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Helyzetkép

A biztonság szigetei
Százhatvanöt esztendővel az 1848. március
15-i magyar forradalom után a nemzeti ünnepünk települések sokaságán nem a megemlékezésekről, az elődök dicséretéről szólt,
hanem a katasztrofális időjárás okozta közlekedési és áramellátási káosz elhárításáról,
emberek védelembe, biztonságba helyezéséről.
Az ünnepre való készülődés napján intenzív
havazással és orkánerejű széllel csapott le a
vihar, járhatatlanná tette az autópályák és
a főutak jelentős részét, villanyoszlopokat,
áramelosztó tornyokat tépett ki, tett használhatatlanná, így északkelet magyarországi települések maradtak elektromos áram és
ennek révén, fűtés, világítás nélkül. Az élet
egyik pillanatról a másikra élhetetlenné és
veszélyessé vált.
Bár a meteorológiai előrejelzésekből lehetett sejteni, hogy a korai tavaszt gyorsan felváltó tél viharral érkezik, azonban az emberek
többsége ilyen mértékű bajra nem számított.
A téli vihar példátlan kíméletlenséggel csapott le az országra. Azon még sokan és sokat fognak vitatkozni, hogy megfelelő volt-e
a központi tájékoztatás, időben és helyesen
cselekedtek-e a hivatásos szervek a közlekedési káosz megelőzése, majd felszámolása érdekében. Nyilvánvaló, hogy a néhány napos
válsághelyzet tanulságait elemezni fogják a
katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgári
védelem, a katonaság és a kormányzat vezetői, mint ahogy az áramszolgáltató szervezetek szakemberei is.
A vészhelyzetben lévők a megélt tapasztalataikból ítélnek és úgy vélem, hogy e tekintetben azok, akik a menedékhelyekre eljutottak sok pozitív élménnyel is gazdagodhattak.
A viharos időjárás ellenére a közlekedési káosszal érintett területek önkormányzatai pil-

lanatokon belül képesek voltak megszervezni
és megteremteni a menekültek befogadását és
alapvető ellátását. Aki abban a szerencsés
helyzetben volt, hogy kimentették a hó fogságából, vagy le tudott jönni a zsúfolásig megtelt autópályáról, és eljutott valamelyik melegedő pontra, ott forró teát, zsíros vagy vajas
kenyéret kapott, és alapvető tisztálkodási lehetőséghez juthatott. A polgármesterek, önkormányzati vezetők által szervezett menedékhelyeken, amelyek többnyire az iskolák
épületei, tornatermei voltak, a köztisztviselők, a közalkalmazottak és civil önkéntesek
folyamatosan biztosították az alapvető ellátást. Segítettek, fáradhatatlanul helytálltak,
jó szóval biztatták a bajba jutottakat, próbálták megadni a lehető legpontosabb tájékoztatást, tartották a lelket az emberekben.
Megszervezték, ha kellett a gyógyszerellátást
azoknak, akik számára létfontosságú volt a
megfelelő gyógyszer beszedése, kinyittatták
az élelmiszerboltokat, gondoskodtak az orvosi ellátásról. Igyekeztek segíteni a speciális
igények kielégítésében is. Mindezt magától értetődő természetességgel és gördülékenyen végezték. Az ország és a világ számtalan pontjáról hirtelen és véletlenszerűen összesereglett
emberek számára ezek a melegedő pontok a
biztonság szigeteivé váltak. A bajbajutottak
érezve a gondoskodást türelemmel és megértéssel viselték sorsukat, sokan maguk is beálltak önkéntes segítőnek.
Miközben dúlt a vihar egyértelműen bebizonyosodott, hogy működik az öntevékenység,
az önszerveződés, a szolidaritás, a legnemesebb értelemben vett önkormányzás. Köszönet illeti valamennyi segítőt!
Schmidt Jenő
TÖOSZ-elnök

2013. első negyedév | ÖNkormányzat

1

Helyzetkép

Lyukas-e az idei önkormán
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A 2013. esztendő több szempontból is különleges az önkormányzatok életében. Lényegében ettől az évtől lépett
hatályba Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseinek meghatározó része. Az iskolák állami fenntartásba kerültek, létrejöttek a járási hivatalok, átalakult a községi önkormányzati hivatali rendszer, és részlegesen megtörtént az önkormányzati szféra pénzügyi konszolidációja.
A változások sorozata jelenik meg az önkormányzati finanszírozásban is. Az eddigi normatív alapú finanszírozást részben felváltotta a feladatalapúnak nevezett változat. Azzal
a céllal teljes mértékben egyet lehet érteni,
hogy ne legyen működési hiánya egyetlen önkormányzatnak sem a rá rótt kötelező feladatellátás következtében. Miután ismertté
váltak az állami támogatásból juttatott ös�szegek, mindegyik önkormányzatnál lázasan
számoltak, hogyan tudnak beleférni a szűknek tűnő költségvetési keretbe, hogyan tudnak megfelelni a működési hiány nélkül tervezhető költségvetésnek.
Ebben az éves költségvetési tervezési folyamatban végzett gyors felmérést a TÖOSZ.
A szövetség kérését sokan teljesítették, és jelentős számban küldtek konkrét javaslatokat,
véleményeket, illetve eseteket annak bemutatására, hogy sokan a takarékos gazdálkodás ellenére sem képesek nullás költségvetést készíteni.

A hatáskörök differenciált
telepítésének hiánya
Az Mötv. 13.§ (1) bekezdése rendelkezik a
helyi önkormányzatok feladatairól. A 11.§ (1)
bekezdés meg arról, hogy a községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei
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jogú városnak, a fővárosnak és kerületeinek,
valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.
Rögzíti, hogy a törvény a kötelező feladat- és
hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör
jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen
a) a gazdasági teljesítőképességet;
b) a lakosságszámot;
c) a közigazgatási terület nagyságát.
Az Mötv.-ben felsorolt kötelező önkormányzati feladatok teljesítése és finanszírozása nyilvánvalóan nem várható el valamennyi települési önkormányzattól, annak
méretétől és gazdasági helyzetétől függetlenül. A jogalkotó még nem végezte el a differenciált feladattelepítést. Sajnálatos módon
a differenciálást alapvetően nem érdemi teljesítőképességhez és a sajátos viszonyrendszerhez, hanem egy könnyen kezelhető szemponthoz, a lakosságszámhoz köti számos
jogszabály. Így jelenik meg a kétezer fő az
önálló hivatalok fölállításában, a háromezer
fő az iskolák működtetése ügyében, vagy az
ötezer fő az adósságrendezés ütemezésénél
és mértékénél.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (2) a) pontja meghatározza, hogy
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a helyi önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, illetve kötelező, önként
vállalt és állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban kell készíteni.
A feladatalapú finanszírozás megalapozását teszi lehetetlenné, hogy az egyes településtípusokra meghatározott szempontokat
figyelembe véve a feladatok bontása nincs
rögzítve a jogszabályban. Ez lehetetlenné
teszi a tervezést. A különféle jogszabályokban alkalmazott lakosságszám szerinti differenciálás nem jelent megfelelő valóságos
alapot az eltérő szabályok, főleg támogatási
formák alkalmazására. Azzal, hogy a jogszabályok a hatáskörök telepítésével egyidejűleg nem határozzák meg a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai,
személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket, bizonytalanná válik a feladatfinanszírozás alapja. Az ágazati jogszabályok változtatása nem
követte az Mötv. szabályozásában megjelenő rendszert.
A feladatfinanszírozás bevezetésével egyidejűleg nem történt meg az önkormányzatok
által ellátandó egyes közszolgáltatások finanszírozási igényének pontos feltárása, a specialitások megmérése. Ennek következtében
megint úgy tűnik, hogy a rendelkezésre álló

Helyzetkép

yzati költségvetés?
állami támogatás, illetve vélt önkormányzati bevétel sajátos visszaosztása történik, nem
pedig a tényleges feladatok által igényelt forrás meghatározása.
Nyilvánvalónak látszik, hogy a rendelkezésre álló közpénz (állami és önkormányzati forrás) összességében nem elegendő mindazon
kötelező feladathalmaz finanszírozására, amelyeket a különféle törvények az önkormányzatok számára, mint közszolgáltatásokat előírnak. Így előbb vagy utóbb elkerülhetetlen lesz
a közszolgáltatások mértékének, illetve minőségének törvényi szűkítése, mert ellenkező
esetben megint lesznek olyan önkormányzatok, amelyek nem képesek teljeskörűen ellátni
kötelező feladataikat. Innentől kezdve pedig
visszatérünk ahhoz a problémához, amelynek a felszámolása érdekében alakították át
az önkormányzati rendszert.

A közös önkormányzati
hivatal létszáma
Az új típusú feladatfinanszírozás egyik jól
körülhatárolható egységének látszott az önkormányzati hivatalok elismert létszáma. A
polgármesterek egy része régóta „igényelte”
a hivatali létszám „objektív” meghatározását.
Az új finanszírozási rendszerben ez az igény
részben teljesült.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655 számú törvényjavaslathoz az Országgyűlés Költségvetési bizottsága 2012. szeptember 13-án benyújtotta az
elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó
425. számú módosító javaslatát, amelyet az

Országgyűlés december 3-án el is fogadott.
(Lásd 1. táblázat.)
Az önkormányzati szféra alapvetően elfogadta, hogy szigorodtak az önálló polgármesteri hivatal alakításának feltételei. Ugyanakkor
a jövő évi zavartalan munkavégzés érdekében
az új feltételek ismeretében a települések túlnyomó többsége megkezdte az új, közös önkormányzati hivatalok szervezését. E munka során a Belügyminisztérium tájékoztatását
is figyelembe véve az előzőekben jelzett költségvetési bizottsági 425. számú módosító javaslatban foglaltakkal számoltak. Minthogy
már csak néhány hét volt hátra az évből, az
új közös hivatalra vonatkozó megállapodások
már sok esetben megszülettek, illetve testületi jóváhagyásra vártak.
Időközben Tállai András, a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az önkormányzati szövetségek részére eljuttatott egy
új létszámmegosztási táblázatot, amely jelentősen átalakítani javasolta az előzőekben
már jelzett és elfogadott megosztást. (Lásd
2. táblázat.))
Az új elképzelés a korábbihoz képest a községektől javasolt létszámokat elvonni, és a városok, megyei jogú városok elismert létszámát növelni. A TÖOSZ elnöksége tiltakozott
a jelzett változtatás ellen, viszont az Országgyűlés a költségvetési törvény végső szavazásán az államtitkári változatot fogadta el,
vagyis jelentősen csökkentette a községeknél az elismert hivatali létszámot.
A leírt rövid történet megkérdőjelezi a feladatfinanszírozás komolyságát. Ha ugyanis a
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szeptemberben beterjesztett változat helyesen mérte fel a helyzetet, úgy azt kellett volna
végső soron a költségvetés részeként elfogadni. Ha viszont az új szabályozás a helytálló,
akkor hogyan születhetett a korábbi változat?
A kialakult helyzet azt látszik igazolni, hogy
a korábbi változat volt a megfelelő, legalábbis a községek szempontjából egyértelműen.
Végeredményben az összes elismert létszám
maradt, viszont az elfogadott arányok a nagyobb településeknek kedveznek.
A felmérésünk alapján biztonsággal állítható, hogy a községeknél, főleg a közös önkormányzati hivataloknál túlzottan alacsony
létszámot ismer el a központi finanszírozás,
ezért elengedhetetlen a hivatali létszámkorrekció, főleg a közös hivatalok jelentős számában.
A jelenlegi számítási mód nem kezeli megfelelően az üdülőtulajdont és a jelentősebb
üdülő, illetve külterületi lakosságú települések problémáját. (Adott esetben az üdülőingatlanok száma négyszerese lehet az állandóan lakott ingatlanoknak, az üdülőlakosok
száma pedig ötszöröse az állandó lakosokénak. Ez a jelentős növekmény tavasztól őszig
terheli az üdülőtelepüléseket.)
Az elismert létszám nem képes megfelelően kezelni az országhatár menti kistelepülések, a jelentősebb üdülőterülettel, valamint a külterületi lakóhelyekkel rendelkező
települések problémáját sem. Mindezekre
tekintettel szükségesnek tartjuk, hogy a sajátosságok kezelésére legyen megfelelő kiegészítő forrás.
Gondot jelent az is, hogy a nagyobb településszámot magába foglaló közös hivatal esetében a szabályozás nem veszi figyelembe a
települések társadalmi helyzetét, különösen
a közfoglalkoztatás szervezésének kérdését.
Az alacsony hivatali létszám veszélyezteti a
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1. táblázat
No.

Lakosságszám
alsó és felső határa

a

B

Elismert köztisztviselői létszám
minimum

maximum

c

d

A.

Községek

A.1.

2 000–3 000

8

11

A.2.

3 001–5 000

11

15

A.3.

5 001–11 000

15

21

B.

Városok

B.1.

1 125–5 000

13

16

B.2.

5 001–10 000

16

22

B.3.

10 001–20 000

22

36

B.4.

20 001–40 750

36

56

C.

Megyei jogú városok

C.1.

34 500–60 000

74

119

C.2.

60 001–100 000

119

156

C.3.

100 001–205 200

156

265

D.

Fővárosi kerületek

D.1.

21 901–60 000

64

112

D.2.

60 001–100 000

112

131

D.3.

100 001–134 600

131

157

közfoglalkoztatási feladatok korrekt ellátását
a hátrányos helyzetű kistelepüléseken.
Annak ellenére, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény lehetővé teszi jelentősebb arányú
nemzetiségi lakosság esetén, hogy a belügyminiszter felmentésével, az általános szabálytól eltérően hozzák létre a közös önkormányzati hivatalt, úgy tűnik, ebben az esetben (hat
szlovén nemzetiségű kis község: Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Or-
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falu és Szakonyfalu) sincs biztosítva a megfelelő, a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatellátást is figyelembe vevő
hivatali létszám.
Az elismert hivatali létszámszámítás, nem
kezeli megfelelően a különleges helyzeteket.
Erre példa a mosdósi, speciális helyzetű, ápolási, rehabilitációs ellátást nyújtó kórház, ahol
megnövelt anyakönyvi és temetkezési feladatokat látnak el, de ezt nem vesz figyelembe a
költségvetési támogatás.
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Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy
elsődlegesen némely nem járásszékhely kisebb város esetében a központilag elismert
létszám magasabb, mint amit a feladatellátás
indokol. Vagyis önmagában a községi, illetve
a városi jogállás nem jelent érdemi megkülönböztetést a feladatellátásban. Ugyanis az
önkormányzati kötelező feladatokat a Mötv.
továbbra is differenciálatlanul határozza meg,
vagyis a községek és városok hatásköre és ellátási felelőssége számtalan területen azonos,
miközben a finanszírozásuk jelentősen eltér,
hiszen a községek nagy többségének nincsen
saját bevétele.
A feladatfinanszírozásnak az elvégzendő
feladat jellegéből, mennyiségéből kellene kiindulnia, oly módon, hogy képes legyen a specialitásokat is kezelni. Önmagában a települési önkormányzat jogállása, illetve állandó
lakóinak száma kevés, ahhoz, hogy reális legyen a számítás, ezért elengedhetetlenül szükséges a hivatali létszámra vonatkozó számítás pontosítása.
Jelentős településen belüli feszültséget okoz
az is, hogy a polgármester bére nem jelenik
meg a kötelező feladatfinanszírozás keretében, márpedig – megítélésem szerint – az
első számú településvezető fizetésének ott
lenne a helye.

