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Tavaly ebben az időszakban, az Alaptörvény-
hez kapcsolódó sarkalatos törvények gyors 
ütemű megalkotásakor abban reményked-
tünk, hogy az idén már kiegyensúlyozottabb 
és jobban tervezhető lesz a változások szabá-
lyozásának sorozata. Úgy tűnik, az időzavar 
állandósult, így az utolsó hónapban is maradt 
számos olyan nyitott kérdés, amelyre még nin-
csen egyértelmű jogszabályi válasz. Márpedig 
2013. január elsejével jelentősen megváltozik 
– részben csökken, részben átalakul – az ön-
kormányzatok feladatellátási felelőssége, meg-
változnak a finanszírozási feltételek, átalakul 
a közös önkormányzati hivatali együttműkö-
désben részt vevő települések köre stb.

Ebben a sok bizonytalansággal terhes hely-
zetben a polgármesteri munka egyre nehezeb-
bé válik, s úgy vélem, legalább a belső szak-
mai közvélemény által megilleti a köszönet a 
polgármestereket, jegyzőket és településve-
zetőket, akik tenni akarásukkal és a közössé-
gért érzett felelősséggel mindent megtettek és 
megtesznek a településük működőképességé-
nek megőrzése érdekében. 

Az időzavar megjelent az önkormányza-
tok konszolidációjában is, ám itt is érvénye-
sül a jobb későn, mint soha bölcsessége. Ör-
vendetes tény, hogy 1758 ötezer lakos alatti 
település adósságát a 2012. évi költségvetési 
törvényjavaslat módosításával még ebben az 
évben konszolidálni fogja az állam.

Tudjuk jól, hogy ez az átfogó konszolidá-
ció sem lehet teljesen igazságos, viszont ar-
ra lehetőséget teremt, hogy az önkormányza-
tok túlnyomó többsége tiszta lappal induljon 
a következő évnek. Az átfogó konszolidáció 
ügye régóta váratott magára. A kormányzat 

ezt most az összeomlás megelőzése érdeké-
ben megteszi, köszönet érte.

Természetesen nem feledkezhetünk meg 
azokról az önkormányzatokról sem, ame-
lyek nem halmoztak fel adósságot, így ezeket 
az elkövetkezendő időszakban kedvezményes 
helyzetbe kell hozni elsődlegesen a fejlesztési 
pályázatok során.

 Fejlesztési hitelfelvételre természetesen a 
jövőben is szükség lesz, csak alaposabban kell 
mérlegelni a fenntarthatósági szempontokat, 
mind az önkormányzatoknak, mind a ban-
koknak, mind pedig az engedélyező államnak. 
Olyan finanszírozási rendszert kell létrehozni, 
amely kizárja, hogy önkormányzatok műkö-
dési hitelre szoruljanak. E tekintetben a sza-
bályozás még nem nyújt kellő garanciát, sőt a 
nagyobb lakosságszámú települések adósságát 
csak a jövő év első felében rendezik. 

Az elmúlt több mint két évtized bizonyítot-
ta, hogy az önkormányzatok képesek túlélni 
a legnehezebb időszakokat is. Ne feledjük, az 
ország működőképessége jelentős mértékben a 
települési önkormányzatoknak köszönhető. 

Egy jelentős korszak most lezárul. Január 
elsejével kezdetét veszi egy új önkormányzati 
rendszer, melynek biztosítania kell a megma-
radó önkormányzati közszolgáltatásokat a je-
lenleginél kiegyensúlyozottabban és igazságo-
sabban, erősítenie kell az önszerveződéseket, 
az önellátó képességet és a helyi közösségek 
aktív részvételét, a helyi demokráciát.

Mindehhez azonban szükség van megfele-
lő mozgástérre, felelősség megosztásra és fi-
nanszírozásra, valamint a központi hatalom 
részéről bizalomra, a végrehajtás szintjén pe-
dig az állami és önkormányzati szereplők kö-
zötti partnerségre. Minden változik, és mind-
annyiunknak változnunk kell.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke



Szerző: Zongor Gábor a TÖOSZ főtitkára

Az 1990-es feltételezett ideális önkormány-
zati helyzet valójában soha nem jött létre. Az 
önkormányzatok ugyanis nem kapták meg 
teljeskörűen a törvényben ígért működtető 
vagyont1, ezért sosem voltak kellően erősek 
az önkormányzatok gazdasági alapjai. Az ál-
lamtól kapott vagyon jelentős része a törzs-
vagyon körébe tartozott, így azok működte-
tése nem nyereséget termelt, hanem kiadást 
idézett elő.

Az önkormányzatok jogilag széles körű 
autonómiával rendelkeztek ugyan, de a gaz-
dasági függetlenség csak nagyon kevés ön-
kormányzatnak adatott meg, különösen azt 
követően, hogy a személyi jövedelemadónak 
fokozatosan csökkenő része került hozzájuk. 
Az állami finanszírozásban a maradék elv 
volt a jellemző. A központi költségvetésben 

folyamatosan alultervezték az állami támo-
gatást és felültervezték az önkormányzatok 
saját bevételét. Az, hogy a közszolgáltatások 
rendszere – az oktatás, az egészségügy, a szo-
ciális juttatások, a településüzemeltetés stb. 
– mindezek ellenére fennmaradt, sőt sok he-
lyen fejlődött, az elsődlegesen az önkormány-
zatok túlélési képességének, a helyi összefo-
gás erejének köszönhető.

Az 1990-es önkormányzati törvény kezde-
tektől belső ellentmondásoktól volt terhes. A 
magyar rendszer sajátos módon elegyítette 
a két nagy európai önkormányzati modellt. 
Egyrészt a dél-európai struktúrára jellem-
zően valamennyi településen önálló önkor-
mányzat jött létre, másrészt az észak-európai 
integrált struktúrának megfelelő széles fele-
lősséggel és hatáskörrel ruházták fel az ön-
kormányzatokat. A feladatok telepítésénél a 
törvényhozó adós maradt a differenciált ha-
táskör-telepítés lehetőségével2, így gyakorlati-
lag valamennyi település azonos feladatkörrel 
rendelkezik, függetlenül attól, hogy alkal-
mas-e annak ellátására. Mindehhez sajátos 
finanszírozási rendszer is párosult, amely-
nek következtében a települések túlnyomó 
többsége kiszolgáltatottjává vált a minden-
kori központi költségvetésnek.

A tartósan rosszul kimért állami támo-
gatás egyértelmű bizonyítéka az úgyne-
vezett önhibáján kívül hátrányos helyze-
tű önkormányzati kategória (ÖNHIKI) 

általánossá válása: minden harmadik 
önkormányzat joggal pályázott erre 
a nem túl megtisztelő címre.

2000-től a helyzet még kezelhetetlenebbé 
vált, amire a kormányzat válasza a műkö-
désképtelenség megakadályozása érdekében 
a belügyminiszteri támogatási keret létreho-
zatala volt, amely a teljes kiszolgáltatottság-
nak a bevallása.

Az elmúlt két évtizedben valamennyi kor-
mányzat – kisebb nagyobb elszánással, de 
– kísérletet tett a közigazgatási és az önkor-
mányzati rendszer részleges átalakítására. 
A kisebb módosítások alapvetően nem érin-
tették a rendszer lényegét. Átfogó struktu-
rális átalakításra a Gyurcsány-kormányok 
törekedtek. A kudarc egyrészt a tervezett 
program kiérleletlenségéből3, másrészt a kel-
lő politikai támogatottság hiányából adódott. 
Ugyanakkor az átalakítás szükségessége mel-
lett az elmúlt húsz év önkormányzati kuta-
tási eredményei, illetve a gyakorlat tapasz-
talatai alkalmat adtak arra, hogy a második 
Orbán-kormány a meglévő kétharmados tá-
mogatottságával a korábbit meghaladó, új 
önkormányzati törvényi szabályozást való-
sítson meg.

Két évtizeddel a politikai rendszervál-
tozást követően az új önkormányzati 
törvénytől és a kapcsolódó törvények-

Átalakulás közben, reform előtt
Egy szép álom véget ért. A jövőben az 
önkormányzatok semmilyen tekintet-
ben nem tekinthetőek már a közpon-
ti kormányzat ellensúlyának, sajátos 
önálló hatalmi ágnak. Magyarország 
Alaptörvénye, az új önkormányzati 
törvény, valamint egyes kapcsolódó 
törvények 2013-tól új dimenzióba he-
lyezik az önkormányzatokat, illetve 
az önkormányzatiságot.

1. Lásd: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 107. § (1) bekezdés c) pontját, valamint 
a (3) bekezdést.

2. Lásd: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 6.§ (1) bekezdésének a), b) pontját.

3. Lásd: Zongor Gábor: IDEA és valóság, avagy az ön-
kormányzati reform alulnézetből (111-130) - IDEA és 
Valóság / Az IDEA közigazgatás-korszerűsítési prog-
ram négy éve – szerkesztette: Kádár Krisztián. Kiadó: 
Közigazgatás-fejlesztési Társaság, Budapest, 2008.

2 www.toosz.hu
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től azt vártam el, hogy általa egy olyan 
új önkormányzati rendszer jön létre, 
amely megőrzi az elmúlt időszak önkor-
mányzati értékeit, ugyanakkor modern 
és távlatos, igazságosabb és kiegyensú-
lyozottabb közszolgáltatást tesz lehető-
vé, figyelembe veszi a területi szempon-
tokat, a fenntarthatóságot, működése 
ésszerű, hatékony, átlátható, és segítsé-
gével a széles körű helyi társadalmi rész-
vételen alapuló demokratikus helyi ha-
talomgyakorlás is tovább erősödhet.

Az Alaptörvényhez kapcsolódó úgynevezett 
sarkalatos törvények sorában az Országgyű-
lés 2011. december 19-én elfogadta a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.). Az 1990-es 
törvényt fel- és leváltó új szabályozást na-
gyon helyénvaló módon csak szakaszosan 
vezetik be. A 158 paragrafusból álló törvény 
142 érdemi szakaszából 2012. január 1-jével 
mindössze 27 lépett hatályba. Két rendelke-
zés – a kirívóan/közösségellenes magatartás 
helyi rendeletben történő szabályozásának és 
szankcionálásának lehetősége – 2012. április 
15-ével, az új szabálysértési törvénnyel egy-
idejűleg lépett hatályba, amelyeket azonban 
az Alkotmánybíróság 2012. november 12-én 
alkotmányellenesnek minősített, és ezért meg-
semmisített.4

Az Mötv. szabályainak több mint 70 száza-
léka, 103 paragrafusa 2013. január 1-jévellép 

hatályba. A változások éve lesz 2013 azért is, 
mert átalakul az önkormányzati finanszíro-
zási és hivatali rendszer, ekkor jönnek létre 
a megyei kormányhivatalok járási hivatalai, 
ekkortól kerülnek állami fenntartásba az ön-
kormányzati iskolák, és lényegesen változik a 
településüzemeltetés szabályozása is.

A maradék 23 szakasz a 2014. évi általá-
nos önkormányzati választások napján lép 
hatályba

 A változások lényegéről 
A törvényalkotási folyamatban gyakorta 

felmerült a kérdés, hogy ha az Alaptörvény-
ben nem szerepel mint alkotmányos alap-
jog az önkormányzáshoz való jog, vajon az 
megfelel-e a Helyi Önkormányzatok Euró-
pai Chartája előírásainak?5 

Ugyanakkor az Mötv. rögzíti, hogy a he-
lyi önkormányzás joga a települések és a me-
gyék választópolgárainak közösségét illeti 
meg. Az Európa Tanács a chartában meg-
lehetősen árnyaltan és megengedően fogal-
maz, így nem állítható, hogy mivel nem az 
Alaptörvényben, hanem az Mötv. alapvető 
rendelkezései között szerepel az önkormány-
záshoz való jog, az új szabályozás chartael-
lenes lenne.

Hangsúlyos, új elem a törvényben, hogy 
a helyi önkormányzat a feladat ellátása során 
– a helyi önszerveződés, demokratikus rész-
vétel mellett – „erősíti a település önfenntar-
tó képességét, feltárja lehetőségeit és hasz-
nosítja saját erőforrásait”, valamint „egyes 
közszolgáltatások igénybevételét – törvényi 
felhatalmazás alapján – rendeletében felté-
telekhez kötheti.” 

A törvény a helyi közösségek tagjaira 
is kötelezettségeket ír elő: a helyi ön-
kormányzás alanyai kötelesek „öngon-
doskodással enyhíteni a közösségekre 
háruló terheket, képességeik és lehető-
ségeik szerint hozzájárulni a közösségi 
feladatok ellátásához”, valamint „betar-
tani és betartatni a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait.”

Az Mötv. a korábbi szabályozáshoz képest 
egyértelműbben elkötelezte magát a diffe-
renciált hatáskör-telepítés mellett. Vagyis 
a jogalkotó köteles figyelembe venni a helyi 
önkormányzatok eltérő adottságait, különö-
sen a gazdasági teljesítőképességet, a lakos-
ság számát, valamint a közigazgatási terü-
let nagyságát.  

Az önkormányzatok által nyújtott köz-
szolgáltatások minimum feltételeinek 
szabályozása jelentős előrelépés a rend-
szer működőképességének fenntartha-
tósága szempontjából is.

A feladat- és hatáskörök jellegét tekintve az új 
szabályozásban is megmaradt a kötelező és 
az önként vállalt megkülönböztetés.

 Ugyancsak előrelépés történt a szubszidi-
aritás jegyében azzal, hogy a nagyobb gazda-
sági teljesítőképességű, lakosságszámú tele-
pülési önkormányzat számára előírt kötelező 
feladat- és hatáskör ellátását más települési 
önkormányzat vagy társulása önként akkor 
vállalhatja, ha azt a lakossági igények indo-
kolják, s ha gazdaságosabban és legalább vál-
tozatlan szakmai színvonalon és többlet ál-
lami támogatás igénybevétele nélkül képes 
ellátni. A szabályozás fogyatékossága, hogy 
a hatáskör gyakorlását a hatáskör címzettjé-
nek egyetértéséhez köti, miközben nem ren-
delkezik a jogorvoslás lehetőségéről.

Az új önkormányzati szabályozással kap-
csolatban a leggyakrabban hangoztatott kri-

Átalakulás közben, reform előtt

5. Lásd: a 1997. évi XV. törvényt a Helyi Önkormány-
zatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, 
Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről

4. Lásd: Az Alkotmánybíróság II/1477/2012. szá-
mú határozatát: http://www.mkab.hu/download.
php?h=309
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6.  2013. január 1-jével hatályát veszti a helyi önkor-
mányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési ön-
kormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szó-
ló 2004. évi CVII. törvény.

tika, hogy kiüríti az önkormányzatokat, vagy-
is az állam elviszi az eddigi önkormányzati 
helyi közügyeket.

Hatáskör-átcsoportosítások
Valóban lényeges hatáskör, átcsoportosítás 
történt, illetve történik 2013-ban. A legna-
gyobb változást az jelenti, hogy óvodai el-
látást kivéve a köznevelés ügye – így az ál-
talános és középiskolák fenntartása – nem 
kötelező önkormányzati feladat. 

Már részben állami fenntartásba kerültek 
a kórházak, és sor kerül a járóbeteg-ellátó in-
tézmények államosítására is. Így jelenleg két 
nagy közszolgáltatási területen zsugorodik 
meglehetősen nagymértékben az önkormány-
zati közügyek köre. Az államosítás folyamata 
még nem zárult le, ugyanis egyes, még önkor-
mányzati fenntartásban lévő speciális szociá-
lis és gyermekvédelmi intézeteket is államo-
sítani fogják 2013. január elsejével.

Az oktatás ügye váltotta ki a legnagyobb 
vitát, a kialakított félállamosítás ugyanis szá-
mos veszélyt rejt magában. 

Az pedig teljességgel érthetetlen és 
indokolatlan, hogy míg az egyházak, 
alapítványok tarthatnak fenn iskolát,  
az önkormányzatok nem. 

A helyi közügyek köre az oktatási és az egész-
ségügyi feladatok részleges államosításán 
túl nem csökkent, sőt a korábbiakhoz ké-
pest újabb feladatok jöttek: hajléktalan-ellá-
tás, közfoglalkoztatás, helyi „piac”. Nem fog 
tehát kiürülni az önkormányzatok közszol-
gáltatási feladatköre, viszont nem látni még 
egyértelműen, hogy a differenciált feladat- és 
hatáskör-telepítés következtében mi marad 
a községeknél, mennyiben lesz eltérő feladat- 
és hatásköre a járásszékhely és a közigazga-
tási körzetközponti szerepkörrel nem felru-
házott városnak.

Erősödik a polgármester  
döntési szerepköre
Kiemelten foglalkozik a törvény az államigaz-
gatási feladat- és hatáskörök gyakorlásának 
speciális kérdésével. Az eredeti kormányza-
ti szándék szerint valamennyi, jelenleg jegy-
zőhöz telepített államigazgatási ügy átkerült 
volna a járási hivatalhoz. Időközben kide-
rült, hogy az állami és önkormányzati igaz-
gatás nem válik el egymástól teljeskörűen, 
így a jegyzőnek a jövőben is lesznek állam-
igazgatási feladatai. 

