetes egyeztetés után. Mintaként 
szolgálhat az eddigi rendezvényekről készült 
összefoglalók, fényképek, melyek Hajdúdo-
rog honlapján (www.hajdudorog.hu) jelen-
leg is elérhetők.

GYENESdIÁS  
Természetesen…

Polgármester: 
Gál Lajos

Gyenesdiás a Dunántú- 
lon, a nyugat-balatoni ré-
gióban található, Keszt-
hely és Hévíz szomszéd-
ságában. A 3950 állandó lakost számláló 
község életét elsősorban a turizmus határozza 
meg, ami leginkább a Balatonnak köszönhető, 
meg a Keszthelyi-hegység természeti szépsé-
gének, kirándulóhelyeinek, a helyben kiépült 
turizmus-infrastruktúrának s nem utolsó-
sorban a helyi lakosság vendégszeretetének. 
Gyenesdiás minden irányból jól megközelít-
hető; autóúton a 84-es, 75-ös, 71-es, valamint 
az M7-es autópályáról, a buszjáratok közül 
550 érinti a Nyugat-Balaton régiót, a vonat-
közlekedés is megoldott, sőt a településtől 17 
kilométerre található a sármelléki Fly Bala-
ton repülőtér is.

Példaadó fenntarthatóság  
egy Balaton-parti településen
Balaton-parti településként legfőbb felada-
tunk a vízminőség-védelem és a vízgyűjtő te-
rület megóvása.  A gyakorlat 1998-ban vette 
kezdetét, ekkor alakult meg a Forrásvíz Ter-

a „természetesen Gyenesdiás” program-
ról bővebben:

Az óvoda és bölcsőde szervezi tizenöt éve 
minden évben a Zöld Hetek-et, az Általános 
Iskola hat éve az Öko Napok-at (ennek része 
a Vízen az iskola programsorozat).

A Rügyfakadás Tavaszünnep fő szerve-
zője a Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
– a Föld napja tiszteletére rendezik ugyan-
csak tizenöt éve.

A Természetesen Gyenesdiás program el-
ismerésének gyümölcse a Zöld óvoda rang 
harmadszori elnyerése a térségben egyedül-
álló módon, míg a Gyenesdiási Általános Is-
kola kétszeres Ökoiskola címet kapott. A jó 
gyakorlat kapcsán a Forrásvíz Természetba-
rát Egyesület 2008-ban Miniszteri kitünte-
tésben részesült.

A feladatok végrehajtásához a nagyközség 
költségvetési forrásából elkülönített Környe-
zetvédelmi Alapja szolgáltatja az anyagi erő-
forrást, illetve saját bevételeiből (környezet-
védelmi bírság, talajterhelési díjak, limlom 
akció stb.) A civil szféra nemcsak a hatéko-
nyabb feladatellátásban segít, hanem fontos 
az anyagi forrásteremtő funkciója is, hiszen 
számos pályázati forrás csak civil szerveze-
tek számára hívható le. 

A programsorozat költségvetése évente 
körülbelül 360-400 ezer forint.

A jó gyakorlat fenntarthatóságát a többéves 
Környezetvédelmi Együttműködési Modell jó 
működése bizonyítja, valamint a Nyugat-Ba-
laton vízminőségének, két évtized alatti javu-
lása. A program bekerült a Balaton Fejleszté-
si Tanács 20 éves stratégiái közé is.

Gyenesdiás Önkormányzata, valamint 
a Forrásvíz Természetbarát Egyesület veze-
tői készséggel tartanak helyben előre szerve-
zett előadásokat a programról, illetve a Kör-
nyezetvédelmi Együttműködési Modellről.

