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Helyzetkép

Félúton – fél siker
Az első félév végéhez közeledve megállapítható,
hogy a három éve megkezdett közjogi átalakítás
folyamata teljeskörűen elérte az önkormányzati rendszert. Az a félelem, hogy feladatok
nélkül maradnak az önkormányzatok, a megyei önkormányzatokat kivéve, alaptalannak
bizonyult. A köznevelés és a kórházi betegellátás kivételével az önkormányzatok szerepe továbbra is meghatározó a közszolgáltatásokban. (Tudjuk, a hulladékgazdálkodás és a
víz- és csatornaszolgáltatás szervezetrendszere is átalakulóban van.)
Mindezek a változások úgy zajlanak, hogy
egyre kevesebb az állami forrás, és csökken az
önkormányzati saját bevétel is. Ezért különösen
fontos, hogy a közpénzt hatékonyan és igazságosan használjuk fel. Az új feladatfinanszírozásnak valóban a kötelező feladatok ellátását
kell szolgálnia, miközben az önként vállalt feladatok megvalósításában megfelelő mozgásteret kell adnia a saját bevételek és források szabad felhasználására.
Helyes az a kormányzati cél, hogy ne termelődjék újra – a most részben már konszolidált – önkormányzati adósság. Az ezt szolgáló törvény, mely szerint nem lehet hiánnyal
elfogadni költségvetést, azonban csak akkor
érheti el a célját, ha valóban forráshiány nélkül teljesíthetők az önkormányzati feladatok.
Ma még a „nullszaldós” költségvetések jelentős
részében ott a hiány, amelyet ki így (reménybeli állami támogatással), ki úgy (reménybeli vagyonértékesítéssel) próbált eltüntetni.
A rendszer átalakítása a feladatfinanszírozás terén még csak félúton van. Ezt a kormányzat is látja, ezért örvendetes az egyes hiányt

termelő feladatok pótlólagos, 17 milliárd forintos kiegészítő támogatása. Ez azonban fél
siker csupán, mivel továbbra is megoldatlan
a közös hivatalok létszámának megfelelő mértékű elismerése, a gyermekétkeztetés kérdése,
a fenntartási és üzemeltetési feladatok pénzügyi megalapozottsága, valamint a központi
orvosi ügyelet kialakítása.
Az átalakítás számos problémája csak a gyakorlatban válik majd nyilvánvalóvá, ezért fontos,
hogy az önkormányzatok jelezzék ezeket – ha
lehet, a javítás kívánatos módjával együtt.
Kezdeményezéseinknek köszönhetően jó néhány részsikerről számolhatunk be. Már nem
hetente, hanem havonta történik a közfoglalkoztatottak bérkifizetése, a jövőben sem kell
alkalmazni főállású informatikust az óvodában, a pedagógusok visszamenőlegesen megkapják a korábban megállapított béren kívüli
juttatást, és nem fogadták el azt a törvényjavaslatot, amely csak hétezer lakos felett tette
volna kötelezővé a főállású polgármester alkalmazását.
Mindenképpen fél sikernek tekinthető, hogy
Áder János köztársasági elnök – többek közt
a TÖOSZ érveit is elfogadva – megfontolásra
visszaküldte az Országgyűlésnek a Budapest
főváros közigazgatási területével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló törvényt,
amelyet a törvényhozó testület ismételten elfogadott. Az elnöki döntés ráirányítja a figyelmet az érdekegyeztetés és a párbeszéden alapuló döntés-előkészítés fontosságára.
Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke
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Az új önkormányzati hivatalokról
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az önkormányzati rendszer átalakítása
szempontjából a 2013-as esztendő meghatározó ugyan, a hivatali rendszer átszervezése azonban már 2012. január 1-jével megkezdődött, amikor a 19 megyei önkormányzati
hivatal struktúrájában, feladatában, jellegében és létszámában átalakult.
A települési önkormányzatok hivatalait
2013-ban kétirányú változások érintették. Január elsejével létrejöttek a megyei kormányhivatalok járási hivatalai, amelyekhez átkerültek a korábban jegyzői hatáskörben lévő
egyes államigazgatási ügyek és az ügyeket ellátó tisztviselők vagy álláshelyek. Azt, hogy
a polgármesteri hivataloktól, illetve körjegyzőségektől hány fő kerüljön át a járási hivatal
állományába, gyakorlatilag a kormányhivatal
mondta meg. Ez a változás eltérő mértékben,
de valamennyi önkormányzati munkaszervezetet érintette, így a fővárosi kerületi polgármesteri hivatalokat is. Miközben létrejött a 23
kerületben a fővárosi kormányhivatal kerületi részlege, továbbra is megmaradt a 23 kerületi polgármesteri hivatal. (A fővárosi főpolgármesteri hivatalt, hasonlóan a megyei
önkormányzati hivatalokhoz nem érintette
a járási rendszer kialakítása.)
Mindennek következtében továbbra is megmaradt a 19 megyei önkormányzati hivatal,
valamint a fővárosban a 23 kerületi polgármesteri, illetve a fővárosi főpolgármesteri hivatal. Jelentős strukturális változáson ment
viszont keresztül a 3153 vidéki települési önkormányzat hivatali rendszere.
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A változtatás jogi háttere
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84-86.§-ai
rendelkeznek az új hivatalokkal kapcsolatos
szabályozásról. Változott részben a munkaszervezetek neve is. Maradt a polgármesteri hivatal megnevezése, amennyiben egy
önkormányzat saját hivatalt hoz létre. Megszűnt viszont a körjegyzőség megnevezés,
és a kettő vagy több önkormányzat által létrehozott szervezet neve közös önkormányzati hivatalra változott. (Az Mötv. meghatározta még a munkaszervezetek hivatalos
megnevezését is.) Az átalakításra vonatkozó átmeneti szabályozásokat az Mötv.146.§
és a 146/B.-146/E.§-ok rendezték.
A leglényegesebb változás a közös önkormányzati hivatal létrehozatalának feltételrendszerében következett be. Polgármesteri
hivatalt város – függetlenül a lakossága számától –, valamint kétezer főt meghaladó lakosságú település hozhat létre. (Kétezer lakos alatti városok: Gyönk 1968, Visegrád 1815,
Pacsa 1780, Igal 1349, Őriszentpéter 1194 és
Pálháza 1125). Azoknak a járáson belüli községi önkormányzatoknak viszont, amelyek
közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja
meg a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt kell alapítaniuk.
Ugyanakkor a kétezer főt meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz. Ennek feltétele, hogy a települések
összlakosságszáma legalább kétezer fő legyen,
vagy függetlenül a lakosság számától a közös
hivatalhoz tartozó települések számának legalább hétnek kell lennie.

www.toosz.hu

A törvény értelmében közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok
képviselő-testületei az általános önkormányzati választásokat követő hatvan napon belül
állapodnak meg. Ha a határidőn belül nem
hozzák létre a közös önkormányzati hivatalt, vagy ahhoz valamely település nem tud
csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője
a határidő lejártát követő hónap első napjával
kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással
– a törvényszékhez fordulhat.
Ismereteim szerint a kijelölést csupán néhány esetben támadták meg a bíróságon. Közülük speciális Zalaigrice esete, ugyanis a 125
fős Zala megyei kisközség hiába kívánt közös hivatalt létrehozni – az évtizedek óta vele körjegyzőségben lévő – szomszédos Pacsa
városával, a kétezer főt el nem érő lakosságszám miatt nem tehették meg, annak ellenére, hogy az Mötv. rendelkezése értelmében
a városi önkormányzat képviselő-testülete
nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.
Az ügyben a TÖOSZ elnöksége 2013. március 19-i ülésén kezdeményezte az önkormányzati törvény szabályozásának egyértelműsítését, annak érdekében, hogy a meglévő,
életszerű települési együttműködést ne kelljen
felszámolni néhány fős lakosságszám-hiány
miatt, miközben a közös hivatal működtetésében meghatározó település városi jogállású. A törvényszék döntéséről még nincsen
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tudomásunk, viszont az Országgyűlés megalkotta az Mötv. módosításáról szóló 2013.
évi LXXXV. törvényt, amely kiegészítő szabályozása révén, ha a kialakítandó közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések közül valamelyik város, akkor a kétezres
összlakosságszámra vonatkozó követelményt
nem kell alkalmazni. A módosítás szépséghibája, hogy ez az új szabály csak a 2014. évi
általános önkormányzati választások napján lép hatályba.
Az Mötv. tartalmaz egy megengedő méltányossági szabályt, mely szerint, ha a közös
önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó
településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz
százalékot, valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy
a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen
települési önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével – ha
az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik –, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa
meghatározottak szerint eltérhetnek a szigorúbb előírásoktól a közös önkormányzati hivatal létrehozása során. A belügyminiszterhez tíz ilyen típusú kezdeményezés érkezett,
amelyből kilencet a miniszter jóváhagyott,
így a méltányolható nemzetiségi szempontok megfelelően tudtak érvényesülni. (Belügyminiszteri felmentésben részesült nemzetiségi típusú közös önkormányzati hivatalok:
Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu
és Szakonyfalu – szlovén; Alsószentmárton
és Siklósnagyfalu – roma; Babarc és Liptód –
német; Versend – roma; Bükkszentkereszt és

Répáshuta – szlovák; Csököly, Rinyakovácsi és
Gige – roma; Felsőszentmárton, Drávasztára és Drávakeresztúr – horvát; Horvátzsidány, Ólmod és Peresznye községek – horvát;
Semjénháza, Molnári és Petrivente – horvát;
Várgesztes és Vértessomló – német.)
Tekintettel arra, hogy a változás a megyei
önkormányzati hivatalokat és a fővárosi főpolgármesteri, valamint a kerületi polgármesteri hivatalokat nem érintette, így az elemzés
a továbbiakban csak a 3153 vidéki települési
önkormányzatra terjed ki.

Az átalakítás előtti helyzet
Az átalakítás előtti év végéig a vidéki településeken összesen 1012 önálló polgármesteri hivatal és 786 körjegyzőség, vagyis mindösszesen 1798 hivatal tevékenykedett. (Lásd:
1. mellékletet a polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek számáról és arányáról a 2012. évi
állapot szerint.) Ez azt jelentette, hogy a települések 57 százalékában működött hivatali székhely. Az egyes megyékre bontva látható, hogy míg Pest megyében a települések 91
százalékában, addig Baranya megyében csak

1. melléklet: Polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek száma és aránya – 2012
Polgármesteri
hivatal

%

Bács-Kiskun

69

58

24

20

93

2,1

119

Baranya

16

5

85

28

101

3,3

301

Békés

49

65

12

16

61

2,2

75

Megye

Körjegyzőség

%

Összes
hivatal

Átlag
szám

Összes
település

Borsod-Abaúj-Zemplén

105

29

94

26

199

2,7

358

Csongrád

40

67

9

15

49

2,2

60

Fejér

58

54

22

20

80

2,3

108

Győr-Moson-Sopron

53

29

48

26

101

2,7

183

Hajdú-Bihar

55

67

12

15

67

2,2

82

Heves

49

40

31

26

80

2,3

121

Jász-Nagykun-Szolnok

57

73

10

13

67

2,1

78

Komárom-Esztergom

47

62

14

18

61

2,1

76

Nógrád

28

21

41

31

69

2,5

131

156

83

15

8

171

2,1

187

Somogy

29

12

74

30

103

2,9

245

Szabolcs-Szatmár-Bereg

111

48

50

22

161

2,4

229

Tolna

26

24

32

29

58

2,6

109

Vas

18

8

68

31

86

2,9

216

Veszprém

31

14

68

31

99

2,7

217

Zala

15

6

77

30

92

3,2

258

1012

32

786

25

1798

2,7

3153

Pest

Összesen
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minden harmadik településen volt hivatal.
Az ország településszerkezetének megfelelően
jellemzően az aprófalvas megyékben (Baranya, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém
és Zala megye) a körjegyzőségek voltak túlsúlyban, míg a döntően alföldi térségekben
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), valamint a Dunántúlon
(Győr-Moson-Sopron, Fejér és Komárom-Esztergom megyékben) az önálló hivatalok voltak nagyobb arányban. Bár az alapvetően aprófalvas (Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves
megye) megyékben a polgármesteri hivatalok száma meghaladta a körjegyzőségekét.
A körjegyzőséget alkotó települések átlagszáma országosan 2,7 volt. Ugyanezt az arányt
három (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron és Veszprém) megyében, míg az
átlagot meghaladó számú hivatali társulást
mindössze négy (Baranya, Somogy, Vas és
Zala) megyében találhattuk. Az ország legtöbb települését (12) magában foglaló körjegyzőség ekkor a Zala megyei Rédics székhelyű hivatali társulás volt.

Az átalakítás utáni helyzet
A megváltozott, szigorított feltételek következményeként az önkormányzatok által fenntartott hivatalok száma 2013-ban 528-cal, csaknem 30 százalékkal csökkent. Értelemszerűen
– köszönhetően a kétezres lakossági számnak
– csaknem felével, 490-nel csökkent a polgármesteri hivatalok száma, míg a 786 körjegyzőség helyére 748 közös önkormányzati hivatal lépett. Ez összességében azt is jelenti, hogy
több mint 500 jegyzői állás szűnt meg ebben
az esztendőben, valamint a települések több
mint felében (60%) már nem működik hivatal. A legnagyobb arányban csökkent a hivatalok száma Vas (48%), Veszprém (41%), Baranya
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(40%), Zala (39%) és Borsod-Abaúj-Zemplén
(37%) megyében. Míg 20 százalék, illetve ez
alatti hivatalcsökkenés csupán Csongrád (20%),
Fejér (17%) és Pest (12%) megyékben történt.
(Lásd: 2. mellékletet a polgármesteri hivatalok és a közös önkormányzati hivatalok számáról és arányáról a 2013. évi állapot szerint.)
A táblázatban szereplő adatok még mindig
nem tekinthetőek véglegesnek, mert a kijelölések ügyében kezdeményezett perek még nem
minden esetben fejeződtek be.