Az önkormányzatok, szervezetük és mű-
ködésük szabályozása alapvetően nem válto-
zott. A polgármesterség típusaiban (főállású, 
vagy társadalmi megbízatású) és a képvise-
lő-testület elnöki szerepében érdemi változás 
nem történik, viszont döntési szerepkörében 
erősödni fog a polgármester. Így ha a képvi-
selő-testület döntését a helyi önkormányzat 
érdekeit sértőnek tartja, és újabb tárgyalást 
kezdeményez, a képviselő-testület a megis-
mételt tárgyalás során az ügyben csak mi-
nősített többséggel dönthet.

Ha a képviselő-testület két egymást köve-
tő alkalommal ugyanazon ügyben nem tu-
dott döntést hozni, a polgármester – a képvi-
selő-testület hatásköréből át nem ruházható 
ügyek kivételével – döntést hozhat. Az előző 
korlátozás figyelembevétele mellett a polgár-
mester a két ülés közötti időszakban felmerü-
lő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben 
is dönthet. Ugyancsak dönthet a polgármes-
ter önkormányzati rendeletben meghatározott 
értékhatárig a forrásfelhasználásról. Dönté-
seiről a képviselő-testületet a következő ülé-
sen tájékoztatja.

Az Mötv. sajátossága, hogy tartalmazza 
a polgármester javadalmazásának szabálya-
it is. (Erről a kérdésről lásd külön írásunkat 
a 12. oldalon.)

A bűvös kétezer
Egyes feladat- és hatáskörök államosítása 
mellett a leglényegesebb változás az önkor-
mányzati hivatalokat érinti. A városok ala-
nyi jogon tartanak fenn polgármesteri hiva-
talt, míg a községek csak akkor, ha kétezernél 
több  a  lakosuk. 

Minthogy a települések 75 százalékának la-
kosságszáma a megkívánt kétezer alatt van, 
társakat kell szerezniük annak érdekében, 
hogy együtt meghaladják a kétezer főt. A la-
kosságszámtól függetlenül közös önkormány-
zati hivatalt hozhat létre legalább hét telepü-
lés összefogása. Közös önkormányzati hivatalt 
azonban csak azonos járáson belül lehet al-
kotni, így a változás következtében korábbi 
körjegyzőségek bomlanak fel, és jönnek lét-
re új „házasságok”. 

Itt is elmondható, hogy az egyes települési 
önkormányzat feladatellátó képességét nem 
célszerű lakosságszámhoz kötötten megha-
tározni. Mint közismert, vannak olyan váro-
saink, amelyeknek az állandó lakosságszáma 
nem éri el a kétezer főt, de városi jogállásuk 
miatt önállóan fenntarthatnak polgármes-
teri hivatalt.

Az átalakítás következtében a kétezernél 
kisebb lakosságú települések valahova tar-
tozni fognak, vagy közös akaratból jön létre 
a közös önkormányzati hivatalt alkotó tele-
pülésközösség. 

Az Mötv. a korábbi szabályozáshoz képest 
a sarkalatos törvényben rögzíti a társulások-
ra vonatkozó rendelkezéseket és hatályon kí-
vül helyezi a korábbi részletszabályokat rög-
zítő törvényeket.6
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7. Lásd: a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi 
XLI. törvényt.

  

Az új szabályok könnyen áttekinthetőek, ám 
a meglévő társulások átalakítása sok helyen 
gondot okoz, mivel a finanszírozási lehetősé-
gek nem ismertek, és elsődlegesen a többcé-
lú kistérségi társulásokat a többlettámogatás 
tartotta fenn és össze. A „társulási kiegészítő 
normatíva” megszűnése bizonytalanná teszi 
a társulások jövőjét.

Az Alaptörvény lehetővé teszi a szabad 
társulások mellett a kötelező társulás tör-
vényi előírását, az Mötv. azonban nem szól 
a kötelező társulásra vonatkozó szabályozá-
si elvekről. Lényegében viszont alkalmazza 
a kötelező társulást a közös hivatalok tekin-
tetében, amennyiben nem jön létre önkén-
tes társulás.

A társulásokhoz hasonlóan a területszerve-
zésre vonatkozó szabályok is a sarkalatos ön-
kormányzati törvény részévé váltak, a korábbi 
külön törvény7 2013-tól hatályát veszti.

Lényeges változás történt a helyi önkor-
mányzatok gazdasági alapjának szabályozá-
sában, illetve 2013-tól a gazdálkodás felté-
telrendszerében. Az önkormányzati vagyon 
körének meghatározása érdemben ugyan nem 
változott, viszont a tényleges vagyon köre je-
lentősen szűkült, mivel az ingyenes haszná-
latba adással kikerül a vagyon az önkormány-
zatok tényleges vagyonkezeléséből.

Nincs változás abban, hogy a helyi önkor-
mányzat költségvetése az államháztartás ré-
sze. Az önkormányzati alrendszer költség-
vetése a központi költségvetéstől elkülönül, 
ahhoz központi költségvetési támogatások-
kal kapcsolódik. 

Új szabály, hogy a helyi önkormányzat 
egységes költségvetési rendeletében mű-
ködési hiány nem tervezhető.

Változik a finanszírozási rendszer
A helyi önkormányzatok által kötelezően el-
látandó, törvényben meghatározott feladatok 
működési kiadásainak fedezetét az Ország-
gyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén ke-
resztül, feladatalapú támogatással biztosít-
ja – a közszolgáltatási szintnek megfelelően. 
Figyelembe véve az önkormányzat jogszabá-
lyon alapuló, elvárható saját bevételét, vala-
mint a tényleges saját bevételét.

A feladatfinanszírozási rendszernek biz-
tosítania kell az önkormányzatok bevéte-
li érdekeltségének fenntartását. Ám nincse-
nek hozzá tejes körű mérések és számítások, 
ezért feltétlen szükség van egy kormányza-
ti támogató alapra, a működőképesség fenn-
tartása érdekében. A 2013-as év nagy kérdé-
se a rendszer finanszírozhatósága. 

A helyi önkormányzatok és a központi álla-
mi szervek kapcsolatában a korábbi szabályo-
záshoz lépest nem történt jelentős változás, 
viszont a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyelete már 2012-től felváltotta a korábbi 
törvényességi ellenőrzés rendszerét. 

A korábbi szabályozásra épül, de némileg 
enyhült az országos önkormányzati szövet-
ségekre vonatkozó szabályozás, mely szerint 
az országos önkormányzati érdekszövetségek 
jogalkotási feladatokra, intézkedések meg-
tételére vonatkozó javaslatot tehetnek, kon-
zultációt folytathatnak a kormánnyal a helyi 
önkormányzati rendszert, valamint a helyi 
önkormányzatok által ellátott közszolgálta-
tásokat érintő stratégiai kérdésekről és a köz-
ponti költségvetés önkormányzatokat érin-
tő kérdéseiről.

Hogyan tovább?
2013-tól olyan új önkormányzati rend-
szer jön létre Magyarországon, amely-
ben fontos közszolgáltatásokért – is-

kolai köznevelés, járó- és fekvőbeteg 
ellátás, államigazgatási hatósági ügy-
intézés – már nem az önkormányzatok, 
hanem az állam a felelős, így ezekben 
a közszolgáltatásokban az önkormány-
zatok, élükön a polgármesterek a szol-
gáltatást igénybe vevők érdekeinek kép-
viselőjeként léphetnek fel.

Az új helyzetben még inkább felértékelő-
dik az együttműködés szükségessége. Egy-
részt fokozottabb belső együttműködésre 
lesz szükség a település vezetése és az ön-
kormányzás alanyai, vagyis a helyi polgárok 
között, hogy mindkét fél megtegye a maga 
hozzájárulását a közösségi feladatok ellátá-
sához. 

Másrészt széles körű partnerségre lesz 
szüksége valamennyi településnek a telepü-
lésközi, a járási, a megyei és regionális térben. 
A hazai szabályozás változásán túl átfogó, 
integrált együttműködésre ösztönöz majd 
a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesz-
téspolitika változása is.

Különösen fontos, hogy miképpen szerve-
ződnek és működnek majd az új közös ön-
kormányzati hivatalok. Ebből a szempontból 
kiemelten és érzékenyen szükséges áttekin-
teni a közfoglalkoztatás szervezésének ga-
ranciarendszerét.

A partneri rendszerből nem hagyhatóak 
ki a kormányzati szervezetek sem, beleért-
ve a megyei kormányhivatalokat, azok járási 
hivatalait, a tankerületi felügyelőségeket is. 
Azáltal, hogy a korábbiakhoz képest az ál-
lam lényegesen szélesebb területen vesz részt 
a közvetlen feladatellátásban, elkerülhetetlen 
a partneri együttműködés az önkormányza-
tok és az állami szervek között.  

A nagy és átfogó változások megvalósulása 
döntő mértékben függ az önkormányzatok 
túlélő képességén.
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nak, szerkesztőségeknek, szellemi műhelyek 
közösségeinek, akik és amelyek munkássá-
gukkal hozzájárulnak az előítéletes maga-
tartás, a rasszizmus, antiszemitizmus, a ci-
gányellenesség leküzdéséhez, rávilágítanak 
azok demokrácia- és szabadságellenességé-
re. Wallenberg-díjat kaphatnak egyházi ve-
zetők, egyházi közösségek, akik és amelyek 
hitéleti tevékenységük során, a hit erejét fel-
használva, aktívan hozzájárulnak a külön-
böző népcsoportok, különböző felekezetek, 
vallási közösségek együttéléséhez, az egymás 
iránti előítélet leküzdéséhez.

A Raoul Wallenberg-díjra javaslatot tehet-
nek: a díj alapítói, támogatói, települési ön-
kormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, 
önkormányzati szövetségek, emberi jogi, ci-
vil és egyházi szervezetek, valamint magán-
személyek. Javaslatot tenni a bizottság által 
közzétett adatlap kitöltésével és ajánlás meg-
fogalmazásával lehet. Az adatlap letölthető: 
info@wallenbergegyesulet.hu

A javaslat beküldésének határideje: 2012. 
december 28. Cím: Raoul Wallenberg Egye-
sület, 1363 Budapest, Pf. 39., valamint: info@
wallenbergegyesulet.hu

A díj összege: szervezet, csoport, intézmény 
maximum 200 000 forint, természetes sze-
mély maximum (bruttó) 150 000 forint. A díjat 
a beérkezett javaslatok, ajánlások alapján a bí-
ráló bizottság ítéli oda. A díjban részesülőket 
a bizottság levélben értesíti, és nevüket a saj-
tóban nyilvánosságra hozza. A díjjal kapcso-
latos további információval a Bíráló Bizottság 
titkára, Sipos András szolgál. Telefon: 06/20 
468-6830., info@wallenbergegyesulet.hu.  
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Az elmúlt évek hagyományát követve a Ra-
oul Wallenberg-díj Bíráló Bizottság 2013-ban 
is elismerésben részesíti az arra érdemes sze-
mélyeket és szervezeteket. A bizottság tagjai: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Raoul 
Wallenberg Alapítvány, Raoul Wallenberg 
Egyesület és a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége. A Raoul Wallenberg-dí-
jat  2013. január 17-én adják át a bizottság ál-
tal kiválasztottaknak.

A magyar társadalomban továbbra is élnek 
azok az előítéletek, amelyek megkülönbözte-
tik az egyik embert a másiktól, annak fajtá-
ja, bőrszíne, nemzetisége, társadalmi hova-
tartozása alapján. Az intolerancia, a rasszista 
megnyilvánulások, indulatok sajnos már-már 
mindennapjaink részévé váltak.

A bizottság a díj adományozásával etikai 
mércét és példát kíván állítani a magyar tár-

Raoul Wallenberg-díj
Raoul Wallenberg, Budapest díszpolgára, aki magyar állampolgárok tízezreit 
mentette meg a zsidóüldözések idején, 2012-ben lenne százéves. A svéd dip-
lomatáról, a „humánum lovagjáról” a kormány, a külképviseletek, az önkor-
mányzatok, a civil szervezetek és intézmények tetteihez méltón, rendezvények 
sokaságán emlékeztek meg és elevenítették fel a múlt e tragikus periódusát.

sadalmi és politikai közélet elé. Azon szemé-
lyek, szervezetek áldozatos munkáját, emberi, 
közösségi magatartását, kívánják elismerni, 
akik és amelyek tevékenységükkel, életútjuk-
kal példát mutatnak embertársaiknak a hát-
rányos helyzetben élők, a diszkriminációt el-
szenvedők érdekében. 

Raoul Wallenberg-díjban részesülhetnek: 
polgárjogi aktivisták, akik bátor kiállásukkal, 
életútjukkal példát mutatnak embertársaik-
nak a helyi, térségi és országos közéletben; 
települési önkormányzatok, nemzetiségi ön-
kormányzatok, intézmények, vagy ennek ve-
zetői, akik gyakorlati példát mutatnak a nor-
mális emberi együttélésben, a konfliktusok 
feloldásában és megoldásában szerepet vál-
lalnak, tevékenységükkel közreműködnek az 
emberi és állampolgári jogok érvényesülésé-
ben. A díj adományozható íróknak, újságírók-



Csiky Ildikó
(1953–2012)

Csiky Ildikóval való találkozásom a legújabb 
kori magyar önkormányzati rendszer létre-
jöttével egyidős.Az első perctől kezdve ott 
volt a korszak tanújaként és tudósítójaként  
az önkormányzatiság kialakulásánál, 
a fontosabb országos és helyi események-
nél, a több mint két évtizedes változási fo-
lyamat leg fontosabb történéseinél. Nincs 
olyan fontosabb szereplője ennek a bő két 
évtizednek, aki ne került volna emberi, 
szakmai, baráti kapcsolatba az önkor-
mányzati hírszolgáltatás ma már megha-
tározó főszerkesztőjével.

Csiky Ildikó a politikai rendszerváltozás-
kor az újpesti tanácsi rendszert és a kerü-
leti lapot váltotta fel a magyarországi ön-
kormányzatok és a nekik szóló saját újság, 
az ÖN-KOR-KÉP kedvéért. Utolsó huszon-
két esztendeje összeforrt az önkormányza-
tok mindennapi életével.

Egyéniségéből eredően az igazság és az 
igazságosság pártján állt. Az elesettek, a 
szegények, a kiszolgáltatottak, az esély-
egyenlőség ügye folyamatosan foglalkoz-
tatta, a jobb és élhetőbb Magyarország, a 
jobb és élhetőbb önkormányzati rendszer 
érdekében tevékenykedett.

Minden érdekelte, ami az önkormány-
zatok körül történt, és mindenki érdekel-
te, aki az önkormányzásért tett, vagy ten-
ni akart. Kiemelten fontosnak tartotta az 
önkormányzatok, az önkormányzati ve-
zetők folyamatos és pontos tájékoztatá-
sát, ugyanakkor feladatának tekintette 
a szélesebb közvélemény megfelelő infor-
málását is.

Csiky Ildikó a nyomtatott és az elektro-
nikus sajtón keresztül elhivatottan, ugyan-

akkor tárgyszerűen fogta át az önkormány-
zati média meghatározó felületét.

Meggyőződése volt, hogy a tudósító, a fo-
lyóiratszerkesztő, a médiaszervező képes 
az önkormányzati érdekek megfogalmazá-
sára, képviseletére és érvényesítésére szerve-
ződött szövetségek együttműködését, egye-
sülését, egységes fellépését. Kedves és erős 
egyéniségének köszönhetően a látszólag fel-
oldhatatlan ellentéteket is sikerrel alakítot-
ta partneri együttműködésekké.

Nagyon tudott örülni a látszólag apró si-
kereknek és eredményeknek is. Nem a prob-
léma, hanem annak megoldása, nem a vita, 
hanem annak feloldása foglalkoztatta.

Számára nem voltak elveszett ügyek, nem 
voltak megoldhatatlan helyzetek. A betegsé-
gét is leküzdhető, legyőzhető, átmeneti za-
varnak tekintette. A kezelések és az egyre 
sűrűsödő beavatkozások ellenére töretlenül 
benne volt a minket körülvevő változási fo-
lyamatban. Miközben fizikailag egyre tö-
rékenyebb és gyengébb lett, továbbra is az 
foglalkoztatta, hogy az általa jegyzett folyó-
iratok színvonala, tartalma a megszokott 
és joggal elvárt minőséget nyújtsa.

A korábbi önkormányzati rendszert le-
záró, szellemiségében és filozófiájában gyö-
keresen változó új önkormányzati világ – és 
talán a betegsége – is arra ösztönözte, hogy 
az elmúlt időszak összegzését elvégezze, fel-
dolgozza. Utolsó írásai ezek a visszatekinté-
sek. A múlt értékeit féltette, de nem a múlt-
ban élt, hanem a jövőt kereste. Egy nagy 
korszaknak vége, mint ahogy ezen korszak 
lelkes hívének és krónikásának a rövid éle-
te is lezárult.