3. Vizek Varázsa,  
avagy Varázslatos Vizes Világ

mészetbarát Egyesület, és az Önkormányzat 
ekkor hozta létre a Környezetvédelmi Alapot, 
és ehhez köztes testületét, a Környezetvédel-
mi Bizottságot. A pályázatban bemutatott 
gyakorlat több fázisban és közreműködő által 
jött létre. Az oktatási-nevelési intézmények, 
valamint a civil szervezetek az önkormányzat 
anyagi és szakmai támogatása mellett valósí-
tották meg rendezvényeiket, beruházásaikat. 
Mindezeket támogatta az a környezetvédelmi 
együttműködési modell, amely 2009-ben Eu-
rópa Tanács Táj Díjat kapott. Erre az együtt-
működésre jó példák az alábbiak:

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület égi-
sze alatt jött létre a János-forrás rekonstruk-
ciója, a népi építészeti emlékek támogatására 
kiírt helyi pályázat a Nyugat-Balaton térsé-
gi természeti leltár megteremtése, valamint 
a Keszthelyi-hegységi források közül 22 for-
ráskútfő rekonstrukciója.

Az önkormányzat megbízásából kezdő-
dött el a Malomárok tanösvény létrehozá-
sa, és a tavaly átadott Dolomit tanösvény 
kialakítása.

Az önkormányzat hozta létre a Diási Tör-
ténelmi Tanösvényt és Emlékparkot, amely 
több ökológiai gondolkodású civil szerveze-
ti találkozó helyszíne is.

A Balaton parton alakítottuk ki a Keszt-
helyi-hegységet szimbolizáló új rendezvény-
tért, a Kárpáti korzót a Forrásvíz Természet-
barát Egyesület segítségével.

A BEGY Napok – Biztonságosan, Egészsé-
gesen Gyenesdiáson – a Gyenesdiási Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola kezdemé-
nyezésére indultak el.

A Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde 
kezdeményezése a Természetesen Gyenesdiás 
rendezvénysorozat, a Forrásvíz Egyesülettel 
közösen, a Környezetvédelmi Bizottság tel-
jes szakmai támogatásával.
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vékenységekből eredő bemosódások elszeny-
nyezték az Által-ér vizét, így az Öreg-tavat is. 
A tóban ezután nem lehetett fürödni, ezáltal 
jelentős idegenforgalmi bevételkiesést szen-
vedett a város.

Az önkormányzat az Öreg-tóért Közalapít-
vány, az Által-ér Szövetség Tata testvérváro-
sában, Alkmaarban működő „Öreg-tó projekt 
csoport”-tal közösen készített egy kiadványt 
a tó rehabilitációjának lehetőségéről, cselek-
vési tervvel, költségvetéssel együtt. 

A holland–magyar együttműködés most 
már több mint tíz éve tart. 2001-ben nyúj-
tottuk be a vízjogi és a környezetvédelmi en-
gedély megszerzése céljából az Öreg-tó déli 
öblözeteinek (Tófarok) élőhely rekonstrukci-
ós tervét. 2002-ben a környezetvédelmi enge-
délyt kiadták, 2004 nyarán megkaptuk a víz-
jogi engedélyt is.

A tervezett – vízminőséget javító – be-
avatkozásokból egyelőre még csak a parti fö-
veny kialakítása, valamint a természetes vizes 
élőhely valósult meg az Által-ér torkolatánál, 
amely lehetőséget teremt arra, hogy a téli idő-
szakban, a tó vízszintcsökkentését követő-
en is állandó vízfelület maradjon a területen 
az állat- és növényvilág számára, hozzájárul-
va a nemzetközileg is védett értékek megőr-
zéséhez, fenntartásához.

A Vízügyi Igazgatóság adta be az európai 
uniós forrásra a pályázatot, a pályázatban 
foglaltak kivitelezése három év után, az idén 
fejeződött be. 

A Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség 
(IUCN) támogatásával lehettünk közreműkö-
dői annak a Ramsari kommunikációfejlesztési 
programnak, melynek keretében az Öreg-ta-
vat választották magyarországi modellterüle-
tül, és amelynek jegyében kiadványok, video-
filmek készültek, cikkek jelentek meg, akciókra, 
szakmai összejövetelekre került sor.

A jól működő települési modell alapja lehet 
regionális környezetvédelmi modelleknek, és 
egy közös, Balaton térségi Környezetvédelmi 
Alap létrehozásának. Gyenesdiás Nagyköz-
ségi Önkormányzata, valamint a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület szívesen tartanak 
előadásokat a programról.