A korábban is többségében közös hivatalt
fenntartó aprófalvas megyékhez (Baranya,
Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) csatlakozott még Borsod-Abaúj-Zemplén,
Győr-Moson-Sopron, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Az új helyzetben tovább
nőtt a közös hivatalt alkotó települések száma. Országos átlagban egy közös hivatalhoz
3-4 település tartozik. Négynél több település társult közös hivatalba átlagosan Somogy
(4,1) és Veszprém (4,3) megyékben, míg a leg-

2. melléklet: Polgármesteri és közös hivatalok száma és aránya – 2013
Megye
Bács-Kiskun
Baranya

Polgármesteri
hivatal

%

41

34

35

29

76

2,2

119

4

1

56

19

60

5,3

301

Közös
önkormányzati hivatal

%

Összes
hivatal

Átlag
szám

Összes
település

Békés

25

33

22

29

47

2,3

75

Borsod-Abaúj
-Zemplén

38

11

88

25

126

3,6

358

Csongrád

24

40

15

25

39

2,6

60

Fejér

35

32

31

29

66

2,3

108

Győr-Moson
-Sopron

19

10

47

26

66

3,5

183

Hajdú-Bihar

32

39

20

24

52

2,5

82

Heves

23

19

39

32

62

2,5

121

Jász-Nagykun
-Szolnok

31

40

21

27

52

2,2

78

Komárom
-Esztergom

24

32

21

28

45

2,5

76

Nógrád
Pest

11

8

38

29

49

3,2

131

122

65

28

15

150

2,3

187

Somogy

10

4

58

24

68

4,1

246

Szabolcs
-Szatmár-Bereg

52

23

61

27

113

2,9

229

Tolna

11

10

29

27

40

3,4

109

Vas
Veszprém
Zala
Összesen

www.toosz.hu

3

1

42

19

45

5,1

216

10

5

48

22

58

4,3

216

7

3

49

19

56

5,1

258

522

17

748

24

1270

3,5

3153

Házunk táján
nagyobb léptékű – 5 települést összefogó – integráció Vas (5,1), Zala (5,1) és Baranya (5,3)
megyében valósult meg. Jelentősen megnőtt
egyes térségekben a közös hivatalt alkotó települések száma. A legnagyobb léptékű hivatali
társulás Őriszentpéter székhellyel – összesen
13 települést foglalva magába – jött létre. Tíz,
vagy annál több település alkotja a jánosházi
(12), a kovácshidi (12), a rédicsi (12), a gógánfai
(11), a szentlőrinci (11), a baksai (10), a csesztregi (10) és a kővágóörsi (10) közös önkormányzati hivatalokat. Közös hivatal jött létre három megyei jogú város (Hódmezővásárhely,
Szekszárd és Veszprém) esetében is.
Az alföldi megyék többségében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest), valamint a Dunántúlról
Fejér és Komárom-Esztergom megyékben az
önálló polgármesteri hivatalok vannak a változást követően is nagyobb arányban. Így ebben a nyolc megyében, valamint Heves megyében (51%) a települések többségében működik
hivatal, míg Baranya és Vas megyékben csak
minden ötödik településen.
Összességében 1883 településen nincsen
polgármesteri hivatal, illetve közös önkormányzati hivatali székhely, így a települések
több mint 59 százalékában kell megszervezni
az önkormányzatoknak úgy a munkát, hogy az
ott élő polgárok hozzájuthassanak a megfelelő hivatali szolgáltatásokhoz. Ezen túlmenően ennyi polgármesternek és képviselő-testületnek a munkáját is segítenie kell a 748 közös
hivatali székhely apparátusának. Vagyis jelentős teher hárul az integrált hivatalok munkatársaira, miközben az elismert hivatali létszámuk meglehetősen korlátozott.
A strukturális változások után a tartalmi
kérdések kerülnek előtérbe, és a legfőbb feladat a közigazgatási közszolgáltatások minőségének megőrzése.

Veresegyház, 2013

Szlovák–Magyar Önkormányzati Partnerségi Fórum
és TÖOSZ Küldöttgyűlés az LG4CBC projekt keretében
Szerző: Kolin Péter

A TÖOSZ éves küldöttgyűlését 2013. április 25-én a Pest megyei Veresegyházon tartotta a Szlovák–Magyar Önkormányzati Partnerségi Fórummal együtt.
A rendezvényen és az azt rendhagyó
módon, párhuzamosan kísérő partnerségi fórumon több mint százötven polgármester vett részt az ország valamen�nyi megyéjéből és a határon túlról.
Az ünnepélyes megnyitót a veresegyházi
új városháza előtti téren tartották, ahol elsőként Pásztor Béla, a vendéglátó település vezetője köszöntötte a megjelenteket. Üdvözlő
szavai után a TÖOSZ és a szlovák önkormányzati szövetség, a ZMOS vezetői, magas
rangú minisztériumi és diplomáciai tisztségviselők mondtak köszöntőt. A tanácskozások ezután a Mézesvölgyi Általános Iskolában folytak.
A küldöttgyűlésen Schmidt Jenő, a TÖOSZ
elnöke összegezte az elmúlt év tapasztalatait és
történéseit. Beszédében nagy hangsúlyt kaptak az önkormányzatok életében végbement
sarkalatos változások, mint például a közoktatási reform, a járási rendszer kialakítása
és az önkormányzati adósságkonszolidáció.
A küldöttgyűlés elfogadta a szövetség éves beszámolóját, a 2012. évi zárszámadást, a 2013.
évi költségvetést, valamint a felügyelő bizottság jelentését. A küldöttgyűlés új tanácsnoki
tisztségeket hozott létre, és megválasztotta
a TÖOSZ egészségügyi tanácsnokává Katonáné
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Venguszt Beatrixot, Csákvár polgármesterét,
kulturális tanácsnokává Hodálik Pált, Szarvas
alpolgármesterét, sport tanácsnokává Kislászló Csabát, Igrici polgármesterét, szociális tanácsnokká pedig Kovács Tibort, Áporka polgármesterét.
A szövetség legfőbb döntéshozó szerve
a „finomhangolás” érdekében megfogalmazta a TÖOSZ kezdeményezéseit és elvárásait,
amelyek a szövetség internetes oldalán (www.
toosz.hu) olvashatók. A küldöttgyűlés zárásaként elismeréseket és kitüntetéseket adtak
át. Elsőként az Európa Tanács Településvezetési Akadémia diplomáit vették át a programot eredményesen elvégző polgármesterek,
ezt követően Schmidt Jenő a TÖOSZ kitüntetéseit adta át.
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TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetésben részesült a Polgármesterek Vas
Megyéért Egyesület, az elismerést Vargyai Vilmos elnök vette át. A TÖOSZ
Tűzzománc Emlékplakettje kitüntetést
Dózsa György Béla, Mezőkeresztes város polgármestere, Lakatosné Sira Magdolna, Túristvándi község volt polgármestere és Peszt Attila, Udvari község
polgármestere kapták. A TÖOSZ aranygyűrűjét Lénártné Benei Anikó, Abasár
község polgármestere és Tompáné Balogh Mária, Beled város polgármesterei nyerték el a TÖOSZ elnökségének
döntése alapján.
A küldöttgyűléssel párhuzamosan zajló, a Szlovák Települések és Városok Szövetsége (ZMOS) valamint a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége
(TÖOSZ) közös projektjének (LG4CBC)
keretében megvalósult rendezvényen
szlovák és magyar önkormányzati vezetők találkoztak.
A szlovák–magyar önkormányzati
partnerségi fórum a határ mindkét oldaláról érkező, a hatékony együttműködés iránt elkötelezett polgármesterek és
települési vezetők számára kínált lehetőséget a tapasztalatok, egymás jó gyakorlatainak cseréjére, testvértelepülési
együttműködési lehetőségek kialakítására, valamint egymás jobb megismerésére. A fórum résztvevőit az illetékes
minisztériumok, illetve a két szövetség
képviselői tájékoztatták a határon átnyúló hatékony együttműködés lehetőségeiről.

A rendezvény valamennyi előadása letölthető a projekt honlapjáról (www.lg4cbc.eu),
a szakmai háttéranyagok menüpontból.
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Az ünnepélyes megnyitó
a veresegyházi új városháza előtti téren

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
üdvözölte a résztvevőket

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
volt az esemény házigazdája

Szlovák és magyar „VIP-vendégek”
az emelvényen

Polgármesterk hallgatják
a köszöntőbeszédeket

Peter Weiss, a Szlovák
Köztársaság magyarországi nagykövete

Fellépett a veresegyházi
táncegyüttes is

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes tagjai

Zöld-Nagy Viktória, a KIM
helyettes államtitkára

Sajtótájékoztató a városházán
az ünnepélyes megnyitó után

Az MKKSZ díjait Boros Péterné főtitkár
sorsolta ki

Schmidt Jenő összegezte az elmúlt év
tapasztalatait és történéseit
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Dietz Ferenc a TÖOSZ érdekvédelmi tevékenységének fontosságát hangsúlyozta

Több mint száz polgármester gyűlt össze
az ország minden megyéjéből

Tóth Lúcia, Kisrécse polgármestere,
a TÖOSZ tanácsnoka

Nagy Anna szóvivő az Erzsébet-programról
tájékoztatta a küldöttgyűlést

A második emeleti díszteremben zajlott
a TÖOSZ és a ZMOS közös rendezvénye

Szlovák és magyar önkormányzati vezetők
az LG4CBC projekt közös rendezvényén

Zöld-Nagy Viktória az Európai Területi
Társulások jó példáiról, előnyeiről beszélt

Szlovák települési vezetők érdeklődéssel
figyelték az előadásokat

Mirka Molnar Ľachká, az Európa a polgárokért program szlovák koordinátora

Lénártné Benei Anikó, Abasár
polgármestere, a program levezető elnöke

Adrián Jenčo (jobbról) a Szlovák Belügyminisztérium képviselőjeként beszélt

Milan Muška, a ZMOS ügyvezető alelnöke
az LG4CBC projektet mutatta be

A TÖOSZ küldöttgyűlése elfogadta
a 2013. évi költségvetést

Horváth Katalin, az Európa a polgárokért
program hazai koordinátora

Kerekes Miklós, Ajak polgármestere
a település „jó gyakorlatát” mutatta be

Tompáné Balogh Mária polgármester a kitüntetettek nevében mondott köszönetet
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TÖOSZ-elnökség

Létszám és illetékesség k
Szerző: Kolin Péter

Előző számunk megjelenése óta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége három elnökségi ülést tartott.
Elsőként április 9-én Abasáron, ahol
fő napirendi pontként az április 25-ei
küldöttgyűlés előkészítése szerepelt.
A május 14-i budapesti ülésen többek
között a szövetség rövid távú stratégiai
feladatait tekintették át. A június 18-i kibővített elnökségi ülésen részt vett Hegedűs Zsuzsa szociológus, a Minden
Gyermek Lakjon Jól Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Sipos Gyula
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának képviseletében és Fórizs Zoltán, a Miniszterelnökség Igazgatásért Felelős Helyettes
Államtitkárságának munkatársa.
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Az elnökség az Abasáron tartott kihelyezett
ülésen elfogadta a szövetség és szervei elmúlt
évi tevékenységéről szóló beszámolót, a 2012.
évi zárszámadást, a 2013. évi költségvetési javaslatot, valamint döntött a TÖOSZ kitüntetéseinek adományozásáról. Az elnökség
emellett megvitatta és jóváhagyta a szövetség kezdeményezéseit az átalakuló önkormányzati rendszerrel kapcsolatban. Megtárgyalta továbbá az adósságrendezésben nem
részesült önkormányzatok kompenzálásának kérdését, az orvosi ügyeletek problémáit,
valamint meghallgatta a TÖOSZ és a szlovák
önkormányzati szövetség, a ZMOS közös kapacitás-építési pályázatának alakulásáról szóló beszámolót is.
A május 14-i budapesti ülésen az elnökség
áttekintette a szövetség rövid távú stratégiai
feladatait, amelynek révén továbbra is megfelelő hatékonysággal tudja képviselni a közös önkormányzati érdekeket. Megállapította, hogy az
önkormányzatiság megőrzése, a meglévő önkormányzati értékek védelme szempontjából
kiemelten fontos közszereplő a helyi lakosság
által közvetlenül megválasztott polgármester.
A polgármester felkészültsége, elkötelezettsége és aktív személyes szerepvállalása valamennyi településen meghatározó jelentőségű.
Az elnökség a kormányzattal történt egyeztetés sikerének tekinti, hogy a polgármesteri
javadalmazásra vonatkozó új szabályozás hatályba lépése kitolódott a 2014-es általános
önkormányzati választások napjára.
Az elnökség egyhangú szavazással fejezte
ki tiltakozását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
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LXIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló T/11104. számú önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatban.
A javaslat elfogadása esetén a 3177 települési
önkormányzat közül csupán 228-ban lett volna kötelező a főállású polgármesteri tisztség,
így csak ezen települések számíthattak volna
a kötelező feladatellátáshoz szükséges finanszírozásra. Végül az Országgyűlés által június
3-án elfogadott T11104. számú törvényjavaslat
végleges szövegébe nem került be a TÖOSZ
által kifogásolt cikkely.
Az elnökség támogatta, hogy a 2013. május
1-jén Alsómocsoládon megalakított Innovatív
Önkormányzatok Klubja a TÖOSZ keretei között működjön. Segíti a szakmai fórum tevékenységét, és kezdeményezte, hogy a szövetség
keretein belül jöjjön létre a Magyar Történelmi Városok Kamarája, amelynek munkájában
a történelmi értékekkel rendelkező városokon túl számítanak a jelenleg községi jogállású, de a magyar történelem szempontjából
kiemelkedő jelentőségű települések részvételére is. Az elnökség Dietz Ferenc társelnököt,
Szentendre polgármesterét kérte fel a kamara alakításával kapcsolatos előkészítő munka irányítására.
Az elnökség szintén május 14-én döntött arról, hogy kezdeményezi a kormánynál, hogy
a 3 éves kortól kötelező óvodai ellátás jogszabályi határidejét három évvel, 2017. szeptember
1-ig hosszabbítsák meg. Kezdeményezte továbbá, hogy az óvodai kapacitásbővítéshez megfelelő volumenű pályázatokat írjanak ki elsődlegesen a nagyvárosi agglomerációs térségekben
jelentkező óvodahiány felszámolása érdekében.