Csiky Ildikótól való búcsúzásom egyben 
a legújabb kori magyar önkormányzati 
rendszertől való búcsúzásom is.

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Csiky Ildikó Balaton-
szabadiban szüle-
tett 1953. május 15-én. 

 Dunaújvárosi általá-
nos iskolai tanulmá-
nyait (1959–1967) kö-

vetően kéziszedő képesítést szerzett (1967–1971) 
a helyi nyomdaipari szakközépiskolában. 
A Debreceni Tanárképző Főiskolán előbb nép-
művelő-könyvtáros (1974–1978), majd mű-
szaki könyvtárosi szakképesítést szerzett. Pá-
lyamódosítását követően elvégezte (1983)  
a MÚOSZ Újságíró Iskoláját.

Dolgozott a Dunaújvárosi Nyomdában (1972), 
a Dunaújvárosi Műszaki Főiskola Könyvtárában 
(1972), könyvtárosként a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, Budapest gyűjteményében (1974–1980), 
szerkesztőként az Ifjúsági Lapkiadó Vállalatnál 
(1980–1987), majd az Újpesti Tanács VB műve-
lődési osztályán népművelési csoportvezető 
(1987–1990), a rendszerváltozáskor az Újpest cí-
mű kerületi újság főszerkesztője.

1990-ben az Európai Magyarországért Alapít-
vány munkatársa. A rendszerváltozás esztende-
jében megalapította az ÖN-KOR-KÉP folyóiratot, 
majd 2000-ben az ÖNkorPRess Kiadó Kft.-t, amely-
nek ügyvezetője. Ugyancsak alapító főszerkesztő-
je 2003-tól az ÖNkorNET önkormányzati közéleti 
hírportálnak. 2009-től a TÖOSZ kommunikációs 
vezetője és ugyanez év májusától az ÖNkormány-
zat folyóiratnak is főszerkesztője.

A TÖOSZ elnöksége 2007-ben az önkormány-
zatiság hazai elmélyítésében és az önkormány-
zati alapértékek védelmében végzett munká-
ja elismeréséül a TÖOSZ Sajtó-díj kitüntetésben 
részesítette.

7www.toosz.hu

Nekrológ

negyedik negyedév | ÖNkormányzat



A közfeladat sokfajta értelmezése ismert, 
a leginkább elfogadott álláspont szerint köz-
feladat az, amelyet közérdekből, közpénzek-
ből, közösségi szervezést igénylő feltételrend-
szer mellett az állam vagy az önkormányzat 
köteles ellátni (megszervezni) jogszabályi fel-
hatalmazás vagy kötelezés alapján. Ide tartoz-
nak a közigazgatási közhatalmi (szabályozás, 
jogalkalmazás, közszervezetek szervezetirá-
nyítása), a köztulajdon igazgatási, a közszol-
gáltatások szervezése és az ezekhez szükséges 
feltételek megteremtését szolgáló feladatok.

A modern államokban a helyi közfelada-
tok gyújtópontjában a helyi önkormányza-
tok állnak, amelyek közhatalmi (szabályozás 
és jogalkalmazás), gazdasági (költségvetési 
és vállalkozási gazdálkodás), szervezési (köz-
szolgáltatás-szervezés), tervezési (településfej-
lesztés, településrendezés, gazdasági program, 
költségvetési terv) és együttműködési (part-
nerség, társulások) eszközökkel meghatározó 
befolyást gyakorolnak a települési funkciók 
érvényesülésére. A települési élet megszer-
vezésének milyensége erőteljesen függ a tár-
sadalmi-gazdasági környezettől, ezen belül  
az államigazgatási (hierarchikus) és az önkor-
mányzati (decentralizált) igazgatás közötti fel-
adatmegosztástól és a feladatellátás meghatá-
rozásának, befolyásolásának módjaitól.

Az államigazgatás és az önkormányzati 
igazgatás viszonya a közfeladat ellátásában 
jórészt az adott állam államszervezési filo-
zófiájának a függvénye. Sarkítva: a liberális 

A közfeladat-megosztásról

államfelfogás keretében a helyi önkormány-
zatok kiterjedt autonómiával és esetenként 
széles felelősségi körrel rendelkeznek a helyi 
közügyek intézésében, míg az államigazgatás 
hegemón szerepét valló, nem liberális állam-
felfogások a hierarchikus, az államigazgatási 
szervek dominanciájára épülő településszer-
vezési megoldásokat alkalmaznak.

 A megosztás alaptípusai
A közfeladatok államigazgatás és önkor-
mányzat közötti megosztásának két alaptí-
pusát különíthetjük el: decentralizált és cent-
ralizált feladatmegosztás.

A decentralizált feladatmegosztás főbb jel-
lemzői: liberális államfilozófia − a piac és a he-
lyi közösségek dominanciája a közfeladatok 
szervezésében, az államigazgatás „csupán” 
szabályoz, ellenőriz, feladatot határoz meg; 
a közszolgáltatások alternatív megoldásai 
(kiszervezés, köz-magán megállapodások); 
a közhatalmi feladatok az államigazgatás és 
az önkormányzatok hatásköre marad; mű-
ködési módszere: mellérendeltség és szerző-
déses viszonyok.

A centralizált feladatmegosztásra jellemző 
a despotikus államfilozófia − a hierarchikus 
államigazgatás dominanciája a közfeladatok 
szervezésében; az államigazgatás közvetle-
nül szervezi a közfeladatokat. A közszolgál-
tatásokat az államigazgatásba integrálják. 
A közhatalmi feladatok az államigazgatás és 
az önkormányzatok hatásköre marad, mű-

ködési módszere: alá-fölérendeltség, utasítá-
sok rendszere.

A hazai helyi önkormányzatok funkció-
jának 2010-ben megkezdett átalakítása (az 
egyébként is súlytalan megyei önkormányza-
tok „felszámolása”, a települési önkormányza-
tok államigazgatási feladatainak visszavétele 
az államigazgatási szervezetrendszerbe, régi-új 
államigazgatási szint – járás – létrehozása,  
a helyi közszolgáltatások részbeni „államosítá-
sa” stb.) arra enged következtetni, hogy a he-
lyi, területi közigazgatás fokozódó kormányzati 
uralom alá kerülése van kialakulóban.

A közfeladatok megosztásának alaptörvé-
nyi keretei szerint a közfeladat meghatáro-
zása a törvényhozás, a végrehajtás az állami 
szervek és az önkormányzatok együttműkö-
désében valósul meg, amelyhez az állam költ-
ségvetési és vagyoni támogatást nyújt, az ál-
lamigazgatás pedig törvényességi felügyeletet 
gyakorol az önkormányzati közfeladatok el-
látása felett.

A változások egyik megjelenése, hogy a he-
lyi közfeladatok szervezésében növeli szerepét 
a végrehajtó hatalom (pl. a lakossági közszol-
gáltatások díj- és feltételrendszer-szabályozá-
sának központosítása, a közoktatás államigaz-
gatási fenntartás alá helyezése). A szabályozási 
centralizáció mellett új folyamatként jelent meg 
a részben vagy egészben privatizált (alterna-
tív módon szervezett) helyi közszolgáltatások 
„visszavétele” a magánszektortól, ami új igaz-
gatási magatartásokat és szervezeteket hoz ma-
gával a helyi közigazgatásban. A központosító 
törekvések másik megjelenése, hogy megszűnt 
az önkormányzatok közfeladat ellátásának  
a stabilitását is biztosító, az önkormányzat tu-
lajdonjogát érintő alapjogi védelem.

A nemzeti vagyon fogalmának bevezetése 
és szabályainak megállapítása lehetővé teszi, 
hogy az állam „szabadon” elvonjon közfelada-

Szerző: Kökényesi József aTÖOSZ szakértője 

A közfeladatoknak az állam és az önkormányzatok közötti elosztása, illetve újraelosztása 
napjainak egyik legfontosabb kérdése. A szerző bemutatja a megosztás típusait, elem-
zi a változás irányait, az államigazgatási befolyás növekedésének előnyeit és hátrányait. 
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tot a helyi önkormányzatok felelősségi köré-
ből, és a közfeladat ellátását szolgáló vagyont 
is átcsoportosítsa. A tulajdonjog e szabad ke-
zelése nem biztosítja a korábbi gazdasági kor-
látot (új vagyonelemek biztosítása, vagy kisa-
játítás) a helyi közfeladatok átrendezése során. 
Amennyiben a törvény a helyi önkormány-
zat feladatát más helyi önkormányzat felada-
taként vagy állami feladatként, illetve állami 
feladatot helyi önkormányzat feladataként ál-
lapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szol-
gáló és ahhoz szükséges helyi önkormányza-
ti, illetve állami vagyon átadása ingyenesen 
megy át a feladatot átvevő tulajdonába, nyil-
vántartási értéken való átvezetéssel. 

Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatko-
zik, ha az állam vagy az önkormányzat a köz-
feladat egy részét adja át, és ennek a feladat-
nak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz 
szükséges vagyonelem tulajdonjogát ruház-
zák át ingyenesen.

A közfeladatok újraállamosítása
Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a közfelada-
tok ellátásában megindult az újraállamosítás 
folyamata, amelynek részben előzménye, rész-
ben következménye az államigazgatási szerep-
vállalás növekedése a közfeladatok ellátásában. 
Előzmény annyiban, hogy kormányzati célként 
fogalmazódik meg e szerepváltozás igénye,  

és az ehhez szükséges jogszabályi változáso-
kat a kormány kezdeményezi, illetve megva-
lósítja. Következmény annyiban, amennyiben  
az állami tulajdon működtetése általában a kor-
mányzatnak alárendelt, hierarchikus szerve-
zetrendszerben működtethető a kormányzati 
főtulajdonos akaratának megfelelően.

A folyamat megítélésében azonban célszerű 
figyelembe venni, hogy a valós államosítás kö-
vetkezménye az államigazgatási hierarchiába 
tagolt közszolgáltatás (köztulajdon, utasítás, 
államháztartási rend stb.), amely rendszerben 
a közvetlen közigazgatási közszolgáltatás-szer-
vezés dominanciája érvényesül.

Az államigazgatási befolyás növekedés adott 
esetben nem jelent tényleges államosítást, ha-
nem „csupán” hegemón állami (önkormány-
zati) szerep kialakítását. A hegemón állami 
szerepvállalás a közfeladatok szervezésében 
azzal jár, hogy: egyrészt megengedett a szer-
ződéses viszony az állam és a közszolgáltatók 
között (legalább a vegyes tulajdon beengedé-
se a közszférába; korlátozott mellérendeltség, 
erőteljes szabályozás és ellenőrzés, állam-
háztartási típusú intézkedések). Másrészt: 
a centralizáció mérséklődhet közszolgáltató 
holdingok szervezésével, amelynek következ-
tében a tulajdonosi és közhatalmi (megren-
delői, ellenőrző, szabályozó) funkciók szétvá-
laszthatók a közszolgáltatások szervezésében,  
és a társasági (polgári jogi) jogviszonyok a köz-
igazgatási jogviszonyok helyett – mellett – je-
lentős szerepet kaphatnak.

Az államigazgatási hegemónia ugyan az ön-
kormányzatok autonómiájának (gazdasági, 
tulajdonosi függőségek, feladatvállalás kor-
látai, felügyelet kialakítása stb.) szűkítésével 
jár, de a közfeladatok szerződéses rendszeré-
nek fenntartása, erősítése fontos gátja lehet 
az egyszer már kudarcot vallott totális álla-
mosítás kifejlődésének.

A közfeladat-megosztás változásai és a változás irányai konkrét feladatköröket tekintve:
1. Egészségügy átszervezése: államigazgatási dominancia;
2. Közoktatás átszervezése: államigazgatási (egyházi) dominancia; 
3. Társadalombiztosítás átszervezése: államigazgatási dominancia;
4.  Anyagi közszolgáltatások átszervezése: államigazgatási és önkormányzati közhatalmi hatás 

erősödése
• Államigazgatási engedélyezési rendszer felerősödése (tevékenység engedélyezése)
• „Beszabályozottság” (pl. közszerződések tartalma, tevékenység ellátás feltételrendszerei)
• Központi díjrendszer általánossá válása
• Köztulajdonú vállalkozások elsőbbsége;

5.  Közszerződések választékának csökkentése (koncesszió, vagyonkezelés a közművek üzemel-
tetésére).

A változás jellegzetességei egy konkrét (vízi-közmű) közszolgáltatás-szervezés kapcsán:
1.   Vízi-közművek kizárólagos önkormányzati (állami) tulajdona – közművagyon átadási kény-

szer az önkormányzatok számára; 
2.  Vízi-közművek létesítésének, üzemeltetésének kizárólagos önkormányzati tevékenységgé 

minősítése;
3. Koncessziós kényszer a nem kizárólagos nemzeti tulajdonú vállalkozások számára;
4. Vagyonkezelési szerződési kényszer a kizárólagos nemzeti tulajdonú vállalkozások számára;
5. Központi díjmegállapítás;
6. Állami feladatátvállalás az önkormányzat közszolgáltatás szervezési mulasztása esetén; 
7. Szigorú tevékenység-engedélyezési rendszer az államigazgatás részéről.
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Először is: 2011 őszén jelentek meg az Eu-
rópai Bizottság rendelettervezetei, amelyek 
a kohéziós politika részletes szabályaira tesz-
nek javaslatot, többek közt a szakpolitikák 
keretében nyújtandó uniós támogatások fel-
használásának részleteit. Másodszor: most 
indul a hazai tervezés-programozás, amely 
az előbbi tárgyalássorozatok során formá-

A 2014–2020-as uniós programozási ciklus*

Változások várhatók
Az uniós kohéziós források rendkí-
vül fontosak a feszes költségveté-
si politikát folytató Magyarország 
és a forráshiányos önkormányzati 
szektor számára is. 2014. január else-
jével új, hétéves uniós költségveté-
si-programozási időszak kezdődik, 
amelyben uniós forrásokra lehet pá-
lyázni. Az új ciklus uniós szabály-
rendszerének, pénzügyi kereteinek  
a kialakítása még nincs kész, így 
2014-ig sok minden módosulhat  
a brüsszeli tárgyalások, illetve a ha-
zai tervezés során. Egy biztos: a je-
lenlegi gyakorlathoz képest több je-
lentős változással kell számolnunk 
az új ciklusban. 

lódó keretek közt keresi azt, hogy a magyar 
szükségletekkel, érdekekkel egybeeső prio-
ritásoknak (tématerületeknek) a hazánknak 
juttatott forrásokon belül milyen allokáció, 
milyen támogatási struktúra felel meg leg-
inkább.

A kohéziós jogszabálycsomag  
új elemei

A kohéziós jogszabálycsomag határozza meg 
a közös politikából érkező támogatások fel-
használásának keretszabályait. Az egyik 
legfontosabb változás, hogy a korábbiaknál 
lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a meg-
valósuló fejlesztések tényleges eredményes-
sége, valamint az, hogy mennyire járulnak 
hozzá az összeurópai versenyképesség és nö-
vekedés irányait meghatározó Európa 2020 
stratégiában foglalt célok eléréséhez.

A jogszabálytervezet, az úgynevezett te-
matikus koncentráció rendszerében 11 tema-
tikus célt határoz meg, amelyekhez a 2014 
és 2020 közt induló programoknak és fejlesz-
téseknek igazodniuk kell. Ez a 11 cél ugyan-
akkor meglehetősen általános, és csaknem 
minden lehetséges fejlesztési tématerületet 
lefed, így a legtöbb tervezett hazai fejlesztési 
elképzelés esetén az illeszkedés igazolható. 
(Olyan célokról, fejlesztési tématerületek-
ről van itt szó, mint például a kis- és kö-
zépvállalatok vagy az energiahatékonyság  
és a megújuló energiák támogatása, a fog-
lalkoztatás bővítése, az élethosszig tartó ta-
nulás segítése.)

Mindazonáltal az Európai Bizottság által 
egyelőre informálisan képviselt álláspont sze-
rint lennének olyan területek, amelyek önál-
ló támogatása csak kivételes esetben, alapos 
indoklás mellett valósítható meg. A bizott-
ság a helyi, helyközi útfejlesztést például in-
tegrált fejlesztési csomag részeként (pl. egy 
gazdaságfejlesztési projektcsomag eleme-
ként) képzeli el. Szintén korlátokat szabna 
a kereskedelmi célú, turisztikai fejlesztések 
esetében is: noha ezeket nem tervezi kizárni, 
azonban elvárja a gazdaságfejlesztési célok-
hoz való szoros kapcsolódást. Ezzel szemben 
viszont valószínűleg a lakások energiahaté-
konysági célú felújítása a jelenleginél széle-
sebb körben lenne megvalósítható.

A célokhoz igazodáson túl azt is előír-
ja a jogszabálytervezet, hogy a célok közül 
egyikre-másikra minimálisan mekkora for-
rást kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy a ma-
gyar mozgástér – a források ágazatok, il-
letve fejlesztési területek közötti elosztását 
tekintve – lényegesen kötöttebb lesz, mint 
a jelenlegi ciklusban.