TATA  
Madarak és emberek

Polgármester: 
Michl József

Tata 24 ezer lélekszámú 
barokk kisváros, a Bécs–
Budapest autópálya men-
tén fekszik. Műemlékek-
ben gazdag, közülük a legnevezetesebb a 
reneszánsz korban épült vár. Helytörténeti 
gyűjteményei és szabadtéri geológiai múzeu-
ma méltán népszerűek. A város egyik legna-
gyobb vonzereje a közel 250 hektáros Öreg-tó, 
amely a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek 
védelmére született nemzetközi, Ramsa-
ri-egyezmény hatálya alá tartozik. Európa 
egyetlen olyan városi tava, ahol az őszi-téli 
hónapokban vadludak és más költöző mada-
rak tízezrei találnak átmeneti menedéket. 

Az Öreg-tó vízminőségét javító 
beavatkozások – természetes vízi  
élőhely és parti föveny kialakítása
A tavat kezelő Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság szakembereinek bevonásával 
1998-ban elkészült az Öreg-tó természetvé-
delmi rehabilitációs és kezelési terve. A tó-
ban a '80-as években még lehetett fürdeni, 
de az Által-ér vízgyűjtőjén lévő szennyvíz-
tisztítók nem megfelelő hatásfoka, valamint 
a bányaművelésekből, a mezőgazdasági te-

Önkormányzati kezdeményezésben Ter-
mészetvédelmi Kerekasztalt hoztunk létre, 
ahol a civil szervezetek, lokálpatrióták oszt-
hatják meg egymással gondolataikat, szak-
mai véleményüket. Az Öreg-tó vízminőség 
javítását célzó beavatkozásokról a http://ta-
taioregto.hu/, továbbá a www.tata.hu honla-
pokon bárki tájékozódhat.

Akkreditált vizsgálólaboratóriummal min-
den évben vízmintákat vetetünk májustól au-
gusztusig havonta egyszer. A vízminőséget 
jelző adatokat a helyszínen felállított táblán 
osztjuk meg a lakossággal, turistákkal, továbbá 
a helyi médiában is tájékoztatjuk őket. Több-
ször tartunk minden évben nyilvános sze-
métszedési akciókat, amikor a tó medréből, 
továbbá a tó környékéről távolítjuk el a hul-
ladékot a lakosság és a helyi általános- és kö-
zépiskolák bevonásával.

A beavatkozások hatására mérhetően javult 
a tó vízminősége, fürdésre újra alkalmas, ez-
által bizonyítottan több turista jön a város-
ba, így a vendégéjszakák, illetve a vendégek 
számának a növekedésével a vendéglátásból, 
illetve a szálláshely szolgáltatásokból is adó-
bevétele keletkezik a városnak.

A tervek és a tanulmányok beszerzését a sa-
ját forrás mellett a holland testvérváros tá-
mogatta. Az Által-ér Szövetség több önkor-
mányzat alapításával jött létre, ezek arányos 
tagdíj befizetésével, támogatásával, valamint 
folyamatos pályázással tudjuk évek óta a szö-
vetség humán erőforrását biztosítani, amely 
jelenleg három fő. Ehhez a munkához csat-
lakozik önkormányzatunk mindenkori szak-
irányú referense. A KDOP-4.1.1/D projekt ke-
retében 50 millió forint támogatást kaptunk 
a természetes vízi élőhely, valamint a parti 
föveny kialakítására.

Szerkesztette Szále László

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja2011



Szerző: Ónody Molnár Dóra újságíró

Három éve még betörésektől, vere-
kedésektől volt hangos a zömmel 
romák lakta, munkanélküliségtől 
sújtott határ menti falu. Told má-
ra élhető településsé vált, az asszo-
nyok zöme hímzéssel rendszeres jö-
vedelemhez jut. A változások mö-
gött az Igazgyöngy Alapítvány és  
L. ritók Nóra áll, aki 13 éve próbálja a 
szociális háló lyukait befoltozni.