TÖOSZ-elnökség

érdése…
A szövetség június 18-i kibővített elnökségi
ülésén meghallgatta Hegedűs Zsuzsa szociológust, a Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány kuratóriumi elnökét az alapítvány tevékenységével kapcsolatban. Hegedűs Zsuzsa
miniszterelnöki főtanácsadó azzal a kéréssel
fordult a TÖOSZ elnökségéhez, hogy a polgármesterek legyenek segítségére munkájában,
és készítsenek összesítést a településeiken lévő elhagyott telkekről, házakról és egyéb ingatlanokról, mivel azok – elképzelése szerint
– hasznosíthatóak lehetnek a programban.
A TÖOSZ elnökségének tagjai együttműködésükről biztosították a kuratórium elnökét.
Sipos Gyula, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárságának képviseletében a szociális szövetkezetek létrehozásával kapcsolatban tájékoztatta az elnökséget.
Elmondta, hogy bár meglehetősen nehéz feltételekkel lehet szociális szövetkezeteket létrehozni, mindenképp érdemes élni az alakítás lehetőségével, amelyhez 2013. május 4-e
óta adott a jogszabályi környezet, a TÁMOP
pályázati forrásai pedig szeptemberben már
rendelkezésre állnak.
Fórizs Zoltán, a Miniszterelnökség Igazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárságának
munkatársa a tárca felkérését tolmácsolva
a Kreatív Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai Egyeztető Tanács munkájában való részvételre kérte fel a szövetséget.
A TÖOSZ az elnökség egyhangú döntése
alapján Dietz Ferencet delegálta a Kreatív
Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatáspolitikai Egyeztető Tanácsba.
Az elnökség meghallgatta Schmidt Jenőt az
elmúlt időszak önkormányzatokat, valamint

a szövetséget érintő eseményekről. A szövetség elnöke beszélt a hazánkat sújtó árvízről, és
arra kérte az elnökség tagjait, hogy jelezzék a
tagtelepüléseknek, hogy akik felajánlással élnek/éltek a Megyei Jogú Városok Szövetsége
(MJVSZ) kezdeményezésével indított, az árvíz által érintett önkormányzatok megsegítésére, azok jelezzék azt a TÖOSZ titkárágának,
hogy végül összegzés készülhessen a felajánlás mértékéről. Az elnökség döntött a Mórahalom város önkormányzata által, az árvízi segítségnyújtás céljából, a szövetségnek küldött
– ötvenezer forintos – támogatásról, amelyet
a TÖOSZ Szigetmonostor árvízi kárainak enyhítésére ajánlott fel.
Az elnöksége üdvözölte, hogy megjelent
(Magyar Közlöny, 2013. évi 94. szám) a belügyminiszter 22/2013. (VI. 11.) BM rendelete
a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának
részletes szabályairól, amely 17 milliárd forintos önkormányzati támogatásról rendelkezik.
Az elnökség továbbra is sürgette – elsődlegesen – a közös önkormányzati hivatalok elismert létszámának korrekcióját, valamint a korábban megyei fenntartású speciális oktatási
intézmények esetén a gyermekétkeztetés állami feladattá tételét.
Az elnökség megerősítette a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények
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módosításáról szóló T/11210. számú törvényjavaslattal kapcsolatos május 27-i elektronikus
szavazással elfogadott állásfoglalását, amelyben kifogásolta az Országgyűlés által június 10-én elfogadott, majd a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött (Áder
János köztársasági elnök indoklása a TÖOSZ
elnöksége által május 29-én kiadott állásfoglalás érvrendszerével alapjaiban egyező) javaslatot, amely a szövetség szerint többek között
felbontja az egységes közigazgatási illetékességi területfelosztást, továbbá ellentmond a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt
egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XV.
törvény rendelkezéseinek is. Az Országgyűlés ismételt tárgyaláson újból elfogadta a kifogásolt törvényt.
Az ülésen Zongor Gábor, a szövetség főtitkára beszámolt a TÖOSZ megyei polgármesteri
fórumsorozatának tapasztalatairól. (Erről részletesen a 10. oldalon olvashatnak – a szerk.)
Az elnökségi ülés napirendi pontjai között
szerepelt továbbá a Helyi Önkormányzatok
Napja 2013. évi megemlékezésének előkészítése, a TÖOSZ LG4CBC programjának aktuális
helyzetéről szóló beszámoló és a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó megtérítés lehetőségéről szóló tájékoztató is.
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A fórumok megerősítették a TÖOSZ áll
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az idei megyei önkormányzati fórumsorozat március 20-án Csongrád megyében, Szegeden kezdődött és június 5-én ért véget a Vas megyei Szombathelyen. Pest megyét kivéve a helyszínt mindenütt a kormánymegbízottak biztosították a megyeszékhelyen. A fórumokon döntően polgármesterek jelentek
meg, de voltak a résztvevők között alpolgármesterek és jegyzők is.
A megyei fórumok többségén jelen voltak, s ismertették a szövetség álláspontját
a TÖOSZ választott tisztségviselői: Schmidt
Jenő elnök, valamint Dietz Ferenc, Kerekes
Miklós és Oláhné Surányi Ágnes társelnökök. A levezető elnöki tisztet minden megyében jelen összeállítás készítője töltötte
be, számos alkalommal mediátori szerepet is vállalva az önkormányzati vezetők
és a kormányzat képviselői között kialakult
szakmai vitákban.
A tizenkilenc megyéből tizenötben a kormánymegbízottak személyesen adtak tájékoztatást az adott megye közigazgatási átalakításának helyzetéről, kiemelve a járási hivatalok
kialakítását és szerepét. A kormánymegbízottakkal együtt több megyében a hivatalok
főigazgatói, igazgatói és a járási hivatalvezetők is részt vettek a fórumokon. Baranya,
Hajdú-Bihar és Csongrád megyében a kormánymegbízottat a főigazgató, míg Békés
megyében a törvényességi ellenőrzési főosztály vezetője helyettesítette. A KomáromEsztergom és a Vas megyei a fórumon megjelent a megyei közgyűlés elnöke is. A rendezvényeket jelentős sajtóérdeklődés kísérte.
A szövetség felkérésére a kormánymegbízottakon kívül a Belügyminisztérium Önkormányzati Kapcsolatok Főosztályának munkatársai
tartottak előadásokat aktuális önkormányzati
ügyekről, kiemelten a közös hivatalok alakítá-
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sának, valamint a társulásokat érintő változások kérdésköréről. Az Önkormányzati Gazdasági Főosztály munkatársai pedig – a legtöbb
hozzászólást kiváltva – az idei önkormányzati
költségvetési finanszírozásról, az adósságkonszolidációról, valamint az aktuális pályázati lehetőségekről számoltak be. A közfoglalkoztatás
aktuális kérdéseire ugyancsak – a Belügyminisztérium képviseletében – a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság munkatársai
hívták fel a jelenlévők figyelmét.
A fórumsorozat közben felmerült igénynek
megfelelően négy megyében (Zala, Baranya,
Heves és Vas) a kormányhivatal vezető munkatársa ismertette az önkormányzatok feladatait a hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
(Az előadások többsége elérhető a TÖOSZ
honlapján.)
Résztvevők száma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent. Összesen 550 település képviseltette magát. A fórumsorozaton
szép számmal vettek részt nem TÖOSZ-tag
településvezetők is.

Vélemények, javaslatok
Az önkormányzati vezetők leggyakrabban az
elismert hivatali létszámot bírálták. A polgármesterek jelezték, hogy miközben a járási hivatalok kialakításakor a ténylegesen ellátandó
feladatnál nagyobb létszámot vontak el az önkormányzatoktól, addig a közös önkormányza-
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ásfoglalásait
ti hivatal elismert létszámát túlzottan alacsonyan állapították meg. Különösen sok gondot
jelent a nagyobb településszámmal létrehozott
közös hivatalok működtetése. Néhány esetben
jelezték, hogy a földrajzi és járási határok miatt
létrejött közös hivatalok több települést fognak
át, mint azt a reális mikró-térségi igények indokolnák, viszont e nélkül nem érnék el a megkívánt kétezer fős létszámhatárt.
Több kritika érte a települési ügysegédi rendszert. Az ügysegédeknek sok helyen alig van
munkájuk, miközben az ügyfélfogadásnak helyet adó önkormányzati hivatal munkatársai
túlzottan is leterheltek.
A köztisztviselők a kistelepüléseken jelentős túlmunkával képesek csak ellátni a feladataikat: a kormányzat részéről érkező adatszolgáltatást. Felmerült a kérdés, hogy miképpen
történik az önkormányzati hivatalokban a túlmunka ellenőrzése.
Az állami adatszolgáltatási rövid határidők
kapcsán jelezték, hogy ugyanakkor nem vagy
csak a határidőt lényegesen meghaladó időben érkeznek válaszok a minisztériumoktól,
vagyis mindenkire egyaránt vonatkoznak-e
a határidők?
A hivatali munkavégzéssel összefüggésben többen jelezték, hogy sok helyen nincsenek meg a belső ellenőrzés feltételei a társulások „felbomlása” következtében.
A járási hivatalok és a polgármesteri, közös
önkormányzati hivatalok együttműködésében jelenleg a partnerség hiánya tapasztalható annak ellenére, hogy a járási átalakításban
az önkormányzatok tevékenyen és segítőkészen vettek részt, amit a kormánymegbízottak mindenhol meg is köszöntek.

Minden megyében felmerült a polgármesterek jogállásának, illetve elismerésének, megbecsülésének ügye. A polgármesteri tisztség mint
„kötelező feladat” kérdése a jövőben mindenképpen rendezendő. A megoldást nem jelentheti a főállású polgármesterré válás feltételének szűkítése, akár – az időközben visszavont
– hétezres lakosság szám meghatározásával
sem. A polgármestereket a korengedményes
nyugdíjazás is foglalkoztatja. Ez ügyben az
Állampolgári Jogok Biztosához fordultunk,
hogy alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezzen a törvényi szabályozás megváltoztatása érdekében.

Gondok, problémák
Visszatérő problémaként jelentkezett a feladatfinanszírozás új rendszerének kialakulatlansága.
Minden megyében téma volt a gyermekétkeztetés finanszírozása. Különösen súlyos gondot
jelent az étkeztetés azokon a kistelepüléseken,
ahol speciális megyei vagy országos beiskolázású oktatási intézmény működik, és most a települési önkormányzatra hárult a gyermekétkeztetés terhe. Ugyancsak központi kiegészítő
támogatást igényelnek a bejáró tanulók után
fizetendő működtetési költségekhez.
Több megyében felmerült a kötelező óvodai beiskolázás feltételrendszerének hiánya.
Megoldásnak javasolták a kötelező minimum
feltételek enyhítését, illetve az óvodahiányos
agglomerációs településeken a gyorsított pályázati támogatást, vagy a határidő meghos�szabbításának lehetőségét.
Visszatérő probléma az orvosi ügyelet szervezésének és finanszírozásának elégtelensége.
Felmerült – kivételes esetben – a kötelező társulás előírásának a lehetővé tétele is: ha valamelyik körzet nem fogadja a szomszédos települést a közös ügyeleti rendszerben, és ezáltal
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a nem megfelelő „üzemméret” miatt a kimaradó településekre túlzott teher hárul.
A feladatfinanszírozás elégtelenségét több
megyében a következő területeken jelezték:
közvilágítás, temetők fenntartása, közösségi
közlekedés, külterületi utak üzemeltetése, illetve kulturális feladatok. Javaslatként fölmerült az önkormányzatok számviteli rendszerének átalakítása.
Az önkormányzati vezetők hangsúlyozták:
a feladatfinanszírozás rendszerének valóságos
alapokra helyezése elkerülhetetlen, különben
a rendszer nem lesz fenntartható, s fennáll
az újabb adósság-felhalmozódás veszélye.
Örvendetesnek tartják az önkormányzatok, hogy megváltoztatták a 2014. évi önkormányzati költségvetési koncepció készítésének határidejét.
Mindenütt téma volt az önkormányzati adósságrendezés, különösen az adósságrendezésben nem érintett önkormányzatok
kárpótlása. Az érintettek sérelmezték, hogy
az április 30-ig megküldött javaslataikra még
nem kaptak választ, de méltányosnak tartják,
hogy az időközben megjelent belügyi pályázatokon kedvezőbbek a feltételek. Az adósságrendezésben érintettek egy része kifogásolta,
hogy az egy összegű kiváltásnál nagyobb ös�szegű forráskivonásra került sor, méltánytalannak tartják, mivel ahogy eddig is, a jövőben is képesek lettek volna teljesíteni fizetési
kötelezettségeiket. A másik kifogás, hogy a viszonylag alacsony mértékű adósságmegváltás
miatt elvesztették a lényegesen kedvezőbb pályázati lehetőségeket. Egyöntetű volt a polgármesterek véleménye abban, hogy önmagában
a hitelfelvétel nem tekinthető felelőtlen gazdálkodásnak, így ezt a vádat visszautasítják.
A végrehajtott adósságrendezés így összemossa a szabályosan és felelősen gazdálkodókat
a valóban felelőtlenül gazdálkodókkal.
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Az önkormányzati vezetők jelenleg megoldatlannak látják a helyi iparűzési adóbevétel
drasztikus csökkenésének évközi kezelését.
Jelentős gond, főleg kisebb településeken, az
iparűzési adóbeszámítás módja és mértéke is.
Továbbra sem tartják elfogadhatónak a gépjárműadó-bevétel megosztását visszamenőleges
hatállyal a korábbi évekre vonatkozóan. Szintén nem elfogadható az e-útdíj bevezetéséből
származó magyar fuvarozói kompenzáció kezelése sem a helyi iparűzési adóból.

Kifogások és kezdeményezések
Számos kifogás érte a pályázati eljárásokat is.
Ugyancsak gondot jelent az érintett társönkormányzatok fizetési elmaradása következtében
a gesztor önkormányzatok eladósodása.
Több megyében felmerült a védelmi feladatok és munkamegosztás problémája, mely
szerint a különféle kötelező tervek készítésének költsége a jelenlegi kifeszített költségvetés mellett többnyire nem áll rendelkezésére
az önkormányzatoknak.
A polgármesterek üdvözölték, hogy a közfoglalkoztatásban megszűnt a heti bérfizetési rendszer. A közfoglalkoztatásban felhasználható forrás mértékét többnyire növelnék
az önkormányzati vezetők. Kiegyenlítettebb
forrásfelhasználást tenne lehetővé, ha a startmunkában érintett településektől kisebb ös�szeget átcsoportosítanának a kevésbé hátrányos térségekbe is.
A fórumsorozaton felmerült a kérdés, hogy
2014-től miképpen biztosítható az önkormányzati érdekek megjelenítése az Országgyűlésben. Ezért kezdeményezték a kétkamarás parlament létrehozását.
Összességében megállapítható, hogy a fórumokon megfogalmazott kezdeményezések
megerősítették a TÖOSZ korábbi testületi állásfoglalásait, javaslatait.
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Előny az önkormányzatoknál
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
együttműködési megállapodást kötöttek, amely több területen is pénzügyi megtakarítást jelenthet a TÖOSZ-tag önkormányzatoknak. Az együttműködés részleteibe Jankó Tamás, a tanácsadó cég
ügyvezetője avat be bennünket.