2014-től az unió erősebben elvárja a kohé-
ziós politika (az Európai Regionális Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó) forrásainak, valamint 
a vidékfejlesztési forrásoknak az összehan-
golását. 

Újból – hasonlóan a 2004 és 2006 közöt-
ti helyzethez – lehetővé válik az, hogy egy 
operatív programot több alap finanszíroz-
zon. A pályázó szemszögéből mindez vél-

* Írták az NFÜ Koordinációs Irányító Ható-
sága munkatársai: Hegedűs Gábor tervezési 
referens, Szakáts Attila osztályvezető, Sza-
bó Zoltán partnerségi vezető, szakmai főta-
nácsadó
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hetően azt eredményezi, hogy a jelenlegihez 
képest rugalmasabbak lehetnek a pályázati 
kiírások: jobban lehet majd ötvözni infra-
strukturális projekteket szoft, humán fejlesz-
tést célzó beavatkozásokkal, illetve fordít-
va, például egy képzési projektet könnyebb 
lesz kiegészíteni infrastruktúra-fejlesztéssel. 
Ez utóbbi folyamatot az is erősítheti, hogy 
az ESZA keretében is elszámolható költség 
lesz az eszközbeszerzés.

Szintén pozitív, hogy megjelennek olyan 
új tervezési-végrehajtási eszközök, amelyek 
tovább erősíthetik a rugalmasságot, a fejlesz-
tések testre szabását. Ilyen eszköz az integ-
rált területi beruházás (ITB), aminek kereté-
ben akár több OP forrásai is kombinálhatók, 
és könnyebben valósíthatók meg segítségé-
vel integrált fejlesztések. 

Az ITB így a tagállami kormányzás szá-
mára hasznos eszköz lehet speciális helyze-
tű térségek egyedi fejlesztési csomagjainak 
összeállítására, vagy város-rehabilitációs fej-
lesztések megvalósítására. Egyébként az unió 
előírja, hogy kötelezően a fenntartható vá-
rosfejlesztésre kell fordítani a tagállami ER-
FA-forrás (Európai Regionális Fejlesztési 
Alap) legalább öt százalékát – a városi ha-
tóságok bevonásával.

A helyi fejlesztési szükségletekre, a térségi 
erőforrásokra építő másik új eszköz a közös-
ségvezérelt helyi kezdeményezések (CLLD – 
community-led local development) nevet vi-
seli. Ez valójában jelenleg a vidékfejlesztés 
eszköztárában szereplő LEADER-megköze-
lítés kiterjesztése a kohéziós politikai forrá-
sokra is. Az eszköz hangsúlyosan a közösségi 
részvételre alapul, célja a helyi akciócsoport 
által létrehozott helyi stratégia megvalósítá-
sa – amelyben azonban a következő időszak-
ban a kohéziós, vidékfejlesztési és halászati 
források egyaránt megjelenhetnek.

Középpontban  
az eredményorientáció

A kohéziós politikai jogszabálycsomaghoz 
tartozik még a végrehajtás számos aspektu-
sa: itt több esetben a végrehajtás bürokratiz-
musának csökkentésére tesz javaslatot a szö-
veg. Kiemelendő ezek közül a támogatások 
elszámolását megkönnyítő egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségek kiterjeszté-
se. Ez lehetővé (sőt, kisebb projektek ese-
tén egyenesen kötelezővé) tenné, hogy egyes 
költségtételekkel ne tételesen, számlánként 
kelljen elszámolni, hanem például (a költsé-
gek egy bizonyos százalékáig) átalányként 
vagy egységköltség alkalmazásával.

A jogszabálycsomag tárgyalása 2011 ok-
tóbere óta tart, és az európai tanácsi vitá-
ban számos, hazánk számára is igen kedve-
ző eredményt sikerült elérni. A jogalkotási 
folyamatnak azonban már az Európai Parla-
ment is fontos szereplője, és az intenzív, há-
romszereplős (Bizottság-Tanács-Parlament) 
tárgyalási folyamatokból adódóan a jogsza-
bálycsomag elfogadása 2013 közepénél előbb 
nem várható.

A főbb szabályozási változások leginkább 
az eredményorientáció középpontba állításá-
val magyarázhatók: ezért van az, hogy egy-
szerre jelennek meg a jogszabálytervezetben 
a rendszer kötöttségét erősítő elemek épp-
úgy, mint az pályázók iránt támasztott kö-
vetelmények egyszerűsítése.

A hazai tervezés-programozás 
Az előbbiekben vázolt még alakuló keretrend-
szerben indult el a hazai tervezés folyamata. 
Az unió – a jelenlegi ciklushoz hasonlóan – két 
szinten várja minden egyes tagállamtól a fej-
lesztési szükségletek alátámasztását: egyfelől 
országos szinten kéri kidolgozni a kohéziós 
politika mellett a vidékfejlesztés és a halászat 

területeit is lefedő stratégiai dokumentumot, 
az úgynevezett Partnerségi Megállapodást, 
valamint – hierarchiájában ez alatti szinten – 
kell előkészíteni az ország által meghatározott 
tématerületek szerint az operatív programo-
kat. A dokumentumok kidolgozása a partne-
rek bevonásával megkezdődött.

A jogszabályok tárgyalásával párhuzamo-
san zajló hazai tervezési folyamatok, valamint 
az operatív programokról az Európai Bizott-
sággal folytatandó tárgyalások során kell Ma-
gyarországnak az uniós szintű elvárásokat sa-
ját fejlesztési igényeihez igazítania. 

E folyamatok során kell indokolnunk, hogy 
a megfogalmazott célokat a hazai körülmé-
nyek közt miért a választott fejlesztési irányok 
szolgálják leginkább. A cél mindenképpen az, 
hogy 2014. január elsején elindulhassanak 
a társadalmi egyeztetés véleményeit is tartal-
mazó, a bizottság jóváhagyását is bíró új ope-
ratív programok.
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A TÖOSZ elnöksége már az új önkormányza-
ti törvény koncepciójának vitára bocsátása kap-
csán nagyon határozottan reagált a polgármes-
terek javadalmazásának változtatására irányuló 
kormányzati szándékra. Mint ismert, a Belügy-
minisztérium 2011 májusában közzétett vitairata 
jelentős mértékben csökkenteni javasolta a pol-
gármesterek javadalmazását, azzal az indokkal, 
hogy feladatuk jelentősen csökken a növekvő ál-
lami szerepvállalás következtében. 

Miután a belügyminisztériumi javaslat „ki-
vágta a biztosítékot”, a kormányzat által az 
Országgyűlés elé beterjesztett – a helyi ön-
kormányzatokról szóló T/4864. számú –tör-
vényjavaslat már nem tartalmazta a polgár-
mesteri bér kérdését. Az országgyűlési tárgyalás 
során a kormánypárti polgármesterek módo-
sító javaslataként került be, majd elfogadás-
ra a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-a.    
Az új szabályozás szakított az eddigi gyakorlattal, 
mely szerint a polgármester javadalmazása a min-
denkori köztisztviselői illetményalap meghatáro-
zott szorzója. Az új bérezési szisztéma alapvetően 
a minisztériumi helyettes államtitkári javadal-
mazást veszi figyelembe. (A helyettes államtitkári 
illetmény összege = alapilletmény (347 850 Ft) + 
illetménykiegészítés (173 925 Ft) + vezetői pótlék 
(226 102 Ft) = összesen 747 877 Ft.) Ettől eltér a fő-
polgármesteri juttatás, amely az új szabályozás 
alapján azonos a miniszteri javadalmazással.   

Az elfogadott új szabályozás nem csupán az il-
letményalap tekintetében, hanem az egyes ka-
tegóriák meghatározásában is jelentősen eltér. 
(Lásd: a keretes kimutatást.) A változtatás alap-
vetően a nagyvárosi (megyei jogú városi és fő-
városi kerületi) polgármestereket hozta volna 
kedvezményezett helyzetbe, míg a kisebb tele-
pülések vezetői nagy részének bére jelentősen 
csökkent volna. 

A TÖOSZ elnöksége nem fogadta el, hogy 
a bérszabályozás ciklus közben változzék, mivel 
a polgármestereket a választópolgárok azokkal 
a javadalmazási feltételekkel választották meg, 
amelyeket a választásokon való induláskor a pol-
gármester-jelölt vállalt. A sajátos polgármeste-
ri jogviszony egyik meghatározó eleme a bér 
mértéke, amelyben utólag a határozott időre 
szóló „szerződéses jogviszony” közben jogsze-
rűen nem lehet változtatni. A polgármesteri bé-
rek mértékének meghatározásánál fő szempont, 
hogy a települések által megválasztott első szá-
mú közszereplő a tisztségével arányos javadal-
mazásban részesüljön. A juttatások rendszerénél 
a főállású és társadalmi megbízatású polgármes-
tereknél egyaránt figyelembe kell venni a vég-
zett munka mértékét, jellegét és a társadalmi 
környezetet is.

A polgármesterekre, illetve az önkormány-
zati képviselőkre vonatkozó új törvényi szabá-
lyozás értelemszerűen a következő, 2014-es ál-
talános önkormányzati választások napján lép 

hatályba. Ugyanakkor az elfogadott törvény, már 
hivatkozott 71.§-a meglepő módon 2013. január 
elsején lépett volna.

A TÖOSZ elnöksége ezért kezdeményezte, 
hogy a változó bérszabályozás csak a 2014-es 
általános önkormányzati választásokkor lépjen 
hatályba. A TÖOSZ javaslatait különféle kor-
mányzati fórumokon megfogalmazta, de saj-
nálatos módon eddig – szóbeli ígéreteken túli 
– nem leltek támogatására. Áttörést jelentett, 
hogy a Belügyminisztériumban 2012. szeptem-
ber 28-án megtartott helyi önkormányzati napi 
ünnepség keretében Tállai András államtitkár 
és Kósa Lajos, a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gének elnöke egyetértett a hatályba léptetés idő-
pontjának elhalasztásával. Az megegyezésben 
foglaltak megerősítették 2012. november 13-án 
az országos önkormányzati szövetségi elnöki 
találkozón. Így került sor arra, hogy Kósa Lajos 
és Láng Zsolt országgyűlési képviselők beterjesz-
tették az egyes törvényeknek az Országgyűlés-
sel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő 
módosításáról szóló T/9243 számú törvényjavas-
latot. A javaslat értelmében a jelenlegi szabályo-
zás a 2014-es önkormányzati választásokig ha-
tályban marad.

Reményeink szerint, amikorra a jelen ismer-
tetőt olvassák, addigra az Országgyűlés megsza-
vazza az Mötv. hatályba léptető rendelkezésének 
módosítását, s a polgármesterek bére 2013-ban 
alapvetően nem változik.

Polgármesterek helyzete és javadalmazása
A polgármesterek helyzete az önkormányzati rendszer átalakításának időszakában még nehezebbé vált. A növekvő 
bizonytalanság egyértelműen érzékelhető a képviselő-testületi önfeloszlatások, polgármesteri lemondások és sajnos 
az elhalálozások számának alakulásában is. A települések csaknem öt százalékában történt változás a 2010. októberi 
választások óta. A változások egyik területe a polgármesterek javadalmazását is érintette, így egzisztenciális félelmek 
is megjelentek a településvezetői körben.
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A TÖOSZ és a Norvég Helyi és Regionális Ön-
kormányzatok Szövetsége (KS) korábban lezá-
rult, közös projektjének célja a magyar önkor-
mányzati kapacitásépítési rendszer kidolgozása 
volt helyi szinten. A  két szövetség közösen 
tervezi kiterjeszteni ezt a programot a szlo-

A hatékonyabb határon átnyúló együttműködésért

vák és a magyar önkormányzatok határ men-
ti együttműködésének erősítésére. A ZMOS 
új elemmel is kapcsolódott a közös munkába, 
amelynek eredményeképpen közös állásfogla-
lást alakítottunk ki európai szinten az önkor-
mányzatok érdekeinek védelmére.

Mit szeretnénk elérni?
Legfőbb célunk a hálózatépítés a határ 

mentén működő szlovák és magyar önkor-
mányzatok között. A stratégiai partnerségek 
kiépítéséhez szükséges a készségek és a tu-
dás fejlesztése elsősorban, azért, hogy a ha-
tár menti régiókban új programok és pro-
jektek indulhassanak valós önkormányzati 
érdekeket szolgálva. 

Az egyre nehezebb gazdasági helyzetben 
az önkormányzatok stratégiai szerepet ját-
szanak a helybéliek támogatásában, életmi-
nőségük alakulásában. Támogató környezet 
megteremtésével a helyi önkormányzatok 
képesek lesznek felismerni a stratégiai ala-
pokon álló fejlesztési programok jelentősé-
gét. Az önkormányzati vezetők oktatásával, 
képzésével elérhető, hogy a vezetők jobban 
megértsék a határ menti együttműködések 
tartalmát és módszerét. 

Ennek eredményeként jobb, átfogóbb prog-
ramok és projektek születnek a szlovák és a 
magyar határon át. Reméljük, hogy a részt-
vevők jobban megismerik egymást a közös 
oktatás és tréningek során. 

Finanszírozási elvek
Partnerünkkel megegyeztünk a projekt 

közös finanszírozásának alapelvében. A Ma-
gyarországon keletkező költségek a TÖOSZ 
költségvetéséhez tartoznak, míg a Szlováki-
ában felmerülő költségek a ZMOS költség-
vetéséhez. A teljes projekt úgy működik, 
mint egy tükör, mert a tevékenységek egyik 
fele Magyarországon, a másik fele Szlová-
kiában valósul meg; a delegáltak (szakér-
tők, munkacsoporttagok, részt vevő pol-
gármesterek és önkormányzati vezetők stb.) 
fele a ZMOS, míg a másik fele a TÖOSZ ré-
széről vesz részt a programban. Az összes 
eseményen (workshop, munkamegbeszélés,  

Testvérszövetségünkkel, a Szlovák Önkormányzatok Szövetségével (ZMOS) rég-
óta kitűnő kapcsolatokat ápolunk, képviselőink kölcsönösen részt vesznek egy-
más küldöttgyűlésein, és az európai ernyőszervezetekben is együtt dolgozunk. 
2011-ben egy közös projekt (LG4CBC projekt) tervének kidolgozásába kezdtünk, 
amit benyújtottunk a Magyarország–Szlovákia Határon átnyúló együttműködési 
program 2007–2013 kiírására. A program Közös Monitoring Bizottsága 2012. már-
cius 29-én úgy döntött, hogy a projektjavaslatunkat támogatja, így megkezdődött 
a munka a két ország önkormányzati vezetőivel és szakértőivel.

TÖOSZ és ZMOS összefogás
Szerző: Sabján Katalin nemzetközi titkár
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képzések, tapasztalatcsere programban részt-
vevők találkozója, konferenciák) a szlovák 
és a magyar résztvevők egyenlő arányban 
vesznek részt. 

A projekt indokoltsága
Az európai és ezen belül is a szlovák és ma-
gyar gazdaság nehézségekkel küzd, ami jelen-
tős hatással van az emberek mindennapi éle-

tére. A helyi önkormányzatok azok a hivatalos 
intézmények, amelyek legközelebb vannak az 
emberekhez. Magyarországon napjainkban a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó jogi sza-
bályozás változóban van. 

Látható az önkormányzatok sokszínűsége: 
azonos feltételek esetén is nagyon különböző 
módon intézik ügyeiket. Ennek oka a vezetés 
különböző szintjeiben keresendő. Nem csupán 
a polgármester, hanem az önkormányzat egész 
vezetése elkötelezett, és nagyon jól tud közösen 
dolgozni. Nem utolsósorban nyitottan és krea-
tívan gondolkodnak. A határon átnyúló együtt-
működésnek számos tapasztalata köszönhető 
olyan támogató programoknak, mint ez a CBC 
program, amely alapul szolgálhat a szlovák és 
magyar polgármesterek elméleti és gyakorlati 
képzéséhez, interaktív oktatásához. 

A két szövetségnek azonos alapcéljai, jövő-
képe, stratégiája és filozófiája van, és mind-
két szövetség már bebizonyította, hogy képes 
olyan projektek megvalósítására, melyeknek 
a célcsoportját a polgármesterek és önkor-
mányzati vezetők alkotják. Sem Szlovákiában, 
sem Magyarországon nincs kötelező képzés a 
polgármesterek számára, de minden érintett 
– beleértve az önkormányzati vezetőket és az 
EU-s támogató programok képviselőit –  ked-
vezőbb helyzetbe kerül, amennyiben a helyi 
önkormányzat vezetői megfelelő készségekkel, 
tudással, magatartással rendelkeznek a helyi 
gazdaság és társadalom fejlesztésében. A szlo-
vákiai települések is problémákkal küzdenek 
az eredeti és átruházott állami feladatok ellátá-
sa során, amelynek oka többek között a pénz-
ügyi források korlátozott volta. Ennek ellenére 
a helyi önkormányzatok szükségesnek tartják 
a hálózatépítés fejlesztését, fontosnak tartják a 
partnerségépítést, projekttervezést és a kapa-
citásfejlesztést és a választott képviselők, mun-
katársak élethosszig tartó tanulását. 

