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Lapzárta után
Az ÖNkormányzat ez év harmadik negyedévi
számának megjelenésével megvártuk a Helyi
Önkormányzatok Napja két rendezvényét, a
szeptember 30-i veszprémi és az október 1-jei
gödöllői megemlékezést.
Mindkét eseményen hozzászóltam és elmondtam a szövetségünk álláspontját. A gödöllői rendezvényünk alapvetően az összefogás jegyében szerveződött. Négy országos
önkormányzati szövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ), a Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
vezetői és képviselői gyűltek össze és adtak
hangot a párbeszéd, az együttműködés szükségességének.
A négy szövetségben közös, hogy tagságuk túlnyomó többsége község, így az érdekek megjelenítésében is a kisebb települési
szempontok jelennek meg hangsúlyosabban.
Ugyanakkor a TÖOSZ integratív jellegéből
adódóan városok, nagyobb települések érdekeit is képviseli, vagyis törekszik az általános önkormányzati alapértékek és érdekek
megragadására a szakszerűség és a szolidaritás jegyében.
Úgy vélem, az elmúlt 23 év önkormányzati gyakorlata, érdekvédelmi tapasztalata is egyértelművé teszi, hogy egyedül nem
megy; sem az egyes települések, sem pedig
az egyes szövetségek nem képesek önmagukban eredményt elérni. Az összefogás erejével tudunk csak hosszabb távon olyan eredményeket elérni, amelyeknek köszönhetően
tartósan és kiszámíthatóan erősödik az önkormányzás.

Az elmúlt bő két évtized során többször volt
kísérlet az országos önkormányzati szövetségek integrációjára – sikertelenül. Ugyanakkor valamennyi felmérésünkben a tagságunk
túlnyomó többsége egyértelműen kifejezésre
juttatta, hogy kívánatosnak tartaná a szövetségek szoros vagy szorosabb együttműködését, közös fellépését.
Ennek az elvárásnak köszönhetően a gödöllői
ünnepi megemlékezés részeként a négy együttműködő szövetség elnöke, a vezető testületeik felhatalmazása alapján közös szándéknyilatkozatot írt alá, amelyben kinyilvánítottuk:
közösen arra törekszünk, hogy a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően
együttes erővel biztosítsuk a szövetségeinkhez
tartozó települések érdekvédelmét.
Az eredményes és tartós együttműködések
fontos feltétele a közös érdekek és célok mellett, hogy a partnerek között legyen bizalom.
A szándéknyilatkozattal ezt a bizalmat nyilvánosan is kifejezésre juttattuk. Az együttműködésben részt vevő mindhárom elnöktársam a kezdetektől, 1990-től aktív részese az
önkormányzati rendszer alakításának.
Wekler Ferencnek országgyűlési képviselőként érdemi befolyása volt az akkori törvényi szabályozásra. Gémesi György és Szabó
Gellért az első önkormányzati választások
óta folyamatosan polgármesterként tevékenykedik.
Számomra öröm együtt dolgozni ezekkel
a tapasztalt és eredményes önkormányzati
érdekvédőkkel, s meggyőződésem, hogy hos�szú távon garantált a siker!
Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke
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Köszöntjük legifjabb vár
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az átalakuló önkormányzati és közigazgatási rendszer időszakában, a második Orbán-kormány 2013-ban végül is utat
engedett a várossá nyilvánításnak. A rendszerváltoztatás óta ez az egyedüli olyan kormányzati ciklus, amikor csupán
egy évben került erre sor. A visszafogottság alapvetően érthető és támogatható, ugyanis az önkormányzati rendszer
átalakítására vonatkozó sarkalatos törvényi szabályozások megalkotását indokolt volt megvárni, hiszen változtak a
szabályok a várossá nyilvánításban is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) többek
között integrálta a területszervezési eljárásra
vonatkozó alapvető törvényi szabályozást is.
A Mötv. 104.§-a rendelkezik a várossá nyilvánításról, mely szerint városi cím adható annak a községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be és fejlettsége eléri az átlagos
városi szintet.
A korábbi szabályozás csak a nagyközségi
jogállású települési önkormányzatok számára tette lehetővé a várossá nyilvánítási pályázat benyújtását1. A nagyközség kategória ma
viszont már nem előfeltétele a várossá nyilvánításnak.
Az Mötv. rendelkezik arról is, hogy mi a
teendő, ha a miniszter (jelenlegi szabályozás alapján a közigazgatási és igazságügyi
miniszter) a várossá nyilvánítási kezdeményezést nem támogatja. Ebben az esetben a
miniszter tájékoztatja az érintett önkormányzat képviselő-testületét arról, hogy milyen
fejlesztések szükségesek a támogató előterjesztéshez. Amennyiben a képviselő-testület
fenntartja a kezdeményezését, a miniszteri
1 Onga község várossá nyilvánítási pályázatát 2007-

ben ezen szabály miatt utasította el az akkori Belügyminisztérium. A dolog érdekessége, hogy a következő
évben már a település önmagát nagyközséggé nyilvánítva tudott pályázni.
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tájékoztatásban szereplő eredmények elérését követő év január 31-ig – az önkormányzati választás évének kivételével – a korábbi
felterjesztésének kiegészítésével ismételheti
meg a kezdeményezését.
A területszervezési eljárásról szóló 321/2012.
(XI. 16.) kormányrendelet részletesen meghatározza, hogy a városi címre pályázó község
fejlettségét, térségi szerepét milyen szempontok szerint kell értékelni (13-15. §-ok). A miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezések értékelésére a tudomány, valamint az
országos önkormányzati érdekszövetségek
képviselőiből és gyakorlati szakemberekből
álló – legfeljebb héttagú – bizottságot kér fel.
A várossá nyilvánításról a korábbi szabályozásnak megfelelően a miniszter – a bizottság
véleményét figyelembe vevő – javaslata alapján a köztársasági elnök dönt.
2013-ban 22 települési önkormányzat (5 község és 17 nagyközség) nyújtotta be idejében a
pályázatát. Minthogy az elmúlt két évben nem
volt várossá nyilvánítás, valamint a következő
választási évben nem lehet városi címet adományozni, várható volt, hogy jelentős számú
település nyeri el a városi jogállást.
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a köztársasági elnök 2013. július 15. napjával 18 településnek
adományozott városi címet. A köztársasági
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elnöki döntés eredményeként immáron 346
városi jogállású önkormányzat van Magyarországon, vagyis a települési önkormányzatok csaknem 11 százaléka város.
A politikai rendszerváltozást megelőzően,
1990-ig mindösszesen 164 város volt Magyarországon. (Csupán érdekesség, hogy 1945-ben
56 városa volt az országnak.) Az elmúlt 23
esztendőben összesen 182 település nyerte el
a városi címet, így már többségben vannak
(53%) az új városok.
Várossá nyilvánítás ügyében az egyes
kormányzatok eltérő aktivitást mutattak.
Az összehasonlító táblázatból is látható, hogy
a legtöbb városi címet – összesen 22-t – a
Bajnai-kormány önkormányzati minisztere,
Varga Zoltán javaslatára adományozta Sólyom László köztársasági elnök. Míg a 2013.
évihez hasonlóan, 2004-ben kapott 18 település városi címet.
2013-tól a vidéki városok közül 175 egyben
járásszékhely város is. Értelemszerűen mind
a 23 megyei jogú város egyben ilyen státuszban is van. A járásszékhely városok között 27
olyat találunk, amelyik az elmúlt huszonhárom évben vált várossá, közülük a városi címet kilenc éve nyerte el Bélapátfalva és Cigánd, míg a csupán 2005-től város Kemecse
és Martonvásár is járásszékhely lett. (Lásd:
1. táblázatot.)

Helyzetkép

osainkat
1. táblázat
Év
1991

Új városok száma
8

1992

8

1993

14

Összesen
1995

30
6

1996

6

1997

12

Összesen

24

1999

4

2000

15

2001

15

Összesen

34

2003

4

2004

18

2005

15

Összesen

37

2007

9

2008

8

2009

22

Összesen

39

2011

0

2012

0

2013

18

Összesen
Mindösszesen

18
182

A pályázókról
A városi címre pályázó 22 önkormányzat
közül heten az előző kormányzati ciklus
óta próbálkoztak kitartóan és folyamato-

san. 2007-ben kísérletezett először Csákvár
és Onga, míg 2008-tól Sülysáp és Verpelét,
és nem járt sikerrel 2009-ben Kerepes, Tát és
Tiszaalpár sem. (Lásd: 2. táblázatot.)
A pályázó települések területi megosztását
szemlélve a legtöbb, Pest (6), illetve Fejér (3)
megyéből érkezett, míg Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből két-két település kezdeményezte a várossá
válást. További hét megyéből – Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas
– egy-egy pályázat érkezett a városi címre, míg
idén hét megyéből nem volt kandidáló.
A pályázó települési önkormányzatok állandó lakosságszámát tekintve ebben az esztendőben is jelentős különbségek figyelhetők
meg. A legnépesebb települések az idén is Pest
megyeiek, Kerepes (10 087), Diósd (9522), Piliscsaba (8381), Sülysáp (8292) és Őrbottyán
(7439). A legkisebb létszámú pályázó község a
Csongrád megyei Fábiánsebestyén (2020 lakossal), míg a nagyközségek közül a Vas megyei Jánosháza (2401 lakossal).
A városi címet megpályázó települések közül 13 lakosságszáma nem éri el az ötezer főt.
A pályázó 22 település összlétszáma megközelíti a 110 ezer főt, míg az átlagos lakosságszáma csaknem eléri az ötezret (4981).

A nyertesekről
Áder János köztársasági elnök a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésére, 18 településnek adományozott városi
címet.2
Hat új várossal gyarapodott Pest (Diósd,
Kerepes, Őrbottyán, Piliscsaba, Sülysáp és
Újhartyán), kettővel Fejér (Aba, Csákvár),
Heves (Gyöngyöspata, Verpelét), Jász-Nagy2 Lásd: a Köztársasági Elnök XII-1/03446/2013. számú határozatát a városi cím adományozásáról.
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kun-Szolnok (Besenyszög, Fegyvernek) megye. Egy-egy nagyközséggel hat megye lett
kevesebb: Békés (Kondoros), Borsod-Abaúj-Zemplén (Onga), Győr-Moson-Sopron
(Lébény), Komárom-Esztergom (Tát), Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ajak) és Vas (Jánosháza) megye. A nyertes pályázók közül 12 idén
kezdeményezett először, míg 6 már legalább
egyszer tett kísérletet a cím elnyerésére.
Az idén több mint 96 ezer nagyközségi
polgárból lett július 15-vel városlakó. Az új
városok átlagos lakosságszáma 5378 fő. Közülük a legkevesebb állandó lakosa Jánosházának van (2401), és rajta kívül még 3 ezer
lakos alatti Gyöngyöspata (2472) és Újhartyán (2780).
A legnagyobb lakosságszámú település
Kerepes 10087 lakossal, és az idei új városok
közül egyedül haladja meg a tízezret. Az új
városok felében, kilenc helyen laknak több
mint ötezren.
A városi cím elnyerése kapcsán évről évre mindig felmerül a kérdés, hogy a pályázatok elbírálása során milyen szerepet játszanak pártpolitikai szempontok.
A 2010. október 3-i választási eredményeket vizsgálva az állapítható meg, hogy
a nyertes polgármesterek közül 9 független jelöltként nyerte meg a választást. Míg
a kerepesi polgármester, a civil szervezet
(Ö.K.E) képviseletében győzött. Hét új városi településvezető a kormánypárt színeiben indult és nyert. A gyöngyöspatai Juhász
János Oszkár 2011-ben időközi választáson
a Jobbik jelöltjeként nyerte el a polgármesteri tisztséget.
A független, illetve civil jelöltek közül
öten kormánypárti jelölttel szemben nyerték meg a választásokat. A csákvári Katonáné
Venguszt Beatrix, a diósdi Spéth Géza, a kerepesi Franka Pál Tibor és az őrbottyáni Cserepka
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András Fidesz-KDNP, míg a fegyverneki
Tatár László Fidesz jelölttel szemben tudott győzni. (Mind a négy nem nyertes városi pályázó település élén független polgármester áll.)
Az idei nyertesek közül nyolc (Ajak, Csákvár, Gyöngyöspata, Jánosháza, Lébény, Onga,
Őrbottyán és Piliscsaba) tagja a TÖOSZ-nak,
így további munkájuk révén még inkább erősödhet a szövetség városi tagozata, bár ezen
települések vezetői minden bizonnyal továbbra is átérzik a vidéki önkormányzatiság és a
kistelepülések nehéz helyzetét.