Berettyóújfalu a környékbeli falvakkal együtt 
– köztük Tolddal – a harminchárom leghát-
rányosabb helyzetű kistérség egyike. A hat-
vanas-hetvenes években virágzó mezőgaz-

dasági települések már a rendszerváltás előtt 
hanyatlásnak indultak. Toldon kocsma sincs, 
az itt élő emberek annyira szegények, hogy 
még egy talponálló sem tud fennmaradni.

Oktatási munka
Az Igazgyöngy Alapítvány alapfokú művé-
szetoktatási iskolájának központja Berety-
tyóújfalun van, ezen kívül hat telephelyen 
működnek, Komáditól Biharkeresztesig. 
A környéken az általános iskolák társulást 
alkotnak, 23 településről vannak tanítvá-
nyaik. Ritók Nóra nevéhez fűződik a szoci-
ális iskolamodell, amelyben azon túl, hogy 
a képzőművészeten keresztül fejlesztik a gye-
rekeket, családgondozói munkát is végeznek. 
Ezen kívül az intézmények – védőnői ellátás, 
családsegítő, gyermekvédelem, egészségügyi 
és szociális szolgálatok – közti együttmű-
ködést is próbálják segíteni. Az Igazgyöngy 
által gondozott családok az úgynevezett ci-
gánygödrök mellett, a falvak szélén laknak, 
akiket nem érik el sem az egészségügyi, sem 
a szociális szolgáltatások. „A hivatal általá-
ban nem a konkrét esetekkel, problémákkal 
foglalkozik, hanem saját magát próbálja vé-
deni. Így a családok gondjai megoldatlanok 
maradnak” – fogalmaz az alapítványveze-
tő, aki szerint az Igazgyöngy a szociális há-
ló lyukait próbálja befoltozni. Az alapítvány 
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek-
nek ösztöndíjat ad, havonta tízezer forintot, 
amelyet nem kötnek tanulmányi eredmény-
hez. A 22 ösztöndíjas magánadományozótól 
kapja a havi támogatást. Az alapítványnál az 
integrált oktatásban hisznek, nincsenek egy-
más mögött sorakozó padok, nincs óra eleji 

jelentés, nincsenek osztályzatok, szövege-
sen értékelik a gyerekeket. Nóra és munka-
társai már három éve rendszeresen kijárnak 
a családokhoz, a szülőket a gyerekeken ke-
resztül vonják be a közös munkába. Az első 
találkozások nem mentek könnyen, a szülők 
azt hitték, baj van a gyerekeikkel, nem voltak 
ahhoz szokva, hogy egy iskolából „csak úgy” 
meglátogatják őket. A bizalom lassan épült 
ki, de ma már a településen is látják a mun-
ka eredményét. 

Told három éve még zűrös falu volt. Sok 
volt a betörés, a verekedés. Amióta Nóra és 
munkatársai elkezdtek dolgozni, sokat ja-
vult a helyzet. Azok közül, akik három éve 
még az árokparton üldögéltek, sokan ma már 
konyhakertet gondoznak és hímeznek. Azt is 
többen fontolgatják, hogy befejezik a nyolc 
általánost, és leérettségiznek. Az oktatás-
ban szerepet kap a roma kultúra is, de Nó-
ra szándékosan nem hangsúlyozza ezt túl, 
mert csapdának tartja. Fontos szerinte a ro-
ma identitás erősítése, de az is, hogy emel-
lett a gyerekek integrálódni tudjanak a több-
ségi társadalomba.