– A GP Consulting Kft. az egyik legtőkeerősebb és legdinamikusabban fejlődő független biztosításközvetítő. Eredményeinket
annak köszönhetjük, hogy a tényleges kockázatoknak megfelelő optimális és költséghatékony biztosítási védelmet dolgozunk ki
partereinknek.
Az önkormányzatok számára kínált biztosítási csomagjaink pedig most az egyedi
TÖOSZ-GPC díjkedvezmény mellett még
akár ingyen játszótér vagy buszmegálló biztosítást is tartalmazhatnak.
Az együttműködés részeként természetesen
nem feledkeztünk meg az önkormányzat dolgozóiról sem: részükre szintén TÖOSZ-GPC

díjkedvezményt és egyedi ajándékot kínálunk,
ha otthonukat rajtunk keresztül biztosítják.
Az önkormányzatokat segítendő – a vagyonbiztosításon kívül – még két lehetséges
területet emelek ki.
Az első az egészségbiztosítás. Itt olyan termékeket kínálunk, amelyekkel a dolgozók hamarabb igénybe vehetik a szükséges orvosi kezeléseket, ezáltal gyorsabb a gyógyulás,
rövidül a munkából távol töltött idő.
A másik pedig az önkormányzati járművek (gépkocsik, munkagépek) nyomkövetése,
mely a biztonságon felül jelentős költségmegtakarítással is jár az eddigi tapasztalataink
szerint.
– Kollégáink a közeljövőben személyesen
is megkeresik a TÖOSZ-tag önkormányzatok
polgármestereit, de az info@gpconsulting.hu
e-mail címen is készséggel állunk rendelkezésre.

A képen balról jobbra: Jankó Tamás GP Consulting Kft. ügyvezető igazgató, Zongor Gábor TÖOSZfőtitkár, Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök, Ilics László Generali-Providencia Biztosító Zrt. vezérigazgatóhelyettes.
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Röviden
A Magyarországon még újdonságnak számító mobilfal júniusban, a Duna eddig mért
legnagyobb áradásakor kitűnően teljesítette feladatát: megvédte Szentendre belvárosi szakaszát, ahol a lakóépületek és üzletek
mellett pótolhatatlan történelmi emlékek
is találhatók – mondta Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere, a TÖOSZ társelnöke
az ÖNkormányzat kérdésére válaszolva.
Az árvízvédelmi rendszer (mobilgát) 2013 márciusában készült el. Nagy szükség volt rá, mert
a hatvanas években épült korábbi gáttest a 2002-es
és 2006-os árvizek alkalmával annyira meggyengült, hogy csak jelentős anyagi ráfordításokkal lehetett volna megtartani – emelte ki Dietz
Ferenc. – Ezért a városvezetés 2009-ben úgy döntött, hogy az óvárost és azon belül a Duna-parti

Jól vizsgázott a szentendrei mobilfal
korzót olyan védművel óvják meg, amely nem
bontja meg a város és a folyó egységét. Ugyanis az új védelmi rendszer mobil elemeit, amikor
nincs árvízi helyzet, egy raktárhelyiségbe viszik és ott őrzik.
A polgármester a beruházás költségeiről szólva
kiemelte, hogy a mobilfal minimális önerőt igényelt, mivel 2009-ben a gát tervezésére 40 millió
forint pályázati forrást nyertek, 2011-ben pedig a
Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és
átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében című pályázati anyag részesült 100 százalékos, 1,3 milliárd forintnyi támogatásban.
Dietz Ferenc hangsúlyozta, hogy az árvízi
védekezést nem csupán a mobilfal biztosította,

Követésre érdemes kísérlet

Tóth József, Polgár város első embere, a TÖOSZ megyei tagozatvezetője a szövetség legutóbbi, június 18-i elnökségi ülésén hozzászólásában arról tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy településükön a vonatkozó jogszabályi környezet megújulása óta elsők között hoztak létre szociális szövetkezetet, melyeknek
megalakítása aktuális kérdés az önkormányzatok világában. A Hajdú-Bihar
megyei település polgármesterét arra kértük, mondja el a szervezet létrehozása során összegyűjtött tapasztalatait.
Polgáron június 6-án hozták létre a társulást, amelyhez a szövetkezeti szabad társulás elve alapján minimálisan 7 ember szükséges, és akár ezer forinttal is
megalapítható. Tóth József azonban nem javasolja az
önkormányzatoknak, hogy kevés indulótőkével kezdjenek, mivel az első időszakban – tapasztalataik szerint
mintegy fél évig – a tevékenységnek inkább csak kiadásai vannak, mint bevételei. Kellő anyagi fedezet nélkül
a szövetkezet így már induláskor kudarcra lenne ítélve.

a védekezés emellett 6 kilométer hosszúságú
védművonal mentén zajlott megfeszített erőkkel. A veszély elmúltával a polgármester köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett az
árvízi védekezésben, és példaértékűnek nevezte
a veszélyhelyzet során tapasztalt páratlan összefogást.

Az ő helyzetük szerencsés volt, mert a 15 fővel létrehozott szövetkezet megalakításában több, szociálisan érzékeny helyi vállalkozó is részt vállalt. Ők egyenként
300-350 ezer forintnyi részjegy lejegyzésével segítették az indulást. Az önkormányzat jogi személyiségként lépett be az alapítók körébe, a képviselő-testület
döntése alapján 2 millió forint részjegy lejegyzésével támogatta az alakulást.
A szociális szövetkezet alapítói körében feltétlenül szükséges, hogy legyen
közfoglalkoztatott, vagy szociálisan rászorult személy, akinek csupán a minimum
feltételként előírt egy részjegyet szükséges megvásárolnia, szavazati jogai így is
megegyeznek a társaság többi tagjáéival.
A cégbírósági bejegyzés után a munka is megkezdődhet: a pályázat kidolgozása az ügyvezető, illetve az igazgatóság elnökének a feladata, ennek szeptemberig
el kell készülnie, mivel akkorra már rendelkezésre állnak a pályázati források is.
Tóth József elmondta, hogy ők négy tevékenységet kezdenek el (gyógynövénygyűjtés, virág és konyhakerti növény termesztés, valamint a családi gazdaságok által termelt javak kereskedelme). Mindenképp azt javasolja másoknak is,
hogy ne egy lábon álljanak. Az idő majd eldönti, hogy melyik tevékenység ad
stabilitást ahhoz, hogy két-három év múlva akár támogatások nélkül is, önfenntartó cégként működhessen a szociális szövetkezet. 

(Az oldalt szerkesztette: Kolin Péter)
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Röviden

Megalakult a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja
A Baranya megyei Alsómocsoládon
2013. május elsején a TÖOSZ keretében megalakult az Innovatív Önkormányzatok Klubja. Létrejöttéről az
ötlet gazdáját, Dicső Lászlót, Alsómocsolád polgármesterét, a TÖOSZ
elnökségi tagját Kolin Péter kérdezte.
– Honnan jött a klubalapítás ötlete?
– A klub megalakításának gondolata idén
áprilisban fogalmazódott meg bennünk, amikor Seres Máriával, Mátraverebély polgármesterével a TÖOSZ 2012. évi Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (LÖGY) pályázatán
díjnyertes gyakorlatainkat mutattuk be nagy
sikerrel. Úgy gondoltuk, hiánypótló és egyedülálló kezdeményezés lenne egy ilyen fórum
életre hívása, amelyhez időközben több polgármestertársunk is csatlakozott.
– Miért érdemes csatlakozni a klubhoz?
– Szándékunk szerint a klub támogatást
nyújthat azoknak az önkormányzati vezetőknek, akik elkötelezettek az új és hasznosítható gyakorlati megoldások iránt. Ezzel
az egymástól való tanulás lehetőségét segítenénk. Meggyőződésem, hogy a települések jövője nem az ott élők számától, hanem
cselekvőképességétől függ. Attól, hogy képe-
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sek-e felismerni és megbecsülni saját értékeiket, képesek-e mindezt felmutatni függetlenül az aktuális politikai, gazdasági helyezettől
és finanszírozási rendszerektől. Elgondolásunk szerint a jó ötleteket szeretnénk díjazni,
és megismertetni a széles körű nyilvánossággal. Alapelvünk, hogy amit már más jól működtet, azt ne találjuk ki újra. Vegyük át a jó
példákat, tanuljunk egymástól!
– Kik lehetnek a klub tagjai?
– Szeretettel várjuk azokat a hasonlóképp
gondolkodókat rendszeres, jó beszélgetésekre, akik szívesen osztják meg tapasztalataikat
másokkal, tanulnának más önkormányzatok
ismereteiből, gyakorlataiból, és szívesen gondolkodnának együtt mindenkivel, aki fogékony
az újra. Elsősorban önkormányzati vezetőket
várunk, de szívesen látunk minden TÖOSZ-tag
önkormányzati munkatársat, szakértő kollégát, akik elkötelezettek az innovatív együttgondolkodás terén. A klubtagság feltétele egy
jelképes összegű tagdíj vállalása, amelyet rendezvényeink szervezésére fordítunk.
– Milyen időközönként és hol lesznek a klub
rendezvényei?
– Terveink szerint minden hónapban keddenként, a TÖOSZ elnökségi ülésekkel összhangban tartunk megbeszélést a szövetség
budapesti irodájában, negyedévente pedig tagjaink döntése alapján közösen megtekintünk
egy-egy tagtelepülést és annak elért eredményeit, jó gyakorlatát. Az első település, amelyet a nyár folyamán meglátogatunk, a Tolna megyei Udvari lesz.
További részletekkel, illetve csatlakozási
szándékkal kapcsolatban a tooszinnovativ@
gmail.com e-mail címen várjuk az érdeklődők jelentkezését.
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A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

29 pályázat a „rövid” listán
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Irányító Bizottsága (IB) 2013. június 4-én tartotta soron következő ülését, melynek napirendjén a beérkezett pályázatok értékelése szerepelt.
Az öt témában beérkezett 35 pályázatból 29 jutott tovább a következő körbe, és felkerültek az ún.
rövid listára, ahol azok a pályázatok szerepelnek,
melyekre az IB delegált szakértői helyszíni látogatást tesznek.
A Belügyminisztérium által támogatott közfoglalkoztatás témában továbbjutott: Ajak, Alap, Csorvás,
Döge, Garadna, Gyulaj, Hajdúdorog, Hajdúnánás,
Halmaj, Hidvégardó, Kaposfő, Parasznya, Udvari,
és Zalaszentmárton.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott
Gazdálkodó település témában rövid listára került:
Egerág, Felsőrajk, Kiskunmajsa és Tiszatenyő.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Az új nemzedék települése című kiírásában továbbjutott: Hernádszentandrás, Makó, Nagykőrös és Budapest XIII. kerület.
A Tempus Közalapítvány által támogatott témában, a Legjobb testvérvárosi találkozóra pályázók közül helyszíni vizsgálatra érdemesnek tartotta az IB: Budapest XIII. kerület, Kisrécse, Körmend
és Szarvas pályázatát.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP) címet viselő témában továbbjutott Alsómocsolád,
Berhida és Mátraverebély önkormányzatainak
pályázata.
A helyszíni vizsgálatok a nyár folyamán zajlanak
le, majd ősszel ismét összeül az IB, és a tapasztalatok alapján kiválasztja a döntőbe jutó településeket.
A döntők tervezett időpontja 2013. október 8-9.

A

projektről

Az Önkormányzati pénzügyi menedzsment (MAFIS) projekt 2013. március
1-jén indult, célja az önkormányzatok irányítási kapacitásainak fejlesztése a pénzügyi menedzsment terén. A projekt a Szlovákia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával. Szlovák oldalról
a fő partner az Európai Menedzsment Központ, a magyar partnerek a Helyi
és Regionális Obszervatórium Intézet (LRMI) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ).
A MAFIS projekt új és innovatív elemeket
hordoz magában azzal, hogy kiválogatja a legjobb részeket a világszerte használt pénzügyi
igazgatási anyagokból s a szlovák és magyar
szakértők által alkotott új tematikákkal egészíti ki őket, a két ország legjobb gyakorlatául
szolgáló pénzügyi menedzsment anyagainak
felhasználásával. A projekt ötletének alapja
A helyi önkormányzatok pénzügyi menedzsmentje című kiadvány, mely Ľubica Vávrová
nevéhez fűződik. A szakértő asszony alapító
tagja a Helyi Önkormányzati Fejlesztési Központnak, amely e projekt társult partnere.
A projekt során magyar és szlovák nyelven
készülnek képzési anyagok, amelyeket nyomtatott és online eszközök segítségével a trénerek
képzésében használnak majd. A kiképzett trénerek pedig tudásukat továbbadják a helyi önkormányzatok képviselőinek. Az egyéves projekt egy konferenciával és workshoppal ér véget,
ahol a pénzügyekkel foglalkozó önkormányzati
képviselők és szakértők vesznek részt.
A társult partnerek képviselői: Ľuba Vávrová – a Helyi Önkormányzati Fejlesztési Központ elnöke és a pozsonyi Comenius Egyetem
Társadalom- és Gazdaságtudományi Karának
képviselője; Eva Balážová – a Szlovák Köztár-