A helyzetről
Az új 18 várossal együtt immáron 346 sajátos
jogállású települése van az országnak, közülük három (Besenyszög, Gyöngyöspata és Újhartyán) nem nagyközségként, hanem községként pályázott és nyert. Mivel már nem
csupán nagyközségek pályázhatnak, így a
községek előtt is megnyílt a várossá válás elvi lehetősége, amennyiben sikerül teljesíteniük a jogszabályokban írt feltételeket.
A várossá válás igénye összetett kérdés,
amelyre nehéz egyértelmű választ adni. Úgy
tűnik, a pályázó települések esetében a pol-

gármesteri ambíció a meghatározó. A városi
cím elnyerése egyfajta előre menekülésnek tekinthető. A cím elnyerésével az önkormányzat vezetői jobb és magasabb közszolgáltatási minőséget kívánnak nyújtani az immáron
városban és a környező településen élő polgárok számára. Ehhez csak gratulálni lehet, így
örömmel üdvözöljük a legfiatalabb városainkat, Aba, Ajak, Besenyszög, Csákvár, Diósd,
Fegyvernek, Gyöngyöspata, Jánosháza, Kerepes, Kondoros, Lébény, Onga, Őrbottyán, Piliscsaba, Sülysáp, Tát, Újhartyán, Verpelét önkormányzatait, az ott élő városlakókat!

2. táblázat: 2013-ban várossá nyilvánítási kezdeményezést benyújtó önkormányzatok
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Település
Aba (nk*)
Ajak (nk)
Besenyszög (k**)
Csákvár (nk)
Diósd (nk)
Fábiánsebestyén (k)
Fegyvernek (nk)
Gyöngyöspata (k)
Jánosháza (nk)
Kerepes (nk)
Kondoros (nk)
Lébény (nk)
Lepsény (nk)
Onga (nk)
Őrbottyán (nk)
Piliscsaba (nk)
Sülysáp (nk)
Tarcal (k)
Tát (nk)
Tiszaalpár (nk)
Újhartyán (k)
Verpelét (nk)

Megye
Fejér
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Fejér
Pest
Csongrád
Jász-Nagykun-Szolnok
Heves
Vas
Pest
Békés
Győr-Moson-Sopron
Fejér
Borsod-Abaúj-Zemplén
Pest
Pest
Pest
Borsod-Abaúj-Zemplén
Komárom-Esztergom
Bács-Kiskun
Pest
Heves

*nk= nagyközség, **k=község
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Polgármester
Kossa Lajos
Kerekes Miklós
Balogh Zoltán
Katonáné Venguszt Beatrix
Spéth Géza
Kós György
Tatár László
Juhász János Oszkár
Keresztes István
Franka Pál Tibor
Dankó Béla
Kovács Gábor
Kiss István
Madzin Tibor
Cserepka András
Gáspár Csaba
Horinka László
Baracskai László István
Szenes Lajos
Vancsura István
Schulcz József
Farkas Sándor

Jelölő szerv
független
Fidesz-KDNP
független
független
független
független
független
Jobbik
Fidesz-KDNP
Ö.K.E
Fidesz-KDNP
független
független
független
független
Fidesz-Együtt a Holnap
Fidesz-KDNP
független
Fidesz-KDNP
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Kihívás – felelősség – kötelesség
Szerző: Hajós Anna, újságíró

Ezekkel a szavakkal jellemezte a várossá nyilvánított települések közül Ajak polgármestere az új helyzetet. A nyár elején történt döntés alapján tizennyolc település
kapta meg a városi rangot, közülük kerestünk meg ötöt. Bár nagy valószínűséggel
mindenhol örömmel fogadták a döntést, az élmény még friss, sok helyen továbbra
sem szerepel például a honlapon az új cím, maradt a megszokott nagyközség vagy
körzeti központ elnevezés, a telefonközpont automatája is így fogadja még a hívásokat. Eddig a városi rang elérése volt a célja a településeknek, most viszont jöhetnek az
új tervek, élve az új lehetőségekkel. Ez valóban egyszerre kihívás a polgármester és
az önkormányzat számára, felelősség a lakosság iránt, és a célok megvalósítása kötelesség. Az elérni kívánt fejlesztések között szinte mindenütt fontos szerepet kapnak
az utak, a városkép szebbé formálása, a vonzerő növelése. Az új városok közül nem
egy már volt valaha város, mezőváros, de elvesztette ezt a rangot, s vannak köztük,
amelyek már több éve próbálták elnyerni a címet, sikertelenül. Eddig. Múltjukról, terveikről és lehetőségeikről kérdeztük meg az öt kiválasztott város polgármesterét.

Ajak: panziók nőttek ki a földből
– A kilencvenes évek elején pályáztunk először, 2012-ben másodszor, most harmadszor,
és végre siker koronázta a kezdeményezésünket – ismertette a múltat Kerekes Miklós, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak polgármestere. – A városi rang elnyerése kihívás volt
számunkra, felelősség és kötelezettség is. Felelősség a térségi, szociális, közigazgatási feladatok ellátása érdekében, amelyeket más településekkel társulásban látunk el. Úgy éljük
meg a várossá nyilvánításunkat, mint a városunk lakosságának összefogásával eddig végzett munkánk megvalósult eredménye. Az itt
élők is magukénak érezték törekvésünket, és
különösen jól fogadták a hírt, hogy elismerték az elmúlt időszakban infrastrukturális,
kulturális és sok más területen történt előrelépésünket.

– A legnehezebb volt elvégezni az infrastrukturális fejlesztéseket, de mára a település százszázalékosan csatornázott, kiépült a
szennyvízhálózat, pormentes, szilárd, aszfaltburkolatú útjaink vannak. A település ötven
százalékán már gyalogjárda épült, és további bővítés folyik. Az új városközpont kialakítása is folyamatban van, a sportcentrummal
záportározóval, sétánnyal. Nem volt könnyű
előrelépni kulturális téren sem. 2006-ot követően újra meg kellett határozni a település
arculatát. A jelmondatunk lett: „Ajak, ahol az
értékek találkoznak”, illetve: „Ajak a jövő települése”. Kinyitottuk az addig zárt település
kapuit. Korábban igen kevesen költöztek ide,
sőt még a házasságok is elenyésző számban
köttettek más településről. Mára befogadóvá
váltunk, sokan költöznek be a szomszéd településekről, sőt városokból is.

– A korábbi évszázadokban háromszor volt
tűzvész, a meggyérült lakosságot szlovákok
betelepítésével növelték, hozták egyensúlyba. Így azután volt magyar vég és „tót” vég, ez
megmaradt, de a lakosság integrálódott. Közel négyezren élnek itt, szerencsére ma már
nem fogy, inkább nő a lakosok száma. Mezővárosias hangulatú, élhető kisváros szeretnénk lenni és maradni. Mintegy 250-300
a munkanélküliek száma, nagy részüket az
önkormányzat a sokrétű és nagy volumenű
közfoglalkoztatási programban tudja foglalkoztatni. A környező települések számára is
nyitottak vagyunk, tudjuk vállalni a közigazgatás, az államigazgatás, szociális igazgatás
terén a nagyobb terheket.
– Jelenleg is tart a csapadékelvezető rendszer és a záportározó építése, ami 300 milliós beruházás. Folyik másik négy településsel
közösen egy 3,2 milliárd forintos szennyvíztelep- építés és -hálózat rekonstrukció. A napokban kezdődik az Ajak és Kisvárda közötti
kerékpárút kialakítása közel 400 millió forint
értékben. Ez a hat kilométernyi út lehet a környék kerékpáros paradicsoma amellett, hogy
sokan járnak tőlünk dolgozni Kisvárdára.

Lakodalmas és hagyományőrző fesztivál Ajakon
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– Büszkék vagyunk a település eredetére,
hiszen Ajak közel 750 éves. Az 1250-1255 között épült római katolikus templom ma országos műemlékvédelem alatt álló református templom. A lakosok túlnyomó többsége
római katolikus, mintegy ezer görög-katolikus és néhány száz református él itt. A három felekezet évszázadok óta jól megfér egymás mellett.
– Az ajaki népviselet Európa-szerte híres,
különösen a leány- és asszonyviseletek. A népszokásaink közül a lakodalomra, az azt megelőző és követő szokásokra építettük a fesztiváljainkat. 2007-ben rendeztük meg először
az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivált, amely mára úgy „kinőtte
magát”, hogy a három-öt napra mintegy 50 ezren látogatnak hozzánk, és tizenkét országból
érkeznek a határon túl élő magyarok. Tavaly
elnyertük vele a „Legjobb európai testvér-települési találkozó” címet. Mióta ezt a rendezvényt tartjuk, elkezdtek kinőni a földből a panziók, vendégházak, egyre nagyobb ütemben
halad a falusi turizmus fejlődése.

Csákvár : hozzáférhetőbbek
a pályázatok
– Hatodszorra próbálkoztunk a várossá nyilvánítással. Nagyon szép, nyugodt környezetben lévő csendes kisváros vagyunk. Már a
római korban is létezett a település Floriana

néven, kötődve a virágokhoz. Világhírűek az
itt talált ásatási leletek. Később a Csák nemzetség kapta meg, így lett Csák vára, amelynek sajnos csak a várdombja maradt meg. II.
József uralkodása idején mezővárosi rangot
kapott Csákvár, majd ezt 1873 körül elvesztette a közigazgatási átszervezések miatt. Végül
is összességében negyedik alkalommal lettünk ismét város – sorolja Katonáné Venguszt
Beatrix polgármester. – A lakosságot minden
alkalommal lakossági fórumon tájékoztatta
az éppen regnáló polgármester a pályázásról.
Mind a lakosság, mind a képviselő-testület
támogatta a törekvést. Jóllehet minden alkalommal magunk mögött tudhattuk a TÖOSZ
támogatását is, és mint hallottuk, elég előkelő
helyen végeztünk a szakmai bírálatok szerint,
mégsem nyertünk. Ebben a választási ciklusban most először volt bírálat, és egyhangúlag
támogatták a várossá nyilvánításunkat.
– Önkormányzati társulási központ vagyunk 2012 decemberétől. Nemcsak a kötelezően előírt feltételeket tudjuk nyújtani az itt
lakóknak, hanem sokkal többet. Van kórházunk a fehérvári Szent György kórház fenntartásában, orvosi ügyeleti központ vagyunk,
emellett természetvédelmi központ is. 5200 a
lakosaink száma. Alig ötszáz hektár a belterület, s hatalmas, tizenkétezer hektárnyi külterületünk van, benne sok erdő, és nyaranta
sok nyaralótulajdonos is velünk él. A munkahely szempontjából a település méretéhez
képest nem állunk rosszul. A lakosság jelentős része Székesfehérvárra jár dolgozni, vagy
Mórra, Bicskére, kevesen Budapestre vagy Tatabányára. Csákváron a kórház a legnagyobb
munkáltató, ezt követi a Mezőgazdasági Zrt.,
többen élnek földművelésből, állattartásból, és
nagyobb munkáltatónak számít a Pro Vértes
Zrt. is. Az utóbbi a környező 22 önkormányzattal összefogva alapította a Vértesi Natúr-

A csákvári Esterházy-kastély
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park elnevezésű céget, melynek központja
nálunk van. A Natúrpark művelését végzi különleges technikával a Pro Vértes.
– A várossá nyilvánítás után elsődleges célunk a település belterületi arculatának szépítése. Utakat építenénk, a városközpontot fejlesztenénk. Pályázatokra kívánunk támaszkodni,
és ehhez hozzásegít a várossá válás, mert a település-arculati pályázatok jelentős részben a
városok számára elérhetőek. A közigazgatásban pedig számításaink szerint jövőre nyolc
fővel nőhet az önkormányzati létszám. Ezzel
a lehívható összeggel nemcsak a város, hanem
a környező, társult települések kiszolgálását
is jelentősen könnyíteni tudjuk.
– Ha Csákvárt jellemezni kívánom, sorolom a kórusokat, a lovakat, a fazekasságot,
és ez a jó fagylaltok hazája. Jelentős a lovaskultúránk a helyi állattartóknak köszönhetően. Nálunk a fiatalok a szüreti felvonuláson gyönyörű csikós ruhában ülik meg a
lovat, pattogtatják az ostort, bemutatják a
lovas és pásztorélet legszebb pillanatait és
ünnepi hagyományait. 700-ra tehető a szürke marha gulya létszáma, behajtásuk és kihajtásuk szintén élmény. Tartunk kocsihajtó
versenyeket, 15-20 fogat részvételével. Európában egyedülálló a nemrég felújított, lábakon álló lőportornyunk, amelyben egykor a
puskaport tárolták. A társasági adó felajánlási lehetőségnek köszönhetően gyönyörű,
a XXI. század minden igényének megfelelő
sportintézményünk lett.