Szociális munka
Két éve Toldon az összes gyerek gyógyszerét 
kiváltják. Ez korábban egyáltalán nem volt 
természetes. Emellett az alapítvány a Mál-
tai Szeretetszolgálattal közösen szűrővizsgá-
latokat szervez, szemüvegeket készíttet. Bár 
manapság divatos a segítségért cserébe el-
várásokat támasztani, Nóra ezt nem teszi, 
illetve csak azoknál a családoknál, ahol még 
vannak mozgósítható energiák. „Azért ado-
mányozunk – mondja –, mert tudjuk, hogy 
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önmaguktól sok mindent nem bírnak előte-
remteni. Se forrásuk hozzá, se energiájuk, se 
lehetőségük, se motivációjuk. Az élelmiszer-
bankkal nem tudtunk szerződni, mert nincs 
pénzünk Budapestről ideszállítani a csoma-
gokat. A Penny Markettel van kapcsolatunk, 
ők rendszeresen adnak lejárat előtti élelmi-
szereket. A blognak köszönhetem (Nyomor 
széle címmel vezeti Ritók Nóra – A szerk.), 
hogy gyakran érkeznek ruha-, cipő-, játék-
adományok, tanszerek az iskolakezdéshez; 
ha arra van szükség, még ballagó ruha is. Ka-
punk leselejtezett számítógépeket, amelyeket 
a tehetséges gyereknek adunk”. 

Mint minden szegregátumban, Toldon is 
nagy problémát jelentenek az áramszám-
la tartozást felhalmozó családok. Az elmúlt 
években harminc családnál sikerült előrefi-
zetős mérőeszközt kihelyezni. Bár egyik csa-
ládban sincs kereső, szociális segélyekből ten-
gődnek, mégsem szereli fel a szolgáltató nekik 
díjmentesen a mérőeszközt, annak ellenére 
sem, hogy a törvény szerint ők mindannyian 
védendő fogyasztók. Nóra elmagyarázza a jog-
szabályt: csak akkor fizeti ki az előrefizetős 
eszközt, ha még nem szerelte le a villanyórát 
a szolgáltató. Vagyis éppen a legszegényeb-
beknek kellene 70-80 ezer forintot kifizetni 
az óráért és annak felszereléséért. A problé-
ma megoldására pénzalapot hozott létre az 
alapítvány. A félmillió forintos összeggel in-
duló alapból bizalmi viszonyra építve vehetek 
fel a családok kamatmentes kölcsönt, hogy a 
kártyás órát beszereltethessék házaikba. A hi-
tel visszafizetését azonnal el kell kezdeni, vi-
szont nem számít, mekkora összeggel kezde-
nek törleszteni. Addig, amíg az adós legalább 

a felét nem fizeti vissza a hitelnek, a többi-
ek nem kaphatnak kölcsönt az alapból, ezért 
nagy a közösségi nyomás azokon, akik köl-
csönkérnek. Mára egymillió hatszázezer fo-
rint forog ebben az alapban.

Kiskert program
Huszonöt toldi ház kiskertjét felszántották, 
így jó néhány család tud magának zöldséget, 
gyümölcsöt termeszteni. Zsigmond kertjén 
látszik, hogy néhány hete még teljes pompá-
jában zöldellt. A hetek óta tartó szárazság 
azonban megtépázta a paradicsomot, a bur-
gonyát és a paszulyt. Egyedül a hagyma bírja 
még. A kertben nincs slag, öntöző, a házba 
még a víz sincs bekötve. A júliusi kánikulában 
minden nap számolatlanul hordta kannával 
a kútról a vizet, hogy a tavasz óta tartó folya-
matos munka ne vesszen kárba. Zsigmond 
évekkel ezelőtt villamosvezetőként dolgozott 
Pesten. Amikor elveszítette az állását, a szin-
tén munkanélküli feleségével úgy gondolták, 
elköltöznek Budapestről, talán vidéken köny-
nyebb lesz. Feleségével, fiával, menyével és 
hat hónapos unokájával él egy olyan kisház-
ban, amely távolról inkább romnak látszik. 
Az udvaron tyúkok kárálását hallani, Zsig-
mond ugyanis a kiskert megművelésén túl 
szárnyasok tenyésztésébe fogott. 

Az asszonyoknak: Szuno
„Esélyt teremtő próbálkozás olyanok között, 
akiknek pozíciója a társadalomban meglehe-
tősen kilátástalan, mert sem szakképzettsé-
gük, sem lehetőségük nincs arra, hogy ma-
guknak és gyermekeiknek megfelelő életet és 
jövőt biztosítsanak. De akaratuk, kreativitá-

suk, munka iránti motiváltságuk megvan. (…) 
A projektben dolgozó cigány és nem cigány, 
sőt román asszonyok naponta bizonyítják az 
összefogást, az együttes akaratot, és azt, hogy 
hisznek a munka teremtő erejében” – olvas-
ható az Igazgyöngy honlapján a Szuno elne-
vezésű projektről, amely kombinálja a művé-
szeti és a szociális tevékenységeket. Az egy 
éve indult programban már 52 asszony vesz 
részt. Eddig egymillió háromszázezer forin-
tos bevételre tettek szert, az összeget teljes 
egészében szociális célokra forgatják vissza. 