A gyermekétkeztetés
Általános probléma a gyermekétkeztetés
önkormányzati feladattá tétele, annak ellenére, hogy a nyersanyagok árát fedezi a központi támogatás, illetve szülői finanszírozás.
A mintegy 50 százalékos hiányt az étel előállítási költsége okozza, amelynek nincsen támogatott fedezete a teljes térítési díjat fizető
szülők esetében sem.
Szakmailag is nehezen magyarázható, hogy
miközben az iskolák jelentős részének nem

Helyzetkép
csupán fenntartását, hanem működtetését
is átvette az állam, miért lett önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. Külön gondot
jelent a szociális kedvezményekhez nyújtandó fedezet hiánya. A szociális helyzet figyelembevételével elrendelt 50-100 százalékos
támogatások költsége megoldatlan a feladatfinanszírozási rendszerben is.Különösen azokon a településeken okoz jelentős problémát
a gyermekétkeztetés, ahol nincs iskola, van
viszont speciális, térségi ellátást biztosító oktatási intézmény, amelyben jellemzően nem
az adott településen lakó gyermekek tanulnak. (Ezek korábban megyei önkormányzati,
jelenleg állami fenntartású intézmények.) A
gyermekétkeztetés mellett a felnőtt szociális
étkeztetés is feszültségekkel terhelt az alulfinanszírozási helyzet miatt.
Ugyancsak megoldatlan az intézmény székhelye szerinti önkormányzat részére a bejáró
gyermekek után keletkező étkeztetési kiadás
érvényesítése, mivel a hatályos szabályozás értelmében a gyermekétkeztetést nyújtó önkormányzat az üzemfenntartás költségeihez való
hozzájárulást csak kérheti azoktól a településektől, ahonnan a bejáró gyermekek igénybe
veszik a szolgáltatást. Különösen kivitelezhetetlen a középfokú oktatási intézmények esetében a megállapodás szerinti teljesítés, mivel
a széles körű beiskolázás következtében nagyon sok önkormányzattal kellene szerződést
kötnie az intézmény székhelye szerinti önkormányzatnak. A gyermekétkeztetés finanszírozását is differenciáltan kell kezelni. Amennyiben az önkormányzat küldte a tanulót, illetve
megrendelte az étkeztetést, akkor fizessen. Ha
rajta kívülálló okok és döntések eredményeként jött létre ez a helyzet, akkor a tényleges
szereplőktől függ a teherviselés módja és mértéke. Végső soron „a szolgáltatást igénybe vevő fizet” elvnek kellene érvényesülni.

Adóalap-beszámítás
Azzal egyet lehet érteni, hogy a jelentősen
eltérő gazdasági adottságokat figyelembe kell
venni az önkormányzati rendszer finanszírozásában. Hiszen itt is működnie kell a szolidaritásnak! Ugyanakkor megvizsgálandó,
hogy a kiegyenlítés új rendszere eléri-e megfelelő módon a célját. A leszakadó térségekben lévő hátrányos helyzetű településeken sok
esetben irreális az elvárt helyi adó beszámítása. Ugyancsak elfogadható az a megközelítés, hogy a körülmények figyelembevételével általánossá kell tenni a helyi adóztatást,
viszont szükség van olyan szociális hálóra,
amely a ténylegesen rászorultak számára biztosítja a megfelelő megélhetést. Vagyis a helyi adó csak kellően differenciáltan és csak a
központi adókkal együtt kezelhető.
A mindkét adó alanyai ugyanazok a magánszemélyek és vállalkozások, így az adóteher kérdése is indokolttá tenné az adórendszer egészének együttes áttekintését.
A rövid összegzésben a legáltalánosabb és
legégetőbb problémákra kívántuk ráirányítani a figyelmet. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyéb területeken ne lennének problémák. A jelzések alapján, sok helyen
gondot jelent a háziorvosi ügyelet finanszírozása, a falugondnoki rendszer fenntartása, a közvilágítás támogatása, a kistelepülési
óvodák működtetése, a korábban társulásban
ellátott feladatok teljesítése, a szociális ellátások, a kulturális létesítmények, a speciális
települési természeti és épített örökségekről való gondoskodás, a helyi sport támogatása. A felsorolt témakörökben a problémák
nem minden önkormányzatnál, illetve önkormányzati típusnál, hanem eltérő mértékben
és jelleggel jelentkeznek. Ugyancsak külön
elemzést és értékelést igényel finanszírozási
szempontból az iskolák állami fenntartásba
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vétele, valamint a járási hivatali rendszer kialakítása. Ezekre a kérdésekre érdemes vis�szatérni néhány hónap gyakorlati tapasztalatainak ismeretében.

Kézi vezérlés nélkül
Az önkormányzati rendszer működésének egészére teljes körű adat ugyan nem áll
rendelkezésre, de a TÖOSZ gyors felmérése
alapján lényeges anomáliák, feloldásra, megoldásra váró problémák váltak még inkább ismertté, így az biztonsággal megállapítható,
hogy az új finanszírozási rendszerre való áttéréshez szükséges és elégséges pénzügyi forrás nem áll az önkormányzatok rendelkezésére, vagyis lyukas a rendszer!
Elengedhetetlenül szükséges, hogy a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közösen mérje fel az önkormányzatok
tényleges költségvetési helyzetét, kérjék, hogy
valamennyi települési önkormányzat részletesen mutassa be, az új feladatfinanszírozási,
feladatátalakítási és -átadási rendszer milyen
konkrét költségvetési kihatásokkal járt, mind
a bevételi, mind a kiadási oldalon, valamint
milyen strukturális átalakításokat végeztek
a rendszer működőképességének fenntartása érdekében.
Különös figyelmet érdemelnek azoktól az
önkormányzati vezetőktől kapott részletes
elemzések és adatok, amelyek azt bizonyítják, hogy a korábbi évek megszorításai és
nehézségei ellenére képesek voltak megfelelő módon gazdálkodni, nem szorultak működési hitelre, viszont a mostani számítások
alapján a feladatfinanszírozás új rendszerében nincs meg a működés pénzügyi biztonsága ezeken a településeken sem!
Az, hogy lyukas az önkormányzati finanszírozási rendszer, ma már mindenki számára egyértelmű. A települések mintegy két-
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2. táblázat
No.

Lakosságszám
alsó és felső határa
a

minimum

maximum

c

d

B

A.

Községek

A.1.

2 000–3 000

6

8

A.2.

3 001–5 000

8

11

A.3.

5 001–11 000

11

20

B.

Városok

B.1.

1 125–5 000

14

22

B.2.

5 001–10 000

22

27

B.3.

10 001–20 000

27

40

B.4.

20 001–40 750

40

66

C.

Megyei jogú városok

C.1.

34 500–60 000

76

135

C.2.

60 001–100 000

135

200

C.3.

100 001–205 200

200

282

D.

Fővárosi kerületek

D.1.

21 901–60 000

64

112

D.2.

60 001–100 000

112

131

D.3.

100 001–134 600

131

157

harmada nem tud működési hiány nélkül
költségvetést tervezni. A lyukat csak állami
támogatásból lehet betömni, ami elkerülhetetlen. Ám ez csak a rövid távú gondokat
oldja meg. Hosszabb távon elkerülhetetlen a
feladatok és hatáskörök és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási igények reális felmérése
és a támogatási rendszer újragondolása. Az
egyrészt illúzió, másrészt értelmetlen, hogy
valamennyi önkormányzat költségvetését a
központi kormányzat egyenként minősítse,
és településre szabottan állapítsa meg a támogatás mértékét. A helyi energiák, az öntevékenység és döntési szabadság kiküszöbö-
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Felhívás

Elismert köztisztviselői létszám
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lésével az önkormányzatiság lényege veszne
el, miközben veszélybe kerülne a feladatellátás biztonsága is.
A központi egyedi beavatkozás azért is elfogadhatatlan, mert az jól érzékelhető, hogy
az eseti döntések alapvetően a nagyobb lakosságszámú, valamint megfelelő politikai
befolyású települések számára kedvező. A
sok kistelepülés egy ilyen típusú, kézi vezérlésű finanszírozási rendszernek csak vesztese
lehet. Ez viszont a vidék leépülésének folyamatához vezetne, amit úgy vélem, nem csupán az ott élők miatt kellene elkerülni, hanem egész Magyarország érdekében.
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Polgármesterek Szolidaritási Alapja
Polgármesterek támogató hozzájárulását kérjük egy nemes, közösségi cél megvalósítása érdekében.
A TÖOSZ Elnöksége 2012. szeptember 11-én,
Lőrinciben tartott ülésén a nehéz élethelyzetbe került polgármester kollégák anyagi támogatására létrehozta a Polgármesterek Szolidaritási Alapját. A szolidaritási alaphoz való pénzügyi
hozzájárulást elsődlegesen az aktív polgármesterektől várja az elnökség. A támogatás érkezhet egyösszegű adomány keretében, vagy rendszeres utalás formájában (utóbbi javasolt havi
minimum összege 1000 forint.) A befizetéseket a TÖOSZ elkülönített szolidaritási alszámláján gyűjtjük.
A Polgármesterek Szolidaritási Alapja támogatásában részesülő személyről, valamint
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 települése érdekében tevékenykedő polgármester
kolléga bármikor és bármilyen okból ne kerülhessen kiszolgáltatott és lehetetlen helyzetbe.
Bízunk abban, hogy összefogással támogatni
tudjuk az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott településvezető kollégáinkat.

Schmidt Jenő
elnök

Dr. Zongor Gábor
főtitkár

TÖOSZ-elnökség

Önkormányzat tervez – állam végez?
A TÖOSZ Elnöksége idei első ülését február 26-án tartotta, ám a szövetség folyamatosan nyomon követte és felmérte
az önkormányzatok költségvetés-készítésének nehézségeit és problémáit. Januárban Tóth József, Polgár polgármestere elektronikus szavazással kiegészítette a TÖOSZ Hajdú-Bihar megyei tagozatvezetője kezdeményezésére született
korábbi szolidaritási felhívást, amelyben
a polgármesterek összefogását szorgalmazta az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került kollégáikat támogató alap
létrehozása érdekében. A kiegészítést az
indokolta, hogy Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere levélben tájékoztatta a TÖOSZ titkárságát arról, hogy állandó
megbízást adott havi 1000 forint átutalásáról a Polgármesterek Szolidáris Alapjába, mely visszavonásig érvényes. Levele ráirányította a figyelmet arra, hogy
a kisebb összegű rendszeres átutalások
biztosíthatják a számla fennmaradását,
és a meghatározott minimum 1000 forintos összeg nem jelent akkora terhet,
mint a nagyobb összegű egyszeri adomány. A TÖOSZ Elnöksége elektronikus
szavazásának eredményét a rendes ülésen megerősítette, így már a kiegészített
felhívással fordult az önkormányzati közvéleményhez, annak reményében, hogy
a sok kicsi sokra megy igazsága ebben az
esetben is érvényesülni fog. (Lásd a szolidaritási felhívást a 6. oldalon!)

A fejlesztés jövőképe
A TÖOSZ Elnöksége februári ülésén elsőként meghallgatta Hoffmann Csillának, a
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal vezető
tervezőjének tájékoztatását a 2014 és 2020
közti időszak feladatairól, a változásokra való felkészülésről. Az elnökségi ülés vitájában
meghívottként részt vett Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere, parlamenti
képviselő is, aki hozzászólásában és javaslataiban elsődlegesen az önkormányzatok pályázati képességének növelését és támogatását hangsúlyozta.
Az elnökség álláspontja szerint el kell dönteni, hogy kinek készül a terv: az államnak,
vagy a térségi szereplőknek. Jelen formában
a dokumentum még nem ad elég muníciót az
önkormányzati szféra tervező munkájához.
Halaszhatatlan igény, hogy az önkormányzati szféra szereplői tervező munkával készüljenek fel 2014–2020-as időszakra. Az előző
ciklushoz képest nagyobb felelőséggel kellene bevonni önkormányzatainkat céljaik, eszközeik, intézményeik tervezésébe.
A TÖOSZ nem vitatja a megyék szerepének fontosságát, de alapvető, hogy az országos
tervezőközpont ne megyékben gondolkodjon.
Megyei ismertetők helyett megkerülhetetlen
a nagytérségi stratégiák és fejlesztési övezetek, nagytérségi rendszerek programozása.
Magyarország lineáris és zonális térszerkezete és településrendszerének fejlesztési javaslatai ma még hiányosak, a javaslatban pótlásáról gondoskodni kell.
A közigazgatási átalakulások javíthatják a
területi munkamegosztás feltételeit, de nem
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adnak perspektívát a 2000-et meghaladó kisés közép városoknak, de nem adnak a kistelepüléseknek és külterületi, tanyás települések rendszerének sem. Nem elég kimunkált
a város és környéke, illetve a városhálózatok
rendszere. Konkrét választ várnak a helyi önkormányzatok a szépnek látszó jövőjüket illetően is. Ez és más szempontok is szükségessé
teszik az Országos Területfejlesztési Koncepció és a megyei településhálózat-fejlesztési
koncepciók készítését és illesztését.
A fejlesztésre rendelkezésre álló források 60
százalékát a következő tervezési időszakban
a kormányzat előírása szerint a gazdaságra
kell fordítani. Az Európai Unió ugyanakkor
nagyobb szabadságot enged a tagországoknak a tervezésben. Ezért fontos lenne látni azt, hogy hogyan támaszkodik a tervezés
a településekre, hogyan vonják be a tervező
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se alapján az elnökség kezdeményezte, hogy
a községek esetében szükség van a megállapított hivatali létszám mielőbbi felülvizsgálatára és korrekciójára.
Átfogó megoldást tart szükségesnek az
önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának finanszírozási kérdésében is.Ezeken túl az elnökség kezdeményezte, hogy
valamennyi pedagógus kapja meg új állami
munkáltatójától az átvételt megelőző ös�szes juttatását.

Az adósságrendezés
igazságosságáról

munkába a városokat, s abban milyen szerepet kapnak. Kiemelten fontos lenne az „előre tervezés” és a települések, valamint a vállalkozások közötti együttműködés, együtt
gondolkodás.
A következő tervezési időszakban a megyei
jogú városok nemcsak határaikon belüli fejlesztéseket kell, hogy tervezzenek, hanem azon
kívülit is. Meg kell határozniuk a funkcionális
térségüket bemutatva azt, hogy milyen módon kapcsolódnak a környező, agglomerációjukhoz tartozó településekhez, vállalkozásokhoz, gazdasági szereplőkhöz.
Jelentős probléma az is, hogy a települések
hogyan tervezzék a jövő fejlesztéseit, amikor
az önkormányzatoknak sem önerő biztosítására, sem előfinanszírozásra nincs lehetőségük. Jelen helyzetben csak és kizárólag 100
százalékos, önerő és előfinanszírozás nélküli támogatásokra lenne szükség. Ehhez elengedhetetlenül szükséges egy módszertani segédlet kidolgozása.
Igen fontos lenne, ha nem pályázati alapú,
hanem programozott támogatás segítené a
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közszolgáltatásokkal összefüggő fejlesztéseket. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Magyarország számára meghatározó jelentőségű az elkövetkezendő uniós
költségvetési időszakban. Ezért nagyon fontos, hogy a végső döntést megelőzően minél
többféle szempont és gyakorlati észrevétel
álljon a döntés-előkészítők rendelkezésére.
Önkormányzatok aktív és innovatív közreműködése nélkül nem lesz eredményes a következő fejlesztési időszak, ezért az önkormányzati szféra bevonása elengedhetetlen
már a tervezési időszakban is.
A TÖOSZ Elnöksége ezt követően aktuális kérdésekkel foglalkozott.