Jánosháza: „ez egy másik liga”
– Tulajdonképpen egy „nekifutásunk” volt,
mert amikor első alkalommal beadtuk a várossá nyilvánítás iránti kérelmet, nem született döntés, most, az ismételt pályázatnál pedig elnyertük a megtisztelő címet
– tudtuk meg Keresztes Istvántól, Jánosháza
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Jánosháza, Szent Vendel kápolna

polgármesterétől. – Jánosházának nem egészen 3000 lakosa van, először sokan nem értették, miért fontos ez a lépés, pedig ha a sport
nyelvére akarom lefordítani, ez egy másik liga. Az 1752-es Jánosháza pecséten, amelynek
a címerét ma is használjuk, mezőváros szerepelt. Szerintünk most körültekintő döntés született. Jánosháza a 8-as és a 84-es út
kereszteződésénél fekszik, jó stratégiai helyen, Veszprém, Vas és Zala megye határán.
Itt helyben is jó adottságúak a munkalehetőségek, de Celldömölk, Sárvár és Körmend
ugyancsak munkát kínál, kimondhatom, csak
az nem dolgozik, aki nem akar. Most is egy
amerikai tulajdonú cég hatvan dolgozó felvételére hirdetett pályázatot.
– A városavatón, az ünnepi beszédemben is
elmondtam: míg nagyközségként néhány tízezer forintra pályázhattunk, most akár milliárdos támogatás is elérhető lesz Jánosháza

számára. Lényegesen jobbak lettek a lehetőségeink. A legfontosabb a családok számára
megfelelő jövedelem biztosítása a megélhetéshez, vagyis a munkahelyteremtés. Változtatni kell a település arculatán is. Szerencsés
helyzetben vagyunk, mert egykor országos
hírű vásározó piaci település volt Jánosháza, kaszinóval, hitelszövetkezettel, kávéházzal. Amíg itt meg nem állapították a gabonának, sertésnek, illetve marhának az árát, az
országban nem volt ár. Amikor a vásár a tanácsi rendszerben megszűnt, ezeket a területeket parkosították, bár ezen még lesz mit
változtatni, alakítani, szebbé tenni, virágosítani. Büszkék vagyunk a település középpontjában lévő Szent Vendel kápolnára, amelyet egykor a marhavész idején építettek az
itt lakók, fogadalmat téve a betegség elmúlása esetére.
– A közös önkormányzati hivatalt 12 település hozta létre Jánosháza központtal, közös fellépésre szövetkezve, megfelelő prioritásokat megállapítva, hogy ne csak Jánosháza,
hanem a térség is fejlődjön. Az augusztus
20-hoz kötődő, eddig falunapnak nevezett
rendezvényünk rendkívül színes, kulturális
esemény, amelyben a tizenöt civil szervezetünk, a helyi fiatalok tevékenyen részt vesznek. Van főzőverseny, helyi specialitásokból süteményverseny. Idén például répatorta
nyert, és lett Jánosháza tortája. Erre a mostani városi rendezvényre eljöttek a szlovákiai,
Pozsonytól negyven kilométerre lévő, szintén Jánosháza nevű testvértelepülésünk küldöttei is. Velük szívélyes, barátságos kapcsolat alakult ki. Ugyancsak ápoljuk a barátságot
a nemrég várossá nyilvánított településekkel.
Van közös rendezvényünk, negyedévenként
más-más helyszínen jövünk össze, és megvitatjuk gondjainkat, együtt keressük a lehetséges megoldásokat.

www.toosz.hu

Lébény: imázsváros vagyunk
– Ha úgy tetszik, harmadszor, ha úgy teszik, először pályáztuk meg a városi rangot
– mondta Kovács Gábor, Lébény polgármestere. – Előző próbálkozásainkra ugyanis nem
érkezett válasz, sem elutasítás, sem észrevételezés. Egyiket sem bírálták el, ezt közölték
velünk levélben.
– Lébény már volt város 1832-től. Akkor az
okirat leszögezte: „az említett Lébény község mostantól és az elkövetkezendő jövőben
mindenkor a mezővárosi elnevezésnek örvendjen”. Aláírás I. Ferenc, Ausztria császára, Magyarország apostoli királya. Ez tartott
1870-ig, akkor megvonták a mezővárosi jogállást a településtől. Aki a pályázatunkat segítette összeállítani, azt mondta, akár önmagában
a több mint 800 éves román kori templomunk
megléte is alkalmassá tehet bennünket erre.
„Imázs város” – ezt a kifejezést használta.
– A településünk iparosultsági foka is olyan
szintű, hogy alkalmassá tesz bennünket erre
a rangra. Az autópálya melletti ipari parkunk
ezt bizonyítja. Érdekes a településünk fekvése, míg az északi oldalon az ipari övezet a jellemző, a déli oldalon a Fertő–Hanság Nemzeti Park az alsó határ. Ez sem mindennapos
dolog. Amikor a szintén Győr-Moson-Sopron
megyei Beled várossá lett, egy újságírói kérdésre mondtam: kicsik között nagynak lenni
Lébény 800 éves román kori temploma
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jobb, mint nagyok között kicsinek. Az elmúlt
három évben olyan változások történtek, hogy
ezt újra kellett gondolnom. A kicsik esélyeinek a felmérése beláttatta velem: a pályázati
rendszer jobban kedvez a nagyobbnak, a városi jogállásúnak. Példa erre a kormányablak, később az egész ország területére kiterjesztendő al-ablakok létrehozásának terve, a
járási rendszer felállása.
– Háromezer lakosunk van. Nagyon sokan
fejezték ki örömüket, elismerésüket, mások
viszont értetlenek voltak: miért jó ez nekünk,
mit akarunk ezzel elérni? Úgy látom, a városi
rangú településeknél nagyobb lehetőség van
a közterületek, főleg az utak rendbetételére,
ezt szeretnénk kihasználni, valamint Lébény
közigazgatási súlyának növelésére törekszünk.
„Városhiányos” környék vagyunk, tőlünk bármelyik irányba is tekintünk, 25 kilométerre van csak város. A Győr–Mosonmagyaróvár–Csorna háromszögben lévő települések
számára mindenképpen javulás a mi várossá válásunk, mivel jelenleg ugyan még nem,
a későbbiekben számukra is tudunk szolgáltatásokat biztosítani.
– Ötödik éve részesei vagyunk a több mint
3000 kilométeres Szent Jakab zarándokútnak,
a Szent Jakab ereklyét őrző templomunk révén.
Már Spanyolországból, Santiago de Compostellából is érkezett üdvözlet hozzánk az ottani püspök személyes küldötte révén. Ez Magyarországnak is nagy esemény volt.

Onga: a görhések városa
– Onga még nem volt város, a nagyközségi
címét is elvették az ötvenes években egy területi átszervezés során. 2008-ban lettünk
ismét nagyközség, éppen azért, mert a városi pályázat benyújtásánál előírás volt, hogy
a település nagyközség legyen, annak pedig
minden követelményben megfeleltünk – kö-
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zölte Madzin Tibor, Onga polgármestere. –
Ötször pályáztuk meg a városi címet, amíg
végül elértük.
– A szocialista kormányzat alatt a település
nem állt közel a „húsosfazékhoz”, ezért nem
sikerülhetett a várossá válás. Miskolc közelében vagyunk, alig hét kilométerre. Ötezer
lakosunk van. A várossá válás követelményeiből nem hiányzott semmi, a megyében tíz
olyan kisváros van, amelyik lélekszámban is
kisebb, mint a miénk, és sok egyébben is túlhaladtuk őket. Éppen ezért éreztük fontosnak
a várossá válást, mert ez bizonyos szintű elismerése a fejlettségnek, amely sokéves munka gyümölcse. 1994-től vagyok polgármester,
akkor az egyik legfiatalabb voltam az országban ebben a tisztségben.
Szeretnénk elérni a megnőtt lehetőségeket kihasználva, hogy a megyei jogú város
tőszomszédságában európai szintű kertváros legyünk. Akár az osztrák kisvárosoknál,
szinte minden szolgáltatás elérhető legyen.
Ha a közszolgáltatásokon túl, a banki szolgáltatáson kívül a sportcsarnoktól a kultúráig minden helyben megtalálható, ezzel ilyen
szintre kerül Onga.
– A következő fejlesztési lépésünk a nagy
iskolánkhoz olyan méretű tornaterem építése lenne – a mindennapos testnevelés érdekében –, amely később egy közösségi rész
hozzáépítésével a városi sportcsarnok funkcióját is betöltené. A 60-as évek elején épült
kultúrházunk az akkori, kétezer főt meghaladó népesség számára megfelelő volt, de a

település már régen kinőtte. Szükségszerű a
kultúrház bővítése, az utcák, járdák állapotán is van mit javítani, pedig ami az erőnkből telik, azt ráfordítjuk. A lakosság örömmel
fogadta a várossá nyilvánítást, hisz tudták,
régóta pályázunk a címre. Szociális szolgáltatás terén 17 településből álló társulás központja vagyunk, ezen a területen térségi a jelentőségünk.
– Településünk neve egy Árpád-kori vitéz nevéből formálódott. Első írásos említése 1252-es, a Váradi Regestrumban. Bár Onga többször elpusztult a tatár- és törökdúlás,
a különféle háborúk során, de büszkék vagyunk arra, hogy mindig talpra tudott állni,
és újra fejlődni. Megvolt a lakosságmegtartó
ereje, és napjainkban is egyre inkább fejlődik,
mutatva az élni akarását. Ugyancsak büszkék
vagyunk Görgey Artúrra, aki az 1848–49-es
szabadságharc idején itt verte meg az orosz
csapatokat. Róla neveztük el az általános iskolánkat, a művelődési házat pedig Csokonai
Vitéz Mihályról, aki többször megfordult itt
a barátjánál, több levelét is keltezte innen és
verseket írt az egyik földbirtokos család lányához, Darvas Annához.
– Érdekesség, hogy a települések itt a környéken egymásnak gúnyneveket adtak. Az ongaiak lettek a görhések, mivel a nagy szegénység miatt gyakran fogyasztották ezt a
kukoricalisztből készült étket. Felelevenítve
ezt a régi szokást az ongai kulturális napok
alkalmával szoktunk görhéből készült ételeket, süteményeket készíteni.

A felújított általános iskola és tornacsarnok látványterve

www.toosz.hu

A sokoldalúság egy önkormányzat mindennapjaiban elengedhetetlen. Minél összetettebb a feladat, minél nehezebbek a
munkavégzés körülményei, úgy nônek a munkaeszköz minôségével és megbízhatóságával szemben támasztott követelmények. Mi a legnehezebb feladatokra is tudjuk megoldást. Válassza
a minôség, a megbízhatóság és az értékállóság szinonimáját!