A projekt keretében a nők többféle termé-
ket készítenek: nyakba akasztható mobilte-
lefontokot, különféle női táskákat, hátizsá-
kot, zsebkendőtartó szatyrot, laptop táskát, 
faliképet, párnát. A termékek márkaneve, 
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tás előtt ettől a szervezettől az Igazgyöngy 
nyert vissza nem térítendő támogatást, az át-
alakulás óta hiába pályázik. A NEA kizár-
ta az alapítványt, mert a korábbi gyakorlat-
tal ellentétben, összemosta az Igazgyöngy 
szociális és oktatási tevékenységeit, ezzel 
indokolta, miért nem pályázhat a szerve-
zet. „Gondolkodunk még egy biokertészet 
megnyitásában. Az önkormányzattal közö-
sen pályázunk, ezzel még több munkahelyet 
tudnánk létesíteni. Sokat jelent nekünk, hogy 
egyre több a magánadományozó. Tegnap pél-
dául egy svájci fiatalember jött el hozzánk, és 
több csomag gyerekruhákat hozott. Meggyő-
ződésem, hogy létezik szolidaritás, igaz, ha 
a rászoruló nem cigány, akkor nagyobb a haj-
landóság az adakozásra” – foglalja össze ta-
pasztalatait Ritók Nóra.

a Szuno romani nyelven álmot jelent. Az ér-
tékesítés helyben, illetve webshopon keresz-
tül történik. 

Esély: a szolidaritás
A sok siker ellenére az Igazgyöngy Alapítvány 
jövője is bizonytalan. Mint minden iskola, az 
Igazgyöngy sorsa is kiszámíthatatlan az új 
köznevelési törvény és az államosítás miatt. 
Az oktatási államtitkárság nem tartotta ér-
demesnek az iskolát arra, hogy oktatási meg-
állapodást kössön vele, ezzel az intézmény 
korábbi költségvetésének a nagy részét elve-
szítette. Egy hónappal a tanév megkezdése 
előtt úgy tűnt, szeptembertől mégsem kez-
dik meg az iskolát az Igazgyöngy halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyerekei. Ritók Nóra 
a hvg.hu internetes portálon közzétett két-

ségbeesett írására azonban megmozdultak az 
emberek: erre a tanévre közel ötszáz gyerek 
képzési díját dobták össze. Hogy a következő 
tanévtől mi lesz, még nem tudja. „Tanácsta-
lan vagyok. Nem látom, hová tartok, lesz-e 
egyáltalán következő tanév” – fogalmaz Ri-
tók Nóra, aki nem érti, „ennyi munka után, 
ennyi módszertani fejlesztéssel, ennyi ered-
ménnyel, ennyi elismeréssel” miért esik ki 
az Igazgyöngy egy olyan pályázatból,  ahol a 
hátránykompenzálás legjobbjait keresik az ál-
lami támogatáshoz.

Az alapítványnak kiszámítható forrásokra 
lenne szüksége a hosszú távú, nem projekta-
lapú szociális tevékenységeinek biztosításá-
hoz is. Idén átalakult a Nemzeti Civil Alap 
(NCA), a szervezetet most Nemzeti Együtt-
működés Alapnak (NEA) hívják. Míg a vál-
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Automatikus, akadálymentes kültéri 
illemhelyeket dob piacra a BOGÉP Kft.
az utóbbi időben kedvezően változik a magyar nagy-
városok utcaképe, már ami a nyilvános illemhelyeket 
illeti, azonban még mindig nem találkozhatunk utunk 
során kellő számú, megfelelő higiéniával rendelkező 
toalettel, ha a szükség úgy hozza. ezen szeretne vál-
toztatni a BOGÉp Kft., amely új, automatikus működ-
tetésű, mozgáskorlátozottak számára is kényelmesen 
használható, vandálbiztos mobil mellékhelyiségeket 
fejlesztett ki.