saság Önkormányzati Pénzügyi Köztisztviselőinek Egyesülete elnöke, Peter Ágh – a Szlovák
Városmenedzserek Szövetsége elnöke.
A munkacsoport szakértői: (SK) Zuzana
Andrássy – független szakértő, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnöke, Jana
Rosičová – Szinna (Snina) városi menedzser,
Oľga Fabová – Rimaszombat (Rimavska Sobota) város pénzügyi vezetője, Viera Papcunová – a nyitrai (Nitra) Szlovák Mezőgazdasági
Egyetem professzora, Boris Koprda – Érsekújvár (Nové Zámky) pénzügyi menedzsere, Elena Žárska – a Pozsonyi Gazdaságtudományi
Egyetem (Bratislava) professzora.
Vezető szakértők: Silvia Bobocká – független szakértő, Dévényújfalu (Devinska Nova Ves) városmenedzsere.
A MAFIS projektpartnerek bemutatása:
• Az Európai Menedzsment Központ (ECM) magánszemélyek összefogásával alakult 2005-ben
a projektek minőségének fejlesztésére és kivitelezésére a jobban irányított tevékenységekért és kontrollált szervezetekért. Jelenlegi
tevékenysége három részből áll: EU-s támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás, külső projektmenedzsment biztosítása, valamint képzések. Az ECM székhelye: Jászómindszent
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(Poproč), Kassai járás (Košice), s van egy irodája Pozsonyban.
• A magyar Helyi és Regionális Obszervatórium Intézet (LRMI) nonprofit vállalkozás, célja az önkormányzatok átláthatóságának növelése a szolgáltatások és a pénzügyek
terén: a helyi önkormányzatok működési mechanizmusainak és eljárásainak vizsgálata;
mikro- és makroszintű trendek publikálása,
valamint az önkormányzati működés hosszú
távú összehasonlítása. Az intézet a helyi önkormányzati és területfejlesztési kutatásokra
összpontosít a Kelet-Közép-Európai régióban
annak érdekében, hogy hozzájáruljon a térség
helyi demokráciájának fejlődéséhez.
A projekt kedvező fogadtatásra lelt a célcsoportoknál (helyi önkormányzatok által alkalmazott szakértők, és magasabb szintű területi
egységek szakértői) és a szlovák önkormányzati szervezetek részéről is. A célcsoport valamennyi tagjának lehetősége nyílik aktívan
részt venni a projektben, akár a munkacsoportok tagjaként, a trénerek képzésének résztvevőjeként, a kísérleti modulok résztvevőiként,
vagy az online képzési rendszer kialakításában.
A célcsoport néhány fontos szervezete társult
tagként szerepel a projektben így például 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. Részvételük nemcsak a projekt
végrehajtása szempontjából fontos, hanem annak hosszú távú fenntartásában is.
Kapcsolat: Európai Menedzsment Központ
(European Center of Management - NPO), Požiarna 13, 044 24 Poproč; Daniela Olejárová,
Tel: +421 902 900 762, e-mail: daniela.olejarova@ecmsk.eu, www.ecmsk.eu.
Bővebben: www.mafis.eu.
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TÖOSZ-os polgármesterek a ZMOS közgyűlésén
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkárhelyettes

Nyitra városában, az Agrokomplex Kiállítási Központban, 2013. május 28-án tartotta a Szlovák Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) 24. közgyűlését, amelyen
a ZMOS elnökének meghívására 52 magyar polgármester is részt vett.

Megjelent a ZMOS rendezvényén Ivan Gašparovič államfő, Robert Fico miniszterelnök, ott
voltak az önkormányzatok működése szempontjából fontos valamennyi tárca magas rangú vezetői, parlamenti képviselők, a diplomáciai testületek, illetőleg a politikai pártok képviselői
is. Az 52 magyar határ menti település polgármestere a ZMOS és TÖOSZ összefogás a hatékonyabb határon átnyúló együttműködésért:
az LG4CBC projekt (HUSK/1101/1.5.1/0176)
keretében volt jelen.
A közgyűlésen a szövetség éves tevékenységét Jozef Dvonč, a ZMOS elnöke értékelte, aki az önkormányzatokat érintő számos
fontos kérdésről beszélt: finanszírozás, helyi
adók, oktatás, szociális szolgáltatások, mun-
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kanélküliség, hulladékkezelés, helyi fejlesztések, építésügy.
Szlovákiában a helyi adók megmaradnak a
községeknél és a városoknál, továbbá sikerült
elérni a társadalom peremére szorult személyek jövedelemadójának csökkentését – hangsúlyozta a szövetség elnöke, majd hozzátette:
a szövetség javasolta a kormányzatnak, hogy
hozzanak létre 220 építészeti hivatalt annak
érdekében, hogy az építésügy maradjon községi és városi hatáskörben.
A települési önkormányzatok költségvetésének elkészítésével kapcsolatban a ZMOS
elnöke megjegyezte: a szövetség komoly segítséget nyújt a tagtelepüléseknek, annak érdekében, hogy az EU által kitűzött célokat
teljesíteni tudják.
Elmondta még, hogy a ZMOS számos kérdésben nyújtott be módosító javaslatot a törvényalkotásnak (építésügyi törvény, hulladékkezelési törvény, információhoz való szabad
hozzáféréssel kapcsolatos jogszabály). Kitért arra is, hogy az iskolaügy prioritást élvez, a decentralizáció pedig pozitív lépésnek
számít Szlovákiában, valamint, hogy új törvény van készülőben a szociális szolgáltatásokról, és fontos feladat a munkanélküliség
csökkentése.
Robert Fico miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a ZMOS a kormány egyik legfontosabb partnere az önkormányzatok működé-
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sét érintő minden kérdésben. Minden esetben
a valódi szakmai párbeszédre törekszenek.
A szociális párbeszéd a kormány mindennapi eszközévé vált.
A közgyűlésen a TÖOSZ képviseletében felszólalt Schmidt Jenő elnök is, aki többek között
elmondta, hogy a szlovák és a magyar határ
menti települések együtt dolgoznak az önkormányzatok finanszírozása kérdésében. Javasolja egy alap létrehozását, amelynek célja, hogy
a határ menti településeknél a saját erőt kiváltsák, megoldva ezzel a finanszírozást.
A rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy
a magyar polgármesterek jobban megismerhessék szlovák kollégáik érdekeit, problémáit.
A közvetlen kapcsolat létesítése a szlovák önkormányzatokkal segít a tapasztalatok megosztásában és a kölcsönös érdekek felismerésében.
A nap végén a magyar polgármesterek kulturális és társadalmi programon is részt vehettek
az Andrej Bagar Színházban, ahol városfejlesztési díjakat osztottak ki, majd ezt követően neves szlovák művészek adtak hangversenyt.

Partnerség

LG4CBC kísérleti tréningek

tették fel azokat a szakembereket, akik a későbbiekben a projekt befejezését követően is
a településvezetőket képzik majd. Az áprilisi trénerképzés tapasztalatait felhasználva
rendezték meg a júniusi kísérleti tréninget,
ahol a módszert már élesben próbálhatták
ki a résztvevők.
Képzési modulok: Integrált területfejlesztési
stratégia, Infokommunikációs hálózatépítés,
Közösségi döntéshozatal, Stratégiai tervezés,
Egészséges módszertan modellek.

Külön…

A Szlovák Települések Szövetsége
(ZMOS) és a TÖOSZ együtt vágott bele
az LG4CBC – önkormányzatok a határon átnyúló együttműködésért elnevezésű közös projekt kidolgozásába,
és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
támogatásának hála – a megvalósításba is. Az immár végéhez közeledő
projekt egyik lényegi eleme volt a háromnapos tréningmódszer kialakítása, amelyen közösen vehetnek részt
szlovák és magyar önkormányzati vezetők és szakemberek és tudásuk elmélyítése mellett az együttműködés
gyakorlati technikáit is tökéletesíthetik – közösen.

A Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.
LG4CBC projekt keretében 2013. június 19–21.
között Abasáron, a Saári Közösségi Házban
tartották a magyarországi kísérleti tréninget,
amelyen részt vettek mindkét önkormányzati szövetség – TÖOSZ és ZMOS – képviselői: polgármesterek, jegyzők, szakértők,
valamint az LG4CBC projekt munkacsoportjának tagjai. A kísérleti tréning anyagát
a projekt magyar és szlovák vezető trénerei
– Iványiné Szabó Andrea és Mihályi Gábor
– közösen dolgozták ki. Témája: önkormányzati kapacitásépítés a határon átnyúló hatékony együttműködésért. A tréning anyagát
először 2013 áprilisában – szintén Abasáron
– mutatták be kétnapos képzésen. Itt készí-
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A magyar és szlovák résztvevők ugyanazon
a programon haladtak végig: az első szakaszban külön csoportban, aztán együtt. A magyar polgármesterek csoportjában a bemutatkozás hosszabbra sikerült a tervezettnél,
fontos volt, hogy önmagukról, a településeikről s a problémáikról beszéljenek.
Az együttműködési gyakorlat jól felszínre
hozta, hogy melyek azok a gátak, amelyek a közösségi gondolkodást befolyásolják. A résztvevők alternatívákat is megfogalmaztak a
szemléletváltás, konfliktuskezelés gyakorlati
megvalósítására. A tréneri prezentáció alapján
a résztvevők megvizsgálták milyen változások
következnek az Európai Unióhoz kapcsolódó
fejlesztésekben, kik lehetnek ennek szereplői,
valamint hogy a szereplők közötti kapcsolatteremtés lényege a hálózatépítés, végül: milyen
céllal és feladattal jöhetnek létre az Európai
Területi Tanácsok (ETT-k), s milyen szerepük
lesz a regionális fejlesztéseknél.
A második gyakorlat a hálózatépítés módszertanához kapcsolódott. A modul relevanciája visszaigazolódott, hiszen a már működő ETT-k közül a Novohrad–Nógrád Geopark
EGTC éppen a mérete (a nagyszámú résztvevő település együttműködési problémái) miatt került nehéz helyzetbe. A modul végén
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kiscsoportokban dolgoztak tovább a magyar
résztvevők, ahol a tréner által felvázolt regionális együttműködési problémákra keresték a megoldást.

Együtt…
A nap a közös döntéshozatali technikák egyikének alkalmazásával kezdődött. A gyakorlat
arra szolgált, hogy feltárja a résztvevők gondolati térképeit a határ menti együttműködésről, illetve egy közös gondolkodási forgatókönyvet hozzon létre a jövőre nézve.
Ezek után – a tervezettől eltérően, de közös kérésre – a csoportmunkát együtt folytatták a magyar és szlovák polgármesterek.
Először mindenki meghallgatta az előadást a
határ menti együttműködés jogi és adminisztratív területeiről, a határ menti területekre
vonatkozó közigazgatási jogi szabályozásokról, a közös egyezményekről, szerződésekről.
A közös feladatot kiscsoportokban végezték: minden csoport egy valós, a települést,
mikrorégiót, vagy az együttműködést érintő
problémát vázolt fel. Ezt megkapta egy másik
csoport, amelynek megoldási javaslatait plenáris keretek között prezentálták a résztvevők. Az egyik ilyen, mindenki által preferált
cél egy konferencia szervezése a két szervezet
(TÖOSZ, ZMOS) részvételével, ahol a kormányközi egyezmények létrejöttéért felelős,
döntéshozó szakemberek visszajelzést kapnának a régió valós problémáiról, a jogi akadályokról, a megvalósítást gátló tényezőkről.
Ezt rövid áttekintés követte a 2014–20-as
EU-s stratégiákról, a tematikus célkitűzésekről, prioritásokról. Együttgondolkodás keretében határozták meg a résztvevők a stratégiai tervezés fontosságát, egyes lépéseinek
összehangoltságát. (Sajnos a stratégiai tervezés folyamatára, a dokumentumok felépítésére nem maradt idő.)
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A magyar–szlovák határon működő jó gyakorlatokról egy rövidfilmet tekintettek meg a
polgármesterek. Zárásként a résztvevők megfogalmazták észrevételeiket: a képzést gondolatébresztőnek, tapasztalatokban gazdagnak
minősítették, s hangsúlyozták a társadalmasítás, a partnerkeresés, érdekképviselet fontosságát, valamint, hogy a „felkiáltások” jussanak el a döntéshozó, egyezményeket aláíró
képviselőkig, politikusokig.

Nagymegyer
A második kísérleti tréningre 2013. július
2–3-án került sor a szlovákiai Nagymegyeren.
A 25 szlovák és 25 magyar polgármester szintén nagyon hasznosnak ítélte meg a képzési
programot, és őszinte javító észrevételekkel
segítették a képzési anyag véglegezését.
A projekt másik fontos része volt a szlovák-magyar önkormányzati vezetők véleménye alapján ajánlások megfogalmazása a
fejlesztési programokhoz és a közös tevékenységeket támogató alapok felhasználási szabályaihoz. Ezek segíthetik a jövőbeni szlovák–magyar határon átnyúló önkormányzati
együttműködéseket.
Az eredményekről bővebben a projekt honlapján olvashatnak a projekt 2013 augusztusára tervezett zárása után, a www.lg4cbc.eu
cím alatt az interneten.

Harmadik oldali erőszak

Erőszak a hivatalban
Szerző: Kolin Péter

Háromoldalú párbeszédet tartott a kormányzat, a munkáltatói oldal (TÖOSZ)
és a munkavállalói oldal (MKKSZ) Budapesten május 7-8-án. A másfél napos
műhelymunka célja a magyar önkormányzati szektor helyzetének áttekintése elsősorban az önkormányzati munkavállalókat az ügyfelek részéről érő fenyegetés és erőszak vizsgálata alapján. A norvég pályázati projekt részeként
a TÖOSZ által megrendezett fórumnak a budapesti XIII. kerületi polgármesteri
hivatal adott otthont.