Önkormányzatok napja

Kettészelt ünnep
Huszonhárom esztendő telt el az első szabad
önkormányzati választások első fordulójának napja, 1990. szeptember 30-a óta. Ezen
a napon lépett hatályba a helyi önkormányzatokról szóló törvény, amely révén a korábbi tanácsokat felváltották a települési önkormányzatok. A politikai rendszerváltozás ezzel
a választással vált teljessé. Akkor mindenki,
aki a helyi ügyek iránt érdeklődött, vagy a helyi közigazgatásban dolgozott reményekkel és
bizakodással volt tele. A rendszerváltók elhatározott szándéka volt a helyi demokrácia terepének megteremtése, a demokrácia kiteljesítése és a decentralizáció növelése. Az akkori
politikai kompromisszum viszont a törvényi
szabályozásba már elvetette a belső konfliktusok magvait.

Összeállította: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította szeptember 30-át A Helyi Önkormányzatok Napjává, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották
az első szabad helyhatósági választásokat Magyarországon. Minden évben
ünnepségekkel emlékeznek meg a magyar önkormányzatiság születéséről,
az első években a központi és a helyi hatalom együtt ünnepelt, de most már
évek óta külön teszik. Az idén a kormány rendezvényét Veszprémben tartották szeptember 30-án, a négy önkormányzati szövetség pedig Gödöllőn ünnepelt október 1-jén.
Minden tisztázatlanságot és bizonytalanságot félresöpört a helyi közügyek helyben
történő megoldásának a vágya. Hihetetlen
energiák szabadultak fel elsődlegesen a községek tekintetében. A hajdan volt társközségek megélhették az önállóság élményét.

A négy szövetség együtt ünnepelt Gödöllőn
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A politikai változtatások többnyire nem
a pénzügyi racionalitások mentén születnek. Így volt ez huszonhárom esztendővel ezelőtt is. Rövid időre eljött a kistelepülések, az
új önkormányzatok számára az aranykor. A
szabadság szabad pénzügyi forrásokkal járt
együtt az első években.
Viszonylag hamar kiderült, hogy a magyar
önkormányzati rendszer belső ellentmondásokkal terhes, vagyis a szétaprózódott önkormányzatok sokasága egységesen részesült a
hatáskörök széles köréből, függetlenül attól, hogy képesek voltak-e ellátni ésszerűen
és célszerűen, valamint megfelelő minőségben a rájuk rótt feladatokat. Az önkormányzati törvény ellentmondásossága már az első
ciklusban ismertté vált és várható volt a korrekció. A kétharmados törvény érdemi megváltoztatásához viszont nem volt meg két évtizeden keresztül a politikai támogatottság
egészen 2010-ig.
Ebben a húsz esztendőben a változtatásra
vonatkozó tervek és koncepciók sokasága készült a kormányok elhatározásából és a szakmai műhelyekben. Amikor tízéves lett az önkormányzati rendszer, akkor az Országgyűlés

Önkormányzatok napja
határozatával – az országos önkormányzati
szövetségek kezdeményezésére – az első szabad önkormányzati választások napját, a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította.
Ezen a tizenhárom esztendővel ezelőtti napon
együtt ünnepelt a hét országos önkormányzati szövetség, a belügyminiszter, a kormányzat jeles képviselői és több száz polgármester,
jegyző, önkormányzati vezető részvételével.
Ez az ünnepnap egyben a párbeszéd napja is
volt, akkor.
Az elmúlt bő évtizedben sokszor és sokféleképpen zajlottak az ünnepi napok. Az
önkormányzatokért felelős miniszterek és
munkatársaik egyeztettek az önkormányzati érdekeket megjelenítő szövetségekkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az
ünnepi nap programját. Így az ünnepnek helyet adott többek között a budapesti kongres�szusi központ, a marcali sportcsarnok, vagy a
parlament előtti Kossuth Lajos tér egyaránt.
Az ünnepi program lehetővé tette az aktuális önkormányzati ügyek fókuszba állítását, a
nyílt párbeszédet a kormányzat és az önkormányzatok képviselői között.
A jelenlegi kormányzati ciklusban gyökeres változás történt a Helyi Önkormányzatok
Napja megünneplésében. A párbeszéd formálissá vált, és a nyílt viták lehetősége, fóruma
is jelentősen korlátozódott. Ezt a megállapítást támasztja alá az Európa Tanács Helyi
és regionális önkormányzatok kongresszusa Monitoring Bizottságának „A helyi és regionális helyzete Magyarországon” című jelentése, amelyben a Kongresszus javasolja: a
Miniszteri Bizottság kérje fel a magyar hatóságokat, hogy: „konzultáljanak a helyi önkormányzatokkal és a nemzeti szövetségekkel,
határozzák meg a konzultációs partnereket,
hogy megfelelő és hatékony konzultáció valósuljon meg ésszerű határidőkkel minden

témában, amely a helyi önkormányzatok érdekét érinti”.
Örvendetes, hogy az elmúlt néhány év gyakorlatával szakítva a Belügyminisztérium
kezdeményezésünkre változtatott a Helyi
Önkormányzatok Napi megemlékezés helyszínén és tartalmán egyaránt. Így 2013. szeptember 30-án Veszprémben került sor a BM
hivatalos ünnepségére, amelyen részt vett és
felszólalt házigazdaként Porga Gyula polgármester, Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, Tállai András a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára, Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke. A minisztériumi változtatás ellenére még nem sikerült visszatérnünk
a 2000-ben kialakított gyakorlathoz, amelynek lényege, hogy az önkormányzatokért felelős kormányzat és az országos önkormányzati
szövetségek egyeztetése alapján szerveződik
az ünnepség az önkormányzatok széles köre
számára. Idén egy fontos lépést megtett a minisztérium, de a teljes siker még elmaradt.
A veszprémi ünnepségen vette át Schmidt
Jenő, a TÖOSZ elnöke Pintér Sándor belügyminiszter által a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége részére adományozott
Helyi Önkormányzatokért Díjat.
A magyar önkormányzati rendszer átalakulása nem csupán a kormányzat és az Országgyűlés felelőssége, hanem elengedhetetlen, hogy ebben a folyamatban az érintett
önkormányzatok és azok képviselői is részt
vegyenek. Ennek a párbeszédnek a szervezett
módját szükséges úgy kialakítani, hogy egyrészt segítse a döntéshozatal hatékonyságát,
másrészt javítsa az önkormányzás minőségét és fenntarthatóságát egyaránt.
A párbeszéd mindig legalább kétoldalú. Fontos, hogy a tárgyaló felek ugyanazt a „nyelvet”
beszéljék, és higgyenek a partnerség fontosságában. Ugyanakkor az egy oldalon álló felek-
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nek legalább ugyanolyan fontos, hogy köztük
is megfelelő együttműködés, párbeszéd jöjjön
létre, mert csak így lesznek képesek a másik
oldal, vagyis a kormányzat szereplőivel értelmes és meggyőző párbeszédet folytatni.
Az elmúlt huszonhárom esztendőben többször és többféle formában tettek kísérletet
az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetei a jelenleginél szorosabb, intézményesített
együttműködésére. Az eddigi próbálkozások
nem jártak sikerrel. Most új helyzetben vagyunk, és új helyzet előtt állunk. Új helyzetben vagyunk, mert a korábbi időszakokhoz
képest erőteljesebben és egységesebben kellene megjelenítenünk a közös önkormányzati érdekeket. Sajnos az elmúlt három és
fél esztendőben e tekintetben nem jártunk
kellő sikerrel. A gyenge képviselet egyik oka
a látszólag erős képviseletből fakad, ugyanis
a jelenlegi Országgyűlésben minden korábbi ciklushoz képest magasabb számban vannak jelen polgármesterek, önkormányzati vezetők. Ez a közvetlen jelenlét azonban nem
jelentett valódi önkormányzati képviseletet,
ugyanis a parlamenti képviselő polgármes-

A z ünnepség résztvevői
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Gémesi György ésa MÖSZ kitüntetettjei

Schmidt Jenő átadja a díjat Pap Tibornak és Sabján Katalinnak

terek többnyire a saját településük érdekében és nem az önkormányzati szféra egésze
érdekében jártak el. Az összetételből és a politikai súlyból adódóan elsődlegesen a fővárosi kerületek, a megyei jogú városok érdeke
érvényesült, míg a települések többségének
szempontjai háttérbe kerültek. Gondoljunk
csak az önkormányzati hivatali létszám átírására, vagy a második körös adósságrendezésre vonatkozó törekvésekre.
A tanulságok alapján mindenképpen támogatandó, hogy a 2014-es önkormányzati
választásokat követően ne lehessen önkormányzati vezető tisztségviselő egyben or-

szággyűlési képviselő is. A kettős képviselet
megszűnése egyben új helyzetet teremt az
önkormányzati érdekek megjelenítésében.
A kormányzat ezután már nem hivatkozhat
az országgyűlési képviselő polgármesterekkel folytatott egyeztetésre, vagyis a törvényhozáson kívül kell szervezetten lefolytatni a
párbeszédet. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükség lesz az önkormányzati érdekszövetségek jelenleginél szorosabb együttműködésére.
Mindezt felismerve négy országos önkormányzati szövetség: a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnökségének
határozata alapján Köllner ferenc-emlékdíj kitüntetésben részesült:
Pap Tibor Dévaványa város nyugalmazott polgármestere, a TÖOSZ Felügyelő
Bizottságának volt elnöke sikeres városvezetői tevékenysége, a TÖOSZ szerepének, súlyának és rangjának erősítése, valamint az önkormányzatiság érdekében a
szövetség alapítása óta végzett következetes tevékenysége elismeréseként.
Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára a szövetség munkaszervezetében az önkormányzatiság, a magyar önkormányzatok nemzetközi együttműködésének erősítése érdekében folyamatosan és sikeresen végzett tevékenysége elismeréseként.
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Szövetsége (KÖSZ), a Magyar Faluszövetség
(MFSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) vezetői és
képviselői 2013. október 1-jén, Gödöllőn megszervezték a Helyi Önkormányzatok Napja
ünnepségét. A rendezvényen a négy szövetségelnöke mondta el véleményét az önkormányzás jelenlegi állapotáról, az önkormányzatok helyzetéről, majd közös nyilatkozatot
írtak aláá az országos önkormányzati szövetségek együttműködéséről. Az ünnepség végén díjakat adtak át.
A TÖOSZ legmagasabb kitüntetését, a Köllner Ferenc-emlékdíjat Schmidt Jenő, a szövetség elnöke adta át Pap Tibornak, Dévaványa
nyugalmazott polgármesterének, a Felügyelő
Bizottság volt elnökének és Sabján Katalinnak,
a szövetség nemzetközi titkárának.
A MÖSZ elismeréseit Gémesi György elnök
adta át. Polgármesteri Ezüst Lánc díjban részesült Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogú
város polgármestere, az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést ketten kapták: Mondok József,
Izsák város vezetője és Kazinczi István, Tiszatenyő község polgármestere.
A kettévált ünnep véget ért, következnek
a hétköznapok és a választások

Önkormányzatok napja

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉGEK

KÖZÖS NYILATKOZATA

az országos önkormányzati szövetségek együttműködéséről
Az állam szerepének megváltozása és az önkormányzati rendszer átszervezése jelentősen érinti a helyi közszolgáltatások működésének biztonságát. Ez kiemelten fontossá
teszi, hogy az önkormányzati érdekeket megjelenítő országos szövetségek együttműködése megerősödjön, és erőik egyesítése a szövetségek típusától és tagságuk ös�szetételétől függetlenül szervezetileg is megtörténjen. Csak a közös önkormányzati
alapértékek mentén lehet hatékony az önkormányzati érdekképviselet, amely biztosítani tudja a magyar önkormányzati hagyományok és az európai alapelvek védelmét, az elért eredmények gyarapítását.
Mindezek felismerése alapján Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség (MFSZ),
dr. Wekler Ferenc, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége (KÖSZ), dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ)
és Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke a Helyi Önkormányzatok Napja tiszteletére rendezett konferencián kinyilvánítják
azt a szándékukat, hogy megkezdik szorosabb együttműködésük szervezeti kereteinek kidolgozását.
Az MFSZ, a KÖSZ, a MÖSZ és a TÖOSZ kéri tagönkormányzataik vezetőit, hogy
javaslataikkal, véleményükkel segítsék az együttműködési folyamatot, az önkormányzati érdekek képviseletének, érvényesítésének erősítése céljából.
Az együttműködő felek abban bíznak, hogy együttműködésük szervezeti kereteinek formájáról és módjáról 2014. első félévében vezető testületeik dönthetnek.
Céljuk, hogy a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően településeik
közösségének érdekvédelmét együttes erővel biztosítsák.
Gödöllő, 2013. október 1.
Dr. Gémesi György
elnök, MÖSZ