Költségvetést érintő követelések

Az elnökség szorgalmazta, hogy mielőbb történjen meg az önkormányzatok költségvetési helyzetének kormányzati felmérése, mivel
a mostani számítások alapján a feladatfinanszírozás új rendszerében az önkormányzatok
sokasága számára nincs meg a működés pénzügyi biztonsága. Az önkormányzatok jelzé-
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A TÖOSZ Elnöksége sürgette, hogy mielőbb
szülessen kormányzati döntés azon önkormányzatok pozitív támogatására, amelyek
nem szorultak állami segítségre. Elismerésük nem csupán gazdasági, hanem erkölcsi
kérdés is. A takarékos gazdálkodást folytató
településvezetők joggal várnak kézzelfogható
többletjuttatást az önkormányzatuk részére, annak elismerésére, hogy példamutatóan gazdálkodtak. Sok érintett polgármester
jelezte, hogy a lakosság részéről megfogalmazódott olyan vád, mely szerint nem járt el
helyesen a településvezetés, amikor mindent
megtett annak érdekében, hogy ne adósodjon el a település. A takarékos és fenntartható gazdálkodás értékeinek háttérbe szorítása nem jó üzenet. Az értékelésnél nem
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy
a mostani adósságából „kimentett” önkormányzatok jelentős része nem felelőtlenül
gazdálkodott, sőt sokan a meglévő hitelállományukat saját erőből is képesek lettek volna rendezni. A kép tehát nagyon sokszínű és
árnyalt, miközben mind az állam, mind az
önkormányzati szféra kölcsönös érdeke lenne, hogy a lehető legigazságosabban történjen a konszolidáció.

TÖOSZ-elnökség
Az igazságossági szempontok érvényesülésének ellent mondani látszik az ötezer lakos
feletti települések konszolidációjának gyakorlata. Annak meghatározása, hogy egy település esetében az adósságrendezés milyen mértékű (40-50-60-70%-os) lesz, a rendelkezésre
álló adatokból úgy látszik, nem az adott település iparűzési adóerő-képességétől függ, hanem alapvetően pártpolitikai szempontoktól.
A nem a rászorultság alapú, hanem az „igazodási” szempontú támogatás rendszere elfogadhatatlan az önkormányzatok túlnyomó
többsége számára. Az amúgy erősnek tűnő,
nagy önkormányzatok nagymértékű meg-

segítése összességében nem szül jó vért, tovább növeli a kistelepülések kiszolgáltatottsági helyzetét és érzetét.

Önkormányzatok
és a rezsicsökkentés
Az elnökség megállapította, hogy az önkormányzatok településüzemeltetési közszolgáltatási szerepe és felelőssége az új törvényi szabályozások következtében átalakul,
illetve növekszik. Mindannak ellenére, hogy
a közüzemi közszolgáltatások díjának meghatározása eddig is jelentős politikai kérdés
volt – sőt nem egyszer elmaradt a szükséges

Állásfoglalás a vízhez való jogról

Csatlakozás a Right2Waterhez

A TÖOSZ 2013. február 26-i elnökségi ülésén megtárgyalta a Right2Water elnevezésű, a vízhez
való jogot zászlajára tűző európai polgári kezdeményezést, és egyetértett azzal, hogy a szövetség csatlakozzon hozzá, annak érdekében, hogy a vízkészlethez való hozzáférés, a szennyvízelvezetés Európában és Magyarországon is minden állampolgár számára garantált emberi
jog legyen, és a vízkészletet mint közvagyont ne privatizálják.
A Right2Water nevű polgári kezdeményezés azt kívánja elérni, hogy az ivóvízhez juttatást nyilvánítsák kötelező közszolgáltatásnak. Az ivóvízellátás nem vethető
alá a piaci verseny szabályainak – ez a tevékenység nem való a magánvállalkozások
szférájába – szögezi le a kezdeményezés. A
Right2Water legfontosabb célja, hogy a vízkészlethez és a szennyvízelvezetéshez való
hozzáférés mindenki számára garantált emberi jog legyen Európában, valamint a vízkészlet mint közvagyon ne legyen privatizálható. (http://www.right2water.eu/)
Az ágazatközi európai szociális partnerek képviselői aggályukat fejezik ki annak

kapcsán, hogy az érvényes európai polgári kezdeményezés ellenére Brüsszel figyelmen kívül akarja hagyni az európai polgárok millióinak érdekeit, s hogy a bizottság
folytatja vízprivatizációs terveit.
A Right2Water kampányhoz már több
európai önkormányzati szövetség is csatlakozott.
Minthogy az új víziközmű-törvény értelmében a víziközmű-szolgáltatás Magyarországon is állami vagy önkormányzati
feladat, a TÖOSZ elnöksége úgy döntött,
hogy a szövetség csatlakozik a Right2Water elnevezésű, a vízhez való jogot zászlajára tűző kampányhoz.
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mértékű, az amortizációt fedező díjemelés is
–, összességében csökkenteni lehet a lakosság rezsiköltségét.
Az elnökség azonban úgy ítélte meg, hogy
a minden szolgáltatóra egységesen meghatározott 10 százalékos rezsicsökkentés egyes
szolgáltatókat hozhat igazságtalan helyzetbe,
ez viszont végső soron a szolgáltatást nyújtó
önkormányzatok számára idéz elő lehetetlen
helyzetet. A takarékos gazdálkodást megvalósító önkormányzati cégek komoly veszteséggel számolhatnak.
Az elnökség ezért a 10 százalékos rezsiköltség-csökkentés ügyében javasolta, hogy a
csökkentést a helyi körülmények, a jelenlegi
árképzés, valamint a közszolgáltató szervezetek nagyságának és területi ellátásának figyelembevételével differenciáltan állapítsák
meg, annak elkerülése érdekében, hogy a közszolgáltató szervezetek esetleges veszteségei
ne terheljék az önkormányzatokat.

Polgármesterek
és a védelmi bizottságok
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kibővített elnökségi ülésén foglalkozott a polgármesterek védelmi feladataival is.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a járásokban és a fővárosi kerületekben helyi védelmi
bizottság működik. A helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve
a fővárosi kerületekhez igazodik.
Hivatkozott törvény végrehajtási rendeletének (290/2011. /XII. 22./ korm. rendelet) 32/C.
§-a szerint a helyi védelmi bizottság üléseire
tanácskozási joggal meg kell hívni a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
személyeket, a járási székhely polgármeste-
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rét, és az illetékességi területén található települések polgármesterei által megválasztott,
a helyi védelmi bizottság által meghatározott
számú polgármestert, valamint mindazokat,
akiknek meghívását a helyi védelmi bizottság elnöke az adott napirend kapcsán indokoltnak tartja.
A helyi védelmi bizottságban egy polgármesternek sincs szavazati joga.
A polgármesterek mind a Htv., mind a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény alapján alapvető fontosságú feladatokat látnak el a települési katasztrófavédelem, illetve a honvédelem terén. Az eddigi tevékenységük során szerzett
tapasztalatuk, helyismeretük elengedhetetlen egy esetleges veszélyhelyzetben, a helyi
védelmi bizottság munkáját nagyban tudnák segíteni.
A TÖOSZ Elnöksége ezért kezdeményezte, hogy a kormány módosítsa a honvédelemről szóló törvényt, valamint annak végrehajtási rendeletét annak érdekében, hogy
a polgármesterek részvétele megfelelő módon biztosítva legyen a helyi védelmi bizottságokban.
Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgármestere
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Esélyt az egyenlőségnek
A TÖOSZ-elnökség márciusi ülésén
Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság képviseletében tartott tájékoztatást a helyi
esélyegyenlőségi programok mint a
Felzárkózási Stratégia helyi megvalósításának eszközeiről.

Az Alaptörvény XV. cikke többek között rögzíti, hogy Magyarország az esélyegyenlőség
megvalósítását külön intézkedésekkel segíti.
Külön intézkedésekkel védi például a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket.
A téma szempontjából meghatározó jelentőségű az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, amely rendelkezik az esélyegyenlőségi programok készítésének kötelméről is. Ennek megfelelően a települési
önkormányzat öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el. Célcsoportjai a nők,
a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékossággal élők, a gyermekek és az idősek. A vizsgálandó területek: az oktatási, a
lakhatási, a foglalkoztatási, az egészségügyi
és a szociális körülmények. Az időarányos
megvalósulást kétévente felül kell vizsgálni, módosítani.
Az esélyegyenlőségi programokat a települési önkormányzati köztisztviselők vagy
közalkalmazottak készítik el. A törvény értelmében hatályos helyi esélyegyenlőségi
program szükséges ahhoz, hogy a települési
önkormányzat egyedi döntés alapján nyújtott,
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pályázati úton odaítélt támogatásban részesüljön (államháztartási alrendszerből, európai uniós forrásból, nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programok,
források). Az esélyegyenlőségi program meglétét 2013. július 1-jét követően kell megfelelően dokumentálni a pályázatokban.
Az esélyegyenlőség szervezett elősegítése
érdekében született a helyi esélyegyenlőségi
programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII. 27.) kormányrendelet. Ennek értelmében a helyi esélyegyenlőségi programnak
helyzetelemzésen kell alapulnia, amelyhez
intézkedési terv társul. Helyzetelemzés során vizsgálni szükséges a célcsoportok teljes
lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és
területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. Az intézkedési terv: a feltárt esélyegyenlőségi problémák
felszámolása érdekében vállalt beavatkozásokat rögzíti.
Annak érdekében, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot helyben és helyi munkatársak készítsék, a Türr István Képző és Kutató
Intézet (TKKI) esélyegyenlőségi mentorhá-
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lózatot működtet, amely ingyen igénybe vehető. A települési önkormányzat közigazgatási
szervének köztisztviselőjét vagy költségvetési
szervének közalkalmazottját delegálja a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésére felkészítő képzésre, amelyet a TKKI esélyegyenlőségi mentorai tartanak számukra.
A képzést sikeresen elvégző képes lesz:
✔ új helyi esélyegyenlőségi programot
készíteni,
✔ nyomon követni az intézkedési terv
végrehajtását,
✔ részt venni a kétévente esedékes felülvizsgálatban.
A kormányrendelet végrehajtására született az emberi erőforrások minisztere 2/2012.
(VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól, amely pontosan tartalmazza a helyi
esélyegyenlőségi programok (HEP) struktúráját.
Lehetőség van arra, hogy egy önkormányzattól több munkatárs is részt vegyen a 30
órás, akkreditált képzésen, amely tanúsítvány kiadásával zárul. A körülbelül kéthónapos képzési időszak végére elkészül az adott
település HEP-je.
A képzésre a TKKI honlapján ( www.tkki.
hu) keresztül lehet jelentkezni, amelyet követően a TKKI Területi Igazgatóságán dolgozó, adott önkormányzattal későbbiekben
együtt dolgozó esélyegyenlőségi mentor telefonon felkeresi a jelentkező önkormányzatokat a személyes kapcsolattartás érdekében. A
képzési időszakban a képzési napok között telefonon, e-mailen folyamatos a segítségnyújtás, továbbá helyszíni mentorálásra is lehetőség van. A HEP elkészítését szoftver segíti.
A tervek szerint 2013. júliustól intenzív helyszíni mentorálás és érzékenyítő workshopok
szervezése következik.

Digitális közfoglalkoztatás
és értékvédelem
A TÖOSZ-elnökség már tavaly nyáron támogatta a Magyar Nemzeti Digitális Archívum
(MANDA) kezdeményezését a településeken fellelhető kulturális és természeti örökség digitalizációjával kapcsolatban, amelynek révén az álláskereső közép- és felsőfokú
végzettségű munkavállalók a kulturális ágazat keretei között kaphatnak foglalkoztatási lehetőséget.
Időközben sor került néhány kísérleti digitális közfoglalkoztatási mintaprogramra,
amelyek tapasztalata szerint a 2012. szeptember hónapban meghirdetett 195 álláshelyet a nyilvános megjelenést követően két héten belül betöltötték. Az önkormányzatok a
program során célorientált és számos területen motiváló erejű feladatokat tudtak adni
a helyi diplomás álláskeresők számára. A helyi kulturális értékek megismerése, gyűjtése,
informatikai és adatbázis jellegű feldolgozása
jelentős mértékben hozzájárult a munkavállalók lokálpatriotizmushoz kapcsolódó szemléletének erősítéséhez, a diplomával rendelkező polgárok településen való megtartásához.
A program keretében megkezdődött a digitális kulturális értékek helyi idegenforgalmi,
kulturális, valamint oktatási célú felhasználásának előkészítése. A digitális közfoglalkoz-
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tatási mintaprogram hosszú idő után lehetőséget teremtett a diplomás álláskeresőknek a
képzettségükhöz legjobban illeszkedő helyi
állások betöltésére. A mintaprogram 5 hónapja alatt a munkavállalók teljes létszámának több, mint 6 százaléka helyezkedett el
a versenyszférában, vagy a közigazgatásban
IT-hez kapcsolódó munkahelyeken.
A versenyszférában elhelyezkedők között
volt felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány származású munkavállaló is. A munkavállalók 2 napos oktatást követően rövid
időn belül beilleszkedtek a kulturális intézményi környezetbe, és a munkavégzés során
gyakorlati tapasztalatokon keresztül napokon belül elsajátították a kulturális értékek
rendszerezésének, digitális feldolgozásának
készség szintű ismereteit. A kulturális intézmények szakmai vezetésével magas színvonalú digitális adatbázis jött létre. A kulturális adatbázis minőségét elsősorban a digitális
feldolgozásra felhasznált eszközök minősége befolyásolta.
A mintaprogram tapasztalatai alapján
2013-ban a digitális közfoglalkoztatásban
résztvevők számát 6300 főre kívánják emelni, ami lehetővé teszi, hogy ne csak nagyvárosokban, hanem kisebb településeken is
megvalósulhasson a helyi kulturális értékek
megfelelő digitális feldolgozása.
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Településüzemeltetés

Reinkarnáció a településüzemeltetésben?
Szarvas Tiborral, a Településszolgáltatási Egyesület elnökével Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára beszélgetett
Alapvető változások következtek be az önkormányzatok kötelezettségi körébe tartozó településüzemeltetési feladatok feltételeiben. Az új helyzet új válaszokat, megoldásokat vár az önkormányzatoktól és a szolgáltató cégektől.
Az 1987-ban megalakult Településszolgáltatási Egyesület az egyetlen olyan
érdekvédelmi szervezet az önkormányzati kommunális szolgáltatási területen, amely a több tevékenységet végző önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok érdekvédelmét, segítését vállalta fel.