A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi
szinten címmel nyert el támogatást a TÖOSZ
és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Méltányos
Munka és Háromoldalú Párbeszéd programjának keretében. Ez a program 2012. december 1-től 2014. november 30-ig tart, és az önkormányzatokat védi és készíti fel az ügyfelek
részéről a közszférában dolgozókat esetlegesen fenyegető erőszakkal szemben. A projektgazda a TÖOSZ, partnerek: a Magyar
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ),
norvég oldalról a KS és a Norvég Helyi Önkormányzati Köztisztviselők Szakszervezete (Fagforbunet).
A programban közreműködő magyar szakemberek idén februárban norvég tanulmányúton vettek részt, ahol a harmadik oldali erőszak törvényi szabályozásával, a megelőzés és
kezelés gyakorlati technikáival ismerkedhettek
meg. A februári látogatás után norvég partnerek képviseletében most Budapestre látogatott
Gunnbjorg Navik, a KS vezető tanácsadója és
Sigrid Engen, Fredrikstad önkormányzatának

vezető tanácsadója. A tapasztalatcsere első
napján a résztvevők – Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára, Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi
titkára, a projekt menedzsere, Krémer András vezető szakértő és tréner, Fehér József, az
MKKSZ vezető szakértője és Mayer Lajos
MKKSZ szakértő részvételével – megvitatták az elkészült munkaanyagokat.
A második napon a szakmai tapasztalatcsere előtt a vendéglátó XIII. kerületi önkormányzat polgármestere, Tóth József köszöntötte a résztvevőket, akik megtekintették a
hivatal épületét, s rövid tájékoztatót hallgattak meg a kerületről. A workshop moderátora
Krémer András elsőként Kovács Róbert vezető szakértőnek adta meg a szót, aki a projekt
részeként készült, a hazai önkormányzatok
körében végzett, úgynevezett önkitöltő kérdőíves felmérésről tartott beszámolót. (A kutatás eredményeinek összefoglalóját a 20–24.
oldalon olvashatják.)
A kérdőív igen összetett módon kérdezett rá
az itthoni tapasztalatokra a harmadik oldali
erőszakkal kapcsolatban, a kitöltési arány igen
magas volt. Ez azt támasztja alá, hogy olyan
problémára kell megoldást találni, amely az
érintettek életét erősen zavarja. A kérdőívet
kitöltő polgármesterek 89 százaléka válaszol-
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ta azt, hogy településén az elmúlt egy évben
történt ilyen esemény. (Fontos hozzáfűzni,
hogy a kérdés a kérdőívben az ügyféloldali
erőszak fogalmának tisztázása előtt merült
fel, mivel sokan a kifejezést olvasva a fizikai
erőszakra asszociáltak elsődlegesen.) Csak
néhány példa a felmérésből a hivatalokban
gyakorta forduló esetek közül: „Az ügyfél
bejött a hivatalba, és ordítva, késsel fenyegetőzve követelte, hogy segélyt fizessek ki részére.” „Újságban való megjelenéssel fenyegettek meg.” „Az ügyfél emelt hangon szidta
az ügyintézőt és megfenyegette, hogy ráborítja az asztalt.”
Gunnbjorg Navik, a norvég önkormányzati szövetség vezető tanácsadója előadásában hangsúlyozta az együttműködés szere-
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pét a munkaadók és a munkavállalók között,
kiemelve annak fontosságát, hogy a felek kölcsönösen megértsék egymást a harmadik oldali erőszak megelőzése érdekében. A norvég helyzetre vonatkozóan elmondta, hogy
a KS a témában 2001-ben két módszertani
útmutatót jelentetett meg. A bennük foglaltak alkalmazása azonban nem kötelező az
önkormányzatok számára, mivel a saját felelősségük, hogy kiválasszák az ügyféloldali
erőszak elleni küzdelem számukra legmegfelelőbb módját. Jól szemlélteti a két ország
közti különbséget az előadásban elmondott
példa: Norvégiában a munkavállalónak joga
van beszüntetni a munkát, ha úgy ítéli meg,
hogy nem biztonságosak a munkakörülmények. Ebben az esetben az agresszió kezelése a polgármester feladata. Ez természetesen
nem gyakori eset, de a lehetőség adott – tette hozzá Gunnbjorg Navik.
A kérdőíves felmérés mellett módszertani útmutató kiadvány is készül a munkáltatók és a munkavállalói érdekképviseletek számára, a TÖOSZ projektpartnere, az MKKSZ
szakmai együttműködésével. Az útmutatót
Fehér József és Krémer András készítették,
az elsősorban a magyar önkormányzatok vezetői számára készülő kiadványt Fehér József
mutatta be. Az MKKSZ vezető szakértője elmondta, hogy a kiadvány felhívja a figyelmet
arra, hogy a jogszabályi környezet kiegészítésre szorul, azonban a harmadik oldali erőszak
elleni fellépésnek nem feltétlenül ez jelenti a
kulcsát. Fontosabb, hogy a gyakorlatban legyenek felkészültebbek a hivatali dolgozók. S
hozzátette: nem egyforma a társadalmi empátia a tisztviselők iránt, amihez nagymértékben hozzájárul az is, hogy míg egy tanárral
szembeni erőszakról tudomást szereznek az
emberek, addig egy ilyen eset nagyobb valószínűséggel marad titokban. Emellett a TÖOSZ
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megoldási tervet dolgoz ki, és képzést is szervez az érdeklődők számára.
A kormányzati oldal részéről részt vett
ez egyeztetésen Dargay Eszter, a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkár Titkárságának titkárságvezetője és Tenczer Tamás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságáról.
Karácsonyi Magdolna, a Budapest XIII.
Kerületi Önkormányzat Szociális Irodájának vezetője a norvég résztvevők számára is
meglepően előremutató és innovatív megoldásokról számolt be, amiket a kerület önkormányzati köztisztviselőinek védelme érdekében alkalmaznak. Az ügyfelek érdekeit
és a szolgáltatások magas színvonalát prioritásként kezelve olyan attitűdöt képviselnek
a munkatársak, ami fontos lépés az erőszak
megelőzésében –mondta. Nem elegendő természetesen, hiszen az ügyüket intéző polgárok gyakran nem személyes ellentétek miatt
folyamodnak erőszakhoz.
A workshop végén Sabján Katalin, a projekt
menedzsere összegezte a másfél nap és egyúttal a projekt eddigi eredményeit, valamint
a jövőbeli terveket. Elmondta, hogy lehetőség nyílik a programban kísérleti tréningen
való részvételre, ehhez várják az önkormányzatok érdeklődését.
Ősszel a norvég tréningmódszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők, a projekt második évében pedig az adaptált tréningmódszert
és módszertani útmutatót ismertetik meg a
magyar önkormányzattal a projektpartnerek. A jelenlegi kisebb volumenű projekt egy
hosszabb távú stratégiai együttműködés kezdete a felek között; hiszen a társadalmi párbeszéd hatékony alkalmazása számos konfliktus és probléma megoldása lehet – zárta
gondolatait.
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Egy felmérés
Szerzők: Kovács Róbert, Gazsó István
Helyi Obszervatórium

A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten című program
az önkormányzatokat védi és készíti fel az ügyfelek részéről a közszférában dolgozókat esetlegesen
fenyegető erőszakkal szemben.
Az alábbiakban a magyar önkormányzatok hivatalait érő erőszakot
kutató felmérésünk eredményeit ismertetjük.
Kutatásunk az önkormányzati hivatalok működését vizsgálta, s része a TÖOSZ és az MKKSZ
közös pályázatának, amelyre a Norvég Alapból a Tisztességes Munkafeltételek szélesebb
körű meghonosítására nyertek el támogatást.
A leggyakrabban igénybe vett, legfontosabb
ügyek intézésének többsége átkerült az államhoz (örökre vagy kivételesen). Mit tehet ebben
a helyzetben a polgármester, hogy az önkormányzat „arcát”, a megmaradt hivatalt olyanná alakítsa, hogy az ott dolgozók szeressék
munkahelyüket, biztonságban érezzék magukat? A hivatal hangulata visszahat a település
életére, erejére, megújulási képességére, mert
erősíti a helyi polgárok kötődését, az összetartozás-érzésüket.
Ma az önkormányzati hivatalok szervezetének legtöbbje régi bürokrácia-elméletek nyomait viseli magán, ami messze a rendszerváltást megelőző időkbe megy vissza. A 20.
században nagy változásokon ment át a hiva-
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tapasztalatai
talok munkájának szervezése. A társadalomtudományok és a technológiai fejlődés nyomán
átalakult az ügyintézés, a hivatalon belüli kapcsolatrendszerek formája, minősége, hálózata.
A hivatal munkájának újjászervezése, a feladatok szerkezetének átalakulása, például a lakossági kapcsolatokkal foglalkozó személyek és a
hivatali ügyintézés háttérmunkájának szétválasztása, vagy a vertikális és horizontális kapcsolatok új rendjének kialakítása napjaink aktuális feladata.
A nagy átalakulás nagy lehetőség is, amelyet megerősít a polgármesterek 2013-tól bevezetett fokozott felelőssége a polgármesteri
hivatalok életében. Ezt az nagyobb hatalmat
kell kihasználni a hivatal modernizálására,
ami nem mindig pénz kérdése, sokszor többet
számít az akarat.
Kutatásunk azt vizsgálja, hogy az ügyfelek
milyen mértékű fenyegetést jelentenek a hivatal dolgozóira. Okolhatjuk a jelenségért az elkövetők kulturális attitűdjét, valójában azonban ennél lényegesen többet számít az, hogy
mit tett a hivatal munkájának megszervezéséért felelős személy? Találkozhat-e az ügyfél a
szociális vagy gyámügyi ügyintézővel, biztosított-e, hogy az ügyintéző nem marad egyedül
vele, és mindkettejüknek van-e olyan menekülő útja, ahol nem halad el a másik közelében?
Valóban minden röviden, egyszerűen, jól olvashatóan ki van-e táblázva? Kifüggesztett
rendeletek, törvények nem helyettesítik a közérthető tájékoztatást.
Annak érdekében, hogy megérthessük a dolgozókat érő erőszakot, mindenekelőtt magának
az erőszaknak a fogalmát kell tisztázni. Az ag-

resszió lehet szóbeli, érheti vagyontárgyainkat,
bekövetkezhet személyes találkozás nélkül, jelentkezhet csoportos fellépés formájában és végül járhat fizikai erőszakkal. Az erőszak legtöbb formája egy-egy mikroközösség esetében
nyerhet más értelmet, nem kell, hogy feltétlenül erőszaknak számítson. Például egy erősebb
(férfias) kézfogás, ügyintézés családdal, barátokkal stb. A kutatás rávilágított arra, hogy a
legtöbbet magának az ügyintézőnek az érzésvilága számít. A hivatal esetében a domináns társadalmi kultúra rákényszeríthető azokra, akik
a hivatalhoz fordulnak: kik, milyen eszközökkel, hányan (érintett, nem érintett) léphetnek be
a várócsarnokba, az ügyintézőhöz stb.
Talán már ennyi is jelzi, hogy milyen messzire visz a kutatási témánk, illetve hogy az esetlegesen szükséges átszervezések néha mennyire egyszerű dolgokra vonatkoznak. Láttuk azt
is, hogy a polgármester is lehet sértettje-áldozata az effajta erőszaknak.
A kérdés puszta felvetése s a kutatása is újszerű a hazai környezetben. Vizsgálatunk során részben egyszerű fogalommeghatározásból
kiindulva a megkérdezettek véleményére alapoztunk, megpróbáltuk feltérképezni a jelenség tényleges előfordulásának gyakoriságát,
azt, hogy milyen események ragadnak meg a
megkérdezettek emlékezetében, illetve hogy
az ő megítélésük szerint milyen intézkedések
szükségesek. Interneten elérhető és kitölthető
kérdőívvel kerestük meg a polgármestereket,
jegyzőket és a polgármesteri hivatalok dolgozóit. Három, tartalmában hasonló, részleteiben,
fókuszában eltérő kérdőívekkel. E három csoport ugyanis meglehetősen eltérő érdeket képvisel a vizsgált ügyben. A polgármestereknek
korábban csupán általánosabb politikai felelősségük volt, a jegyzők konkrét munkáltatói
felelősséget viseltek, míg a hivatali közalkalmazottak munkájuk kapcsán védelmet, meg-
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felelő feltételek meglétét elváró személyekként jelentek meg.
Összességében 540 választ kaptunk. Ebből
138 volt polgármesteré, 84 jegyzőé és 318 közalkalmazott-köztisztviselőé. Örvendetesen sokan válaszoltak, pedig a kitöltés nem volt kötelező, s a viszonylag hosszú kérdőívekben sokszor
bonyolult kérdéseket boncolgattunk.

Az agresszió válfajai
A kérdőíves vizsgálatban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a megkérdezett polgármesterek, jegyzők, köztisztviselők agresszióról,
erőszakról alkotott fogalmát a lehető legrészletesebben feltérképezzük. Magyarországon
korábban nem készült hasonló kutatás ebben
a körben, illetve az előzetes hipotézisünk szerint az agresszió és az erőszak fogalmai nem
feltétlen válnak el egymástól, és mindkettőn
a bekövetkezett eseményeket értik, amelyeknek a végkimenetele általában rendőrségi feljelentésben ölt testet.
Az agresszió, az erőszak ezzel szemben jóval tágabb fogalom, amely nem csak fizikai síkon, akár fenyegetésként, akár megvalósult cselekedetként jelenhet meg, hanem a potenciális
sértettek mentálhigiénés állapotára is hatással
lehet. Elég példaként felhozni azt a legegyszerűbb esetet, amikor az ügyfél folyamatosan –
telefonon, személyesen, vagy az ügyféltéren,
hivatalon kívül – zaklatja az ügyintézőt kérésével. Hasonló elven érdemes idesorolni azokat
az eseteket is, amikor az ügyfél népes kísérettel jelenik meg a hivatalban, ezzel is nyomatékosítva szándékait, végletes esetben akár ráijesztve a köztisztviselőre, ügyintézőre.
Kutatásunk során nem térhettünk ki az agresszió és az erőszak összes lehetséges formájára, helyette inkább azt a megoldást választottuk, hogy három általunk definiált sík mentén
létrehoztunk 12 állítást, példamondatot, ame-
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lyeket egyenként teszteltünk a megkérdezettek körében.
Első síkunk a személyes, illetve a személytelen jelenlét mentén metszi az agressziót. Fontos
ugyanis különbséget tenni aközött, hogy az elkövető személyével van jelen tette során, vagy
pedig telefonhívást, elektronikus levelet, vagy
egyéb anonimitásra is lehetőséget kínáló formát
választ. A kutatásból végül kikerült ez a szétválasztás, de javaslatunk szerint a következő körben érdemes lenne még finomabban elmerülni
az agressziófogalom részletezésében.
Második síkunk az egyéni és a csoportosan
elkövetett cselekedetek szétválasztása. Természetesen más és más a súlya az elkövető aktusának a lehetséges sértett iránt, ha egyedül, pas�szív, vagy aktív támogatók jelenlétében valósul
meg. A kérdőívek hossza, valamint a saját példamondataink számának kényszerű korlátozása
itt is némi egyszerűsítést követelt meg, melynek során elhagytuk a csoportos formák közül
az aktívnak nevezhető, közösen végrehajtott
tettek említését. Úgy gondoljuk, ha az egyes
egyén által elkövetett cselekedet már önmagában magas negatív mutatókkal társul, akkor valószínűsíthető, hogy annak a csoportos verziója még magasabb elutasítással járhat.
Harmadik síkunk az úgynevezett formai sík,
kezdve a hangos beszédtől a fenyegetésen, a fizikai kontaktuson át egészen a fizikai erőszakig. Itt magáról a cselekedet milyenségéről van
szó, a kutatás úttörő jellegének figyelembe vételével az tűnt ajánlatosnak, ha ezen sík mentén
helyezkednek el legerősebben a tesztelt példamondataink. Ahogy majd az eredményekből látszik, nem csalatkoztunk döntésünk helyességében. (E három sík mentén egy következő kutatás
finomabb példamondatokkal, nagyobb kérdéshalmazzal talán még jobb összefüggéseket, fogalmi zavarokat, sőt, fura, torz formájukban elképzelt erőszakformákat tárhatna fel.)
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Példamondatok az agressziófogalom meghatározásához