A PROjEKT NÉGy TEVÉKENySÉGBőL áLL 

1. képzés a helyi önkormányzatok ré-
szére a határon átnyúló együttműködés-
ről: a két szövetség szakértői kidolgoznak 
egy háromnapos tréning módszert, ame-
lyet ki is próbálnak két alkalommal, egyszer 
Szlovákiában és egyszer Magyarországon. 
Erre már most is jelentkezhetnek pol-
gármesterek és jegyzők a TÖOSZ-titkár-
ságon. Várhatóan 2013. április–május hó-
napban lesz az érintett határ menti régiók 
valamelyikében. A képzési anyag összeállí-
tásába bevontuk a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztériumot is, ezúton is köszönet a 
munkatársaknak a sok hasznos információ-
ért. Így a projekt honlapján számos fontos 
tudnivaló lesz elérhető az Európai Terüle-
ti Társulások létrehozására és fenntartá-
sára nézve. A tréning tartalma mindazon-
által túlmutat az ETT-k témakörén, és sok 
gyakorlati elemmel az új uniós finanszíro-
zási lehetőségek felé és a közös stratégiák 
hatékony megvalósítása felé kalauzolja az 
önkormányzati vezetőket.

2. együttműködés közös adatbázis 
létrehozása, kutatások végzése a szlovák 
és magyar helyi önkormányzatok határon 
átnyúló együttműködésének támogatásá-
ra irányuló közös stratégia kialakítására. Az 

adatokat a projekt honlapján nyilvánosság-
ra hozzuk (www.lg4cbc.eu), ehhez fon-
tos az érintett önkormányzatok aktív 
közreműködése, hogy kitöltsék majd a 
kérdőíveinket.

3.  kísérleti tapasztalatcsere program: 
a kölcsönös szakmai tapasztalatok kicseré-
lése különösen érdekes lehet két ország vi-
szonylatában, ahol reméljük, hatékony jó 
gyakorlatokat fedezhetünk fel a hazai ér-
dekérvényesítés erősítésére is. A kísérlet-
ben két magyar és két szlovák önkormány-
zat vesz részt, akik magyar részről az eddigi 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok prog-
ramjában már bizonyítottak. Amint a pro-
jekt munkacsoportja erről konkrét döntést 
hoz, nyilvánosságra hozzuk, és amennyire 
a keretek engedik, nyitottá tesszük a ren-
dezvényeket az érdeklődő önkormányza-
tok számára.

4. Az eredmények és tapasztalatok 
terjesztése. Két szélesebb körű konferen-
cián adunk lehetőséget Magyarországon 
és Szlovákiában az önkormányzati veze-
tőknek, hogy találkozzanak egymással és 
a projektünkön, az együttműködési prog-
ramon keresztül mindenki számára érté-
kes és hasznos együttműködéseket foly-
tassanak a jövőben.

Mit csinálunk a projektben? Hogyan lehet részt venni benne?
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A célcsoport
A direkt célcsoport: a releváns határ men-
ti régiók polgármesterei. Szemléletmódjuk 
megváltoztatásával hatékony hálózatot tu-
dunk kiépíteni a szlovák–magyar határon 
átnyúló hosszú távú partnerségi kapcsola-
tok kialakítása céljából. Az indirekt célcso-
portot az érintett települések szlovák és ma-
gyar állampolgárai alkotják, akik be fognak 
kapcsolódni projektbe. Kiképezünk összesen 
100 polgármestert (50 magyart, 50 szlová-
kot) (1. tevékenység). Két nagy konferenciát 
szervezünk 200 szlovák és 200 magyar ön-
kormányzat bevonásával (4. tevékenység). 
Négy workshopot tartunk, mindegyiken 20 
fő részvételével (3. tevékenység). A képzé-
sünket hosszútávra tervezzük, folyamatosan 
ajánljuk szlovák és magyar önkormányza-
tok számára a legkedvezőbb áron, amelyből 
csupán a saját költségeinket fedezzük, profit 
nem származik belőle. 

A TÖOSZ stratégiáját megalapozó kérdő-
ív feldolgozása (2010 eleje) alapján megálla-
pítható, hogy a tréningek szervezését a TÖ-
OSZ tagsága a TÖOSZ egyik erősségének 
tartja. A polgármestereket megkérdeztük, 
hogy milyen tréningek érdekelnék őket leg-
inkább? A felsorolt lehetőségek közül a leg-
intenzívebb érdeklődés a gazdálkodási prak-
tikák és az önkormányzati praktikák iránt 
nyilvánult meg. A felsorolt listában közepes-
nek tekinthető az érdeklődés a kommuniká-
ciós fejlesztés, a stratégiai tervezés és a szo-
ciális konfliktusok kezelése iránt. 

2011-ben a ZMOS kérdőíves felmérést 
készített, hogy információkat szerezzen 
az önkormányzatok és választott képvise-
lők igényeiről és véleményéről Szlovákiában. 
A kérdőív információkat tartalmazott a he-
lyi önkormányzatok oktatási szisztémájá-
nak finanszírozásáról, formájáról, tartalmá-

ról. A felmérés eredménye rávilágított arra, 
hogy az önkormányzatok fontosnak tartják 
az oktatást. A válaszadók 98 százalékának 
véleménye ezt tükrözte. 

Egy másik kérdés az oktatás témáira és te-
rületeire vonatkozott. A legfontosabb témák 
a következők: az önkormányzatok finanszí-
rozása és tulajdona (67%), jogi szabályozás 
(62%), szociális ügyek (52%), ifjúság, sport 
(27%). Az oktatás módszerét illetően a kon-
zultációs megbeszélés (78%), a tréning (44%), 
és az egy-két napos képzések voltak a legnép-
szerűbbek. A tréning módszert, a szlovák 
és magyar önkormányzatok közötti tapaszta-
latcsere workshopokat, valamint konferenci-
ákat választottuk, mert úgy ítéljük meg, hogy 
ezek a leghatékonyabb és legésszerűbb módjai 
az önkormányzati vezetők elérésének. 

Az eredményeinek fenntartása
A projekt zárását követően a ZMOS és a TÖ-
OSZ folyamatosan kapcsolatban marad a kö-
zös képzések fenntartása során, és folyama-
tosan kínálja a lehetőséget a tagjainak, hogy 
részt vegyenek a kidolgozott képzéseken, ta-
pasztalatcsere programokon. Európai szin-
ten is együttműködünk továbbra is, mert a 
projektnek köszönhetően nyilvánvaló, hogy 
együttműködésünk hozzáadott értéket kép-
visel szülőföldjeink fejlesztésében. Mindkét 
szövetség a legnagyobb a hazájában, számos 
tagja van, független minden egyéb szervezet-
től. A két szövetség profit nélkül, önköltségen 
ajánlja a projekttermékeit az önkormányza-
toknak, és a CBC programnak köszönhető-
en ingyenes hozzáférést biztosít a szakmai 
tartalomhoz.

Jelen írásunk tartalma nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió hivatalos ál-
láspontját.

Felhívás
Tisztelt Polgármester Kollégánk!

Támogató hozzájárulását szeretnénk kérni egy  
nemes, közösségi cél megvalósítása érdekében.

A TÖOSZ Elnöksége 2012. szeptember 11-i, Lőrinci-
ben tartott ülésén a nehéz élethelyzetbe került pol-
gármester kollégák anyagi támogatására létrehozta 
a Polgármesterek Szolidaritási Alapját. A szolidaritá-
si alaphoz való pénzügyi hozzájárulást elsődlege-
sen az aktív polgármesterektől várjuk. A befizeté-
seket a TÖOSZ elkülönített szolidaritási alszámláján 
gyűjtjük.

A Polgármesterek Szolidaritási Alapja támogatá-
sában részesülő személyről, a támogatás mértékéről 
és módjáról a TÖOSZ elnöksége soron kívül dönt.

Adományát a következő számlaszámra küldheti:

10201006-50051867-00000000

Mindent meg kell tennünk azért, hogy a telepü-
lése érdekében tevékenykedő polgármester kollé-
ga bármikor és bármilyen okból ne kerülhessen ki-
szolgáltatott és lehetetlen helyzetbe.

Bízunk benne, hogy összefogással támogatni tud-
juk az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott te-
lepülésvezető kollégáinkat.

Budapest, 2012. szeptember 11.

Önkormányzati üdvözlettel: 

 Schmidt Jenő Dr. Zongor Gábor
 elnök főtitkár

Bővebb információ:
http://www.toosz.hu/digitalcity/news/newsheading.
jsp?dom=AAAAZJWX&hir=BAAFLWSG&fmn=AAAA-
YWOF&prt=AAAAYFAP&men=AAAAYWPJ 
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A zárókonferencia megnyitóbeszédét Schmidt 
Jenő, a TÖOSZ elnöke Napóleonnak fiához 
intézett jó tanácsával kezdte: „Ha egy város-
ba érkezel, nézd meg jól, mert sose tudhatod, 
mikor kell elfoglalnod.” Az alkalomhoz nyil-
vánvalóan a mondat első, ma is érvényes fe-
le illik: ha egy városba érkezel, nézd meg jól. 
Most azonban a városok és falvak jöttek el 
a Károlyi-Csekonics Rezidenciára bemutatni 
versenyprogramjaikat. Ötvenöt önkormány-
zat nyújtott be pályázatot, amelyek közül ide, 
a döntőbe 18 jutott el a legjobb gyakorlatával. 
A pályázatokban több mint száz önkormány-
zat volt érintett.

A LÖGY-program nemzetközi előzményei-
ről Pallai Katalin, az Európa Tanács képvise-
lője beszélt. Elmondta, hogy először 1999-ben, 
Angliában rendeztek ilyen versenyt, amelyet 
aztán minden évben megismételtek egyre több 
részvevővel és egyre nagyobb sikerrel. Az Euró-
pa Tanács kezdeményezésére 2004-ben újabb 
nyolc – elsősorban kelet- és dél-európai – or-

szág kapcsolódott a programhoz. Magyaror-
szág négy éve hirdette meg először a legjobb 
gyakorlatok pályázatát, s Pallai Katalin nem-
zetközi tapasztalatai szerint a bekapcsolódó 
országok közül a legnagyobb sikerrel.

Langerné Victor Katalin, az Emmi helyettes 
államtitkára a kormány 2012-ben elfogadott 
nemzeti felzárkóztatási stratégiája kapcsán 
a kormánynak azt a törekvését hangsúlyoz-
ta, hogy az ne csak stratégia, hanem való-
ság legyen. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy 
a törvény szerint minden településnek kell 
készítenie esélyegyenlőségi tervet, nem csak 
azért mert az minden pályázás előfeltétele. 
Mondandóját Gandhira hivatkozva a követ-
kezőképpen zárta: amit értem teszel nélkü-
lem, az ellenem van.

Ezután következtek a bemutató progra-
mok. A „Vizek városa, avagy varázslatos vi-
zes világ” témában Gyenesdiás eredményeit 
Góth Imre Árpád, a környezetvédelmi bi-
zottság elnöke prezentálta. Őt követte Michl 

A 2011-ben meghirdetett és 2012-ben a közfoglalkoztatás témájával kibővült pá-
lyázati szakasz zárókonferenciája és prezentációs döntője 2012. november 8-án 
volt Budapesten, a Károlyi-Csekonics Rezidencián polgármesterek, jegyzők és más 
önkormányzati szakemberek részvételével. A levezető elnöki tisztet Zongor Gá-
bor, a TÖOSZ főtitkára töltötte be.

Innováció, egymástól tanulás, tenni akarás 
A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok prog-
ramját – 2008-ban hirdette meg először 
a TÖOSZ közösen az Európa Tanáccsal, a 
Belügyminisztériummal, a Faluszövetség-
gel, a Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségével, melyhez csatlakozott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkársága és hát-
térszervezete, a Tempus Közalapítvány is. 
A rendezvény fővédnöke Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes, védnökei: Pin-
tér Sándor belügyminiszter, Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter. Támoga-
tók: Belügyminisztérium, Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium, Vidékfejlesz-
tési Minisztérium, Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, TEMPUS Közalapítvány, IFUA 
Horváth & Partners Kft., Grow Szervezet-
fejlesztési Tanácsadó Zrt., Magyar Posta, 
Blachere Illumination Hungary Kft., Orszá-
gos Takarékszövetkezeti Szövetség, Ever-
ling Kft., Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., 
Revevol Hungary, Complex Kiadó Kft.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
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József, Tata polgármestere, aki gyönyörű lé-
gi felvételekkel illusztrálva mutatta be a tatai 
Öreg-tó programot.

A „Legjobb testvérvárosi találkozó” témát 
Horváth Katalin, a Tempus Közalapítvány kép-
viselőjének tájékoztatója vezetett be. Elmond-
ta, hogy az Európa a polgárokért programban 
nemcsak a 27 EU-tagállam, hanem a többi hét 
még nem tag ország (Horvátország, Macedó-
nia, Montenegró stb.) is részt vehet, a feltétel 
csak annyi, hogy a testvérvárosok közül leg-
alább az egyik EU-tag legyen. Büszkén emelte 
ki, hogy a 2007–2013-ig tartó ciklusban Ma-
gyarország az öt legaktívabb országok egyike. 
A testvérvárosi bemutatók sorát Ajak kezdte, 
programját Kerekes Miklós polgármester pre-
zentálta, majd Békéscsaba következett, melyet 
Koszecz Andrea, a társadalmi kapcsolatok re-
ferense mutatott be. Budapest XIII. kerületé-
nek prezentációjához a Járom az utam… című 
sláger adta meg az alaphangot, azzal a meg-
jegyzéssel, hogy Angyalföldön macskakő he-
lyett már mindenütt viakolor van az utcákon. 
A Velencei-tó partján évente megrendezett an-
gol nyelvi tábor eredményeit ismertető Csoba 
Lászlóné, a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztályának ve-
zető-főtanácsosa zárógondolata az volt, hogy 

„a testvérvárosi kapcsolatokat protokolláris-
ból személyessé a lakosság tudja tenni”. Hajdú-
dorog és a romániai Stei „Együtt egymásért” 
programja azzal kezdődött, hogy a két polgár-
mester, Csige Tamás, Hajdúdorog és Julian 
Balaj, Stei képviseletében a városok zászlói-
val bevonultak a terembe. Csige Tamás szöve-
ges beszámolója után a szünetben a prezentá-
ciós asztalokon megtekinthettük – és meg is 
kóstolhattuk – a két város jellegzetes ünnepi 
ételeit, italait (süteményeket, kalácsot, töltött 
bárányt, kolbászt, hímes tojást, stei pálinkát, 
a hajdúdorogi bort stb.), egy másik asztalon 
pedig a népművészeti remekeket, hímzést, fa-
ragást, sőt a csipkeverésnek még a folyamatát 
is megfigyelhettük.

Szünet után Amberger Árpád, az Önkor-
mányzati Televízió vezérigazgatója a két média-
csatornára épülő, bárhol nézhető, interaktivi-
tásra képes projekt széles körű kommunikációs 
lehetőségeit (fejlesztési eredmények közzé té-
tele, aktuális hírek, telefonos fogadóóra, város-
marketing stb.) sorolta fel, számokkal bizonyít-
va, hogy az Önkormányzati TV igénybevétele 
töredékébe kerül csupán az egyedi saját fejlesz-
tésnek. Szatmári Tamás, a Revevol Hungary üz-
letfejlesztési igazgatója pedig arról beszélt, ho-
gyan tehetik az önkormányzatok hatékonyabbá 

Innováció, egymástól tanulás, tenni akarás 
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szervezetüket a Google Apps eszközeivel. En-
nek előnyeiről szólva elmondta: adatvédelmi 
szempontból biztonságos, bármely eszközzel 
elérhető, tárolókapacitása korlátlan, minden 
adat könnyen visszakereshető benne, s a táv-
munka szervezését is egyszerűbbé teszi.

„Amikor a pénz nem számít” téma döntő-
seinek bemutatkozását Alsómocsolád kezd-
te, programját Taller Marietta ifjúsági pol-
gármester ismertette. Kisrécse programját 
Tóth Lúcia polgármester, Kunszigetét Lend-
vai Ivánné polgármester, Mátraverebélyét Se-
res Mária polgármester mutatta be, aki sze-
rint faluja nemcsak Szentkút közelsége miatt 
a csodák földje, hanem ahol a hulladékból is 
készülhet műalkotás, sörös dobozból nap-
kollektor, szobabiciklivel is lehet háztáji ára-
mot fejleszteni. Megyer polgármestere, Pajer 
Kristóf az ország legkisebb települése vitához 
szólva leszögezte: Megyer a területét tekint-
ve a legkisebb. Majd bizonyítékul légi felvéte-
leket mutatott, ezzel a megjegyzéssel: az ég-
ből sem látszik, szegény falunk.