– Ön régóta dolgozik ezen a területen, átélt-e
már a maihoz hasonló változást a településüzemeltetésben?
– Igen, hasonló időszak volt 1988-tól 1993-ig.
A tanácsrendszerből kellett átállnunk az önkormányzati rendszerre. Ez nem ment egyik
pillanatról a másikra. 1988-ban kezdődött
az adórendszer megreformálásával, megjelent az áfa, szja, aztán ’90–’91-től formát is
kellett váltani: költségvetési üzemből, vállalatból gazdasági társasággá, intézménnyé
alakulni. Egyesületünk az önkormányzatok
segítségére tanulmányokat, megoldási javaslatokat dolgozott ki. (A volt költségvetési üzemek átalakulásáról; Az önkormányzati gazdaságról; Elemző tanulmány a kommunális
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szolgáltató szervezetek helyzetéről, szerepéről és feladatairól az önkormányzati rendszerben.) Ezek a művek hézagpótlóak voltak cégeink és az önkormányzatok számára. Később
a vagyoni kérdések rendezésekor segédleteket adtunk a vagyonmérleg és a vagyonértékelés elkészítéséhez. Az átalakulás éveiben és
vitáiban fejlődött ki az az álláspontunk, hogy
tevékenységeink sajátosságait figyelembe vevő jogi és gazdasági környezetre van szükségünk. Meggyőződésünk, hogy ez az ország és
a fogyasztók érdeke is.
– Sikerült kivívni ezt a helyzetet?
– Még nem, viszont itt a „még”-en van a
hangsúly.
– Hogyan értékeli ebből a szempontból a településüzemeltetés új szabályozását?
– Mindenképpen fordulatról kell beszélnünk, hiszen az indirekt irányítási rendszerről
direkt irányítási rendszerre tértünk át, ahol
az állam szerepe a meghatározó. Az utóbbi
időben, ha erről előadást tartok, úgy összegzem, hogy mindkét megoldás – az indirekt
és a direkt is – lehet jó és lehet rossz, a szolgáltatások minőségét tekintve. A kérdést az
dönti el, hogy hogyan tudnak együttműköd-
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ni a szereplők (kormányszervek, önkormányzatok, szolgáltatók és a fogyasztók), valamint
jut-e elegendő forrás az üzemeltetésre és a fejlesztésre. A források származhatnak díjbevételből, támogatásból és pályázati lehetőségekből. Ez már politikai döntés kérdése.
– Jelenleg a szabályozás még nem kerek, hiányoznak végrehajtási utasítások az ágazati törvényekhez. Milyen következményei lehetnek ennek?
– A teljes káosztól a fokozatos átmenetig
minden lehetséges. Mi az utóbbit szeretnénk.
A döntés a politikusok kezében van. Egyesületünk kezdeményezésére 1997-ben létrejött a
Településüzemeltetési Tanács, amely ötoldalú: a kormányoldal, az önkormányzati szövetségek, a szolgáltatók egyesületei, szövetségei,
a szakszervezetek és a településüzemeltetés
területén lévő civil fogyasztóvédők.
– Kérem, foglalja össze a településüzemeltetésre vonatkozó törvények változásának
hatásait!
– Szögezzük le, hogy rendszerváltás történik a településüzemeltetésben és az önkormányzati szférában is. Az önkormányzatok
szerepe csökken. A magyar önkormányzati
és állami tulajdon domináns lesz, de állami
irányítás alatt. A direkt irányítás miatt az államszervezet működése olcsóbbá válik. A településüzemeltetési ágazat tartja el az őt irányító hivatalokat. A jogszabályokban megjelenő
akarat a díjak csökkentésére az önkormányzati szolgáltatóknál támogatási rendszert igényel. Megváltoznak a kapcsolatok: az állam és
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az önkormányzat között – állami dominancia alakul ki és csökken az önkormányzatok
önállósága; az állam és a közszolgáltatók között, mert előtérbe kerül az állami szakmai
irányítás; az önkormányzat és a közszolgáltató között, mivel a beszűkülő források miatt
fontossá válik az öngondoskodás elve, amelynek megvalósításában az együttműködésnek
erősödnie kell, ha tartani kívánják a helyi közszolgáltatások színvonalát.
– Ugye, ebben a rendszerváltásban is számíthatnak az önök segítségére az önkormányzatok és az önkormányzati szolgáltatók?
– A Településszolgáltatási Egyesület mindig helytállt az elmúlt 26 évben, amikor erre szükség volt. Most sem ijedünk meg a kihívásoktól.

ÖNKORMÁNYZATOK,
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÓK!
A Településszolgáltatási Egyesület,
az önkormányzati tulajdonú
szolgáltatók érdekvédelmi szervezete.
Várjuk jelentkezéseteket a
26 éve működő egyesületünkbe!
Elérhetőségeink:
Tel: 06-24-367-166/125. m.
Mobil: 06-30-496-15-29
Tel/Fax: 06-24-365-163
E-mail: titkarsag@arieskft.hu
Új feladatokhoz, új megoldások!

A TÖOSZ 2013. évi küldöttgyűlésének előzetese
A TÖOSZ Elnöksége 6/2013. (II. 26.) számú határozatával 2013. április 25-re összehívta a küldöttgyűlést. Az eseményre a küldöttek mellett
meghívást kap rá a szlovák testvérszövetség, a
ZMOS közreműködésével, mintegy száz szlovákiai polgármester, önkormányzati vezető,
valamint Magyarország északi hét megyéjéből
– Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg – a TÖOSZ-tag
települések polgármesterei.
A küldöttgyűlés alapvetően két részből áll:
1. hagyományos küldöttgyűlés a kötelező napirendek tárgyalásával (beszámoló a TÖOSZ
elmúlt évi tevékenységéről; a 2012. évi zárszámadás; a TÖOSZ 2013. évi költségvetésének elfogadása; a Felügyelő Bizottság jelentése;
az Alapszabály módosítása; a kitüntetések átadása), Szlovákia és Magyarország önkormányzati vezetőinek kapcsolatfelvétele és széles körű
párbeszéde. Jelenleg több mint 400 szlovákiai –
többnyire magyarlakta – településsel van testvér-települési kapcsolata magyar önkormányzatnak. Természetesen ezek a kapcsolatok nagyon
sokrétűek, ugyanakkor az együttműködés mélysége és mértéke meglehetősen eltérő. A tudatos
kapcsolatépítés és a határon átnyúló térségek
közötti, fejlesztési célú együttműködések még
nem igazán érvényesülnek. Ebben szeretne segítséget nyújtani a ZMOS és a TÖOSZ közös
programja, melyben a közös fejlesztési lehetőségek mellett „bemutatkoznak” azok a jó gyakorlatok is, amelyek a testvér-települési együttműködések sokszínűségét, sokoldalúságát és
komplexitását hivatottak felmutatni.
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A határon átnyúló együttműködés ügyének
fontossága miatt aküldöttgyűlésre invitáltunk
közjogi méltóságokat: a belügyminisztert, az
önkormányzati államtitkárt, a közigazgatási és
igazságügyi minisztert. A program nemzetközi
jelentőségére tekintettel meghívtuk a Miniszterelnökségről Kumin Ferencet, a nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt,
valamint a Szlovák Köztársaság magyarországi
nagykövetét, Peter Weiss rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet és a békéscsabai Stefan
Dano főkonzult.
A különleges küldöttgyűlés helyszíne Veresegyház városa, ahol a hivatalos programok után
a hazai és a határon túli vendégek számára emlékezetes élményt kínálnak a város gazdag látnivalói. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy a város polgármestere, Pásztor Béla a
szövetség által delegált tagja a Szlovák–Magyar
Kormányközi Vegyes Bizottságnak, és személyesen is sokat tett a két ország együttműködésének
elősegítése érdekében. A most 75 éves Pásztor
Béla Magyarország legrégebben hivatalban lévő
településvezetője, 48 éve áll Veresegyház élén.
A küldöttgyűlés az új típusú önkormányzás első esztendejének néhány hónapos tapasztalatáról fog szólni. Nyilvánvaló, hogy a küldöttek
saját élményeik alapján megfogalmazzák észrevételeiket, mind a feladatfinanszírozás gyakorlatáról, mind az adósságrendezés megoldásáról,
mind pedig az új önkormányzati hivatali rendszerről. A küldöttgyűlés, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megfogalmazza elvárásait
az önkormányzati rendszer átalakításával és a
változtatási igényekkel kapcsolatban.
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Wallenberg-díjas: Baks
Raoul Wallenberg-díjat kapott Baks község a diszkrimináció és szegregáció leküzdésében tett erőfeszítéseiért. Az elismerést Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere
és Erik Ullenhag, Svédország integrációs minisztere adta át 2013. január 17-én a Holokauszt Emlékközpontban Búza Zsolt polgármesternek, aki ezt követően az alábbiakat
mondta az Önkormányzatnak a faluról, az elért eredményekről, a célokról és tervekről.
Baks közel 2200 lelkes település Csongrád
megyében, az ország leghátrányosabb helyzetű falvainak egyike, közel 30 százalékos cigány kisebbséggel. Ipari létesítmények és egyéb
munkahelyteremtő vállalkozások nem alakultak ki, nagy a munkanélküliek aránya, és sokan a mai napig is őstermelőként, mezőgazdaságból tartják fent magukat.
A település három részből áll: major, szőlő
és Mária telep. Ez utóbbi településrészen él a
cigány kisebbség közel 80 százaléka. A helyi
önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal. A közös munka egyik eredménye a Szilárd burkolatú utak kialakítása a Mária telepen projekt
megvalósítása. Öt utca kapott szilárd burkolatot 2011 őszén.
Sikeres pályázaton vett részt a település a
szennyvízhálózat kiépítésére, amely 100 százalékban érinti a szegregátumot is. A megvalósítás folyamatban van.
A gyermekszegénységi program keretében ez év őszén fejeződik be egy országosan
is mintaértékű hároméves projekt, melyből jelenleg öt hasonló működik csupán Magyarországon. A szegregátumban megvalósult Közösségi Házat nemcsak a cigány kisebbséghez
tartozó emberek látogatják, hanem sok más
szülő és gyermek. Szakképzett dolgozók (pedagógusok, szociális munkások, közösségfejlesztő, informatikus) közreműködésével kulturális és szabadidős programokon vehetnek
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részt az idelátogatók. A központban lévő Faluház és könyvtár is rendelkezésére áll a község apraja-nagyjának, akik az ünnepekhez
kapcsolódó kulturális rendezvényeken minden alkalommal megtekintik a cigány kultúra bemutatására szolgáló táncos és zenés
produkciókat.
Az önkormányzat rendszeresen támogatja a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat programjait, s részt is vesz rendezvényein. A pedagógusok és szociális munkások közreműködésével közel 40 továbbtanulás előtt álló fiatalnak
és szüleinek segített az Integrációs Pedagógiai
Program (IPR). A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és családokat a helyi általános iskola és óvoda ruhaadományokkal, valamint az oktatáshoz kapcsolódó kirándulások
támogatásával segítette. A település próbál
előre gondolkodni, és pályázatait úgy tervezni, hogy a már elnyert támogatásra épüljön a
következő. Így a hamarosan befejeződő gyermekszegénységi programot egy „Komplex telepfejlesztő” program követi – a tehetséggondozás jegyében. Országosan 21 település nyert
ilyen támogatást, a Dél-alföldi régióban egyedül Baks (150 millió forintot). A 28 hónapos
szolgáltatási program címe: A jövőnek dolgozunk – komplex környezet- és életminőség-fejlesztési program Baks Mária telepen.
A megvalósítás első lépéseként megkezdődött a Csillagház kialakítása a volt „pártház”
épületében. Ez a ház lesz a későbbiekben a
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projekt megvalósítási helyszíne, itt található
majd a projektiroda, illetve itt zajlik a tervezett programok nagy része, például: Játszóház,
„Háló – klub”- informatikai kompetenciák fejlesztése, Kreatív klub, Vállalkozók köre, Munkakeresők klubja, Családi napok.
A program további fontos elemei: munkaerő-piaci programok (pilot program, munkaerő-piaci tanácsadás), kora gyermekkori beavatkozások (MESÉD program, SNI prevenciós
tanácsadás stb.), oktatási szolgáltatások fejlesztése (SNI képzés a pedagógusok részére, jó
gyakorlatok gyűjtése stb.), egészségügyi programelemek (életmód napok, szűrőprogramok,
drog prevenció stb.), felnőttképzések (építőipari
ismeretek, NOSZA települési szolgáltató, számítástechnikai alapismeretek, energiaerdők
telepítője, fenntartója, napenergia hasznosító szerelősegéd, önkéntes szociális gondozó),
helyi szolgáltatások fejlesztése (konfliktuskezelő tréning, mediátor-képzés stb.).
Az együttélés szép példája, hogy a 2012. évi
időközi választáson a lakosság az önkormányzat képviselő-testületébe cigány embert választott be, továbbá, hogy minden településszintű
rendezvényen részt vesznek a cigány kisebbség tagjai is. A falu lakóit közös cél vezérli: a
diszkrimináció leküzdése, a fiatalok továbbtanulása, önmegvalósítása, valamint a hagyomány, a kultúra ápolása – az egymás iránti
szeretet és megbecsülés jegyében.

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a LÖGY-programot – 2008-ban hirdette meg
először a TÖOSZ, közösen az Európa Tanáccsal, a Belügyminisztériummal (BM), a Faluszövetséggel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségével, melyhez csatlakozott az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Társadalmi Felzárkózásért felelős Államtitkársága és háttérszervezete, a Tempus Közalapítvány is. Az immár hatodik pályázatba bekapcsolódott a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), valamint a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM) is. Idén öt témában lehet pályázatot benyújtani.