bonyhádi székhelyű ipari és kereskedelmi cég több 
évtizedes múltra tekint vissza. A gépgyártásban 

és fémmegmunkálásban tevékenykedő vállal-
kozás először nem is itthon, hanem külföldön 

szerzett szakmai tapasztalatokat.
A két magyar tulajdonos a régi bonyhádi mezőgazdasá-

gi gépgyárból alakította át jelenlegi munkatelepét. A kft. 
háromnegyed hektárnyi területen, több üzemcsarnokban 
dolgozik, amelynek összterülete 1850 négyzetméter. A gép-
park alapvetően a tíz milliméter vastagságú – elsősorban 
rozsdamentes lemezmegmunkálásra alkalmas.

Először a frankfurti reptérre gyártottak hatszáz sze-
lektív hulladékgyűjtőt, később a hannoveri világkiállítás-
ra kétezer darabot. De több, más németországi települé-
sen is a BOGÉP Kft.-nek köszönheti a lakosság a szelektív 
hulladéktárolókat.

A külföldi sikereken felbuzdulva Magyarországon is ut-
cabútorgyártásba kezdett a cég. Itthon elsők között dobták 
a piacra a három-, illetve négyrekeszes szelektív hulladék-
gyűjtőket, amiket ma a Liszt Ferenc repülőtéren, a KÖKI 
Terminálon vagy az Europarkban is megtalálhatunk.

Korlátokat, kapaszkodókat, zuhanyzókat, mellékhe-
lyiségeket a bonyhádi, szekszárdi, tamási fürdőbe, ivó-
kutakat, szelektív hulladékgyűjtőket, oszlopburkolatokat 
és oszlopdíszeket, dohányzókat, szemeteseket az utcák-
ra gyártanak. Foglalkoznak mindennel, ami rozsdamen-
tes acélból készül.

Pályázni is jó eséllyel szoktak – így történt legutóbb is. 
Az egykori Új Magyarország fejlesztési terv – ma már Új 
Széchenyi-terv – keretein belül európai uniós támogatás-
sal új, automata illemhelyet fejlesztettek ki. 

Nyugat-Európában nagy hagyománya van a köztéri mos-
dóknak, ám nálunk sajnos még nem találunk minden sar-
kon nyilvános toaletteket. Ezen szeretnének változtatni a 
cég vezetői. Futár Rajmund igazgató szerint a fővárosban 
minden kerületben legalább öt-tíz, szabadon használható 
illemhelyre lenne szükség. 

Mivel az ilyen köztéri mosdókban az ember igyekszik el-
kerülni, hogy bármihez is hozzáérjen, automata rendszer-
rel működő prototípust gyártott a BOGÉP Kft. Az ügy-
féltérben szinte minden fotocellás rendszerrel működik. 
Az automatikusan nyíló vendégtéri ajtó áramszünet ese-
tén is fennakadás nélkül, szünetmentes tápegységről üze-
mel. A központi vezérlőelektronikával felszerelt illemhely 
nemcsak működést ellenőrző kontroll funkcióval rendel-
kezik, de folyamatosan kommunikál is a központtal. Ezen 
keresztül a fő működési jellemzők módosíthatók, hiba ese-
tén azonnal jelez a karbantartónak (aki ezáltal pontosan 
tudni fogja, éppen melyik eszközben történt hiba, nem kell 
végiglátogatnia az összes fellelhető egységet). De időn túli, 
azaz húsz percnél hosszabb használat után segélyhívást is 
kezdeményez. Ezeket a segélyhívó, egyben vésznyitó érin-
tőgombokat a fogyatékossággal élők számára is könnyen 
elérhető helyekre szerelték fel. A BOGÉP által kifejlesztett 
mosdók egyéb funkciókban is segítik a mozgáskorlátozot-
takat: a megfelelő méretű ügyféltérben fix kapaszkodókor-
lát található, egyaránt vízszintes és függőleges szakasszal. 
A WC-k és teljes berendezésük rozsdamentes acélból ké-