A 2012-ben bekapcsolódó „Közfoglalkozta-
tás” témakört Hoffmann Imre, a BM közfoglal-
koztatási helyettes államtitkára azzal vezette 
be, hogy 2011-ben megszűnt az átláthatatlan 
és kevéssé hatékony finanszírozási rendszer, 
s meg van győződve róla, hogy az új rendszer 
értékteremtő, folyamatos közfoglalkoztatást 
teremt, amely a munkaképes embereket ha-
tékonyabban vezeti majd vissza a munkaerő-
piacra. Hozzátette: állami közfoglalkoztatás-
ra csak ott és addig van szükség, amíg a piaci 
szereplők azt ki nem váltják. Megjegyezte még, 
hogy a program címében a „legjobb” nem a 
legjobb kifejezés, hiszen mindennél lehet még 
jobbat csinálni, elég volna tehát a programot 
„Példaértékű jó gyakorlatok”-nak nevezni, me-
lyek közül  minden előremutató kezdeménye-
zés számíthat a BM támogatására.

A bemutatott gyakorlatok részletes leírását 
beszámolónk után olvashatják.

A bemutatkozások szünetében Felker Nó-
ra, az IFUA Horváth & Partners Kft. veze-
tő tanácsadója és Kerekes Péter, a Grow-cso-
port szervezetfejlesztő cég képviselője kapott 
szót. Fölváltva mutatták be cégeik tevékenysé-
gét, s ajánlották az önkormányzatoknak, hogy 
ezekben a változó időkben vegyék igénybe szer-
vezésfejlesztési, teljesítményoptimalizálási 
szolgáltatásaikat, irányítási modelljeiket. Vé-
gül felhívták a polgármesterek figyelmét arra, 
hogy hamarosan várható az ÁROP (Államre-
form Operatív Program) pályázatok megjele-
nése szervezetfejlesztésre, célszerű igyekez-
ni, mert szűkre szabott a nyerési lehetőség. 
A prezentációk végén Varga Antal, az Orszá-
gos Takarékszövetkezeti Szövetség – a „hazai 
bank” – ügyvezetője mutatta be a szövetséget, 
megjegyezve, hogy a rendszerváltás előtt túl 
kapitalistának számítottak, utána pedig túl 
szocialistának. Üzletfilozófiájuk lényege sze-
rint nincsenek gigantikus törekvéseik, a szo-
lid, megbízható működést preferálják, tudván: 
„sok kicsi, sokra megy”. Jelenleg 950 önkor-
mányzattal állnak kapcsolatban, s továbbia-
kat is várnak – kicsiket is: több százmilliárd 
forintjuk vár kihelyezésre.

Végül Molnár Róbert, a Magyar Posta Zrt. 
levél- és csomagüzletágának igazgatója beszélt 
az új postatörvényről, az uniós postai liberali-
zációról, s a Magyar Posta megváltozott sze-
repéről a liberalizált postai piacon. Fölhívta 
a figyelmet az új lehetőségekre, a papír alapú 
küldemények mellett az elektronika fejlődé-
sének várható hatására, benne a hibrid kéz-
besítési és konverziós rendszerre.

Ezt követően a zsűri visszavonult, s amíg 
az értékelések elkészültek, addig az ajaki tán-
cosok és énekesek tartottak repertoárjukból 
szép bemutatót.
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BERHIDA 
Dolgozz és tanulj

Polgármester:
Pergő Margit 

Berhida a Séd völgyében, 
Veszprémtől 20 kilomé-
terre található. Itt volt 
a jelentős károkat oko-
zó 1985-ös földrengés epicentruma. Az ek-
kor kapott segélyek tették lehetővé a lakások 
és középületek felújítását, a település mai ar-
culatát meghatározó közúthálózat és telepü-
lésközpont fejlesztését. A mintegy 6200 fős 
település 2004 óta város. Intézményei: két 
óvoda, két általános iskola, két művelődési 
ház és könyvtár, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, Település Ellátó- és Szolgáltató 
Szervezet, Családsegítő Központ.

Munkavállalói kompetenciák  
erősítése
Településünk legnagyobb problémája a mun-
kanélküliség (12,51%). 2011-ben 3968 mun-
kaképes korú lakos élt a településen, az ál-
láskeresők száma 597 volt. Az aktív korúak 
több mint egyharmadának legfeljebb általá-
nos iskolai végzettsége van. A roma lakosság 
becsült száma 700-800-ra tehető, ez a helyi 
társadalom 10-12 százaléka. Többségük hal-
mozottan hátrányos helyzetű.

A jelentős állami támogatással megvaló-
suló közmunkaprogramok alapvető célja az, 
hogy az érintetteket visszavezesse a munka-
erőpiacra. Az évről évre kiszámíthatatlanul 
alakuló szabályozás és finanszírozás azonban 

nem tud kielégítő megoldást adni a problé-
mára. Az önkormányzat által meghatározott 
feladatok ellátására nem feltétlenül alkalmas 
a rendelkezésére álló, foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban (FHT) részesülő munka-
erő. Ezért a programunk alapvető célja a mun-
kavállalói kompetenciák erősítése, vagyis az, 
hogy egy-egy szakma elsajátítását tegyük le-
hetővé számukra. Így a tanulás, képzés útján, 
a piacképes szaktudás birtokában válnak al-
kalmassá arra, hogy ismét lehetőséget kap-
janak a munkaerőpiacon.

Településünkön több mint 250-en részesül-
nek tartósan FHT-ban, és számuk folyama-
tosan emelkedik. Kevesebb, mint egy negye-
düknek van szakmája, többen évek óta nem 
dolgoztak szervezett keretek között, mun-
kakultúrájuk alacsony, ezért foglalkoztatá-
suk korlátozott, munkavégzésük fokozottabb 
irányítást igényel.

Az önkormányzat évente tervet készít, 
amelyben összegyűjti az önkormányzatnál 
és intézményeinél közfoglalkoztatás kereté-
ben elvégezhető munkákat. Az FHT-ban ré-
szesülők közül egyszerre 80-100 embert fog-
lalkoztatunk. Őket időpont eltolással, 15-20 
fős csoportokban hívtuk be dolgozni, hogy 
könnyebb legyen a beilleszkedés.

2009 óta a Berhida Város Képviselő-testü-
lete által alapított Település Ellátó- és Szolgál-
tató Szervezet (TESZ) közfeladatként szerve-
zi az önkormányzati és a Többcélú Kistérségi 
Társulási intézményeket ellátó, kisegítő szol-
gáltatásokat. A TESZ munkatervében rövid- 
és hosszú távú településüzemeltetési feladatok 
szerepelnek. A TESZ a település hét intéz-
ményvezetőjével egyeztetetten éves feladat-
tervet készít, amelyet negyedévente helyszíni 
bejárást követően aktualizál. 2009-től betaní-
tott térburkoló, parkgondozó, hang- és hőszi-
getelő tanfolyamokat indítottunk, ezen felül 

egy-egy tanfolyamot a hiányzó általános is-
kolai végzettség, illetve számítástechnikai 
alapismeretek megszerzésére. (A közeljövő-
ben további tanfolyamok indítását tervezzük 
a következő témákban: épületek vízszigete-
lése, gátőr, házi gondozó.) Az önkormány-
zat biztosította az elméleti oktatáshoz szük-
séges helyiségeket, és a gyakorlati oktatáshoz 
szükséges anyagok, védőruhák, kéziszerszá-
mok egy részét, és a munkaterületet. A kép-
zésben segített a Türr István Képző és Kutató 
Intézet Székesfehérvári Igazgatósága, s a vég-
zetteket a későbbi munkavégzés során utó-
gondozta, mentorálta.

A képzések és az önkormányzat közszol-
gáltatói és foglalkoztatói szerepének össze-
kapcsolása két vonatkozásban is példaérté-
kűen segíti a munkavállalói kompetenciák 
erősítését. Egyrészt azzal, hogy a képzések 
gyakorlati részét konkrét településrendezési 
feladatok adják, másrészt azzal, hogy a vég-
zetteket a tanult szakma gyakorlását lehe-
tővé tevő közfoglalkoztatási feladatokra ve-
szi fel. Kiemelten fontos, hogy a településen 
végzett munka a fejlesztési folyamatokba il-
leszkedjen, s eredménye megfelelő nyilvános-
ságot kapjon, értékessége, hasznossága egy-
értelmű legyen.

A megvalósított tanfolyamok eredménye, 
hogy jelentős mértékben csökkent a szociá-
lis gondoskodásra szorulók száma, továbbá 
megépült 850 méter járda, közel 420 négyzet-
méter szilárd burkolattal ellátott parkoló és 8 
buszváró. Megtörtént a gyermekorvosi ren-
delő és védőnői szolgálat épületének, az idő-
sek napköziotthonának hőszigetelése és aka-
dálymentesítése. A parkgondozók a városkép 
esztétikusabb megjelenítése érdekében min-
den évben jelentős mennyiségű virágot, bok-
rot, cserjét ültetnek ki, amelyeket az év során 
ápolnak, gondoznak.

Közfoglalkoztatás
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lalkoztatási program. Célja a mezőgazda-
ságra alapozott foglalkoztatás folyamatos 
bővítése, valamint a helyi piac kialakítá-
sa, és a természetközeli, falusi élet vonzóvá 
tétele. Az abaúji térség kiváló termőföl-
di adottságokkal rendelkezik, tarthatatlan 
volt, hogy a 25-30 aranykoronás földterüle-
teink, ahol négy méter mélységben már víz 
található, nem szolgálnak megélhetési alap-
ként a helyi családok számára.

A projekt megvalósítója az önkormány-
zat, szakmai segítője Matthew Hayes, 
a gödöllői Szent István Egyetem oktatója,  
a biogazdálkodás szakértője. Úgy alkottuk 
meg programunk vezérfonalát, hogy egy-
aránt hozzáférjen fiatal és idős, férfi és nő, 
roma és nem roma, sőt – eltérően a meg-
szokott felzárkóztató programok logiká-
jától – munkanélküli és aktuálisan „még” 
foglalkoztatott egyaránt!

A kiválasztott résztvevők speciális tan-
anyagból sajátíthatják el a programhoz szük-
séges tudást, emellett állandó felügyeletet 
és tanácsadást is kapnak. A mintegy hatezer 
négyzetméteres mintagazdaság üde színfolt-
ja a település központjának, ahol a meleg-
házi és szabadtéri kultúrák termesztésére 
egyaránt kiváló helyszínt hoztunk létre. 

A konyhakerti zöldségfélék kínálatát 
a bogyós gyümölcsök, a gyógy- és fűszer-
növények termesztésével egészíti majd ki 
a település, és a helyi vezetés tervezi az ál-
lattenyésztés újbóli fellendítését is.

Közel két esztendeje egy márkát kezdett 
építeni Hernádszentandrás. Címerének át-
dolgozásából született meg a program lo-
gója, a község nevéből pedig: a BioSzent- 
andrás. Mintegy 25 fő vesz részt aktívan 
a mindennapi munkálatokban, és a külső 
segítők száma is napról napra gyarapodik. 
Olyan közösség építése volt a cél, amely 

Az helyi lakosok nyitottak voltak az új le-
hetőségek fogadására, a közfoglalkoztatás-
ról szóló tájékoztatókon az érintettek több 
mint 90 százaléka részt vett. A parkgondo-
zói és a külső hőszigetelő tanfolyamra pedig 
akkora volt az érdeklődés, hogy felvételi vizs-
gát kellett tartani.

Javítani a képzést követő garantált vissza-
foglalkoztatás és bérezés területén lehetne. 
Fontos lenne, hogy legalább egy-két évre elő-
re tudjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket, 
mert jelenleg nem eléggé kiszámítható a rend-
szer működtetése sem az önkormányzatnak, 
sem a leendő közfoglalkoztatottaknak.

HERNÁDSZENTANDRÁS 
Úton az önfenntartás felé

Polgármester:
Üveges Gábor 

A 464 lelkes Hernád-
szentandrás kisközség 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében, a Hernád-völ-
gyének déli részén fekszik. A tradicionálisan 
mezőgazdaságból élő település ma a leghátrá-
nyosabb Encsi kistérség része. Mintegy 40 szá-
zalékos a munkanélküliség. A lakosság har-
mada roma származású. Ugyancsak egy-egy 
harmadra tehető a 18 év alattiak, az aktív ko-
rúak és a 60 éven felüliek aránya. A telepü-
lésen óvoda és gondozási központ működik 
intézményfenntartó társulásban, az 1994-ben 
megszüntetett általános iskola alapjain pedig 
immár három esztendeje eredményesen mű-
ködik a Hernád-völgyi Tanoda.

BioSzentandrás
A 28 milliós uniós pályázati támogatásnak 
köszönhetően 2010 decemberében indult út-
jára a biogazdálkodásra épülő oktatási és fog- 

egyre több lábon állva, gazdaságilag is élet-
képes termékpalettát állít elő. Olyat, ami 
eleinte kiegészítő jövedelmet, majd meg-
élhetést biztosít a részvevőknek, valamint 
követendő mintát nyújt „önmenedzselés-
ből” és valódi felzárkózásból.

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy a stra-
tégia részévé tegyük az úgynevezett brand- 
építést. Hatékony és korszerű kommuni-
kációra törekedtünk, fontosnak tartottuk 
a rendszeres párbeszédet a bekapcsolódó la-
kosokkal, illetve a megszülető eredmények, 
folyamatok, irányok folyamatos és rend-
szeres láttatását, elemzését a település és 
a térség minden lakójával, valamint az or-
szág nyilvánossága előtt egyaránt.

Hernádszentandrás 2010 decemberé-
től, talán lehet azt is mondani, hogy „min-
dent egy lapra tett fel”, és napi 24 órában 
dolgozik azon, hogy élővé váljon… Képes-
nek tartottuk és tartjuk a vegyszermen-
tes, ökotudatos, önellátás irányába ható, 
ugyanakkor szigorúan piacképes termékeket  
és szolgáltatásokat nyújtó projektünket ar-
ra, hogy választ adjon a hosszú évek kiút-
talanságára.

Szombatonként az önkormányzati tulaj-
donban lévő mintakertben dolgozott a csapat, 
viszont a programhoz tartozó vállalásként 
ki-ki a saját kiskertjét is ki kellett, hogy ala-
kítsa. Ehhez fóliasátor-alapanyagot, valamint 
kézi szerszámokat és vetőmagot is kapott.  
A hétközi napokon pedig kisebb csoportok-
ban – alkalmazkodva az egyéni sajátossá-
gokhoz – mindenki részt vállalt a közös te-
rület gondozásában.

Számos közösségformáló rendezvény (Bio-
Majális, közös főzések a kert „gyümölcsei-
ből”, Ültető Nap a nyilvánosság bevonásá-
val, interaktív kertlátogatások, előadások 
a programról) valósult meg, kialakítottunk 
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egy kisebb BioKonyhát, ahol a megtermelt 
zöldségek esetenkénti feldolgozását is el 
lehet immár végezni, és amely kiváló kö-
zösségi színtér is egyben. Mezőgazdasági 
évadzáró rendezvényeket is tartottunk, folya- 
matossá tettük az elismeréseket, Bi(j)ó  
Gazda címeket adományoztunk, „BioSzent- 
andrás – önellátó ház” feliratú, faragott 
táblát kapott minden csapattag, amit saját 
házára is kitehetett.

A tájékoztatásban rendszeres szócsöveink 
a lakossági szóróanyagok, helyi újságok, de 
szervezünk lakossági fórumokat, közös fő-
zéseket is. Létrehoztuk a program önálló 
honlapját (www.bioszentandras.hu), Face- 
book oldalát, webshopját, rendszeresek 
a megjelenéseink helyi, térségi, országos 
fórumokon, és a média különféle színtere-
in (pl. http://fuszereslelek.blog.hu/2012/05/30/
csodat_epitenek).

Mára szinte alig található műveletlen por-
ta Hernádszentandráson. A hatezer négy-
zetméteres mintakert tizenkétezer négy- 
zetméteresre nőtt, két ásott kúttal, hat fólia- 
sátorral (melyekből három az ősztől szénabá-
lákkal és faaprítékkal fűthetővé válik). Idén 
megindult az értékesítés is, főként éttermek 
és a családi háztartások számára. A meg-
maradt zöldségfélék feldolgozása folyama-
tos helyi és közösségi használatra. Közel tíz 
kapcsolt termék- és szolgáltatással bővült 
a BioSzentandrás kínálati palettája.

Az ez évi bevételek, valamint a közmun-
kaprogram segítségével az önfenntartás pil-
lérei ma már biztosítva vannak. Szükséges 
azonban a következő esztendőben a szárító- 
és a tárolókapacitás fejlesztésére a kiszámít-
ható minőség garantálása érdekében.

Megtapasztalatuk, hogy ez a minta a tér-
ségünkben példaértékű, és egyfajta „vírus-
ként” képes terjedni.