➠ A Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok ki-

írás – amely a BM támogatásával tavaly jelent meg először a témák között – célja idén
a kistérségi startmunka mintaprogramban
kizárólag a mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, valamint a
helyi sajátosságokra épülő egyedi programelemek megvalósításának előmozdítása. A
pályázat ezen tevékenységek magas színvonalú megvalósítására épüljön. Kiemelt cél,
hogy a közfoglalkoztatási programok igazodjanak a helyi igényekhez, az adott tevékenység ne versenytársat teremtsen, hanem
a munkalehetőségek számát bővítse a településen, illetve a támogatott közfoglalkoztatás a település közösségére is kedvező hatással legyen.
➠ A Gazdálkodó település című pályázati kiírást a VM támogatja, célja olyan települések felkutatása, amelyek helyi erőforrásokra alapozott önkormányzati mezőgazdasági
programot működtetnek, valamint helyi termelői piacot üzemeltetnek. A pályázaton azon
települések vehetnek részt, amelyek hatékonyan, eredményesen tudnak mezőgazdasági
programot működtetni a helyben lakó és gazdálkodó kistermelőikre, őstermelőikre, valamint családi gazdaságaikra, háztáji gazdálkodást végző lakosaikra alapozva. A program
törekedjen az önfenntartás elérésére, a tele-

pülés ellátására az alapvető élelmiszerekkel,
valamint – a rövid értékesítési lánc elvét követve – a piacra termelésre.
➠ Az Év Új Nemzedék települése témakört a KIM támogatja. Azon települések
pályázatát várják, amelyek a helyi fiatalokat
érintő lokális és általános problémákra olyan
egyedi, kreatív megoldási javaslatot mutatnak be, amit korábban már végrehajtottak,
és az intézkedés által minőségi javulást értek
el az ott élő fiatalok életkörülményeiben. A
településen minél eredményesebben tudják
a helyi fiatalok problémáit felkutatni, azonosítani, majd olyan hatékony megoldási javaslatot tartalmazó ifjúságpolitikai programot
működtetni, amely az állampolgári aktivitás,
az egzisztenciateremtés, a családalapítás és/
vagy a minőségi és kulturális szabadidős tevékenységek területeire koncentrál.
➠ A Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programját (HELP) az EMMI támogatja. A témában a pályázó településeknek
egyik legfontosabb feladata az adott gyakorlat során a szemléletformálás: olyan előítéletet csökkentő, innovatív/rendhagyó eszközök
alkalmazása, amelyek adaptálhatók. A program mutassa be, milyen módon és mértékben
alapul közösségi aktivitáson, a tevékenységek hány generációt érintenek, s a településen élő esélyegyenlőségi célcsoportok (mély-
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szegénységben élők, romák, gyermekek, nők,
idősek, fogyatékos személyek) közül melyekre terjed ki az intézkedés. A program megvalósítása során milyen helyi, térségi együttműködéseket alakítottak ki.
➠ Legjobb testvérvárosi találkozó témában – amelyet a Tempus Közalapítvány
támogat – immár második évben lehet pályázni. Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának egyik közkedvelt
pályázati formája a testvérvárosi találkozó,
melynek célja, hogy a részt vevő települések
lakosai személyesen találkozzanak, és az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, baráti kapcsolatok is kialakuljanak
az emberek között. Pályázni olyan, az Európa a polgárokért program által támogatott,
már megvalósított testvérvárosi találkozóval lehet, ahol a hagyományos kulturális
jellegű programokon túllépve, a pályázatban szereplő projektben hangsúlyos szerepet kap a 2013-as európai év témája, vagyis
az aktív állampolgárság.
+1 A Magyar Territoria Innovációs Díj
Szervezőbizottsága is csatlakozott a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok 2013. évi pályázati rendszeréhez. Az idei évben rövid listára kerülő pályázatok – a LÖGY-kategóriáktól
függetlenül – automatikusan versenyeznek
az innovációs különdíjért, három kategóriában: személyek, közösségek, önkormányzatok. Az elbírálás legfőbb szempontjai: a projekt innovativitása, megismételhetősége és a
közpénzek takarékos felhasználása.
A teljes pályázati kiírás és a pályázati formanyomtatvány a www.toosz.hu honlapról
letölthető. A pályázat benyújtási határideje
2013. április 15.

2013. első negyedév | ÖNkormányzat

Összeállította: Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Pályázat
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A mezőgazdaság a helyi foglalkoztatás alapja
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter válaszol az ÖNkormányzat kérdéseire
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), az Európa
Tanács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével 2008-tól folyamatosan meghirdeti a jó példát átadó gyakorlatok pályázatát, vagyis a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját
(LÖGY). A program 2013. évi kiírásában részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) is.

Nemzeti Vidékstratégiát is, amelynek kidolgozásakor széles körű társadalmi egyeztetés
során nemcsak az önkormányzatok, de a lakosság véleményét is kikértük mind elektronikus formában, mind pedig konzultációs fórumokon, szerte az országban.

– Örülünk, hogy a VM bekapcsolódott a jó
példákat átadó pályázatunkba. Miért döntöttek így?
– A minisztérium üdvözöl minden olyan
kezdeményezést, amely a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállítására
irányul. A kormányzat vidékpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében fontos a
helyi társadalom bekapcsolása a vidéki települések, térségek jövőjének megtervezésébe,
alakításába. Minden fórumon hangsúlyozni
kívánjuk az alulról szerveződés fontosságát,
amihez elsősorban a több településen már
működő jó gyakorlatok széles körű terjesztése szolgálhat a legjobb ösztönzőként.

– A helyi gazdaság fejlesztésének hol a helye a Nemzeti Vidékstratégiában?
– A vidék ügye a kiegyensúlyozott területi fejlődés érdekében átfogó megközelítést
igényel, ezért a Nemzeti Vidékstratégia is a
vidék átfogó fejlesztését tűzi ki célul, beleértve a táji, természeti értékek megőrzését
és az erőforrások fenntartható hasznosítását, a vidéki települések fejlesztését, a vidéken élők életminőségének javítását a foglalkoztatás, az elérhető szolgáltatások, képzési
lehetőségek biztosításával, központi helyen
a mező- és élelmiszergazdaság minőségi fejlesztésével, piaci szerepének jelentős növelésével. A stratégiai célokat hét stratégiai területen (amelyek közül egyik a „Helyi
gazdaságfejlesztés”) megfogalmazott nemzeti stratégiai programok és azokkal összefüggésben térségi komplex vidékfejlesztési
programok keretében kívánjuk elérni.

– Ezek szerint a VM számára fontosak a
helyi önkormányzati kezdeményezések…
– A helyi kezdeményezésekre eddig is bátran építettünk és építünk a továbbiakban is.
Nemrégiben végeztünk országos szintű kérdőíves felmérést célzottan a települési önkormányzatok körében a helyi termelői piacok
fejlesztésének tárgyában, de említhetném a
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– Miért éppen „A gazdálkodó település”
lett a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
programkiírás VM témájának címe?

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

– A mezőgazdaság a vidéki foglalkoztatás alapja, a vidéki munkanélküliség enyhítésének kulcsterülete, így annak támogatása, helyzetbe hozása már önmagában
is a „legalapvetőbb vidékfejlesztési lépés”.
Ráadásul a vidéki lakosság magas élelmiszer- és energiaárakból származó költségeit csökkenthetik azok az önkormányzati
kezdeményezések, amelyek nem elsősorban
a „közmunka” programok keretében foglalkoztatottak bevonásával, hanem a vidéki
hagyományoknak megfelelő családi, háztáji gazdálkodás újraélesztésének ösztönzésével működnek.
Az élelmiszerpiaci globalizáció negatív
következményeinek ellensúlyozására, kivédésére leginkább a helyi élelmiszerellátó-rendszerek az alkalmasak, melyek a termelő és a fogyasztó minél közvetlenebb és
rövidebb értékesítési-fogyasztási kapcsolatára, a rövid értékesítési láncokra épülnek. A Magyarországon egyre több helyen
alulról szerveződő helyi piac, illetve a helyi
élelmiszerellátást célzó kezdeményezések
azt mutatják, hogy megfelelő szervezéssel
biztonságossá tehető az áruk értékesítése,
kiszámíthatóvá és kifizetődővé téve a termelést, az élelmiszerellátást és a belőle élő
családok megélhetését. A magyar élelmiszertermékek íz- és zamatanyagokban gazdagok,
jó minőségűek, keresettek bel- és külföldön
is. Törekedni kell a helyi, illetve közvetlen
értékesítés, a közvetlen termelői-fogyasztói,
város-vidék kapcsolatok fejlesztésére, támogatására. Ezen folyamatnak nagyon jó építőkockái a kis háztáji gazdaságok, valamint
a helyi termelői piacok.
A gazdálkodó település című pályázati kiírás célja tehát olyan települések felkutatása, amelyek helyi erőforrásokra alapozott,
önkormányzati mezőgazdasági programot

működtetnek, valamint a településen helyi
termelői piacot is üzemeltetnek.
– Az elképzelések megsüvegelendőek, de
a gyakorlati megvalósítás anyagi szükségleteit hogyan tudják fedezni a forráshián�nyal küszködő önkormányzatok?
– A sikeres mezőgazdasági programok önkormányzati megvalósítása nem csak pénz
kérdése. Számos példa mutatja, hogy kellő
hittel, összefogással csodákat lehet tenni.
A magyar vidéken nagy hagyománya van a
háztáji gazdálkodásnak. Az állattartás és a
kert művelése évszázadokon keresztül a falusi élet velejárója volt. Amellett, hogy kiszolgálta a családi szükségleteket, megfelelő
gazdálkodás esetén a jó minőségű termékek
értékesítése pluszjövedelemhez is juttatta az
embereket. A háztáji gazdálkodásnak ma is
van létjogosultsága, de a települések önkormányzatainak ösztönözniük kell az elmúlt
évek során a mezőgazdasági tevékenységtől
elszakadt lakosokat, illetve az önellátó gazdálkodáshoz nem szokott fiatalokat. Ilyen
ösztönző lehet az állattartást, gazdálkodási tevékenységet lehetővé tevő helyi rendeletek alkotása, az előállított termékek bevonása a helyi közétkeztetésbe, illetve helyi
termelői piacok üzemeltetése.
– Ezen azt érti, hogy nem feltétlenül támogatást kell adni, hanem inkább olyan
szabályozási hátteret kialakítani, ami segíti a helyi termékek előállítását és helyi
értékesítését?
– Valóban, nemcsak „halat” akarunk adni,
hanem „hálót” is, tehát szeretnénk megteremteni a helyi termelők érvényesülésének,
önfenntartó működésének hátterét. Fontosak azok a kormányzati intézkedések is,
amelyek nem anyagi támogatást adnak, ha-
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nem a jogszabályi környezetet alakítják kedvezően. Ilyen változásokra már több pozitív
példát is láttunk a jelen kormányzati ciklusban. Ide sorolható például a közbeszerzési
törvény vagy a kereskedelmi törvény módosítása, a helyi termelői piac mint jogi kategória létrehozása, vagy a helyi termelői piacok
élelmiszerbiztonsági feltételeinek enyhítését
szolgáló jogszabály megalkotása, vagy éppen az a kistermelői rendelet, ami az egyszerűsítést szolgálja, és megkönnyíti a helyi
kisléptékű gazdálkodók termékeinek piacra
jutását. Ugyanakkor természetesen a rendelkezésünkre álló forrásokból anyagi támogatásra is nyílik lehetőség, hiszen például. a
Tanyafejlesztési Program eddigi két évének
működése során 36 pályázó összesen 1 milliárd 163 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott, mégpedig konkrétan a
Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése címen, amelyből piacokat építettek és
újítottak fel, önkormányzati boltokat létesítettek a tanyai termékek számára.
– A programkiírásban a helyi piacok mellett kiemelt értékelési szempont az is, hogy a
termelők részt vesznek-e a helyi közétkeztetésben. Mi ezzel a tárca közvetlen célja?
– Magyarországon, különösen a vidéki
térségekben, az egykor még hagyományosnak tekinthető helyi közösségek erősítése,
illetve a rövid élelmiszerláncok megteremtése rendkívül pozitív hatást gyakorol a helyi gazdasági fejlődésre.
A települések lakóinak előnyös, ha a helyben megtermelt, hagyományos gazdálkodásból származó nyersanyagok és a feldolgozott
élelmiszerek bekerülnek a közétkeztetésbe. A jó minőségű szolgáltatás mellett ez
jövedelmet termel a helyben lakóknak, ily
módon kedvező hatást gyakorol a telepü-
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lések jóléti szintjére, és persze gazdaságos
is. Tehát az olyan, helyi együttműködésekre építő megoldásokat szeretnénk díjazni,
amelyek a helyi élelmiszerigényeket, szükségleteket elsősorban a helyi termelési kapacitásokból szolgálják ki, egészséges helyi
terméket, köztük növekvő arányban ökológiai gazdálkodásból származó egészséges
alapanyagokat juttatnak a közétkeztetésbe. Hasonló elven működik a Mintamenza
Program is, amelynek célja a közétkeztetésen, kiemelten pedig az iskolai étkeztetésen keresztül segíteni a gyermekek egészséges étkezési szokásainak kialakítását.
A kezdeményezéshez országszerte egyre
többen csatlakoznak.
– A pályázati felhívásban szerepel az is,
hogy örömmel veszik, ha a települések együttműködnek más településekkel.
Ennek a kisebb települések esetében van
jelentősége, hiszen a megtermelt alapanyagok feldolgozása gazdaságosabb, ha összefognak a gazdák, illetve nagyobb léptékben a szomszédos települések. Lehetetlen
és egyben szükségtelen is minden problémával önállóan megküzdenünk.
Az agrárpolitika kulcsterülete egy új, korszerű szövetkezési mozgalom indítása, amely
a nemzetközi szövetkezeti értékekre építve
a gazdálkodók minél szélesebb körét összefogja, így képes szervezni a beszerzést, a termelést, a feldolgozást és a piacra jutást egyaránt. A helyi szövetkezetek, gazdatársulások
regionális és országos hálózatba szerveződése, vagyis a szövetkezések szövetkezése
eredményezhet országos szervezettséget.
Fontos ezért a szövetkezetek együttműködése, s a működő szövetkezeti és integrációs formációk összekapcsolódása a közös érdekek alapján.
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Új lehetőségek a
Szerző: Sabján Katalin nemzetközi titkár

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 és 2014 közötti időszakának
új pályázatait nagy reményekkel várják
az önkormányzatok. A TÖOSZ is különös
figyelemmel kíséri őket, hiszen a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen hároméves nevesített projektünk önkormányzati társszövetségek és minisztériumok bevonásával
indul. Célunk az eddiginél hatékonyabb
érdekvédelmi rendszer és valós párbeszéd
kialakítása norvég partnereink jó példáinak fölhasználásával. A programterület
tartalmaz egy nyílt pályázati alapot is
önkormányzatok számára. Ahogyan arra
2012 második felében fel is hívtuk a figyelmet: a norvég önkormányzatokkal szorosabb együttműködésre nyílik lehetőség a
kapacitásfejlesztésre összpontosító projektekben. A programterület operátora,
a Nemzetközi Együttműködési Programok
Irányító Hatósága, a KS-sel együtt Partnerségi Szemináriumot szervezett Budapesten 2013. március 5-én, amelyet Tove
Skarstein asszony, a Norvég Királyi Nagykövetség nagykövete nyitott meg.
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Együttműködés

Norv ég Alapban
A még előkészítés alatt álló pályázat célja a
helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, az intézményi
kapacitás és a humán erőforrás fejlesztése, valamint a norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudásátadás.
A két tervezett beavatkozási terület a helyi,
térségi értékeken alapuló gazdaságfejlesztés
és a hozzá szükséges társadalmi összefogás
elősegítése, valamint az önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezésben, a társadalmi befogadásban
és közszolgálatokban.
A nyílt alapba 500 000–1 500 000 euró összköltségvetésű projekteket nyújthat be olyan
partnerség, amelynek legalább öt magyar önkormányzat, kapcsolódó szervezet és norvég
önkormányzat is tagja, hiszen e program kiemelt célja a norvég–magyar közigazgatási intézmények közötti együttműködés erősítése. A Budapesten szervezett partnerségi
szeminárium magyar résztvevői azon önkormányzatok képviselői voltak, akik a nyári felhívásra benyújtottak már projektkoncepciót,
kifejezve részvételi szándékukat.
A szervezők – vezetőik: Németh Mónika
az NFÜ részéről és a norvég testvérszervezetünk, a KS képviselőjeként, Gunnbjorg Navik
– leleményességének köszönhetően a norvég
és magyar önkormányzati képviselők és szakértők jelentős lépést tehettek egymás és terveik megismerésében.
Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkárt arra kérték fel, hogy előadást tartson a magyar önkormányzatiságról.
Ezt követően Simó Balázs, az NFÜ főosztályvezetője bemutatta a Norvég Alap