Schmidt Jenő
elnök, TÖOSZ

Szabó Gellért
elnök, MFSZ

Dr. Wekler Ferenc
elnök, KÖSZ

Első önkormányzati közéleti hírportál

www.onkornet.hu
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TÖOSZ-elnökségi

Jubileumra készül a TÖOSZ
Szeptember 10-én tartotta első őszi ülését a TÖOSZ elnöksége, melyre meghívták Domokos Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét. Az ÁSZ-elnök az önkormányzati ellenőrzések tapasztalatairól tartott előadást Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban címmel.
Domokos László elmondta, hogy az önkormányzati ellenőrzések öt nagy területre összpontosítanak. Az első az önkormányzatok pénzügyi szempontú vizsgálata, amely új kihívást
jelent a számvevőszék számára a feladatstruktúra, illetve az adósságkonszolidáció teremtette
új helyzetben. Domokos László kiemelte, hogy
az ÁSZ elsősorban a konszolidáció utáni állapot fenntarthatóságát vizsgálja.
Másik nagy terület az önkormányzati vagyon ellenőrzése, melynek kapcsán jelenleg a
kerületek vizsgálata zajlik, ezt követik majd
a megyei jogú városok. A harmadik terület a
belső kontrollok ellenőrzése, amelynek során
az ÁSZ gazdálkodási- átláthatósági elemzéseivel az elszámoltathatóságot biztosító szabályozási környezetet vizsgálja. Domokos László hangsúlyozta, hogy ez a kérdés különösen
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fontos, hiszen hazánk kormányai vállalást tettek az európai szintű belső kontrollrendszer
kialakítására és alkalmazására. Jelenleg 38
ellenőrzés fejeződött be, és további 80 újabb
önkormányzat ellenőrzése van tervbe véve –
egészen az év végéig.
A számvevőszék elnöke beszélt a korrupció
és integritás kérdéseiről is. Kiemelte, hogy az
integritás követelményeinek megfelelő szervezeti működés elterjesztését, a korrupció elleni
fellépést és a közigazgatási kultúra fejlesztését az ÁSZ önmagára nézve is stratégiai jelentőségű célként fogalmazta meg, és ezt várja
el az önkormányzati ellenőrzések során is. A
következő ellenőrzési terület az önkormányzati tulajdonú társaságok vizsgálata, valamint
egy újszerűnek tekinthető elem: elkezdődtek
a kisebbségi önkormányzatok számvevőszéki
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ellenőrzései is – mondta Domokos László.
Kiemelte azokat a vizsgálatok során felmerülő gondokat, szabálytalanságokat, amelyek
a települési és a kisebbségi önkormányzatok
együttműködése során adódnak. Ezek a vizsgálatok – hatékonysági és takarékossági szempontok alapján – a települési önkormányzati
ellenőrzésekkel egy időben zajlanak.
Az ülés következő napirendi pontjaként
Schmidt Jenő elnök beszámolója következett
az elmúlt időszak önkormányzatokat, valamint a szövetséget érintő kérdéseiről. A beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően a digitális átállással kapcsolatos
feladatokban való közreműködésről esett szó,
melynek kapcsán az elnökség tudomásul vette
a TÖOSZ közreműködéséről szóló tájékoztatást és az NMHH-val kötött együttműködési
megállapodást, egyúttal felkérte a szövetség
elnökét és főtitkárát, hogy a program lezárását követően, a december 17-i elnökségi ülésen tájékoztassa a testületet.
Az elnökség megtárgyalta a TÖOSZ 2013.
I. félévi költségvetési gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadta.
A napirendi pontot előterjesztő Pap Tibor, a
TÖOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke bejelentette lemondását, nyugdíjba vonulása
okán. Az elnökség a települési önkormányzás, az önkormányzati érdekek képviseletében végzett következetes és eredményes munkájáért elismerését és köszönetét fejezte ki

TÖOSZ-elnökségi
a leköszönő FEB-elnöknek, Dévaványa város volt polgármesterének. Az elnökség jóváhagyása mellett Schmidt Jenő javaslatára
a Felügyelő Bizottság a FEB elnökének küldöttgyűlési megválasztásáig Bratu Lászlót,
Encs város polgármesterétkérte fel a feladatok ellátására.
Az elnökség megtárgyalta A TÖOSZ 25 éves
jubileumának előkészítése című előterjesztést,
és döntött arról, hogy a jubileumi küldöttgyűlés – a tervek szerint – 2014 júniusában lesz,
a parlament felsőházi termében.
Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára a „A Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” elnevezésű, a norvég önkormányzati szövetséggel közösen működő
projekt állásáról tartott beszámolót, melyet
az elnökség egyhangúlag elfogadott.
Az elnökség döntött a Köllner Ferenc-emlékdíj 2013. évi adományázásáról, amelyet
idén – egyhangú döntés alapján – Pap Tibor,
Dévaványa volt polgármestere, a TÖOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke, illetve Sabján
Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkár kapott.
(A díjak átadásáról az Önkormányzatok napja rovatunkban olvashatnak). Ezt követően
Peszt Attila, Udvari polgármestere, a szövetség Tolna megyei tagozatvezetője röviden beszámolt az Innovatív Önkormányzatok Klubja településén tartott üléséről. (Az Udvariban
tartott eseményről készült beszámoló az Innovatív Klub rovatban található).
Az elnökségi ülés végén Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára tartott tájékoztatást a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2013.
október 8–9-i konferenciájáról és döntőjéről, melyet Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes nyit meg, majd ismertette a Helyi
Önkormányzatok Napja rendezvény részleteit.
(Az eseményről készült képes beszámolónk az
Önkormányzatok napja rovatban található.)

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 munkától 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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Számvevőszéki fókuszban a
A települések eladósodottsága már az egész önkormányzati rendszer működését veszélyeztette. A konszolidációra tehát szükség volt, ugyanakkor az eladósodást kiváltó okok közül több továbbra is fennáll – hívta fel a figyelmet
lapunknak adott interjújában Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Az ÁSZ úgynevezett témacsoportos
ellenőrzések keretében értékeli a kockázatelemzéssel kiválasztott önkormányzatok pénzügyi és vagyoni helyzetét,
illetve a belső kontrollrendszerek működését.

Domokos László
1965-ben született Békéscsabán;
1988-ban okleveles közgazda, 1991-ben
szakközgazdász diplomát szerzett;
1990-1994 között Békéscsaba Megyei Jogú
Város alpolgármestere;
1998-2002 és 2006-2010 között a Békés
Megyei Önkormányzat elnöke;
1998-2010 között országgyűlési képviselő;
2010-től az Állami Számvevőszék elnöke;
2011-től a Költségvetési Tanács tagja.
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– Lezárult az önkormányzatok adósságának
konszolidációja. Az Állami Számvevőszék
több fórumon is hangsúlyozta, hogy szükség
volt a beavatkozásra. Ilyen értelemben akkor
fellélegezhetnek a települések?
– A számvevőszéki ellenőrzések valóban
megerősítették, hogy szükség volt a beavatkozásra, hiszen a pénzügyi nehézségek, az eladósodottság már az egész önkormányzati rendszer működését veszélyeztette. Az adósság
átvállalása ugyanakkor olyan volt, mint a mentőorvos beavatkozása, ami a beteget még nem
gyógyítja meg, de életet menthet. Az adósságkonszolidáció az önkormányzatok pénzügyi
egyensúlyi helyzetére egyértelműen kedvező
hatást gyakorolt, azonban az adósságátvállalás
a problémák egy fontos részének tüneti kezelése volt, a kiváltó okokat nem szüntette meg.
A pénzügyi egyensúly hosszú távú fenntartása, a likviditás folyamatos biztosítása,
és mindezek által a megfelelő színvonalú,
gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás továbbra is ad feladatokat az önkormányzati alrendszerben. A 2011-2012. évi ellenőrzéseink során feltárt kockázatok közül
több továbbra is fennáll. Természetesen a feladatellátás átalakítása, illetve az adósságállomány csökkenése javította a helyzetet, az
égető problémákat megszüntette, ugyanakkor nagyon lényeges az adósságállomány újratermelődésének megakadályozása.
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Továbbra is pénzügyi kockázatot jelent a
gyenge működési jövedelemtermelő képesség, a bevételek és kiadások egyensúlyának
hiánya, a pénzügyi lehetőségeket meghaladó mértékű önként vállalt feladatok, az uniós pénzből megvalósult beruházások fenntartása, a pénzintézetekkel szemben fennálló
megmaradt kötelezettségek kifizethetősége, valamint a lejárt szállítói tartozások növekedése.
– Ezeknek a tapasztalatoknak az ismeretében mire fókuszálnak az önkormányzatokat
érintő számvevőszéki ellenőrzések?
– Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy az
egyensúly megteremtése nemcsak az állam,
hanem az egyes önkormányzatok felelőssége
is. Ezért az ellenőrzések során olyan javaslatokat fogalmazunk meg, amelyek megvalósításával az önkormányzatok pénzügyi helyzete
hathatósan javulhat, és az adósságkonszolidációval együtt valós és tartós pénzügyi egyensúlyi helyzetet eredményezhet.
Ellenőrzési tapasztalataink egyértelműen
alátámasztják, hogy nem lehet felelősen értékelni a pénzügyi folyamatokat és egyensúlyi helyzetet a vagyongazdálkodás vizsgálata nélkül. Könnyen belátható, hogy nem
mindegy, ha a pénzügyi helyzet javulása a
vagyon felélésével, vagy épp a nyújtott közszolgáltatások rovására megy végbe, különös
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z önkormányzatok
tekintettel a kötelező feladatokra. Azt is figyelembe kell venni az értékelésnél, hogy az
adósság úgy nő-e meg, hogy annak van fedezete, vagy pedig úgy, hogy nincs. Ezért a
pénzügyi helyzet értékelésén túl az önkormányzatok vagyongazdálkodására is kiemelt
figyelmet fordítunk.
A pénzügyi folyamatok és a vagyoni helyzet
feltérképezése mellett 2012-ben megkezdődtek az önkormányzatok belső kontrollrendszereire irányuló ellenőrzések is. Ez a hármas
megközelítés, három témacsoport teszi teljessé az önkormányzatok ellenőrzését. A belső
kontrollrendszerek kapcsán le kell szögezni,
hogy megfelelően kiépített és működtetett
belső kontrollrendszerrel jelentősen csökkenthetők a korrupciós kockázatok, nélküle
azonban nem valósítható meg a közpénzek,
a közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása.
– Mit jelent ez a gyakorlatban? Mondana egy példát?
– Az egyik kisváros önkormányzatánál végzett ellenőrzésről szóló jelentés tartalmazza
az alábbi megállapítást: „az utalványok ellenjegyzője az utalványokat annak ellenére
ellenjegyezte, hogy azok nem tartalmazták
az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben előírt kötelezettségvállalás nyilvántartási számot”.
Első olvasásra azt gondolhatnánk, hogy
ezek a számvevők milyen szőrszálhasogatók, hogy még egy ilyen apróságot is képesek szóvá tenni, sőt leírni. Ha azonban a jelentést továbbolvassuk, akkor a következők