INÁNCS 
Már nem szégyen a közmunka

Polgármester:
Kiss Péter

Ináncs a Hernád-völgyé-
ben található, a törté-
nelmi Abaúji-térséghez 
tartozó leghátrányosabb 
helyzetű (LHH-s) Encsi kistérségben. 1272 la-
kója van, az aktív korúak többsége a mezőgaz-
daságban dolgozik. A településen az országos 
átlagot magasan meghaladó a munkanélkü-
liek aránya. Intézményei: polgármesteri hiva-
tal, művelődési központ és könyvtár, napkö-
zi-otthonos óvoda és négy település ellátására 
körzeti általános iskola, mikrotérségi ellátási 
területű szociális alapszolgáltatási központ. 
Van háziorvosa, fogorvosa, védőnői szolgála-
ta és fiókgyógyszertára. Legjelentősebb mun-
káltató a településen az önkormányzat, vala-
mint a MEZIPKER Kft.

Értékteremtő közmunkával  
a segélyezés ellen
Önkormányzatunk a 2011–2012. évi Start 
közmunkaprogramok adta lehetőségekkel él-
ve felépített egy olyan komplex programot, 
amely több területet fog át. Az alapot a mező-
gazdasági ágazat – benne a növénytermesz-
tés és az állattartás – adta és adja. Bővítettük 
a fóliasátrakat, és fűthető fóliasátor is épült, 
ami szalmabála-tüzelésű kazánnal üzemel. 
Ezek szolgálnak január–március hónapokban 
a virág- és egyéb palánták nevelésére, később 
ebben termesztjük a fóliás primőröket.

Szántóföldi kapás és egyéb növénytermesz-
tést is folytatunk, a saját és a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezettől (NFA) igényelt közel 
33 hektár területen. Öt hektár termő gyümöl-
csöst művelünk. Elindítottuk a sertéstartást 

30 növendékállattal, valamint 200 tojótyú-
kot vásároltunk.

Kibővítettük a korábbi években kis lét-
számmal beindított tésztaüzemünket, ahol 
a nőknek tudunk folyamatos munkát adni, 
akik szükség szerint gyümölcsöt is szüretel-
nek és befőznek is.

További két projekt a mezőgazdasági föld-
utak rendbetételét és a vízelvezető árkok ki-
burkolását célozza.

Önkormányzatunk forráshiányos, a te-
lepülés önhibáján kívül hátrányos helyzetű 
besorolású. Kevés a saját bevétel, folyamatos 
tartozásállományunk van. A jól képzett fi-
atalok, mivel helyben és a közelben nem ta-
lálnak munkát, elvándorolnak. Az itt ma-
radó – többnyire képzetlenebb – családok 
megtartása számunkra fontos, ezért keres-
sük a megoldásokat a helyben tartásukra. 
Lakóink ugyanis a nehézségek ellenére is 
szeretnek itt élni, itt keresik a megélhetési 
lehetőségüket. Az emberek többsége akar 
és tud dolgozni, amit az elmúlt évek sike-
res közfoglalkoztatási programjai során be-
bizonyítottak.

A jó gyakorlat célcsoportja elsősorban 
a családos és tartós munkanélküliek köre. 
Szeretnénk, ha a munkanélküliek újra hasz-
nosnak éreznék magukat, értelmes és értékte-
remtő munkát végeznének. Az ezekhez kap-
csolódó képzések mindenkinek hasznosak, 
akik kikerültek a munka világából.

Programjaink legnagyobb eredménye 
a jelentős számú foglalkoztatás. A regiszt-
rált közel 250 munkanélkülinek, illetve ál-
láskeresőnek legalább a felét folyamatosan 
foglalkoztatjuk hosszabb-rövidebb ideig. 
Igyekszünk minden más módon is segíteni 
a családok megélhetését: képzésekre irányítás-
sal, vagy az arra alkalmas embereket tovább 
küldjük más cégekhez, például a MÁV-hoz, 
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KÖZÚT-hoz. Gyermekeik rendszeresen igény-
be veszik az intézményi étkeztetést, aminek 
a minősége a saját magunk által előállított 
alapanyagok révén jelentősen javult, és az 
árak sem emelkednek. A gyermekek számá-
ra pozitív példát ad a szülők munkába járása 
a „semmittevés” helyett. Az önkormányzat 
bevételei növekszenek, ezáltal javul a telepü-
lés likviditása. A bevételek növekedése mel-
lett megtakarítás jelentkezik a segélyeknél, 
a szociális ellátásoknál.

A négy program – a mezőgazdasági, a bel-
vízelvezetés, a mezőgazdasági földutak javí-
tása és a tésztagyártás – összértéke közel 121 
millió forint. Elsősorban az állami forrásra 
alapoztunk. Saját forrásként a programokba 
600 ezer forintot építettünk be, ezen felül ide 
számítjuk a költségvetésben településüzemel-
tetésre tervezett 2 millió forintot. A gyakorlat 
a polgármester irányításával, a hivatal és a sa-
ját kft. közreműködésével zajlik. A kft. hoz-
zájárulásának mértéke éves szinten 1 millió 
forint. Megtakarítás a szociális ellátásoknál 
5 millió, a konyha kiadásainál éves szinten 
1 millió, a várható bevételek optimális eset-
ben 4-5 millió forintra tehetők.

Számunkra nem kérdés a gyakorlat foly-
tatása. Ináncson ma már nem szégyen köz-
munkásnak lenni. Jelenleg még nem látjuk 
a teljes forrását az önfenntartóvá válásnak, 
de a jövőre nézve – 1-2 év múlva – nem lehe-
tetlen. Igaz, hogy ilyen létszámú foglalkoz-
tatás fenntartását csupán önmagunk nem 
tudjuk megoldani. Csak állami támogatás-
sal, esetleg pályázati forrásból tudjuk folytat-
ni a gyakorlatot, melynek továbbfejlesztését 
tervezzük az 5/2012. (III. 1.) BM rendelet-
ben kiírt pályázatra benyújtott pincés táro-
ló megvalósításával.

Gondot jelent számunkra a következő év 
előkészítése, hiszen amíg a jogszabályi fel-

tételek nincsenek kiadva, addig nem lehet 
tervezni. Így az emberek mindaddig bizony-
talanságban vannak, amíg nem tudunk fog-
lalkoztatási időtartamokat mondani nekik. 
Ez a probléma a mezőgazdasági földterületek 
előkészítési munkálatainál is fennáll, hiszen 
nem lehet márciusig várni a talaj-előkészí-
téssel. Szintén ez a gond a beindított állat-
tartással is, mert a sertések és a tojótyúkok 
sem lehetnek ellátás nélkül hónapokig. Ezek-
kel a példákkal az ez évi első hónapok csú-
szására utaltunk, mivel a pályázatok össze-
állítása és bírálata hosszú ideig elhúzódott. 
Ugyancsak lassú és bonyolult az állami föld-
területek igénylése, azok odaítélése.

A következő feladat a többlettermékek ér-
tékesítési lehetőségének megtalálása, mivel 
a piacot elárasztja a külföldről behozott, ol-
csó, de bizonytalan származású és rossz mi-
nőségű áru. Jónak látnánk, ha az állatok be-
szerzésénél, illetve tenyésztésbe állításánál 
nem lennénk korlátozva, hiszen így olcsóbban 
meg tudtuk volna vásárolni helyben a mala-
cokat, s az állományt saját szaporítással to-
vább tudnánk fejleszteni.

KARANCSLAPUJTŐ 
A régi újra felfedezése

Polgármester:
Somoskői Tibor 

Karancslapujtő 2756 la-
kosú község Nógrád me-
gye északi részében, a 
Dobroda-patak völgyé-
ben. Az 1990-es évek előtt a lakosság nagy 
része az iparban dolgozott, főleg a bányá-
szatban. Ma a településen kevés a munka-
vállalási lehetőség (a keresőképes lakosság 30 
százaléka munkanélküli), a dolgozók több-
sége ingázik a közeli Salgótarjánba, illetve 

Budapestre. Bár a termőföld minősége nem 
a legmegfelelőbb, a falu máig megőrizte me-
zőgazdasági jellegét. A lakosság közel 30 szá-
zaléka cigány származású.

A családi szintű gazdálkodás tekinté-
lyének visszaállítása
Településünkön nagy hagyományai voltak 
a háztáji gazdálkodásnak. A megtermelt nö-
vényi és állati termékek szinte önfenntartó-
vá tették a családokat, sőt a többletet – mint 
őstermelők – értékesíteni tudták. Biztos hát-
tér volt mögöttük az akkori termelőszövet-
kezet, amely koordinálta a felvásárlásokat, 
szervezte az értékesítést. Ezt a régi-új gaz-
dálkodási formát szeretnénk programunk-
kal újra elindítani. Az alapoktól építkezve. 
Elsősorban megszerettetni az új generáció-
val a gazdálkodást, s megtanítani rejtelme-
ire. Hogy egyre többen műveljék elgazoso-
dott kertjeiket, enyhítve ezzel a mindennapos 
megélhetési gondjaikon.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja által meghirdetett Start mun-
kaprogramra pályáztunk. Öt projektlábban 
veszünk részt 57 közfoglalkoztatottal: me-
zőgazdaság, belvízvédelem, mezőgazdasági 
utak rendbetétele, illegális hulladéklerakók 
felszámolása, téli foglalkoztatás.

A növény- és állattenyésztési alprogra-
mot a Karancsföld Kft. tervezte meg. A be-
vont célcsoportok a megszerzett elméleti és 
gyakorlati ismeretanyag birtokában önállóan 
tudják tovább folytatni a gazdálkodást, sőt 
ismereteiket meg is osztják az újonnan csat-
lakozó családokkal. A projektek megvalósí-
tásával az önkormányzat nem segélykifizető, 
hanem foglalkoztató szerepet tölt be.

A növénytermesztési alprogram fő eleme 
a zöldségtermesztés, ezen belül a hidegsátras 
palántanevelés. A többletpalántákat (kb. 2/3 
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rész) szétosztottuk a településünkön élő hát-
rányos helyzetű családok között. A megter-
melt zöldségféléket (saláta, retek, borsó, új-
hagyma stb.) a közétkeztetésben használjuk 
fel, friss zöldséggel gazdagítva az óvodások, 
iskolások étrendjét. A Start munkaprogram 
keretében létrehozott törzstelepen oldottuk 
meg az állattenyésztési alprogramot: az ős-
honos magyar óriás nyulak továbbszaporítá-
sát. A fialás után az egyedeket 2 kilogramm 
súlyig a telepen tartjuk, majd a hátrányos 
helyzetű családok kapják mint húsnyulakat 
– természetesen előírt tartási kötelezettség-
gel. A kihelyezett állomány szaporulata biz-
tosítja a folyamatos húsellátást, az esetleges 
többlet értékesítésével segélyezettből őster-
melőkké válhatnak, hosszú távon a jobb meg-
élhetés reményében. Az indulásnál a célcso-
port az alacsony jövedelmű munkanélküliek 
voltak. A következő évtől tágítjuk a kört a kis 
jövedelmű nagycsaládosokra, alacsony isko-
lai végzettséggel rendelkezőkre. Fő célkitűzé-
sünk az érintettek vissza-, illetve bevezetése 
a munka világába, s hogy körükben a mun-
ka felértékelődjön.

Eddigi tapasztalataink igen kedvezőek a la-
kosság, még inkább a kedvezményezettek kö-
rében. Aktívak, a sikerek motiválják őket, 
és fokozzák a munkaintenzitásukat. Az 57 
résztvevő családjának a megélhetési gond-
jai enyhülnek, mert 10, illetve 11 hónapon 
keresztül munkabért visznek haza. Ily mó-
don a közfoglalkoztatottak a segélyezettek 
köréből átkerültek a munka világába, ezzel 
megnőtt a jövedelmük (közfoglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási garantált bér).

A programot az önkormányzat állami for-
rások felhasználásával indította el, saját 
erőből nem lenne képes rá. A Startmunka 
program összes költsége: 68 millió 750 ezer 
forint. A bér- és járulékköltség: 52 millió 850 

ezer, közvetlen költség: 15 millió 900 ezer 
forint. Ezen belül a mezőgazdasági prog-
ram bér- és járulékköltsége: 17 millió 800 
ezer forint, közvetlen költség 7 millió 250 
ezer forint.

A programot az önkormányzati tulajdonú 
nonprofit kft. koordinálja megbízásos jogvi-
szonyban. Biztosítja a szakmai hátteret, szer-
vezi a munkafolyamatokat, kapcsolatot tart 
az önkormányzattal, munkaügyi központtal, 
külső szolgáltatókkal (állatorvos, növényvé-
delmi szakmérnök).

A megkezdett munkát folytatni kívánjuk. 
Részben az állattenyésztési értékesítésekből, 
részben pályázatokból és minimális önkor-
mányzati támogatásból. A növénytermesz-
tési program továbbra is önkormányzati tu-
lajdonú földterületen folyik majd, kibővülve 
a kedvezményezettek konyhakertjeivel. A ve-
tőmagok beszerzését, mint az idén is pályá-
zatokból kívánjuk megoldani.

SZARVAS 
Mindent lát

Alpolgármester: 
Hodálik Pál

Szarvas a Dél-Alföld 
gyöngyszeme, csodá-
latos természeti adott-
ságokban gazdag víz-
parti kisváros, Békés megye nyugati kapuja. 
18 ezer lakosának megélhetését a mezőgaz-
daság és ennek ipari feldolgozói ágazata ad-
ja, valamint kisebb mértékben az idegenfor-
galom és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások. 
A 2011-ben megnyitott Víziszínház méltán 
vált a nyári időszakban a környék kulturális 
központjává. Idegenforgalmi vonzerő még 
a Körös-holtág sportolási és horgászati lehe-
tőségeivel.

Térfigyelő-szolgálat
A kamerarendszer 2008-ban kezdte meg 
működését 17 kamerával egy nyertes pályá-
zat eredményeként. Ez 2010-ben további 16 
kamerával bővült. A kamerarendszert kez-
detben a rendőrség működtette.

A 24 órás megfigyelést 2011-ben az önkor-
mányzat vette át közfoglalkoztatottak bevo-
násával. A térfigyelő rendszer működtetésé-
re a városközpontban, a belterületi utcákban 
megnövekedett bűncselekmények, rongálások 
száma, illetve a közterületi parkok nem rendel-
tetésszerű használata miatt volt szükség.

Szarvas közigazgatási területén csaknem 
1200 külterületi ingatlan található. A tanya-
világban élő mintegy 2200 lakos, zömében 
idős ember megsegítésére, a közbiztonság 
javítására hoznánk létre a segítőszolgálatot. 
A már működő megfigyelő rendszer kiegé-
szítéseként, a mezőőrök jó helyismeretének 
hasznosításával, valamint 10-15 közfoglal-
koztatott segítő bevonásával a közbiztonság 
igen nagymértékben javítható lenne a külte-
rületeken is, ahol az egymástól igen nagy tá-
volságra lévő ingatlanokban többnyire idős 
emberek élnek. Az önkormányzat alkalma-
zásában lévő mezőőrök 3-3 segítővel kerék-
páron könnyedén megközelíthetnék a külte-
rületi ingatlanokat.

A térfigyelő szolgálat létrehozását a polgár-
mester kezdeményezte, valamennyi érintettel 
egyetértésben. Bevezetése óta javult a város 
közbiztonsága. Nagy segítség a közlekedé-
si és egyéb bűncselekmények felderítésében. 
Visszatartó ereje is van, hiszen az állampol-
gárok tudatában vannak annak, hogy cselek-
ményüket kamera rögzítheti.

A programot az önkormányzat menedzse-
li, a polgárőrséggel és a rendőrséggel karölt-
ve. Utóbbi szakmailag támogatja a rendszer 
esetleges bővítését is. Nem vezetnek ugyan 
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statisztikát arról, hogy segítségével hány el-
követőt, szabálysértőt tudtak eljárás alá von-
ni, de az egyeztetések során elmondták, hogy 
több esetben is segítségükre volt a rendszer 
a szabálysértők és bűnelkövetők kézre kerí-
tésében, továbbá közlekedési helyszínek re-
konstruálásában.

A kamerarendszer kiépítésére a település 
2008-ban TEKI (területi kiegyenlítést szolgá-
ló) decentralizált támogatást kapott 12 mil-
lió 480 ezer forintot, az önkormányzati saját 
forrás 5 millió 350 ezer forint volt. 2009-ben 
a TEKI decentralizált támogatása 14 millió 
515 ezer forint, az önkormányzat saját forrá-
sa pedig 4 millió 838 ezer forint volt. Az ön-
kormányzat saját forrása a közfoglalkozta-
tottak bérezésében 2011-12-ben: 2 millió 352 
ezer forint.

A kamerás megfigyelőrendszert továbbra is 
működtetni kívánja az önkormányzat. A sze-
mélyi állomány bérjellegű kiadásait a Start 
program adta lehetőségekből, valamint az 
önkormányzat önerőből próbálja finanszíroz-
ni. Sajnos, a Start mintaprogram alprogram-
jai merevek, ezért a fenti programot a hulla-
dékgazdálkodás keretében valósítottuk meg 
az irányító hatósággal történt hosszas egyez-
tetést követően.