2013-ban megjelenő pályázati lehetőségeit. Reméljük, a tervezett programok hasznos segítséget nyújtanak majd az önkormányzatoknak
a következő időszakban megjelenő pályázatokra való felkészülésben. A programok alatt
pontokba szedve soroljuk fel az önkormányzatok számára lényeges alterületeket:
– Örökség megőrzése. A program célja:
kulturális és természeti örökség védelme,
megőrzése és hozzáférhetővé tétele a jövő
generációk számára.
• Vidéki helyszíneken a természeti és kulturális értékek összekapcsolt fejlesztése, az elhagyott épületek tájba illeszthető újrahasznosítása;
• műemlékek hiteles és eredeti funkciójukban történő helyreállítása;
• kultúrtörténeti értékek védelme, digitális megőrzése;
• kis projekt alap, donor államokkal történő kulturális csere, valamint kulturális sokszínűség erősítése.
– Energiahatékonyság. A program célja
üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése:
• oktatási intézmények energiahatékonyságának javítása épületenergetikai mintaberuházások támogatásával;
• fejlesztési koncepció, megelőző audit készítése;
• energiahatékonysági beruházás megvalósítása, eredményességének mérése;
• disszemináció és szemléletformálás;
• energiatudatosság növelése (szemléletformálás, oktatás).
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– Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.
A program célja veszélyeztetett gyermekek és
fiatalok jólétének növelése:
• roma lányok iskolai lemorzsolódásának
megelőzése;
• veszélyeztetett gyermekek és fiatalok sport
általi integrációja.
– Népegészségügyi kezdeményezések.
A program célja javuló egészségügyi állapot és
csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek:
• lelki egészségfejlesztés, valamint a mentális egészségproblémával küzdők összehangolt (egészségügyi és szociális) ellátásának javítása hálózatfejlesztés útján;
• tudatosságfejlesztés a fizikai aktivitás területén az egészségért, különös tekintettel a
hátrányos helyzetűekre;
• egészségügyi dolgozók munkakörülményeinek javítása.
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Egy meg egy meg eg
A „Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” projektről

– Megújuló energia. A program célja a
megújuló energiaforrások arányának növekedése az energiafelhasználásban:
• fűtési rendszerek korszerűsítése geotermikus energiával, visszasajtoló kutak létesítése, üzembehelyezése;
• fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energia területén (képzések, tudatosságnövelő kampányok).
A fenti területekről részletesebben tájékozódhatnak az interneten, a www.eeagrants.
hu címen. A TÖOSZ Titkársága készséggel
nyújt segítséget a TÖOSZ-tagok számára az
együttműködések kialakításában.

Répcelak Város Önkormányzata
és lakossága szeretettel hívja az ország
polgármestereit és képviselő-testületeit
és rajtuk keresztül a településük lakosságát a 2013. június 7. és 9. között megrendezendő XII. Répcelaki Fesztiválra (péntek, szombat, vasárnap).
A fesztivál programja megtekinthető lesz a www.repcelak.hu oldalon
(Művelődési Otthon /programok), illetve a www.mok.repcelak.hu programkínálóban.
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (www.toosz.hu)
a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (KS, www.
ks.no) sikeres önkormányzati kapacitásépítési projektet hajtott végre
2009-2010 között, amelynek révén
létrejött a Polgármester Akadémia,
a Képviselők Képzése, a Tapasztalat-csere program – több tréningkurzussal kiegészítve. A KS-sel együttműködve azóta új projekt született a
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014 Méltányos Munka és
Háromoldalú Párbeszéd programjának (bővebben a programról: www.
decentwork.no) keretében: A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi
szinten címmel.
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A projekt kidolgozásának kezdetétől hazai
partner a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (www.mkksz.org.hu). A projekt
2012. december 1-jétől 2014. november 30-ig
tart. A projektgazda a TÖOSZ, partnerek
az MKKSZ, norvég részről pedig a KS és a
Norvég Helyi Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezete (Fagforbundet, www.fagforbundet.no).
A projekt célja a norvég–magyar szakmai
tapasztalatok cseréje a háromoldalú párbeszéd fejlesztése és a méltányos munkakörülmények megteremtése.
A februári tanulmányút programja, az elhangzott előadások, valamint a résztvevők
névsora megtekinthető, illetve letölthető a
TÖOSZ honlapjáról.
Gunn Marit Helgesen, KS-elnök köszöntötte a résztvevőket s bemutatta a KS-t, amely
az ország egyetlen önkormányzati szövetsége 1972 óta (az 1903-ban alapított Városszövetség és az 1923-ban alapított Faluszövetség
összeolvadásából). 1987 óta a munkáltatói érdekek országos szintű képviseletét is ellátja. A
szövetség legfontosabb feladata az élhető helyi demokrácia megteremtése. Ez azt jelenti,
hogy: a helyi polgároknak joguk van beavatkozni a helyi politikába; a helyi polgárok megbízzanak a választott képviselőikben, és a helyi önkormányzatnak joga van új, innovatív
helyi megoldásokat alkalmaznia.
Az elnök asszony kiemelte, hogy e projekt
témája, a háromoldalú párbeszéd – amely a
munkáltatói érdekképviselet egyik legfon-

Tanulmányút

g y – több mint három
tosabb eszköze hazájában – kitűnő terület
az országaink közötti szakmai tapasztalatcserére.
Ezután a magyar társadalmi párbeszéd
bemutatása következett az MKKSZ munkavállalói és a TÖOSZ munkáltató szempontjai szerint.
Fehér József, az MKKSZ vezető szakértője és Zongor Gábor projektvezető tájékoztatta a norvég partnereket az utóbbi évek fejleményeiről. A TÖOSZ főtitkára elmondta:
munkáltatói oldalról az egyik legnagyobb
probléma, hogy nálunk a nyolc önkormányzati szövetség képviselői – akiket meghívnak
valamennyi fórumra – gyakran eltérő álláspontot vallanak. Nálunk az önkormányzati
szövetségek a közszolgálat általános szintjére összpontosítanak, és nincs felhatalmazásuk a munkáltatói érdekek képviseletére.
A TÖOSZ alapszabálya rögzíti, hogy a szövetség munkáltatói érdekképviseletként is

Sigrid Engen (Fredrikstad)

működik. A norvég rendszerhez képest jelentős eltérés, hogy a polgármester a jegyző munkáltatója és a jegyző a munkáltatója a hivatal köztisztviselőinek. Norvégiában
a hivatalvezető játssza a legfontosabb munkáltatói szerepet. A norvég tapasztalatok nagyon hasznosak lehetnek a magyar helyzet
rendezésében.
Gunnbjorg Navik, a KS vezető tanácsosa és
a közös projekt felelőse, norvég oldalról a találkozó moderátoraként a norvég társadalmi
párbeszéd rendszerét mutatta be az önkormányzati szektorban.
A norvég munkavállalói és munkaadói képviselet együttműködéséről közös előadást tartott a Liss Schanke, a KS vezető tanácsosa és
Anne Grimsrud, a Norvég Önkormányzati
Köztisztviselők Szakszervezete (NUMGE,
norvég néven: Fagforbundet) képviselője. A
NUMGE a legnagyobb szakszervezet a Norvég Szakszervezeti Konföderáció (LO) keretében.
Az előadók az északi és a norvég modell jellemzőit taglalták a következők alapján:
– Népesség: az 5 északi országnak 25 millió lakosa van: Svédország 9,5 millió; Dánia
5,6 millió; Finnország 5,4 millió; Norvégia 5
millió és Izland 300 ezer.
– Munkaerőpiac: jelentős a közszférában foglalkoztatottak aránya, háromoldalú
együttműködés, „flexicurity” (rugalmas biztonság, amely összhangot próbál teremteni a
munkaadók és a munkavállalók igényei között), aktív munkaerő-piaci politika, „tömörített” bérek (igyekszik elkerülni, hogy az újonnan érkezettek több bért kapjanak, mint a
régóta ott dologozók).
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Az északi modell és a norvég modell közötti különbségek bemutatására kis történeti áttekintést hallhattak a tanulmányút
résztvevői. Ennek fő üzenete, hogy az északi modellhez képest a norvég modell azért
lehetett sikeres, mert valós értékeken nyugszik, amely alapján akkor kezdték el szervezni a társadalmat, amikor Norvégia még nem
volt gazdag ország.
Az új modell kialakításakor három pillérre
építettek: értékek (demokrácia = részvétel és
bevonás; humanisztikus tradíciók = az emberi képességek pozitív megközelítése), párbeszéd, nem pedig nyertesek és vesztesek (kölcsönös érdekek és megértés; az emberi tőke,
mint hajtóerő és erőforrás) és a háromoldalú együttműködés (legitim szervezetek, intézmények; különböző szerepek és tapasztalatok, de kölcsönösen összefüggenek; együtt
többet tudunk elérni: 1+1+1>3; a foglalkoztatottság közös érdekünk, amellyel megfelelő
gazdasági alapokat teremthetünk a társadalmunknak/életünknek).
A társadalom fejlesztése, a közösségeiknek
és az állampolgáraiknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése közös érdekük – foglalták
össze a két szervezet képviselői.
Az országos szintű programban az állam
részéről a Helyi és Regionális Önkormányzatok Minisztériuma a partner, a szakszervezetek részéről a NUMGE és még három másik szervezet, a munkáltatók részéről pedig a
KS. Utóbbi kettő kitűnő együttműködésének eredménye, hogy a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Méltányos
Munka és Háromoldalú párbeszéd programjának keretében hat országban hajtanak végre közös projekteket.
A két szervezet képviselői végül összefoglalták, hogy a Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten projekt miért is témája
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Tanulmányút
a háromoldalú párbeszédnek: a projekt célja, hogy megelőzze, illetve megvédje a köztisztviselőket az ellenük erőszakosan fellépő ügyfelektől. Ebben a megelőző munkában
szerepe van:
– a szakszervezetnek (védi a köztisztviselő
jogait, munkakörülményeit és munkabérét)
– az önkormányzatnak, mint munkáltatónak (megfelelő szabályokat és útmutatókat
biztosít a biztonságos kifizetésekhez és látogatásokhoz; megfelelő számú munkaerőt
és időt biztosít a különböző ügyfelek részére; tréning biztosítása a köztisztviselőknek,
akik ki vannak téve az ügyfelek részéről várható erőszaknak.
– az államnak (megfelelő finanszírozást
biztosít a helyi önkormányzatoknak a szolgáltatások biztosítására; a szolgáltatások vagy
juttatások csökkentése előtt társadalmi párbeszédet biztosít; rendszeres munkaügyi felügyeletet, adatszolgáltatást és jelentéseket
szolgáltat.
A Közigazgatási Reformügyi és Vallásügyi
Minisztérium képviselője elmondta, hogy az
állam részéről a háromoldalú párbeszédben
két minisztériumnak van osztott felelőssége: a
Munkaügyi Minisztériumnak (munkaerő-piaci politika, Munkavállalók Védelméről szóló
törvény, nyugdíj és jóléti politika) és a Közigazgatási Reformügyi és Vallásügyi Minisztériumnak (közszolgálati személyügyi és bérezési politika, foglalkoztatási feltételek).
Tone Eriksen, Munkaügyi Felügyelőség
regionális vezető tanácsadója ismertette a
harmadik oldali erőszakkal kapcsolatos fő
*A troll eredeti jelentése: misztikus, félelmetes, és olykor gonosz lény. A skandináv mitológiában antropomorf szereplő, ám az irodalomban is nagyon sok helyen jelenik meg
különféle formákban és szerepekben.
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norvég jogszabályi környezetet és a felügyelőség tevékenységét a megelőzés és kezelés
érdekében.
Az első nap zárásaként Cecilie Aagestad,
a Nemzeti Foglalkozás-egészségügyi Intézet
(National Institute of Occupational Health,
STAMI) munkatársa beszélt a munkafeltételekről az EU-ban és Norvégiában – speciális fókusszal a Harmadik Oldali Erőszakra. (EWCS: European Working Conditions
Survey). A második nap a téma gyakorlati
megközelítéséről szólt. Így a KS egyik legjobb gyakorlatát kidolgozó Fredrikstad önkormányzatának két képviselője, Sigrid Engen vezető tréner és tanácsadó, valamint a fő
biztonsági képviselő kollégája beszéltek a 300
ezer fős városuk rendszeréről a munkavállalóik védelme érdekében az ügyfelek oldaláról érkező erőszak ellen. (A fenyegetés és erőszak megelőzésére és kezelésére Norvégiában
a TROLL* mozaikszót használják.)
Fredrikstadban 15 ezer erőszakos eset történik évente, és valószínűleg magas a nem jelentett esetek száma is. Először a gondozási
intézményekben jelentkezett a probléma.
A kidolgozott képzési módszer és az önkormányzaton belüli struktúra célja az volt,
hogy a döntési helyzeteket az egyéniről az intézményi szint felé tolják el. Ne a köztisztviselőknek kelljen eldönteniük, mikor válik egy
helyzet fenyegetővé vagy veszélyessé. Valamennyi intézkedés a megelőzésről és a felfokozott helyzetek elkerüléséről szól.
Norvégiában a köztisztviselőnek joga van
a munkát beszüntetni, ha fenyegető helyzetet érzékel a saját épségére nézve. A törvény
meghatározza a biztonsági felelős jogait és
kötelezettségeit is. A norvég önkormányzati tréning fontos eleme, hogy hasznos alapismereteket nyújt fenyegető szituációk kezelésére, megelőzésére.
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A fenyegető helyzetek kialakulásának négy
fő szakasza van, amelyben nem mindegy, hogy
az adott köztisztviselő mikor kér segítséget,
és milyen folyamatot indít el az adott pillanatban. Ezek a megelőző és védekező technikák csak akkor érik el a céljukat, ha a köztisztviselők előre meghatározott és pontos
eljárásrend szerint viselkednek. Szó esett
a helyiségek minimum követelményeiről is
(legalább két kijárat az ügyfélfogadási térből… stb.)

A magyar tréning a norvég program adaptációján alapul, amelyen a részvételt minél
szélesebb körben lehetővé teszik a partnerek Magyarországon is.
A norvég háromoldalú párbeszéd kipróbálására a magyar delegáció résztvevői hármas
csoportokba szerveződtek úgy, hogy minden kiscsoportban legyen egy önkormányzati, egy kormányzati és egy szakszervezeti
képviselő, akik megvitatták, hogy ma Magyarországon milyen intézkedések tehetőek
az adott önkormányzatnál a köztisztviselők
védelme érdekében az ügyféloldali erőszak
megelőzésére.
A magyar delegációt a szakmai programot
követően fogadta hazánk norvégiai nagykövete, Jeszenszky Géza is.
További részletes információk a TÖOSZ honlapján érhetőek el: www.toosz.hu.