szül, a tükröt, a kézmosó kagylót, a ruhafogast mind-mind 
fémből gyártják. Nemcsak könnyen tisztítható, de ezáltal 
vandálbiztos illemhelyeket is kapunk. Az automata rend-
szernek köszönhetően ugyanis a berendezések falra sze-
reltek és időzítéssel működnek, nem lehet kárt tenni ben-
nük. Nem lehet letépni a WC-papír vagy a szappanadagolót, 
de a nagy teljesítményű kézszárítóban is igen nehéz kárt 
tenni. Belépéskor és távozáskor teljes légcsere, nedvesítő 
WC-öblítésre számíthat az illemhelyet igénybevevő. Bel-
ső világítás és alkonyatkapcsolóval vezérelt kültéri világí-
tás, a szerviztérben elektromos csatlakozó aljzat található 
a mosdóban. A kültéri illemhely padlófűtéssel is rendelke-
zik, ezért télen-nyáron egyaránt használható. A mosdóra 
tetszés szerinti kültéri borítás kérhető. 

Az illemhely elődjét a nagybani piacon állították ki, ami 
még kilincses rendszerrel működött. Áprilisban üzembe 
helyezték a Bonyhádi Fürdőben az egyik prototípust, a kö-
vetkező toalett üzembe helyezésére pedig már Kőbányán 
került sor augusztusban. A fejlesztési szakasz záróünnep-
ségét július 31-én tartották, most az értékesítés követke-
zik. Az igazgató bízik a nagy felvevőpiacban, hiszen Buda-
pesten igencsak sürgető a köztéri illemhelyek kérdése. De 
nem csak a fővárosban, különböző megyeszékhelyeken is 
elkél ez a fajta berendezés. Futár Rajmundtól megtudtuk, 
hogy több vidéki nagyvárosból is megkeresték már őket a 
szerződéskötés ötletével. A Construma nemzetközi építő-
ipari szakkiállításon bemutatott termék nagy sikert aratott 
szakmai és városvezetési körökben is. Olyan közszolgálati 
szolgáltatásról van szó ugyanis, ami az önkormányzatok 
megkerülhetetlen feladatai közé tartozik. Az idegenfor-
galmi központokban és egyéb forgalmas helyeken elke-
rülhetetlen a nyilvános illemhelyek elhelyezése. A mobil 
WC-knél jobb megoldásról van szó, hiszen a létesítmény 
a rozsdamentes acélnak köszönhetően időt álló. Kiépíté-
se jóval egyszerűbb a kőépítményeknél. Ha már meglévő 
csatornarendszerre kerül, üzembe helyezése alig egy órát 
vesz igénybe. A 34 millió forint összköltségű fejlesztést az 
unió több mint 15 millió fo rinttal támogatta. A fejlesztés 
során egy darab iker- és két darab mono illemhely készült. 
Egy mono WC nyolc és fél millió forintba kerül, nem szá-
mítva a kiépítési munkálatokat, amelyek már meglévő csa-
tornarendszer esetén elenyészőek lehetnek. A szerviztér az 
ügyféltértől külön, zárható egységet képez, ezzel együtt hat 
négyzetméteres mono egységről beszélhetünk.

A belföldi értékesítést követően a cég külföldön is sze-
retné eladni ezeket a toaletteket, így pár éven belül külön-
böző uniós városokban, de akár Moszkva utcáin is talál-
kozhatunk a BOGÉP Kft. kültéri illemhelyeivel.



A sokoldalúság egy önkormányzat mindennapjaiban elenged-
hetetlen. Minél összetettebb a feladat, minél nehezebbek a 
munkavégzés körülményei, úgy nônek a munkaeszköz minô-
ségével és megbízhatóságával szemben támasztott követelmé-
nyek. Mi a legnehezebb feladatokra is tudjuk megoldást. Válassza 
a minôség, a megbízhatóság és az értékállóság szinonimáját!