derülnek ki: azért nem volt nyilvántartási
szám, mert a kötelezettségvállalást nem vették nyilvántartásba; azért nem vették nyilvántartásba, mert nem történt előzetes írásbeli kötelezettségvállalás; a kifizetésre pedig
úgy került sor, hogy a szakmai teljesítésigazolás is elmaradt.
A konkrét esetben korrupció gyanúja nem
merült fel, mivel a kifizetés célja – egy sportverseny támogatása – beleillett az önkormányzati feladatellátásba, mégis meg kellett állapítanunk, hogy „a gazdálkodásban
kulcsszerepet betöltő kontrollok jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, gyenge működése miatt magas a hibák bekövetkezésének kockázata”.
Ráadásul az Állami Számvevőszék már korábban is végzett ennél az önkormányzatnál
ellenőrzést, és akkor is javasolta a szakmai
teljesítésigazolás és az utalvány ellenjegyzés
kulcskontrollok nem a jogszabályi rendelkezések szerinti működtetésének javítását,
a kötelezettségvállalások nyilvántartását, a
céljelleggel nyújtott támogatások írásbeli kötelezettségvállalását. E javaslatait azonban
az önkormányzat csak részben hasznosította,
ami a hibák ismétlődéséhez vezetett.
Jelentésünk diplomatikusan úgy fogalmaz, hogy „a nem megfelelően szabályozott
és működtetett belső kontrollok korrupciós
kockázatot is hordoznak”. Kevésbé finoman
megfogalmazva az ilyen rosszul szabályozott
működés a korrupció melegágya.
– Ebben a konkrét esetben az Állami Számvevőszék feltárt korrupciógyanús eseteket?
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– A kérdés ugyan első ránézésére logikus,
de mégsem adekvát, hiszen az Állami Számvevőszék nem nyomozóhatóság, azaz nincs
eszközünk arra, hogy konkrét eseteket vizsgáljunk ki, és a korrupciós bűncselekmények
után kutassunk. A magyar közjogi rendszerben vannak olyan intézmények, amelyeket ezzel a céllal hoztak létre az adófizető állampolgárok, de az ÁSZ nem ilyen. Természetesen,
ha a számvevő bűncselekmény gyanúját észleli, akkor meg kell tennie az ilyenkor szükséges bejelentést, és ehhez minden segítséget meg is kap magától a számvevőszéktől.
Az ÁSZ fő feladatát ugyanakkor a korrupció
elleni küzdelemben nem a feljelentésekben és
a jogi eljárások elindításában látom, hanem
a korrupciós veszélyek feltérképezésében és
a korrupció megelőzésében. Erre irányul az
Integritás elnevezésű felmérésünk is, amelyben önkormányzatok is nagy számban vesznek részt minden évben.
– Milyen eredményeket lehet várni az önkormányzatokat érintő számvevőszéki ellenőrzésektől?
– Nagyon fontos, hogy a 2011. július elsején
hatályba lépett új számvevőszéki törvény értelmében az ellenőrzések megállapításai alapján
az ellenőrzött szervezeteknek – jelen esetben
az önkormányzatoknak – intézkedési tervet
kell készíteniük, amelyet kötelesek megküldeni az Állami Számvevőszéknek. Ez azt jelenti,
hogy nincs következmények nélküli ellenőrzés. Az elkészített és számunkra megküldött
intézkedési terveket elbíráljuk, elfogadásuk
után pedig közzétesszük őket a Hírportálunkon (www.aszhirportal.hu), így a helyben élő
emberek nyomon követhetik, hogy a településükön milyen intézkedéseket vállaltak a polgármesterek, ezáltal pedig hogyan hasznosulnak az ellenőrzéseink.

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

17

Interjú

Az adósságkonszolidáció politikai kérdés
Schmidt Jenővel, a TÖOSZ elnökével Kolin Péter készített interjút.
megtakarítást eredményezett, a tőkekötelezettség törlesztése pedig a nagyoknál is jelentősen átalakult. Az átvállalás mértéke összesen
mintegy 700 milliárd forint, ami ottmaradt,
az mind beruházási jellegű hitel. Az érintett
ötezer fő feletti 283 településnél fennmaradó
450-500 milliárd forintnyi hitelállomány véleményem szerint a következő 15 évben abszolút kezelhető.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg a települési önkormányzatok 41 százalékáról (1313
település), amelyek – adósság hiányában –
nem lettek részei a rendezési folyamatnak.
Külön figyelmet érdemel az a 22 település –
zömében kisváros –, amelynek a lakossága
ötezer feletti, és mégsem szorult rá az állami beavatkozásra. Nem maradhat megfelelő
kompenzáció nélkül az említett kör sem. A
belügyminiszteri felkérésre küldött javaslatokból még csak nagyon kevés valósult meg,
miközben a gazdasági racionalitás mellett feltétlenül szükséges lenne érvényesíteni a jogos
erkölcsi szempontokat is.
– Az Állami Számvevőszék elnökével készült
interjúban megkérdeztük Domokos Lászlótól,
hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációja után fellélegezhetnek-e a települések? Ön
mit gondol? Fellélegezhetnek?
– A válasz egyértelműen igen. Fellélegezhetnek azok a települések, amelyek hitelt vettek
fel, hiszen az adósságállományuk jelentősen
lecsökkent. A nagyobb települések esetében
negyven-hetven százalékkal, az ötezer fő alatti – 1581 – kisebb településeknél pedig teljesen
eltörlődött. Ami jelentős kamat- és költség-
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– Mindezek ellenére alapvetően jó döntésnek tartja az adósság átvállalását?
– Igen, mivel ilyen módon nagymértékben lecsökkent az önkormányzati szektor
kiszolgáltatottsága. A kormányzat az adósságkonszolidációval jó döntést hozott, igaz,
hogy a pénzt egyik zsebéből tette át a másikba. Ezt a lépést mindenképp meg kellett
tenni, hiszen az elmúlt 12 évben a kormányzatok a problémát módszeresen letolták egy
szinttel lejjebb, ami azt jelenti, hogy az államháztartás nem tudott hitelt felvenni, IMF-hi-
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telre voltunk szorulva. Ebben a helyzetben
ugyanúgy el kellett látni a szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb feladatokat, aminek
az lett az eredménye, hogy az önkormányzatok többsége eladósodott.
– Korábban egy gazdasági napilapnak
a második körös adósságátvállalásról azt
nyilatkozta, hogy ha az önkormányzatok újra segítségben részesülnek, akkor az adósságkonszolidáció előtti állapot konzerválódhat.
Ezt hogy’ értette?
– Úgy, hogy nincs szükség második körös
adósság átvállalásra, mégpedig azért nem,
mert azt nem indokolja semmiféle gazdasági racionalitás. Ez politikai kérdés. A politika eldöntheti, hogy ezt megcsinálja, vagy
sem, de igazából az állam egyik zsebből teszi
át a hitelt a másikba, hiszen az államháztartási hiányba beleszámít az önkormányzatok
adóssága is. Ha erre sor kerül, akkor annyi
történik, hogy ezt a 450-500 milliárd forintot a teljes magyar lakosság fogja fizetni az
adóssággal érintett településen élő lakosok,
illetve cégek helyett. Azok a hírek, amelyek
szerint a következő időszak uniós pályázatainak önerejére kell a pénz, véleményem szerint
nem indokolhatja a második körös konszolidáció szükségességét. 2014-ben még körülbelül 500 milliárd forintnyi beruházás volumen
fog megvalósulni, annak az önkormányzati önrésze mindössze 15-25 milliárd forint,
ami a nehéz finanszírozási körülmények között is előteremthető. A beruházások jelentős részét a nagyok fogják végezni, ott pedig
van saját adóbevétel.

Interjú
– Mitől termelődhet újra az adósságállomány?
– Egy másik irány lehet: teljesen nullára leírni az adósságot. Akkor onnantól az önkormányzatoknak teljesen tiszta lappal lehet indulni a feladatfinanszírozásban. Erre azt kell
mondanom, hogy ezzel szemben meg fog nőni majd a hitelek, főleg a beruházási hitelek
iránti igény annál a mintegy 300 településnél,
amiről beszélünk, mert rengeteg olyan pályázati lehetőség van, ami beruházásokat generál. Viszont van nagyon sok olyan feladat is,
amihez nincsen pályázat: például utak, járdák, közterület-fejlesztések, bekötőutak építése, vagy bármi egyéb, amihez pénz kellene.
Itt egyben lehet bízni, hogy a kormányzat azt
fogja mondani a felterjesztési igénynél, hogy
nem engedi az adott településnek a hosszú lejáratú adósság vállalását.
A feladatfinanszírozási rendszerről az a véleményem, hogy egyszer kell rendesen megcsinálni és beállítani. A gond az, hogy amikor egyszer rendesen beállítják a rendszert,
utána azt felboríthatják a napi politikai döntések. Ezért örülök annak, hogy 2014-től nem
lesz polgármester a parlamentben. Bizonyos
értelemben hiányozni fognak ugyan a polgármesterek a törvényhozásból, mert mégiscsak a realitások talaján állnak, viszont majdnem mindegyikük a maga útját járta, illetve
a saját települése érdekét tartotta elsődlegesen
szem előtt. Látszik a második körös adósságkonszolidáció felvetésén is, hogy ez nem gazdasági, hanem abszolút politikai kérdés, és ezt
a nagyok akarják „kitaposni” megint önmaguk
javára. Bízzunk benne, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ellenáll ennek a nyomásnak.
– Önnek mint polgármesternek milyenek a
tapasztalatai a feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban?

– Azt az időszakot éljük, amikor egy rendszert bevezetünk, és elkezdjük utána folyamatosan nézni, monitoringozni és finomhangolni. A tapasztalat az, hogy a szándék
alapvetően jó, elsősorban azért, mert végre tisztába kell kerülni azzal, hogy mi men�nyibe kerül. A jelenlegi pénzforgalmi szemlélettel és azzal, hogy a számlákat el tudták
rakni a fiókba, korábban lehetett játszani az
államháztartáson belül időlegesen. A feladatfinanszírozás egy abszolút közelítő megoldás,
be lehet lőni azt, hogy egy gyermek oktatása,
vagy egy óvodás ellátása, egy étkezés előállítása mennyibe kerül. Persze ehhez jó könyvelési rendszer is kell, ezért szorgalmazom
most is, hogy át kell térni a pénzforgalmiról
az eredményszemléletre, hogy tisztán lehessen látni, és össze lehessen hasonlítani az ország egyes területeit, településeit.
– Az új rendszer megoldotta az önkormányzatok finanszírozási gondjait?
– A feladatfinanszírozás most körülbelül 80
százalékban oldja meg a települések problémáit. Van néhány olyan dolog, ami kimaradt
belőle, illetve feszültségekkel terhes. Elsőként
az étkezést említeném, ami minden településen probléma, ugyanis azt kevesen tudják,
hogy az 50 és 100 százalékos támogatás azok
után jár csak, akiket az állam a jogi szabályozáson keresztül annak nyilvánít, hogy ingyen,
illetve kedvezményesen étkezhetnek. Az ös�szes többi gyerek után a rezsiköltség ott marad
az önkormányzatoknál. A nagy intézményfenntartó önkormányzat, amelynek sok középiskolája, szociális intézménye van, annak
az étkezés finanszírozása bizony megerőltető.
Ne felejtsük el, hogy csak általános iskolába
760 ezer gyerek jár, és nem mindenki ingyen
étkezik, és ekkor az óvodásokról, a középiskolásokról nem is beszéltünk. A másik leg-
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égetőbb kérdés a szociális ellátás. Ezen a területen nem történtek érdemi változások, a
„normatívák” nem változtak, a feladat finanszírozása nincs jól megoldva. A harmadik
a háziorvosok és a központi orvosi ügyelet
kérdésköre. Itt megint azt kell látni, hogy 50
ezer fős populáció alatt egy háziorvosi ügyelet veszteséges, és ennek a kötelező feladatellátása azért mégiscsak az önkormányzatoknál marad. Negyedikként az önkormányzati
hivatali létszámokat említhetném. Itt is van
némi disszonancia, hiszen a települések 70-80
százalékánál jól be van állítva a létszám, de
vannak speciális helyzetek, és ezeket a jogszabály nem kezeli. Például üdülőövezetben
lévő községi önkormányzat 1800 állandó lakossal, ahol az év felében a lakosságszám felduzzad akár ötvenezerre, s azt is a hivatal hat
emberének kellene megfelelően kiszolgálnia.
Ezeket a speciális helyzeteket egyedileg kellene kezelni. Aztán: vannak gazdag és szegény települések adóbevétel szempontjából,
és vannak olyan térségek, amelyek kiemeltek turisztikailag, vagy éppen egyéb más tevékenységből adódóan nagyon eltérő igényeket elégítenek ki, mint amit egy átlagos
magyar település.
– A legnagyobb gond a gyermekétkeztetésben van, ahol az állam csak az alapanyag
költséget finanszírozza. Ön erre milyen megoldást javasolna a kormányzatnak?
– Először is tisztába kellene azzal kerülni,
hogy hol mennyiért állítanak elő egy adag ételt.
Honnan veszik az önkormányzatok az ételt;
valahonnan vásárolják, vagy maguk állítják
elő. Ezek alapján megyénként vagy régiónként meg lehet határozni egy átlagot. Az a
véleményem, hogy nagyobb területi egység
a mérvadó, tehát a régiókat kell figyelembe
venni, és a kiszámított átlagos rezsiköltséget
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finanszírozni kell. Ez egyértelműen többletpénzt jelentene az önkormányzati szektorban,
és közben pedig a tehetősebbeknél megint ottmarad az adóbevétel. Ezért esetükben olyan
beszámításos módszert javasolnék, amely
továbbra is megfelelően ösztönözné a helyi
adót termelő települést, viszont érvényesülne a szolidaritás elve is. Ez azt jelentené, hogy
adóerősség függvényében lehetne több struktúrát fölvázolni – így például, ha az adóerő képesség meghaladja az egy főre jutó negyvenötezer forintot, akkor nem kap támogatást, ha
35 és 45 ezer között van, akkor kap ezer forintot, és így megyünk lefele. A végeredmény: az
a 2800 település, ahol nincs jelentős adóbevétel, megkapnák ezeket a pénzeket.
– Az említett négy pont milyen mértékű
pénzügyi kiegészítést igényel, és azt miből lehet finanszírozni?
– Ennek a nagyságrendje évente 50-60 milliárd forint között lesz. A struktúra mindig
változik, egyes feladatok elmaradnak, más
feladatok visszajönnek, vagy megszűnnek
cégek, így nem lehet pontosan meghatározni, hogy hol és hogyan jön össze a tervezett
adóbevétel. A gazdaság hullámzik, nem lehet
mindig arra számítani, hogy egyforma adóbevételek jönnek, ezért valamilyen kiegészítő támogatásnak lennie kell az önkormányzati szektorban.
Csak a valóság ismeretében, annak bevallásával lehet megfelelő finanszírozási rendszert kialakítani, amely kiszámíthatóvá, átláthatóvá és hosszú távon fenntarthatóvá teszi
a rendszert. A kézi vezérlés csak átmenetileg
biztosíthatja többé-kevésbé a stabilitást, viszont megfelelő pénzügyi, gazdálkodási helyi döntési szabadság nélkül a rendszer belső
helyzetmegoldó képessége csökken, és csorbul általa az önkormányzatiság elve is.
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Értékteremtés apró