A példamondatokat rövid magyarázatokkal
mutatjuk be, ismét jelezve, hogy természetesen nem fedik le az agresszió összes lehetséges formáját.
A közbeszédben megszokottól eltérően,
erősen, kivételesen nyomatékosan hangsúlyozott mondatok, kijelentések, amelyek a szavak szintjén nem tartalmaznak
kimondott fenyegetést. Magyarázat: az agresszív fellépés itt szerepeltetett legenyhébb
formája, amelynek során az ügyfél szavakkal, kijelentésekkel próbálja nyomatékosítani akaratát, miközben gondosan ügyel arra,
hogy cselekedete, szándéka csak látens tartalomként legyen jelen mondandójában. Az
ügyfél szándéka ettől még nyilvánvaló.
Fenyegetést tartalmazó mondat, amelyhez nem társul a közlőtől semmiféle agresszívnak tekinthető gesztus. Magyarázat:
valamilyen fenyegetést tartalmazó mondat,
kijelentés, amellyel az ügyfél az ügyintézés
folyamatának olyan lehetséges kimenetelére hívja fel a hivatal dolgozójának figyelmét,
amelynek semmi köze sincs a szokványos eljárásrendhez. Ide értendő minden olyan kijelentés, ami a legenyhébbtől („panaszkönyv
kikérése”) a köztes ígéreteken át („ennek következménye lesz”), akár a fizikai erőszakra
való utalásig terjedhet ki.
Fenyegetést tartalmazó mondat. Magyarázat: hasonló az előző pontban megfogalmazotthoz, annyi egyszerűsítéssel, hogy itt nem
vettük el a példamondat élét egy mellékmondattal. Egyértelműen az ügyfél oldaláról érkező fenyegetésre gondolunk.
Amennyiben kézfogással üdvözlik egymást az ügyféllel, az ügyfél a megszokottnál erősebben szorítja meg az Ön kezét,
esetleg elutasítja azt. Magyarázat: a kéz-
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fogás Magyarországon alapvető udvariassági forma, amelynek pontos szabályrendszere van, még ha azt nem is írják le, mondják
ki. A megszokottnál erősebb kézfogás, az
aktorok személyének függvényében kön�nyen értelmezhető agressziónak, előzetes
nyomásgyakorlásnak. Az elutasított kézfogás a legtöbb értelmezés szerint azt jelenti,
hogy az egyik fél tagadja a felek egyenjogúságát, a másik illetékességét, erkölcsi elfogadását az adott szituációban.
Az ügyfél érvelése, mondandója során
hozzáér Önhöz, akár csak azért, hogy az
Ön figyelmét felkeltendő, a vállára teszi
a kezét. Magyarázat: egy hivatalban a jelen
társadalmi normáink szerint megengedhetetlen a személyes tér megsértése, amelynek
minősített esete a fizikai kontaktus – az üdvözlési formák normális idején túl.
Indokolatlanul közel lép, kerül a hivatal dolgozójához. Magyarázat: hasonló az
előző esethez, annyi különbséggel, hogy az
ügyfél tartósan jelen van a hivatal dolgozójának személyes terében, egész testével gyakorolva nyomást az ügyintézés számára kívánatos kimenetele végett.
Az ügyfél érvelése, mondandója során
olyan mozdulatot tesz, amely mozdulat
akár értelmezhető fizikai fenyegetésnek is.
Magyarázat: bár az ügyfél a szavak szintjén
nem fenyegeti meg a hivatal dolgozóját, mozdulataival, testbeszédével azért érzékelteti,
hogy részéről az ügy még nincs lezárva.
Az ügyfél az ügyféltérbe nem egyedül érkezik, az ügyintézés szempontjából szükségtelen kísérők jelenlétében kívánja az
ügyét elintézni. Magyarázat: egy csoport
önmagában, a csoportjellegéből adódóan képes legitimálni egy adott cselekedetet, szándékot. A csoportos megjelenés önmagában
még nem agresszió, de ha a csoport tagjai

Harmadik oldali erőszak
belépnek az ügyféltérbe, onnantól csak a hivatal dolgozójának habitusától függ, hogy
miként értelmezi jelenlétüket.
Az ügyfél kísérettel érkezik, akik ugyan
nem vesznek részt az ügyintézésben, de
ugyanabban a térben tartózkodnak, mintegy nyomást gyakorolva a hivatal dolgozójára, dolgozóira. Magyarázat: Az előző
példamondat azon verziója, amikor már
ténylegesen a hivatal dolgozójának habitusára van bízva a helyzet megítélése. A nyomásgyakorlási szándék minden esetben külön-külön bírálandó el, a kérdőív terjedelmi
korlátai miatt azonban kényszerű volt megtenni ezt az egyszerűsítést.
Az ügyfél, vagy kísérője szóbeli fenyegetést tesz. Magyarázat: a szóbeli fenyegetést
egy korábbi példamondatban már vizsgáltuk
az egyedül érkező ügyfélre, itt a csoportosan jelenlévő ügyfél, vagy kísérőjének megnyilvánulása szerepel, amely az előzetesen
lefektetett három sík mentén az agressziótér egy teljesen más, mondhatni erősebb dimenziójában található.
Az ügyfél, vagy kísérője fenyegetésnek
értelmezhető mozdulatot tesz. Magyarázat: a fenyegetés testbeszéddel való megjelenítésének nyomatékosabb esete az ügyfél
kíséretében megjelenő csoport, amely mintegy hatást erősítő közegként van jelen.
Az ügyfél, vagy kísérője a fizikai fenyegetés eszközével él. Magyarázat: a kérdőív terjedelmi korlátai miatt a megvalósult
fizikai agresszió e két változatát összevontuk. A példamondat további magyarázatot
nem igényel.

A válaszok szerkezete
A három vizsgált csoport válaszait együtt
kezelve azt kell megállapítani, hogy a beváltott fizikai fenyegetés, maga a tényleges

erőszak került az agressziófogalomról alkotott képzetek első helyére. Szorosan mögötte
a szóbeli fenyegetés csoportosan elkövetett
esete, valamint a szintén csoportosan véghezvitt fenyegetésnek értelmezhető mozdulatok.
Érdekes módon az ügyfél és a hivatal dolgozója közötti fizikai érintkezést (ha például az ügyfél a hivatali dolgozó vállára teszi
figyelemfelkeltésképp a kezét) jóval kevésbé
tekintik az agresszió egy lehetséges formájának. Miközben a társadalmi normarendszer által elfogadottan és egyes viszonylag
jól körülhatárolható területeken ugyan létezik ez a figyelemfelkeltő forma, a hivatalok ügyfélterében mégsem jellemző, illetve
nem kellene, hogy jellemző legyen.
A megszokottól eltérő, erőteljesebb kézfogás, illetve a nyújtott kéz elutasítása még

felkerült grafikonunk utolsó helyére, de látható, a jelentős többség számára nem, vagy
csak nagyon alacsony töltetű lehetséges agressziót tartalmaz.
Három példamondatot nem szerepeltettünk a grafikonon, mivel még az erőteljesebb kézfogásra kapottnál is alacsonyabb értéket mutattak.
Érdekességük, hogy mindhárom egyéni
formának nevezhető, valamint több közülük
a testbeszéd bonyolult jelrendszerébe tartozik. Az ügyfél belépését a hivatal dolgozójának személyes terébe, valamint az ügyfél
félreérthető mozdulatait meglepően kevesen
tekintik az agresszió egy lehetséges formájának, miközben mindkét cselekedetben találhatunk olyan elemeket, amelyek az ügyintéző
habitusától függetlenül is inadekvátnak tekinthetők az egyes eseményeket vizsgálva.

Mi jelent agressziót a hivatal dolgozói számára?
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Külön érdekesség, hogy a szimpla szóbeli
fenyegetést tartalmazó beszéd jelentősen hátrébb végzett a közvetlen fenyegetést nem tartalmazó, ámbár nyomatékosan hangsúlyozott
beszédnél. Fontos tapasztalat, hogy a csoportos változatok kivétel nélkül a végül legmagasabb értékeket elérő formák közé kerültek,
míg a szóbeli és a gesztusok, testbeszéd általi formák jobban szóródnak, közöttük a megjelenési formához tartozó cselekedet, szóbeli
megnyilvánulás súlyossága szelektál.

Szakterületek érintettesége

Építésügy
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Gyermekvédelem
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Nem

Megfelelően kommunikálja
a hivatal feladatát, az ügyfelek
ennek értelmezése után
jelennek meg igényeikkel?

Biztonságérzetet nyújt
az Ön számára?
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Az egyes szakterületek érintettsége
A kutatás során az önkormányzatok hivatalát két eltérő dimenzióban volt érdemes vizsgálni, attól függően, hogy a sértettek milyen
pozíciót látnak el, valamint, hogy a pozíciójukat hol töltik be.
Az első volt a pozícionális dimenzió (polgármester, jegyző, hivatalnok, képviselő stb),
a másik pedig a szakterületi bontás. A szakterületi bontásba azokat a területeket vontuk
be, amelyek jelenleg is az önkormányzatoknál találhatók: adóügyek, általános igazgatás,
gyermekvédelem, gyámügy, idős-gondozás,
közfoglalkoztatás, szociális ellátás. A szabad
szavas válaszok között több utalást is találtunk a szabálysértésekre, valamint a gépjárművekkel (pl. adó, nyilvántartás) kapcsolatos
ügyekre, de mivel ezek a területek nem, vagy
nem teljes mértékben a települési önkormányzatoknál találhatók, így a kutatás ezen szakaszából kimaradtak.
A szakterületi érintettséggel kapcsolatos kérdésünk egyértelműen arra vonatkozott, hogy
az egyes területek milyen mértékben vannak
kitéve a fenyegetés, agresszió, netán erőszak
lehetőségének.
A válaszok szerkezetének elemzéséből arra
a következtetésre jutottunk, hogy a szakterületi érintettség ott a legjelentősebb, ahol az ügyfelek mindennapi megélhetésével kapcsolatos
ügyeket intézik, úgymint a szociális ellátás, az
adóügyek, a közfoglalkoztatás és a gyermekvédelem. A mindennapos küzdelem az anyagiak
frontján láthatóan magasabb arányban válthat
ki akár agresszióba is átcsapó elégedetlenséget, mint az amúgy szintén 50 százalék feletti érintettséget mutató építésügy.
A szakterületi érintettség témakörében nem
lehet megkerülni magának az ügyféltérnek a
vizsgálatát. A köztisztviselő feladata ellátása
során nem csupán ki van, vagy ki lehet téve
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az estleges agresszió veszélyének, fontos azt
is ismerni, mennyire érzi magát biztonságban
a munkahelyén.
A válaszoló köztisztviselők valamivel több,
mint fele érzi biztonságosnak a munkahelyét,
18 százalékuk nem, míg nagyjából harmaduk
nem tudja, vagyis nem tudja megállapítani.
Utóbbi csoport jellemzően az agresszióval
kevésbé veszélyeztetett településekről érkező
válaszok közül kerül ki, tehát nem feltétlen
az épített környezet és az alkalmazott biztonságtechnika figyelembe vételével éli meg a saját biztonságérzetének meglétét, illetve esetleges hiányát.
A válaszok mintegy 70 százaléka szerint az
önkormányzatok megfelelően kommunikálják
a hivatalok feladatát, így az oda beérkező ügyfelek – meglátásuk szerint – tisztában vannak
az ott rájuk váró dolgokkal, ami egyben azt is
jelenti, hogy az esetleges agressziót indirekt
módon, az ügyfelek előzetes felkészítésével
próbálják megelőzni. Véleményünk szerint a tájékoztatás fontos, de nem elégséges feltétele az
egyéni biztonságérzet kialakulásának.
Az ügyfélterek biztonsági berendezéseiről alkotott kép az előző, akár pozitívnak is
nevezhető mutatókkal szemben igen lesújtó. A válaszolók mindössze 14 százaléka szerint nevezhető megfelelőnek a tárgyi (rácsok,
kamerák, ügyfélhívó-rendszer stb), illetve személyi (biztonsági őr, portás stb.) felkészültség. Külön megjegyzendő, hogy itt kimondottan magas (83%) azok aránya, akik nem
tudják megállapítani, hogy megfelelő-e a felszereltség. Mivel a kérdésre csak három válaszlehetőséget adtunk meg (igen, nem, nem
tudja), meg lehet állapítani, hogy ha az egyértelmű igenek, és az egyértelmű nemek száma ilyen alacsony, akkor az „egyikhez sem
húzás” miatt a „legkönnyebb út” a semleges
válasz megadása volt.