SZEMERE 
Jó példát lássanak a gyerekek

Polgármester: 
Farkas Ferenc 

Szemere Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye cse-
reháti részén található 
390 lakosú zsáktelepü-
lés Encstől 20, Miskolctól 65 kilométerre. Ön-
álló önkormányzata van, intézményei: nyolc 
osztályos általános iskola, két csoportos nap-

közi otthonos óvoda és gondozási központ, 
melynek konyhája látja el a többi intézményben 
is az étkeztetést. Az aktív korú, tartósan mun-
kanélküliek száma 98. Elhelyezkedésüket ne-
hezíti a megyeszékhelytől való távolság, a rossz 
közlekedési viszonyok, illetve legnagyobb ré-
szük szakképzetlensége. Számukra a közfog-
lalkoztatás az egyetlen munkalehetőség.

Az önellátás megteremtése  
Szemere községben

Önkormányzatunk – mint az összes többi 
a térségben – súlyos finanszírozási problé-
mákkal küzd. A saját magunk számára meg-
termelt élelmiszer, illetve kitermelt tűzifa 
hozzájárul nehéz anyagi helyzetünk könnyí-
téséhez. 2011. október közepétől veszünk részt 
a Start munkaprogramban. 2012-ben öt pro-
jektben 70 tartósan munkanélkülinek bizto-
sítunk munkát. Mezőgazdasági projektünk-
ben sertéstenyésztéssel, illetve fóliás növények 
termesztésével foglalkozunk. Két anyakocá-
val kezdtük, s az idén még egyet szeretnénk 
beszerezni. Az egyik kocának a szaporulatát 
már hizlaljuk, és hamarosan várjuk a másik 
koca szaporulatát is. 

A takarmányt magunk állítjuk elő. Tizen-
két hektáron arattunk árpát a sertések ta-
karmányozására, ennek helyére ősszel bú-
zát vetettünk. A sertések a feldolgozás után  
az önkormányzat konyhájára kerülnek. Jelen-
leg épülőben van egy 100 négyzetméteres ser-
tésól, ahol a szaporulatok hizlalását kívánjuk 
megoldani. Fóliasátrunkban szintén a kony-
hánk számára termesztünk zöldségeket. El-
látjuk a gyermekeket friss idényzöldséggel, il-
letve a téli befőzést is megoldjuk. 

Tésztakészítő üzemünkben a község kony-
hája számára készítünk tésztát, illetve süte-
ményt sütünk. Erdőtelepítési projektünkben 
egy 21 hektáros régi száraz gyümölcsös kiter-

melése van folyamatban, az innen nyert tűzifa 
és apríték az intézmények téli fűtését szolgá-
ja majd. A kitermelt fával önkormányzatunk 
legalább három évig tudja majd fűteni az ösz-
szes intézményét.

Legnagyobb kihívást számunkra a mun-
kába bevont lakosság munkamoráljának fo-
lyamatos javítása jelenti. Zömmel a munká-
tól elszokott, elfásult emberekkel dolgozunk, 
akik számára célokat szeretnénk kitűzni, pél-
dát mutatni, és tanítani őket, hiszen minél 
motiváltabbak a munkavállalók, annál haté-
konyabb a munkavégzés. Problémánk az is, 
hogy a fiatalok eltávolodtak az „önellátó” élet-
formától és a növénytermesztéstől, illetve ál-
lattenyésztéstől. 

Célunk, a helyben adódó lehetőségek ki-
használása, az önkormányzat működésének 
költséghatékonyabbá tétele, illetve a lakos-
ság ösztönzése az öngondoskodásra. Hogy 
hozzászokjon, felfedezze, s maga is művelje 
a hagyományos állattenyésztést és növény-
termesztést, hogy a most felnövő gyerekek jó 
példát láthassanak a szüleiktől. 

A jó gyakorlatot az önkormányzat kezde-
ményezte és menedzseli, de a teljes lakosság 
támogatja az elgondolást. Pályáztunk a kistér-
ségi startmunka programba, illetve a szociális 
földmunka programba. Közös projekt irodát 
állítottunk fel a két program összehangolásá-
ra és koordinálására. 

A gyakorlatnak az egész település a haszon-
élvezője. A szociális és gyermekétkeztetésben 
jó minőségű élelmiszereket kapnak az embe-
rek és mivel olcsóbb az alapanyag, a minősé-
gen is tudtunk javítani. Mióta programunk 
elindult, a település minden kiskertéjét beül-
tették, ahogyan a szociális földprogramban 
minden, a lakosság számára megművelt terü-
letet is. Egyre többen tenyésztenek állatot, ba-
romfit, sertést. Természetesen az önkormány-



25www.toosz.hu negyedik negyedév | ÖNkormányzat

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja2011

zat igazgatására is hatással volt a gyakorlat, 
hiszen településünkön alig maradt bérpótló 
juttatásban részesülő aktív korú munkanél-
küli, hiszen a munkanélküli lakosság 90 szá-
zalékát programunkban foglalkoztatni tudjuk. 
A saját magunk által kitermelt téli tüzelő az 
intézmények fenntartási költségét jelentősen 
csökkentette. Önkormányzatunk konyhájá-
ban friss, jó minőségű és olcsó alapanyagok-
ból főzhetünk. A lakosság körében a munka-
nélküliek száma jelentősen lecsökkent.

A gyakorlatot a startmunka program és a szo-
ciális földmunka program keretében hajtot-
tuk végre állami támogatással. A projektben 
dolgozók bérköltsége és közvetlen költségei-
nek összege 2012. évben 69 millió 800 ezer 
forint. Az önkormányzat saját forrásából al-
kalmaz a projekt koordinálásával foglalkozó 
munkavállalót. A program megvalósítása ön-
kormányzatunk költségvetése számára 15-20 
százalékos megtakarítást eredményez.

A gyakorlat fenntartására, sőt továbbfej-
lesztésére törekszünk. A jövőben baromfite-
nyésztést és erdőtelepítést kívánunk bevezet-
ni a meglévő projektek mellé. Sajnos jövőre 
még nem tudunk önellátóvá válni, ezért to-
vábbra is szeretnénk kihasználni a foglalkoz-
tatási pályázatokat. 

TISZATENYŐ 
Cél: az önfentartás megteremtése

Polgármester:
Kazinczi István

Tiszatenyő a Tiszától ke-
letre, a Szolnok–Arad és 
a Szolnok–Szentes vas-
útvonal elágazásánál 
fekszik, Törökszentmiklós, Szolnok, Mart-
fű és Mezőtúr gyűrűjében. Az első világhá-
ború után jött létre mint hadirokkant-te-

lep. Akkor még Törökszentmiklós része 
volt, 1950-től önálló település. 1800 lakosa 
közül 154 munkanélküli, ami a munkaké-
pes lakosság 14 százaléka. Az önkormányzat 
intézményei a hivatal mellett: óvoda, isko-
la, kulturális központ, egészségház, kony-
ha, szociális intézmény, önkormányzati el-
látó szervezet.

Tiszatenyő, a jövőjét építő község
A település élete mindig a mezőgazdaság-
ra épült, a háború előtt az emberek mint 
zsellérek, parasztok dolgoztak, a háború 
után mint téesztagok. Az egykor jól műkö-
dő termelőszövetkezete azonban az ország 
EU-csatlakozása előtt csődbe ment. Akkor 
sokan munka nélkül maradtak, s ez a prob-
léma azóta sem szűnt meg. A gyakorlat célja 
ezért éppen az, hogy az embereket munká-
hoz segítse, hogy jobban élhessenek. Jó ideje 
az önkormányzat a legnagyobb foglalkozta-
tó, de a közmunkának nem volt becsülete, 
sokan úgy tekintettek rá, ahol teljesítmény 
nélkül is könnyű a pénzkereset. A helyzet és 
a szemlélet mára megváltozott: az emberek 
tudják, csak aki jó teljesítményt nyújt, an-
nak biztosított a továbbfoglalkoztatása.

Az önkormányzat törekvéseit jól segíti 
a Start munkaprogram. A település fejlesz-
tési stratégiájának szellemében ennek két 
fő ága van: a bel- és csapadékelvezető árok 
rendbetétele, illetve a mezőgazdasági tevé-
kenységek fölfuttatása. Ez utóbbi kertészet-
ből és fóliázásból áll, továbbá állattenyésztés-
ből, -hizlalásból, tejtermelésből, biomassza 
termelésből, ami majd a kazánprogramban 
folytatódik. A biomassza alapanyagát a ter-
mészet kínálja, hiszen a Nagykunsági főcsa-
torna szélén nyolc kilométer hosszan terem 
a nád és gyékény – ingyen. Emellett földtég-
lát is gyártunk – a föld is ingyen van. Az ál-

lattenyésztő program is bővülőben, a sertés- 
és borjútartás mellett már nyúltenyésztésbe 
is belekezdtünk, s fontolgatjuk a kecske-, bir-
ka- és csirkenevelést is. De tervbe van véve a 
gombatelep és tejüzem létesítése is.

A program jelenleg 76 embert foglalkoztat, 
ebből 56-an a mezőgazdaságban dolgoznak. 
Illetve ennél sokkal többen, hiszen az ön-
kormányzat mindenki számára lehetőséget 
ad arra, hogy saját kertjében zöldséget, gyü-
mölcsöt termesszen, s a családi szükségle-
ten túl megmaradó termést a községi kony-
hán értékesítse.

Egyértelmű haszon, hogy kevesebb pénz 
kell segélyezésre. Megnyílt az út a munka 
világába való visszatérésre, és a tanulásra is 
lehetőség van, hiszen, aki akar, a program 
keretében szakmát tanulhat. (Gondot jelent 
azonban, hogy a programba csak a rászo-
rultakat lehet bevonni, pedig sokkal haté-
konyabb lehetne a működés, ha hozzáértő 
szakemberek is részt vehetnének benne.) 
Fontos cél a kiadások csökkentése, a be-
vételek növelése: ma már a 76-ból 36 dol-
gozó pénzét megtermelik a programban. 
A végső célunk pedig az önfenntartó falu-
közösség létrehozása, ahol a kezdeti segít-
ség után az emberek maguk veszik kezük-
be sorsukat.

A jó gyakorlat értelemszerűen folytatásért 
kiált. A következő lépés egy szociális szö-
vetkezet létrehozása, amelynek tevékenysé-
gébe beletartozik majd a felsoroltak mellett 
a központosított hőszolgáltatás, apríték (gya-
logakác) fölhasználásával, valamint a kez-
deti száz helyett ma már 800 fő ellátására 
képes konyha működtetése, természetesen 
ugyancsak helyi alapanyagok felhasználá-
sával. A konyha öt települést lát el ebéddel, 
így nincs gondunk arra, mit csináljunk az-
zal, amit megtermeltünk.
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A Vizek városa, avagy csodálatos  
vizes világ kategória győztese Gyenesdi-
ás lett, díja egy később kiválasztható külföl-
di tanulmányúton való részvétel. Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter különdí-
ját (egy értékes Hungarikum csomagot) Ta-
ta város nyerte, amelyet Szabó Balázs főosz-
tályvezető adott át. 

A Legjobb testvérvárosi találkozó 
kategóriában a legjobb gyakorlat díját Ajak 
nyerte, s a nemzetközi tapasztalatcserén 
való részvétel mellett megkapta a Tempus 
Alapítvány különdíját, amit Horváth Kata-
lin, az Európa Polgárokért Program koordi-
nátora adott át. A Tempus különdíját kapta 
még Békéscsaba, Bp. XIII. kerülete, vala-
mint Hajdúdorog. Utóbbi elnyerte Pintér 
Sándor belügyminiszter különdíját (és egy 
értékes Zsolnay porcelán vázát) is, amelyet 
Horváth Marianne, a Belügyminisztérium 
IB képviselője adott át.

Az Amikor nem a pénz számít ka-
tegória győztese Mátraverebély lett, el-
nyerve ezzel a maga által választott kül-
földi tanulmányúton való részvétel jogát. 
Megyer a Magyar Posta különdíját vehette 
át, egy személyes bélyegcsomagot Németh 
Emil üzemeltetési vezérigazgató-helyettes-
től, Alsómocsolád pedig a jövő évi URBI-
CON kiállításon egy hungexpós bemutat-
kozási lehetőséget (ingyen standot) Szalai 
Leventétől, a Hungexpo kiállítási igazgató-
jától. Kisrécse különdíját, egy 500 ezer fo-

rint értékű lézer fénytechnikai berendezést 
Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök adta át. Kun-
sziget is elnyerte Pintér Sándor különdíját, 
egy értékes Zsolnay porcelán vázát, Hor-
váth Marianne, a Belügyminisztérium IB 
képviselője adta át.

A 2012-es évben indított közfoglal-
koztatási témakör győzteseit – a díjakat 
átadó Hoffmann Imre helyettes államtitkár 
szavaival élve – valóságos díjeső fogadta.  
Az 1. díjat, a Pintér Sándor belügyminiszter 
által felajánlott 10 millió forintot egy bio-
massza kazánprogram feltételeinek biztosí-
tására Tiszatenyő kapta. A 2. díjat, a 8 millió 
forintos Startmunka mintaprogram kiegé-
szítő támogatást Szemere nyerte el, a 3. he-
lyezésért járó 7 millió forintos Startmunka 
kiegészítést pedig Karancslapujtő.

A három első helyezést elért önkormány-
zaton túl a további négy döntőbe jutott pá-
lyázó település megkapta a BM 1 millió fo-
rintos különdíját közfoglalkoztatási célú 
gépvásárlásra. Hernádszentandrás átve-
hette Navracsics Tibor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter különdíját, egy Herendi 
porcelánt, melyet Rétvári Bence államtit-
kár adott át. Szarvas különdíját, a Revevol 
tanácsadó szolgáltatását  Szatmári Tamás 
üzletfejlesztési igazgató adta át.

A Complex kiadó különdíját (egyéves Ön-
kormányzati Jogtár előfizetést) Szántó Dóra 
felelős szerkesztő adta át Berhida és Ináncs 
képviselőjének.

A közönségdíjat, a konferencia részvevői-
nek helyben leadott szavazatai alapján Haj-
dúdorog nyerte el, a jelentős mennyiségű ta-
vaszi virágot jelképesen Szimcsák Szabolcs, 
az Everling parktervező és -építő Kft. keres-
kedelmi képviselője adta át.

Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármes-
tere meghívta a településeket Velencére, hogy 
nyáron, a tó partján a közmunkában készült 
termékeiket bemutathassák és árusíthassák. 
A BM képviselője pedig fölajánlotta, hogy 
a következő Önkormányzati Hírlevélben be-
mutathatják programjaikat a közfoglalkozta-
tási téma győztesei, sőt mindazok, akik be-
jutottak a verseny 2. fordulójába.

Zongor Gábor zárszavában megjegyezte: 
a legjobb önkormányzati gyakorlatok pá-
lyázata és versenye az innovációról, az egy-
mástól tanulás lehetőségéről, a kreativitásról 
és tenni akarásról, valamint az önkormány-
zati igazgatásról és a közszolgáltatások meg-
újításáról szól. Elsősorban ezt a célt szolgál-
ják a díjak is.

Ünnepélyes díjátadás
A díjak és különdíjak átadása előtt Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára köszöntötte a részvevőket, azt hangsú-
lyozva, ha teljesítményalapú társadalmat akarunk építeni, akkor el kell ismerni benne az alapokat lerakó polgármestere-
ket. Ezután adta át a díjakat Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök, az okleveleket Oláhné Surányi Ágnes TÖOSZ-társelnök, az Irányító 
Bizottság elnöke, a különdíjakat pedig az adományozó szervezet, cég képviselői.
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Granuflex Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Tel.: (1) 453 0400; Fax: (1) 453 0006

web: www.granuflex.hu

Példát átadó gyakorlatok pályázata
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Prog-
ramját a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács 
Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdeti meg 
2008-tól folyamatosan. Megvalósításában részt vesz a Belügyminisztérium, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
ge és a Tempus Közalapítvány.

2013. évi témakörök

1. Közfoglalkoztatás – a Belügyminisztérium támogatásával
2. Fenntartható falu – a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával
3.  Az új nemzedék települése – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,  

az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos támogatásával
4.  Társadalmi felzárkózás – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Fel-

zárkózásért Felelős Államtitkárság támogatásával
5. Legjobb testvér-települési projektek – a Tempus Közalapítvány támogatásával.

A részletes kiírással és határidőkkel jövő év elején jelentkezünk, kövesse programunkat 
a TÖOSZ-honlapon (www.toosz.hu ) vagy Facebook oldalunkon.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja
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Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 
Szigetvári Takarékszövetkezet 
Téti Takarékszövetkezet 
Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 
Tiszavasvári Takarékszövetkezet 
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 
Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 
Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet 
Zalavölgye Takarékszövetkezet 
Zemplén Takarékszövetkezet 
Zirci Takarékszövetkezet 
Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet

 miért 
MI?mert

További információ: www.magyartakarek.hu 