Szöveg és fotó: Kolin Péter

Az idén nyáron alakult Innovatív Önkormányzatok Klubja soron következő találkozásának helyszíne a Tolna megyei Udvari volt. A szeptember 6-i összejövetelen a klub folytatta egymás jó gyakorlatainak megismerését és a tapasztalatok cseréjét,
melynek során az elért eredményekről saját szemükkel győződhettek
meg az újításokra fogékony polgármesterek.
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A Tolna megyei látogatás ötlete Peszt Attilától, Udvari polgármesterétől, a TÖOSZ megyei tagozatvezetőjétől származik, aki még a
kezdetekben csatlakozott a klubhoz, s Dicső
Lászlóval, az innovatív klub ötletgazdájával
folytatott eszmecserét követően vállalt közösséget az egymás segítésén alapuló elgondolással. Egyúttal felajánlotta települését a
következő találkozó helyszínéül. A község
művelődési házában gyűltek össze az ország
különböző részeiről érkező településvezetők,
akik elsőként a házigazda polgármester előadását hallhatták a négyszáz lelkes telepü-

Innovatív klub

lépésekkel
lés sikeresen működő programjáról. Udvari
képviselő-testülete 2005-ben úgy gondolta:
tenni kellene valamit a tartós munkanélküliség kezelésére, és az aktív lakosság 60 százalékát kitevő munkanélküliek munkához
juttatása érdekében.
A festői környezetben fekvő kistelepülés
vezetője elmondta, hogy kezdetben rajta kívül szinte senki sem bízott a sikerben. Kellő
odafigyeléssel azonban sikeres földprogram
pályázatot valósítottak meg, ami megadta az
irányvonalat és az első lökést a folytatáshoz.
A programba bevonták a munkanélkülieket.
Az emberek szemlélete, magatartása lassan
átalakult: a munkát keresők folyamatosan
jelentkeztek, és várták, hogy mikor kapcsolódhatnak be a munkába. Az eredményeket
látva több idős polgár ajánlotta fel földterületét művelésre ingyenesen, vagy jelképes összegért. A művelhető területek növelése egyre több munkanélküli bevonását

tette lehetővé, további pályázatokkal pedig
sikerült az eszközparkot is gyarapítani. A
térségben egyedüliként egy 220 négyzetméteres fóliasátrat építettek fel, s ezt olyan
kemencével láttak el, amelyben a temetők,
útszélek tisztítása során keletkezett rőzsét,
a közterületek kaszálása után visszamaradt
szénát, parlagfüvet használhatnak fel fűtőanyagként, így gyakorlatilag nem kerül pénzbe az üzemeltetése.
Peszt Attila elmondta, hogy folyamatosan
keresték a munkaügyi szerveket további lehetőségek reményében. Végül 2009-ben az önkormányzat esélyt kapott egy képzéssel párosuló kísérleti programban való részvételre. Ez
olyan jól sikerült, hogy az irányító konzorcium javaslatot tett annak folytatására és kiszélesítésére más kistérségeknek. 2010-2012 között folytatódott a program (Út a munkához),
amelyben Udvari is részt vett (zöldség-gyümölcs termelő, -feldolgozó és baromfitermelő képzéssel), és helyet adott a gyakorlati képzésnek és vizsgának.
A polgármester beszélt a további lehetőségekről is. A Start mezőgazdasági értékteremtő programról, amelynek révén jelentősen tudták gyarapítani eszközparkjukat. Ma
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már 10-11 hektár nagyságú földterületen termelnek – kisebb-nagyobb sikerrel. A termelés sikerességét ugyanis sokszor beárnyékolják a természeti körülmények, így az elmúlt
évben jelentős kárt okozott a csapadékvíz,
majd az azt követő aszály – tette hozzá a településvezető.
Óriási előrelépést jelentett a tavaly átadott
feldolgozóüzem, amely lehetővé tette a termények (paprika, burgonya, sütőtök, sárgarépa, petrezselyem, bab, borsó, hagyma, paradicsom, uborka) feldolgozását és a piacra
jutást. A lakosság szinte teljes egészében haszonélvezője a programnak, hiszen az önkormányzat akciói során a rászorultak akár
ingyenesen vagy kedvezményes, önköltségi
áron juthatnak a terményekhez.
Ami a fentieken kívül igazán megragadhatta a hallgatóság figyelmét, és ha követendő példákról van szó, ez mindenképp az lehet:
a térségben rendszeresen találkoznak a polgármesterek, de nemcsak ők, hanem a közfoglalkoztatási programban részt vevő munkások
is, és megosztják egymással tapasztalataikat,
ami elengedhetetlen eleme az előrehaladásnak. A polgármester előadását az egész program szellemiségét átfogó gondolattal zárta:
apró lépésekkel az önellátás felé!
Az előadást kötetlen beszélgetés követte,
melyben elsősorban a termények értékesítésével kapcsolatos kérdések merültek fel, illetve az engedélyeztetési eljárások gyakorlati tapasztalataira voltak kíváncsiak a hasonló
gazdálkodást folytató, vagy abban gondolkodó
települések vezetői. Emellett sok ötlet vetődött fel a már működő megoldások továbbfejlesztésével és a kezdeti nehézségek leküzdésével kapcsolatban egyaránt.
Az elméleti beszámoló után a mezőgazdasági program helyszíni bemutatója következett.
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A TROLLok kiűzése – norv
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Újabb tapasztalatokkal gazdagodhattak a résztvevők a TÖOSZ–MKKSZ együttműködés keretében, az ügyféloldali erőszak megelőzése programban. A magyar küldöttség Norvégiában, Fredrikstad városában járt, ahol a „fenyegetettség és erőszak” angol megfelelőjéből a TROLL mozaikszó (Threats and Violence) megszületett.
A 2012 szeptemberétől 2014 novemberéig tartó projektben a magyar és a norvég önkormányzati szövetség, a TÖOSZ és a KS, valamint az önkormányzati alkalmazottakat
tömörítő magyar (MKKSZ) és norvég (Fagforbundet) szakszervezet fogtak össze, hogy
feltérképezzék a helyzetet, és tréningmódszert dolgozzanak ki, majd kipróbálás után
megismertessék a szélesebb közönséggel is.
A projektet a Norvég Alap támogatja.

A tanulmányút előzményei
2013 májusában kérdőíves felmérést végeztünk Magyarország összes önkormányzatában az önkormányzati vezetőket és alkalmazottaikat az ügyfelek részéről érő erőszakról.
Az MKKSZ felajánlásának hála a kérdőívek
beérkezése után a válaszoló polgármesterek,
jegyzők és köztisztviselők között – a többletmunka jelképes ellensúlyozására – egyhetes
hajdúszoboszlói nyaralást sorsolhattunk ki
a TÖOSZ küldöttgyűlésén, Veresegyházon
2013. április 25-én. Talán ennek is szerepe
volt abban, hogy a felmérésen jelentős részvételt tudtunk elérni: kérdőívünket a szokásos átlagot meghaladó arányban töltötték ki
az önkormányzatok képviselői – ezúton is
köszönet a kitartásukért a nem túl egyszerű
és korántsem rövid kérdéssoron való végighaladásért.
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Az eredmény döbbenetes: a települések
kétharmadában legalább egyszer előfordult
az elmúlt évben szóbeli fenyegetés, vagy az
önkormányzat munkatársának zaklatása.
Több mint a települések felében történt csoportos megjelenésből eredő fenyegetés, harmadában volt konkrét testi fenyegetés és ötödében tettlegességig fajult az eset.
A válaszoló köztisztviselők valamivel több
mint fele érzi biztonságosnak a munkahelyét,
18 százalékuk nem érzi biztonságosnak, míg
nagyjából harmaduk nem tudja, vagyis nem
tudja megállapítani. A válaszolók mindössze

14 százaléka szerint nevezhető megfelelőnek
a tárgyi (rácsok, kamerák, ügyfélhívó-rendszer stb.), illetve személyi (biztonsági őr, portás, stb.) felkészültség.
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 agressziót, mint az amúgy szintén 50 százalék feletti érintettséget mutató építésügy.

A illusztráción – mely a számítógépes kiértékelésnek köszönhető – ézékelhető a helyzet súlyossága: minél
gyakrabban használták a válaszadó polgármesterek az adott szót, annál nagyobb betűkkel került az ábrára
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ég módra
Mit szeretnénk a programmal
kezdeni?
Projektünkkel azt vállaltuk, hogy feltérképezzük a magyar önkormányzati hivatalok
fenyegetésnek és erőszaknak való kitettségét.
A norvég szemlélet szerint ugyanis az önkormányzat munkatársait érő fenyegetés és
erőszak nem az adott személyek ellen irányul
csupán, hanem ezzel támadás éri az önkormányzatot mint intézményt is. Ami azt jelenti, hogy egy felelős vezetőnek ez ellen tennie
kell valamit. Ami ennél is fontosabb: a magát
biztonságban érző, elégedett munkatárs elhivatottsága erősebb, szilárdabb lesz, és teljesítménye is ugrásszerűen javulni fog.
A norvég és magyar projektpartnerek másik vállalása, hogy a kísérleti próbák tapasztalatait felhasználva programot dolgoznak
ki az önkormányzatoknak a norvég és magyar tapasztalatok alapján, amellyel megelőzhetőek az erőszakos – verbális vagy tettleges – esetek.

Jobbról balra: Hebling Zsolt, Orbán Lászlóné, Zongor Gábor, Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad polgármestere, Seres
Mária, Hajdú Györgyné, Áldozó Tamás, Kiss Julianna, Krémer András, Kis Tamás és Marosi János.