ZMOS és TÖOSZ összefogás a határon átnyúló együttműködésért

Az LG4CBC projekt fejleményei
Testvérszövetségünkkel a Szlovák Önkormányzatok Szövetségével (ZMOS)
régóta kitűnő kapcsolatokat ápolunk.
2011-ben belefogtunk egy közös projekt tervének kidolgozásába, amit benyújtottunk a Magyarország–Szlovákia
Határon átnyúló együttműködési program 2007–2013 kiírására. A projektjavaslatunk megkapta a támogatást, így
megkezdődött a munka a két ország önkormányzati vezetőivel és szakértőivel.
A szerződéskötés és a támogatás folyósítása ugyan csúszik, ennek ellenére a
közös munka szépen fejlődik, és sorban
születnek az eredményei is. A ZMOS új
kezdeményezésére közös állásfoglalást
alkotunk európai szinten a szlovák és a
magyar önkormányzatok érdekeinek védelme érdekében.

Mit szeretnénk elérni?

s megértsék a határ menti együttműködések
tartalmát és módszerét, melynek eredményeképpen jobb, átfogóbb és stratégiai gondolkodáson alapuló közös projektek születnek a
szlovák és a magyar határ mentén.

Hol tartunk most?
Elkészült a tréninganyag, amelyet a
TÖOSZ vezető trénere Iványiné Szabó Andrea és Mihályi Gábor, a ZMOS vezető szakértője és Feled polgármestere együtt dolgozott ki. A projektirányító munkacsoport 2013.
január 29-én Párkányban tartott ülésén áttekintette és elfogadta a tréninganyag szakmai tartalmát.
A ZMOS közgyűlése Pozsonyban 2013. május 28–29-én, a TÖOSZ Küldöttgyűlése 2013.
április 25-én lesz. A két szervezet képviselői
számára nyitva áll a lehetőség, hogy a széles
körű szakmai rendezvényeken a kapcsolatokat tovább mélyítsék.

Az eredmények fenntartása
érdekében

A ZMOS és a TÖOSZ projekt zárását követően kapcsolatban marad. Közös képzéseket, tapasztalatcsere programokat szervezenek. Az
együttműködés európai szinten is folyik. E
projektnek köszönhető, hogy olyan értékekkel gazdagodunk, amelyek hozzájárulnak országaink fejlesztéséhez. Az együttműködő két
szövetség saját hazájában a legnagyobb független önkormányzati szövetség. Munkájuk
során számos projektet dolgoztak ki az önormányzatok számára, amelyeket az érdeklődők
önköltségesen vásárolhatnak meg, és a CBC
programnak köszönhetően a szakmai tartalom
ingyenesen hozzáférhető.
Aki érdeklődik a szlovák–magyar együttműködés iránt és bekapcsolódna a projektbe,
jelezze a TÖOSZ-titkárságnak!
A projekt honlapján: www.lg4cbc.eu folyamatosan hírt adunk a fejleményekről.

Legfőbb célunk a hálózatépítés a határ mentén a szlovák és a magyar önkormányzatok
között. Szeretnénk a készségeket és a tudást
fejleszteni stratégiai partnerségek felépítése
céljából; azért, hogy a határ menti régiókban
valóságos önkormányzati érdekeket szolgáló
új programok és projektek indulhassanak. Célunk, hogy a nehezülő gazdasági helyzetben
az önkormányzatok stratégiai szerepet játszanak a helyi emberek támogatásában, életminőségének alakulásában. Az önkormányzati vezetők oktatásával, képzésével elérhető,
hogy a vezetők jobban megismerjék egymást,
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Miért és hogyan?
A helyi közösségek és önkormányzatok gyakorta szembesülnek a határ menti
elhelyezkedésükkel kapcsolatos problémákkal, hatékony kezelésésükhöz azonban elengedhetetlen a közös határon átnyúló stratégiák kifejlesztése. Ezekhez
kívánunk fogódzókat nyújtani jelen összeállításunkkal.
A határon átnyúló együttműködés (CBC)
olyan összehangolt folyamat, amely a szomszédos kulcsszereplők és hatóságok kapcsolatait építi, hogy azok minél inkább szolgálják
valamennyi résztvevő problémáinak megoldását és a közösségek fejlődését. A CBC nem
jár együtt a közösségek vagy önkormányzatok számára további felhatalmazással, viszont hatékonyabb útja lehet a meglevő hatalom gyakorlásának.
A határon átnyúló együttműködésekben az
önkormányzatok a határ menti területeken a
társadalmi-gazdasági fejlesztésre, a magasabb
színvonalú közszolgáltatásokra és a kulturális
perspektívák szélesítésére törekednek.

Együttműködési célok

Konzultáció

Megértették a határon átnyúló egymásra
utaltságot. Tervezik a közös tevékenységeket.

Együttműködés Közös célokat tűztek ki, és lépéseket
tettek azok elérésére a közös tervek alapján.
Harmonizáció
Integráció

A politikák kialakításánál a terület határ
menti jellegével is számoltak.
A határok csupán virtuálisak.
A CBC a politikai folyamatok részévé vált.

si anyagokban a kulturális diverzitás erősítése, az ideológiáktól mentes történelem
bemutatása, kölcsönös bizalom és egymás
megismerése.

Az együttműködések
lényegi elemei
✔ A CBC elsősorban eszköz a határ menti elhelyezkedésből eredő problémák leküzdésére. A periférikus helyzetből adódó nehézségek
különbözőek lehetnek, az azonban egységes,
hogy a hatékony megoldásuk együttműködési folyamatokat indít el, amelyek a határok mögé nyúlnak.
✔ A sikeres CBC konkrét célokat követel
meg, hozzá politikai akaratot és az együttműködés melletti elkötelezettséget. A megvalósítás a határ menti környezet társadalmigazdasági szerkezetének alapos elemzésével
és a fejlődés közös jövőképével kezdődik.

A határtérségek periférikus elhelyezkedése problémafa-megközelítésből
Terület morfológiája

Gyenge infrastruktúra,
közlekedés

Szolgáltatások és
befektetések hiánya

Erős állami
centralizációs törekvések

Ideológiákkal terhelt
határtérség

A határtérség periférikus elhelyezkedése (földrajzilag, közigazgatásilag,
gazdaságilag, társadalmi szempontból) – a határtérségnek nincsen saját központja

Gyenge infrastruktúra,
közlekedés

Gyenge minőségű közszolgáltatások
(egészségügy, oktatás)

Gyengülő gazdasági
és társadalmi fejlődés
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Erősödő sztereotípiák
a közösségekben

Csökkenő népesség, csökkenő
bevándorlás, növekvő elvándorlás

Helyi önkormányzatok gyengülő
autonómiája és kapacitásai

Csökkenő
demokratikus részvétel

HATÁSOK
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Információ-csere A határ menti térségek beazonosítják a határt
mint problémforrást és az erőforrások ösztönzőjét.

KÖZPONTI
KÉRDÉS
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Nincs kapcsolat Magába forduló határ menti térségek,
sztereotípiákkal félelmekkel.

OKOK

1. a határtérség társadalmi-gazdasági fejlesztése
Például új pénzügyi befektetők vonzása, helyi adottságok hatékonyabb felhasználása (természeti, pénzügyi, kulturális,
szervezeti, kapcsolati háló), a foglalkoztatás növelése.
2. gazdaságfejlesztés a jobb szolgáltatások
érdekében
Például magasabb színvonalú egészségügyi
vagy oktatási szolgáltatások; természeti erőforrások hatékony felhasználása.
3. kulturális perspektívák szélesítése
Például a kétnyelvűség támogatása és kisebbségi csoportok támogatása; az oktatá-

A CBC szakaszai

A CBC alapvető értelme a határ menti területek periférikus elhelyezkedéséből adódó kihívások kezelése. Akár földrajzi, gazdasági, társadalmi intézményi vagy kulturális
szempontból a határ menti térségek mindegyikére igaz, hogy sokszínűek és távol vannak a fővárosuktól vagy a központi városuktól. A CBC arról szól, hogyan küzdhetik le
közösen ezeket az elszigeteltségből eredő
problémákat a helyi közösségek és önkormányzatok.

Együttműködés
✔ A CBC nem ad extra hatalmat, vagy felhatalmazásokat a helyi közösségeknek és önkormányzatoknak, csupán egy eszközt, amel�lyel hatékonyabban gyakorolhatják a meglevő
jogaikat, és hatással lehetnek a teljes határ
menti térségre.
✔ A CBC nem gyengíti a nemzeti szuverenitást; és a nemzetállamok integritásának
kérdéséhez sincs semmi köze. A határ menti
térségek összehangolt fejlesztésének eszköze
– a közös európai keretek között –, a közös
értékeken alapulva. Elősegíti az állampolgárok aktívabb részvételét országuk demokratikus életében.
✔ Amellett, hogy a határ menti együttműködés kezdeményezésekor valamely hivatalos formát is felvesz a CBC, fontos, hogy
a jogi keretek megfelelőek legyenek a zökkenőmentes működéshez.
✔ Kockázatok és hiányosságok is társulhatnak a CBC-hez, különösen ha rövid távú
megoldásokkal próbálnak megoldani hosszú
távú problémákat.
✔ Lehetséges ugyanakkor az aktív kockázatkezelés és a maximális előnyök elérése
mindenki számára. Néhány példa a CBC-vel
elérhető eredményekre: egymás kölcsönös
megismerése és a bizalom fokozása a határok különböző oldalain élők között; az erőforrások jobb megosztása és felhasználása
révén jobb közszolgáltatások biztosítása hatékonyabb menedzsment-szerkezetek kialakításával; a régió tőkevonzó képességének
fokozása azáltal, hogy láthatóbbá válnak a
kedvező tulajdonságai.
Forrás: CROSS—BORDER COOPERATION TOOLKIIT, Prepared by Centre of Expertise for Local
Government Reform, Council of Europe, in cooperation with Daniele Del Bianco, Italy, and John Jackson, UK. June 2012

Elindult a MAFIS projekt

Szlovák–magyar közös pénzügyi képzés
2013. március 1-jén indult el a MAFIS
(Manažment financií samospráv – Önkormányzati pénzügyi menedzsment)
rövidítéssel jelölt egyéves projektünk,
amelyben projektgazda a szlovákiai ECM
– Európai Menedzsment Központ, hazai
partner az LRMI Helyi Obszervatórium
Nonprofit Kft. és a TÖOSZ. Társult tagok
Szlovákiából: az Önkormányzati Pénzügyi Menedzserek Szövetsége (SR AKE),
a Szlovák Önkormányzati Vezetők Szövetsége, az Önkormányzati Fejlesztések
Központja (CRS) és a Közpolitikai és Közgazdasági Intézet Szociológiai és Gazdaságtudományi Kara. A projekt száma:
HUSK/1101/1.6.1/0041
Cél: az önkormányzatok irányítási kapacitásainak fejlesztése a pénzügyi menedzsment
terén, továbbá a közintézmények határon
átívelő hálózatának támogatása, a szlovák és
magyar képzési és oktatási modellek támogatása, cseréje és fejlesztése; a legjobb gyakorlatok és többnyelvű oktatási tervek, közös oktató- és csereprogramok segítségével.
Előzmény: a USAID korábbi hasonló célú
projektjét Szlovákiában 1996-1998 között valósította meg a Városmenedzserek Nemzetközi Szövetsége (ICMA) az UN HABITAT szervezet támogatásával. Vávrová asszony (CRS)
akkor senior tanácsadó volt a projekt szlovák
oldalán, és Kovács úr (LRMI) junior tanácsadó a magyar oldalon. A projekt fő eredménye: képzési anyagok, pilottréningek készítése, valamint az, hogy létrejött a Közszektor
Közgazdászainak Szövetsége. Az évek múl-
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tával szükségessé vált a képzési anyagok aktualizálása, kiegészítése az önkormányzatok
pénzügyi menedzsmentjének specifikumaival
az EU feltételei mellett, szakképzett trénerek
új csoportját kellett kialakítani a szlovákiai
és magyar társulások részére, valamint megerősíteni a szakértők és választott képviselők
hálózatát. A hatékonyságot segíti, hogy lehetőség van az e-learning képzésre is.
Célcsoportok: az önkormányzatok szakemberei az önkormányzatok menedzserei/elöljárói és a városok és falvak esetleg megyék
pénzügyi menedzserei, az települési (megyei) önkormányzatok választott képviselői.
Közvetett célcsoportok: a pénzügyi bizottságok érdeklődő tagjai, az önkormányzatok
pénzügyi menedzsmentjére szakosodott főiskolai, egyetemi tanárok és egyéb szakemberek a pénzügyi menedzsment területéről.
Valamennyi célcsoportnak lehetősége lesz a
projektben aktívan részt venni mint a munkacsoportok tagjai, új anyagok alkotói, trénerek, a pilotmodulok résztvevői, az e-learning
alkotói vagy részalkotói.
Kövesse híreinket és csatlakozzon a projekt végrehajtásához, ehhez információkat
talál a www.toosz.hu honlapunkon, illetve a
www.husk-cbc.eu vagy a www.hungary-slovakia-cbc.eu oldalakon.