Barangoló

63. Osztrák Városnapok
Szerző: Szabó Tamás Ercsi Város polgármestere

A felső-ausztriai Wels adott otthont idén június elején az Osztrák Városnapok
háromnapos rendezvénysorozatának. A 61 ezer lakosú Wels Felső-Ausztria
második, Ausztria hetedik legnagyobb városa.
A település jelentős ipari, kereskedelmi,
kulturális és közigazgatási központ. Idei költségvetése közel 200 millió euró, mintegy 58
milliárd forint. Belvárosa idegenforgalmi
gyöngyszem. Főtere, a Stadtplatz egyike a legszebb osztrák tereknek, amelyet gótikus, reneszánsz és barokk épületek öveznek. A téren
álló díszkút – Stadtbrunnen – egy 1593-ban készült hasonló kút rekonstrukciója. Külön-külön is érdemes megtekinteni a város környezetbe harmonikusan illeszkedő épületeit: St.
Johann-plébánia templom, vár, Zwinger, Városkapu, Ledererturm stb.
A rendezvények színhelye a 2006-ban épült
új vásárközpont (Messezentrum Neu) volt,
mely jó technikai feltételeket és kellemes környezetet nyújtott a plenáris és szekcióüléseknek.
A konferencia június 5-én a frakciók üléseivel kezdődött. Az ebéd utáni program Eva
Pölzl, az ORF tévébemondó moderálása mellett indult a várost bemutató filmmel, majd
Peter Koits, Wels polgármestere köszöntötte a 234 városból érkező polgármestereket és
a konferencia közel 900 fős küldöttségét. Az
Osztrák Városnapokat Michael Häupl, Bécs
főpolgármestere, az Osztrák Városok Szövetségének elnöke nyitotta meg.
A megnyitót követően üdvözlő beszédet
mondott: az Osztrák Községek Szövetségének elnöke Helmut Mödlhammer, Hallweng
polgármestere; az önkormányzati alkalmazottak szakszervezetének részéről Christian

Meidlinger; a Szövetségi Kormány Belügyminisztériuma részéről Johanna Mikl-Leitner
miniszterasszony, valamint a Felső-Ausztria szövetségi állam részéről Josef Pühringer,
a tartományi kormány elnöke.
Meglátogatta az eseményt és beszédet tartott Ausztria szövetségi elnöke, Heinz Fischer
és a szövetségi kormány kancellárja, Werner
Faymann is. Utóbbi Európa esélyéről tartott
szuggesztív előadást, amelyben szót ejtett a
magasan képzett fiatalságról, a társadalmi
kohézió feltételeiről és az élhető városok és
közösségek fontosságáról. Mindkét államférfi előadásából sugárzott az európai elkötelezettség, az a hit és tudat, hogy ez a közösség
meg tudja oldani gondjait, problémáit.
Másnap a küldöttek és meghívott vendégek öt munkacsoportban folytatták a tanácskozásukat. A kifogástalanul tematizált,
logikusan kapcsolódó előadások nagy érdeklődésre találtak a megjelentek körében. Délután Wels szépségeivel és érdekességeivel ismerkedhettek meg a vendégek.
A konferencia harmadik napján kerekasztal beszélgetés folyt a munkanélküliségről,
az ifjúságról és a szociális válságról: Szociális krízis Európában – az osztrák út címmel. A beszélgetés résztvevői: Rudolf Hundstorfer, a szociális ügyekért felelős szövetségi
miniszter; Evelyn Regner, az Európai Parlament képviselője; Zoltán Kazatsay, a Szociális és Integrációs Európai Bizottság vezérigazgatója; Reinhold Lopatka a szövetségi
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minisztérium, európai és nemzetközi ügyek
államtitkára; Martina Schröck Graz polgármesterének képviseletében és Michaela
Moser az Európai Szegénység Hálózat
helyettes elnöke. A beszélgetést vezette: Waltraud Langer az ORF riportere.

Oszták polgármesterek Peter Koits (balról a második),
Wels polgármesterének dolgozószobájában

A három nap summája röviden: A welsi konferencia a közös felelősségről, a társadalmi felelősségről szólt. Az osztrák városok jelentő-

sen hozzájárulnak a társadalom kohéziójához.
A városok és önkormányzatok állnak a kulturális és társadalmi élet középpontjában, s jelentős
a szerepük a gazdasági és tudományos fejlődésben is. A városokban megtörtént a sikeres
integráció, az igazságosság és esélyegyenlőség, a szegénység elleni harc demográfiai változásokat eredményezett. A közösségek azonosultak az állam egészével a helyi demokrácia,
a politika és a társadalmi élet terén.
A városok lakóinak életminősége, a politikai
stabilitás, a társadalmi kohézió, az infrastruktúra jobb minősége és a rendelkezésre álló műszaki szaktudású személyzet kulcsfontosságú
Ausztria jövőjére nézve.
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Barangoló
„A bíróság megállapítja,
hogy a

Barabás Téglakő Kft.
alperes

a »Rezgő kő« nevű
térkő terméke gyártásával
és forgalmazásával
megsértette a tisztességes verseny
követelményét azáltal,
hogy a

KK Kavicsbeton Kft.
felperes hozzájárulása nélkül
utánozta annak
a »Párizs segítő kő«
nevű termékét.

A bíróság kötelezi az alperest

a fenti magatartásokkal
megvalósuló jogsértés
abbahagyására, továbbá eltiltja
a »Rezgő kő« nevű térkő termék további gyártásától
és forgalmazásától.

A bíróság kötelezi az alperest,
hogy 30 napon belül
semmisítse meg
a jogsértéssel előállított
és még forgalomba nem hozott,
valamint a már forgalomba hozott,
de még be nem épített
»Rezgő kő« nevű térkő terméket.”
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Bük-Bükfürdő a Tourist-net projektben
Szező: Hajós Anna

„Egyedül nem megy” – énekelte a Ripacsok című magyar filmben Garas Dezső
és Kern András, és valóban, ez az élet minden területén igaz. Összefogásra van
szükség a fejlődéshez, akár a foglalkoztatás bővítése, akár az értékek és természeti szépségek megőrzése, megóvása a cél. Az osztrák határ menti, mindkét
oldali települések együttműködését az az uniós pályázati lehetőség gyorsította fel, amely a két ország közös regionális fejlődését hivatott elősegíteni.
A Tourist-net: Határtalan turizmus Nyugat-Pannóniában és Burgenlandban Program 2007-2013 keretében, az Európai Unió
és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával a Nyugat-Pannon régióban hatalmas
fejlesztésekre nyílott lehetőség. A Burgenlandi Gazdasági Kamara és a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara a terület turisztikai vállalkozásainak, illetve a turisztikai
intézményeinek és szövetségeinek közreműködésével létrejött és most lezárult projekt
lehetővé tette a konkrét építkezéseket, az
egymás megismerését szolgáló kommunikációt, és olyan szemlélet meghonosodást,
amely természetesnek veszi a partnerek értékeinek elismerését és felvételét a saját kínálatba. A négy év alatt fontos szerepet kapott a versenyképes határ menti turisztikai
régió kialakítása, a vendég-, és vendégéjszaka szám növelése, a határon átnyúló nemzeti és natúr parkok, kulturális örökségek
támogatása is. Az eredmények között szerepelnek: interkulturális tanfolyamok, 151
tanácsadással egybekötött támogatás a vállalkozóknak, valamint 29 közös, vállalkozásokat összefogó, határon átnyúló csomag kidolgozása. Mindezekhez 1,3 millió
eurós költségvetés adott alapot. Ezek a lehetőségek és további pályázatok segítettek
Bük-Bükfürdő esetében is.

www.toosz.hu

1957-ben a véletlen hozta, hogy a fúrás nyomán kőolaj helyett 70 méteres forró vízoszlop tört fel a település szélén, az itt lakók elkeseredésére, hiszen abban bíztak, hogy az
olajbányászat és a ráépülő ipar jelent majd
az agrárfalu számára kitörési pontot. Mára
a víz kiváló ásványi anyagainak és egyedülálló összetételének köszönhetően gyógyvízzé, Bükfürdő pedig gyógyhellyé nyilváníttatott. Azóta folyamatos a fejlesztés, hiszen
a népszerűség, a wellness iránt érdeklődő
vendégkör megnyerése érdekében mindig
lépni kell. Erről és a pályázati pénzek befektetésének széles köréről, a település lakosságának érdekeltségéről beszélgettem Németh
Sándor polgármesterrel.
– A helyi „szent őrültek” járták ki akkoriban, hogy fürdőként felhasználjuk a feltört vizet – idézi fel a kezdeteket Németh Sándor.

Barangoló
– 1962-ben nyílt meg a fürdő, a település pedig 1979 óta kiemelt gyógyhely. A fürdő 46,92
százalékban önkormányzati, a többi rész pedig fele-fele arányban állami és dolgozói tulajdonban van. Mára az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője
a mienk, amely 2011-ben minden elemében
megújult. A gyógyászattól a szauna világig
és az óriáscsúszda komplexumig mindent kínál. Ez azonban nem elég, számos más újdonság is várja a hozzánk érkezőket. 190 milliós
pályázati összeggel felnőtt játszóteret alakítottunk ki, benne szabadtéri fitneszgépekkel
mozgássérültek számára, petanque pálya, kerékpárkölcsönző, a gyerekeknek foglalkoztató programok és elkészült egy kristályszerkezetet utánzó mászópálya, a Kristálytorony.
A belvárosi rehabilitáció 600 millió forintos
összegéből 20 százalékos önrészt vállaltunk,
300 millió uniós finanszírozású volt; ennek
keretében parkolók kialakítását, rendezvénytér létrehozását és növénytelepítést végeztünk. Megújult a régi városháza is, amelyet
akadálymentesítettünk.
– Pályázati pénz tette lehetővé, hogy német, angol és magyar nyelvű prospektus készüljön Turizmus határok nélkül címmel,
amelyben mind az osztrák, mind a magyar
érintett régió természeti értékeit, kultúráját
és hagyományait, vallási, történelmi emlékeit és kulináris örömeit mutatják be. Így került
bele a Fertő tó és a körülötte vezető 110 kilométeres kerékpárút, amely egyaránt értéke Burgenlandnak és Nyugat-Dunántúlnak,
a határvidék mindkét oldalán a wellness és
gyógyfürdők, mindkét oldal várai és kastélyai,
színház- és koncerttermei, valamint szakrális helyei. A folyamatosan, egész évben tartott rendezvények pedig a kisvállalkozások
és a falusi vendégasztal résztvevői számára
nyújtanak értékesítési lehetőséget.

Oroszlány múltat óv és jövőt épít
A Velencei-tó és Térsége, Válivölgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Oroszlányban tartott
ülése után a testület tagjai ellátogattak a Majki Kamalduli Remeteségben. Itt beszélgetett Takács
Károllyal, Oroszlány polgármesterével Hajós Anna.
– Miért fontos Oroszlány számára a remeteség műemlék kolostorépületének a rekonstrukciója?
– Oroszlány fiatal város, nincsenek műemlékeink, talán majd egyik-másik épületünk azzá érik az idők folyamán. A településen a bányászkodás, sajnos, megszűnt, mert
nem volt gazdaságos. Ám néhány lelkes szakember kialakította a Bányászati Múzeumot,
ahol a fiatalok is megismerkedhetnek a bányászat múltjával, a bányászhagyományokkal
és a bányászkodás rekvizitumaival, valamint
a szép ásványgyűjteménnyel. A múlt iránti érdeklődés felkeltésének, a látogatószám növelésének az egyik legfontosabb feltétele, hogy
befejeződjön a majki műemlék együttes rekonstrukciója. Az ide látogatók számára szeretnénk első állomásként és parkolóhelyként
a Bányászati Múzeumot és térségét ajánlani.
A két létesítmény közötti, a népnyelven „grófi útnak” nevezett, rossz állapotú összekötő megújítására pályázatot adtunk be. Nem
nyertünk, de ismét pályázni fogunk.
– A majki néma barátok kolostora uniós forrásból újul meg. Állami, nem önkormányzati tulajdon. Hogyan tudja mégis a
város vérkeringésébe kapcsolni a műemléket
az önkormányzat?

www.toosz.hu

– A Közép-dunántúli Operatív Program keretében 2010-ben kezdődött rekonstrukció és
fejlesztések eredményeként kulturális turisztikai központ jön létre az Európában különlegességnek számító 17 cellaházból, megmaradt
templomtoronyból és kolostorból álló műemlék együttesben. Most megújult a kolostorépület teljes szerkezete és homlokzata, folyik a pince, a földszint és az emelet belső műemléki
rekonstrukciója. Éppen most helyezték vissza
az udvaron egykor állt díszkutat a restaurálás
után. A díszterem alkalmas lehet majd szép
esküvők és családi események színhelyének.
Oroszlány bányászvárosból high-tech munkakultúrájú ipari várossá alakul, amely emellett a turizmus számára is vonzerőt kínálhat:
egyrészt Majkot és Vértesszentkeresztet, másrészt a közli horgásztavat. Fontos azonban az
utak és a kerékpárutak fejlesztése, a biztonságos közlekedés megteremtése is.
– Az utóbbiakra van pénzük?
– Oroszlány sajáterős fejlesztéseket is végez, ilyen a vértessomlói út felújítása, vagy
a kamionforgalom elterelését szolgáló ipari
parki elkerülő út tanulmánytervének elkészítése. Természetesen szükség van további
állami támogatásra.
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GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1124 Budapest, Hegyalja út 146.
Tel./Fax: 06-1-319-5938
info@gaman.hu; www.gaman.hu

Magyarország 34 városában, 6 kórházában értékesítettünk
fizetőparkolási rendszereket, automatákat
•Forgalmazás, szállítás, telepítés, karbantartás, üzemeltetés
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Bevált, megbízható, felújított,
használt parkolóautomaták
a készlet erejéig

Újszerű követelményekhez,
változó elvárásokhoz
Távfelügyelet • Érmés, bankjegyes, bankkártyás,
RFID érintőkártyás fizetési módok
Pénzváltás, visszaadás • Zárt csereérmekazetta

Korszerű, megbízható
és minőségi bankjegyváltó
automaták elérhető áron

Garázs és parkolóházi sorompós
beléptető díjfizető rendszerek

Tervezi fizetőparkolás bevezetését? Hívjon minket!

GLEDA KFT. +36 1 466 07 26

WWW.GLEDANET.HU

Szíves figyelmébe ajánljuk termékeinket
és szolgáltatásainkat:
- csekkek, csekkes számlalevek gyártása rövid
KDWiULGġYHOHJ\HGLiUDNNDO
- tértivevény hivatalos irathoz,
megszemélyesítve vagy üresen
- borítékok, felülnyomással vagy nyomás nélkül
HOġDGytYHNHJ\HGLQ\RPWDWYiQ\RN
- helyszíni bírság tömbök
7RYiEELLQIRUPiFLypUWOiWRJDVVRQHOKRQODSXQNUD
YDJ\NHUHVVHQEHQQQNHWHOpUKHWġVpJHLQNHQ

WWW.GLEDANET.HU

GLEDA@GLEDANET.HU
GLEDA KFT. +36 1 466 07 26
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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