Jelen írásunk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Az áporkai precedens
Kovács Tiborral, Áporka polgármesterével Szále László beszélgetett
Az áporkai önkormányzat pert nyert a Telenor Zrt. ellen. Az előzmények:
az önkormányzat csoportos telefonszolgáltatást tartott fenn a Telenornál.
Részint, hogy a képviselők és a hivatali dolgozók egymást és persze a leggyakrabban keresett polgármestert bármikor díjmentesen hívhassák, részint,
hogy egy ismert számon éjjel-nappal elérhessék a lakossági bejelentések is.
Amikor a térerő s vele az elérhetőség a polgármester lakhelyén akadozott,
majd megszűnt, az önkormányzat megkísérelte fölmondani a részben céljavesztett szerződést. A Telenor azonban egyrészt tagadta, hogy a szolgáltatás
minősége romlott volna, másrészt a hűségnyilatkozatra hivatkozva felmondás esetére kétmilliós kötbért helyezett kilátásba. Az egyedi esetnek mes�szire kiható következményei lehetnek. Munkatársunk ezért kereste fel hivatalában a polgármestert.
– Kérem, mondja el részletesen, hogyan is történt az eset.
– Az ügy 2011 tavaszán kezdődött, amikor
megszűnt a térerő lakhelyemen, a Duna-parton és a környéken is. Előtte kaptunk egy levelet, amelyben értesített a szolgáltató, hogy
karbantartás és korszerűsítés folyik, de megnyugtatott: ez a mi vételi lehetőségeinket nem
befolyásolja. A tények azonban épp az ellenkezőjét mutatták. Telefonálások és levélváltások
sora következett az ügyintézőkkel, akik ígérték, megvizsgálják a vételi viszonyokat. Ez állítólag meg is történt, a vizsgálatuk eredménye pedig az volt, hogy van jel. Én közöltem,
hogy kollégáimmal és szomszédaimmal egybehangzóan állítjuk: nincs jel. Patt. Ekkor vetődött föl bennem, hogy ez esetben szolgáltatót kell váltanunk, hiszen a lakosság elemi
érdeke, hogy otthon is minden időpontban
elérhető legyek.
Fölmondási szándékunkra a Telenor azt
válaszolta, hogy azt a hűségidő lejárta előtt
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hatvan nappal jelezni kell(ett volna) a szolgáltatónak. Ha ez nem történt meg, a hűségidő
automatikusan két évvel meghosszabbodik.
Viszont amennyiben felmondjuk a 19 vonalas
csomagot, akkor vonalanként több mint százezer forintnyi kötbért kell fizetnünk. Noha teljesen biztos voltam az igazamban, a kétmilliós
kockázatot az önkormányzat büdzséje terhére
nem mertem vállalni. Elkeseredésemben – de
még inkább azért, mert a természetes jogérzékem azt súgta, ezt nem hagyhatom annyiban
– a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz
fordultam segítségért. Két panaszt fogalmaztam meg: a térerő megszűnését, illetve kifogásoltam a rendes fölmondás lehetőségét. A
Médiatanács az első panaszt nem találta jogosnak, s kifejtette, miért nem része a szolgáltatásnak a teljes lefedettség. Nem részletezem, de a fő érvük az volt, hogy aki szerződést
köt, az előbb győződjön meg arról, van-e ott
térerő, s ne utólag reklamáljon. Ez jogos fölvetés, csakhogy nekünk a szerződéskötéskor
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volt megfelelő térerő. Le sem mondhattuk két
hónappal a határidő előtt, hiszen akkor még
volt jel, csak később szűnt meg. A második
panaszt azonban jogosnak találta a Médiatanács, s határozatában elítélte a Telenor eljárását. A Telenor ezt nem fogadta el, s megtámadta a bíróságon a Médiatanács határozatát.
Majdnem két évig tartott a teljes eljárás ideje, végül a Fővárosi Törvényszék – több ügy
egyesítése után – 2012. november 16-án jogerős ítéletben kimondta: „jogsértő (…) a szerződés időbeli hatályának automatikus meghosszabbodására vonatkozó pontja.”
– Ezek szerint akkor is nyertek volna, ha
egyenesen az áporkai önkormányzat fordul
a bírósághoz.
– Aligha. Sőt: a Médiahatóság nélkül szinte biztosan nem érhettük volna el a célunkat.
Nem lett volna pénzünk két éven át profes�szionális ügyvédekre egy hatalmas lobbiere-
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jű és ügyvédek sokaságát fölvonultató céggel
szemben. Csak a Médiahatóság keresetlevele tíz, kiegészítése további hét oldal tömény
jogi szöveg volt, a Telenoré még hosszabb.
Ritkán örül az ember egy új hatóság megalakulásának, de most azt kell mondanom,
szerencse, hogy létrejött egy ilyen állami felügyeleti szerv, amely megfelelő jogosítványokat kapott, mondhatni „fogakat”, amiket nem
volt rest használni is.
– Önök hogyan vettek részt a perben?
– A Telenor Zrt. volt a felperes, mi pedig leírhattuk észrevételeinket, érveinket mint beavatkozók az alperes Médiahatóság mellett.
– A Telenor elkerülhette volna a pervesztést, ha helyreállítja a térerőt, vagy kiengedi
a szerződésből Áporkát kötbér nélkül. Egyikkel sem vesztett volna sokat, mit gondol, miért nem ezt tették?
– Talán tartottak a precedenstől. A tucatnyi oldalas szerződés e pontjának törlése üzleti érdekeiket súlyosan sértheti. Ezt a feltételezést igazolja, hogy a jogerős ítélet ellen a
Kúriánál felülvizsgálati eljárást indítottak.
Másrészt gondolhatták azt is, hogy egy multinacionális cég, menő ügyvédek hadával kö-

rülvéve nem veszíthet. Amire talán nem számítottak, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság mellénk áll. Ezzel a segítséggel megtámogatva Áporka győzött, méghozzá precedens értékű perben. Mostantól ugyanis a Telenor, ha jogkövető magatartást tanúsít, nem
írhatja bele a szerződésekbe a hűségidő két
éves automatikus meghosszabbodására vonatkozó kitételt. Bízom abban, hogy – a Kúria döntéséig is – önszántukból kiveszik ezt
a pontot a már megkötött hasonló szerződésekből. És ha mégsem, polgármester társaim
– de akár a hasonló szerződéssel rendelkező kisvállalkozások is –, vitás esetben hivatkozhatnak a 3.K. 33975/2011/17. számú ítéletre, mint az áporkai precedensre.
– Ön természetes jogérzékére hivatkozva
mondott ellent a nagynevű cégnek. Tapasztalatom szerint a „józan paraszti ész” legtöbbször
kevés a profi ügyvédekkel szemben…
A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara gyémántkoszorús örökös tagja vagyok,
27 éve működöm mint igazságügyi szakértő
kertészeti és kisajátítási területeken. (A polgármesteri hivatás miatt ez a tevékenységem
visszaszorult.) A Társadalmi Unió fogyasztó-

Áporka 1170 lelket számláló község Pest megyében, a ráckevei járásban. A lakosságszám mérsékelten növekszik, mert bár a fiatalok nagy része munka híján elvándorol,
ellensúlyozzák a fővárosból kiköltözők, illetve a tíz éve idetelepült székely családok.
Ma a faluban alig van munkalehetőség, a valaha virágzó intenzív állattartást megölte
a tömegtermelés. A község intézményei: posta, egészségügyi intézmény, fizikoterápia,
fogorvosi rendelő, művelődési ház, nyolc osztályos általános iskola, 45 férőhelyes óvoda. Utóbbiak olyan színvonalúak, hogy a szomszéd községekből is áthozzák a szülők a
gyerekeket. Ipar a településen minimális, az iparűzési adóbevétel ugyancsak. A község
büszkesége a gyönyörű a Duna-part, és rendkívül népszerűek az áporkai falunapok,
amelyek minden igényt kielégítő, teljes körű kulturális kínálata több mint húsz éve minden év július első hétvégéjén a futballpályára vonzza Dél-Pest megye fiatalságát.
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Kovács Tibor okleveles kertészmérnök és szakközgazdász. 2008 januárjában időközi választáson nyerte el a polgármesteri tisztséget, 2010-ben újraválasztották. 2009-ben elvégezte a TÖOSZ Polgármester
Akadémiáját. Húsz éve magánvállalkozásba kezdett,
megalapította a Faktor Szakértő Iroda Kft.-t. A polgári
és gazdasági jog területén is jártas. Igazságügyi szakértőként 27 év alatt több mint ezer szakvéleményt
adott ki kertészeti, mezőgazdasági, ingatlanforgalmi-kisajátítási szakterületen. Két cikluson át tagja
volt a Nemzeti Civil Alapprogram kuratóriumának,
mely tisztségéről a polgármesterséggel való összeférhetetlenség miatt mondott le. Ugyanígy az Igazságügyi Szakértői Kamarában betöltött tisztségeiről is. Elnökségi tagja maradt viszont a Vállalkozók
Országos Szövetsége KMRSZ szervezetének, több
tisztséget visel a Csepel-sziget és Környéke Települési Önkormányzati Tárulásban, 2011. óta pedig elnöke a Ráckevei-Soroksári Duna-ág Víziközmű Társulatnak. Mint polgármestert a TÖOSZ Pest megyei
küldöttévé választották. A polgármesteri tisztséget
pártonkívüli függetlenként látja el.

védelmi akadémiáján évekig tartottam előadásokat civil szervezetek érdeklődő tagjai számára. Témám az volt, hogy milyen eszközei
vannak az egyszerű állampolgárnak a nagyhatalmú hivatallal szemben, s hogyan kényszerítheti rá, hogy az lássa el a feladatát. Két
vezérelvet hangsúlyoztam: 1. Neveljünk magunknak hivatalt, mert ezt helyettünk senki
más nem fogja megtenni. 2. Legyünk kellemetlen ügyfelek, hogy feleslegesen ne vegzáljon bennünket a Hivatal. Persze, most a
másik oldalon, településvezetőként arra törekszem, hogy a mi hivatalunkat ne kelljen
lakosságunknak nevelni, és senkit se vegzáljunk feleslegesen.
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Mindent a vendégért
Hévíz fürdőváros, a kevés ilyen rangot kapott hazai települések egyike. Éppen ezért a legfontosabb érdeke, hogy a csodálatos gyógytó adottságait minél jobban kiaknázza. Az eddig
megtett lépésekről és további terveikről Papp Gábor polgármestert kérdezte Hajós Anna.
– Valójában mára a polgármestert sokkal inkább hívhatnánk városmenedzsernek…
– Így van. A város a turizmusból él, illetve az ehhez kapcsolódó területek hasznából. Hévíz minden kategóriában megfelelő
mennyiségű és minőségű szálláshelyet tud
kínálni; 11-13 ezer vendégágyunk van. Ám
a minőségben és ár/érték arányban – Magyarországon talán – a legmegfelelőbb szálláskiadóknál egyértelműen csökkent a vendéglétszám. Figyelmeztető jel volt az is, hogy
az idegenforgalmi adónak a 95-96 százalékát a nagy szolgáltatók fizették be, és csak
a maradék négy-öt százalékot a magánvendéglátók. Miközben csaknem 900 szállásadói engedélyt adtunk ki. Ami soknak bizonyult. Az adóbevallások sem jöttek ilyen
mennyiségben. Intézkedéseinkkel, az ellenőrzésekkel mára elértük a valós számot: az
550 engedélyt. El kellett döntenünk azt is,
milyen piacok felé fontos nyitnunk. Megnéztük, eddig milyen országokból érkeztek vendégek, és azt láttuk, hogy a számuk
nem növekszik.
– Külföldön hol remélnek új vendégkört
találni?
– Úgy határoztunk, hogy három nagy piacot érdemes megszondázni: az arab országokat, Oroszországot és Kínát. Mindegyik
térséggel felvettük a kapcsolatot: volt, ahol
a testvérvárosi kötelék kialakításával, vagy
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az egykori sport- és kulturális kapcsolatok
felelevenítésével. Hévízt mint várost, kivis�szük a nemzetközi vásárokra, és sok helyen
személyes prezentációval is megjelenik a városvezetés. Tárgyalunk üzletemberekkel, befektetőkkel, touroperátorokkal. A kapcsolatépítést segítik tiszteletbeli „nagyköveteink”.
Ők helyismeretükkel óriási segítséget nyújtanak nekünk tárgyalásaink során, a kiállítások megszervezésében, s nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel hívjuk fel Hévízre
a figyelmet. Egy több százezres látogatottságú vásáron kötöttünk például testvérvárosi szerződést a dél-kínai Kujlinnal. Kiküldött fotóink alapján felépítettek nekünk egy
Hévíz-pavilont, amely iránt óriási volt az érdeklődés. Sanghaj egyik gazdag kerületével
ugyancsak felvettük a kapcsolatot. Gondoltunk arra is, hogy egy hatnapos csomagon
osztoznánk egy szlovén és egy osztrák vagy
cseh gyógyfürdővel. Az orosz piacon viszont
máris sikeresek vagyunk, Budapest után másodikként szerepelünk a hazai idegenforgalmi statisztikákban.
– Ebben bizonyosan szerepe van annak,
hogy vállalták a most már nevében is Hévíz–
Balaton repülőtér üzemeltetését. Nem túl
nagy „falat” ez a városnak?
– Szükséges volt elvállalni. Oroszországból is könnyebben tudunk chartergépeket fogadni. A tavaly megkötött szerződés alapján
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április 1-jétől az airBaltic menetrendszerű
járatokkal kapcsolja össze a sármelléki repteret és Észak-Európát.
– Az idegenforgalmi adó felhasználása
gyakran vitatéma az önkormányzatok és az
idegenforgalom szereplői között…
– Hévízen nem így van. A szektor által
befizetett összegből és a hozzá járó állami
támogatásból befolyó pénzt fejlesztésre, a
városarculatra, városmarketingre és a programokra fordítjuk.
A városi költségvetés erős támogatásával
működik a TDM szervezet, amelynek száz
fölötti a taglétszáma, és Tourinform irodája is van. Fő feladatuk az információadás és
az indulás a pályázatokon. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 51 százalékban a városé, a többi az úgynevezett nagyszolgáltatók, a szállodák, a gyógyfürdő-kórház és a
helyi szobakiadók szövetségének tulajdona.
Ez szervezi a marketinget. A város költségvetése majdnemnégy milliárd forint. Sem
adósságunk, sem hitelünk nincs, és minden
eddigi fejlesztésünk mind több turista idelátogatását szolgálta. Éppen most nyertünk
pályázaton 448 millió forint vissza nem térítendő támogatást, amelynek segítségével
az egregyi városrész évezredes történelmi
látványosságait kívánjuk bemutatni Korok
és borok címmel.
– Értékeli Hévíz az egyéni teljesítményeket?
– Nemcsak értékeljük, támogatjuk is. Így
például azokat a szakácsainkat, akik a közelmúltban nemzetközi versenyeken kiválóan szerepeltek. Támogatjuk a sportot is:
az 5000 lakosú Hévízen például 150 gyerek
focizik rendszeresen, ami jóval nagyobb városokban is ritkaság.
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Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség tagszervezetei

Abaúj Takarék Takarékszövetkezet
Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet
Alba Takarékszövetkezet
Apátfalvi Takarékszövetkezet
Bácska Takarékszövetkezet
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet
Balaton - Felvidéki Takarékszövetkezet
Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet
Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet
Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Borotai Takarékszövetkezet
Borsod Takarék Takarékszövetkezet
Bükkalja Takarékszövetkezet
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet
Duna Takarékszövetkezet
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet
Eger és Környéke Takarékszövetkezet
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Érd és Vidéke Takarékszövetkezet
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet
Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet
Fókusz Takarékszövetkezet
Fontana Credit Takarékszövetkezet
Forrás Takarékszövetkezet
Főnix Takarékszövetkezet
Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet

Gyulai Takarékszövetkezet
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet
Hartai Takarékszövetkezet
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Hodász–Porcsalma Takarékszövetkezet
Hungária Takarék
Jász - Takarékszövetkezet
Jászárokszállás és Vidéke K. Takarékszövetkezet
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet
Kaposmenti Takarékszövetkezet
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet
Kinizsi Bank Zrt
Kis - Rába Menti Takarékszövetkezet
KISKUN Takarékszövetkezet
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet
Kondorosi Takarékszövetkezet
Környe - Bokod Takarékszövetkezet
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Lakiteleki Takarékszövetkezet
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Mohácsi Takarék Bank Zrt
Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagyréde és Vidéke Takarékszövetkezet
Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet
Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet
Pannon Takarék Bank Zrt
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet
Partiscum XI Takarékszövetkezet
PÁTRIA Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet
Polgári Takarékszövetkezet
Rábaközi Takarékszövetkezet
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Rétköz Takarékszövetkezet
Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet
Rónasági Takarékszövetkezet
Rum és Vidéke Takarékszövetkezet
Sajóvölgye Takarékszövetkezet
Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
Savaria Takarékszövetkezet
Solt és Vidéke Takarékszövetkezet
Somogy Takarék Szövetkezet
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
Szabolcs Takarékszövetkezet
Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet
Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet
Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet
Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet
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

További információ: www.magyartakarek.hu