Hivatalának képviselői: Hajdú Györgyné és
Kis Tamás. A kisvárosok képviseletében utazott Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere és Orbán Lászlóné az MKKSZ helyi képviselője és a város ügyfélszolgálatának vezető
munkatársa, valamint Kiss Julianna, Répcelak jegyzője.

A tanulmányút résztvevői
A magyar projektpartnerek által összeállított delegáció 2013. szeptember 4-7. között
a helyszínen tanulmányozta a norvég módszert. Azoknak az önkormányzatoknak ajánlottuk fel a tanulmányúton való részvételt
– valamennyi nagyság szerinti önkormányzati típus szerint – ahonnan a polgármester,
a jegyző és a köztisztviselők is kitöltötték a
kérdőívet, vagyis érezhető volt, hogy ez a téma felkeltette az érdeklődésüket.
A nagyvárosok közül így kerültek a delegációba Budapest XIII. kerület Polgármesteri

A községeket Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere és Seres Mária Mátraverebély
polgármestere képviselte. Az MKKSZ budapesti titkára, dr. Marosi János biztosította a magyar szakszervezeti projektpartner,
az MKKSZ megfelelő szakmai részvételét.
A TÖOSZ-ból pedig dr. Zongor Gábor főtitkár és projektvezető, valamint Sabján Katalin nemzetközi titkár és projektmenedzser
kísérte a kiutazókat. Dr. Krémer András vezető szakértő és tréner pedig a norvég kollégáitól való tanulás és egyeztetés céljából
ment a kiutazókkal.

A programról

Seres Mária, Hebling Zolt és Kiss Julianna a norvégiai
Fredrikstadban
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Sigrid Engen Fredrikstad vezető trénere fogta
össze a programot Håkon Tøfte közreműködésével, aki a helyi Fogyatékosok Otthonának
vezetője. A norvég partner önkormányzati
szövetség képviseletében Gunnbjorg Navik
vezető menedzser kísérte a magyar delegációt. Az elméleti ismertetést követően a gyakorlati lépésekkel ismerkedhettek meg a résztvevők.
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Intézménylátogatás

Sigrid Engen Fredrikstad vezető trénere

Az elméleti és gyakorlati felkészítést követően
a helyi Munkaügyi és Szociális Központba látogattunk. Az intézmény érdekessége, hogy a
78 ezres város közösen tartja fenn és finanszírozza az állammal az összevont intézményt.
Ebben az épületben ugyanis a munkanélkülieket nemcsak segélyezéssel támogatják,
hanem a munkahelykeresésben is segítenek
nekik. Így aztán meggyőződhettünk a biztonsági intézkedéseket megismerve, hogy nem
csak hazánkban gyakori a nehéz, életbevágó
kérdésekkel foglalkozó kollégákat érő fenyegetés vagy erőszak. Már a helyiségek kialakításával is sokat lehet javítani a biztonságon: minden irodának két ajtaja van, hogy az
ügyintéző szükség esetén elmenekülhessen,

Sigrid Engen és Håkon Tøfte bemutatják az ügyfél kíméletes ám biztonságos kezelésének módját veszély vagy
fenyegetés esetén
Minden iroda riasztóval felszerelt és két ajtaja van

A Szociális és Munkaügyi Központban, Fredrikstadban
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van riasztógomb, s egy kémlelőnyíláson kívülről is bármikor ellenőrizhető, nem válik-e
fenyegetővé a helyzet a hivatal alkalmazottja számára.
A másik intézmény, amelynek mindennapjaiba betekinthettünk – az orvosi ügyelet volt. Modern világunk szomorú statisztikáival szembesülhettünk, amely egy hasonló
budapesti intézményé is lehetne. A munkatársak elmondása szerint az utóbbi két-három év,
de leginkább az utóbbi fél év hihetetlen üte-

www.toosz.hu

mű kábítószer-fogyasztással kapcsolatos esetszám-növekedést hozott. Biztonságukról kamera-rendszer, rendőrségre és őrző-védő cégre
is bekötött segélyhívók gondoskodnak.

Áldozó Tamás polgármester az orvosi ügyelet munkatársaival

Érdekességek a városról
és a közlekedéséről
Fredrikstad az egyetlen norvég város, amelynek királyi névadója van. A dánok és norvégok királya alapította a várost 1567-ben. II.
Frigyes szobra a főtéren áll.
A mára már 78 ezer lakost számláló városban
egyre nehezebbé vált a személyautóval való
közlekedés. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy az országban egyedülálló módon
ingyenessé teszi a kompok, kishajók igénybevételét, viszont a hidakon való minden egyes
áthaladásért fizetniük kell az autósoknak. (A
városról készült felvételek a 25. oldalon láthatók.)

A projekt folytatása
A 2013. szeptember 18-i szakértői találkozón
a BM, KIM és EMMI munkatársaival együtt
vitattuk meg az eddigi tapasztalatokat. Ezen
a megbeszélésen fogadtuk el a kísérleti programra való felhívást, amelyre jelentkezve bárki részt vehet a kísérleti programban és tréningen.

Harmadik oldali erőszak

Felhívás a kísérleti programban való részvételre
Ügyfél-oldali erőszak megelőzése helyi szinten

Tisztelt Önkormányzati Vezetők
és Munkatársak!

A hidakon fizetni kell az áthaladásért

Ingyenes kompok és kishajók

Jelen felhívásunkra azon önkormányzatok
jelentkezését várjuk, amelyek:
› felismerték, hogy alkalmazottaik biztonsága és megfelelő munkakörnyezete alapvető jelentőségű, ha hatékony
és minőségi munkavégzést szeretnénk
tőlük,
› felismerték, hogy a megfelelő – méltányos – munkakörülmények vonzóbbak
a munkavállalóknak, így jobb munkaerő alkalmazását teszik lehetővé,
› és ezen felismerések nyomán tenni is
szeretnének valamit az ügyfelek részéről megnyilvánuló fenyegetés és erőszak megelőzése érdekében.

› polgármester és jegyző, valamint az
önkormányzati munkavállalók képviselőjének (helyi szakszervezeti képviselő) részvétele a budapesti tréningen 2013. október 14-15-én,
› helyszín és munkavállalók részvételének biztosítása három napon át a
saját hivatalban (a következő időpontok valamelyikén:
2014. január 29–30–31., 2014. február
10–11–12., 2014. február 24–25–26.
pótnap: 2014. március 10–11–12.),
› annak vállalása, hogy munkavállalóik
biztonsága érdekében gyakorlati lépéseket is tesznek legkésőbb 2014. október
végéig, és minderről hajlandóak információkat is szolgáltatni.

A norvég példa nyomán kialakított magyar módszer lényege ugyanis az, hogy
munkavállalók és munkáltatók együttműködve alakítsák ki az önkormányzatuk hivatalában a megfelelő eljárásokat, és tegyék
meg a szükséges lépéseket. Ehhez most részt
vehetnek vezetőik egy kétnapos budapesti
tréningen (szállást és ellátást biztosítunk),
valamint egy alkalommal három napon
át vezető szakértőnk és trénerünk készíti fel
Önöknél a kollégákat az erőszakos esetek
megelőzésére.
A kísérleti programban való részvételhez,
amit a jelentkező önkormányzatoktól várunk (TÖOSZ- és MKKSZ-tagság előny!):

Bővebb információk a TÖOSZ honlapján
olvashatóak: www.toosz.hu (Ügyféloldali
erőszak megelőzése című felirat alatt).

www.toosz.hu
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Reméljük, projektünkkel segíthetjük az
Önök munkáját is.
A projektpartnerek nevében

Dr. Zongor Gábor projektvezető,
TÖOSZ-főtitkár

II. Frigyes szobra a főtéren
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Jól halad a

Szerző: Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium munkatársa

A MAFIS projekt (Önkormányzati pénzügyi menedzsment) szlovák–magyar
együttműködésben zajlik, amelyben szlovák oldalon nonprofit és szakmai
szövetségek (pl. önkormányzati pénzügyi vezetői, közalkalmazotti szövetségek) dolgoznak. Magyar oldalon a TÖOSZ és a Helyi Obszervatórium képviselik a projektet. A partnerek szeptember 16–17-én kétnapos megbeszélést
tartottak a szlovákiai Párkányban.
Programköltségvetés

A MAFIS projekt célja az önkormányzati
gazdálkodás megújítása korszerű technikák
segítségével a szakszerűség, átláthatóság és a
hatékonyság jegyében. A projekt középpontjában az úgynevezett „programköltségvetés” és a „teljesítmény menedzsment” áll. Az
előbbi a tágabb keretet jelenti, az utóbbi a
konkrét technikák egy csoportjának összefoglaló neve.
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A programköltségvetés leginkább a hazai
gyakorlatban feladatfinanszírozásként meghonosított megoldásokhoz hasonlít. Lényeges különbségekkel, hiszen itt az állam vagy
az önkormányzat önmagára alkalmazza, saját feladatainak működtetését és finanszírozását rendezi olyan keretek közé, ahol az
intézmények és a meglévő kötöttségek, infrastruktúrák helyett a feladat kerül előtérbe. Ilyen például, ha egy önkormányzat 3-6
éves gyerekekkel kapcsolatos feladatait nem
automatikusan hárítja (saját) óvodájára, hanem megkeresi, feltárja azokat a technikákat, szervezeti megoldásokat, amelyek szóba
jöhetnek, és ezek közül kiválasztja a leghatékonyabbat. Ez a konkrét esetben lehet ténylegesen a saját óvoda, de lehet a szomszédos
településé, vagy választhat magán, egyházi,
esetleg alapítványi megoldások közül is.
Fontos már itt kiemelni, hogy a hatékonyság nem az olcsóságot, a hatékony megoldás
nem a legolcsóbb megoldást jelenti, hanem
azt, ahol a költségek, a ráfordított források
és az elért eredmények, szakmai teljesítmények optimális egyensúlyban állnak.

www.toosz.hu

projekt
Teljesítménymenedzsment
A teljesítménymenedzsment ezzel szemben
a kiválasztott eszköz működési hatékonyságának mérését jelenti, vagyis azt, hogy
mennyiben segíti ténylegesen az eredeti cél
megvalósulását, milyen mértékben, ütemben halad a megvalósulása, illetve milyenek
a fajlagos (egy lakosra, ellátottra, intézményre stb.) jutó költségek. Ezek az eszközök lehetővé teszik a menet közbeni beavatkozást,
szélsőséges esetben az alkalmazott eszközök
felülvizsgálatát.
A projekt tehát egyáltalán nem idegen a hazai gyakorlattól. A hazai gyakorlat is kötelezővé teszi a ciklus elején a gazdasági program
megalkotását. (De ahogy más kérdésekben
is, a hazai intézmények gyakran formálisak,
kiüresedettek.) A gazdasági program készítésének kötelezettségét az önkormányzati
törvény írja elő, és a képviselő-testületek feladatává teszi. Ez a program lehetőséget adna
az önkormányzatoknak arra, hogy tevékenységüket, a választott és kötelező feladataikat
összehangolják, megtervezzék. Alapfeltétel, hogy az önkormányzat komolyan vegye
kötelezettségét, és olyan gazdasági programot alkosson, amely nem vágyálmokat, vagy
évek óta görgetett, mára ködbe vesző értelmű célokat fogalmaz meg, hanem ténylegesen megvalósítható, reális céljait hangolja
benne össze pénzügy-közgazdasági tervezési eszközökkel, tényleges költségek, források megjelölésével.

Reális célokért – összehangoltan
Nem feltétlenül az az önkormányzat a legsikeresebb, amelynek a működése valódi, megalapozott programot követ. A siker leggyakrabban a jó kiinduló feltételektől, kimagasló
(vezetői) képességektől vagy végtelen energiával rendelkező vezetőktől, lelkes közreműködőktől függ. A programon alapuló működés, a
pénzügyi értelemben megtervezett költségvetés olcsóbb, minőségibb munkát eredményez.
A lakosság, civilek, vállalkozók bevonása a stratégiai döntéshozatalba megalapozottabb, tartós eredményeket hozhat, ciklusokon átívelő
fejlesztéseket tesz lehetővé. Összességében a
település tényleges fejlődését eredményezheti, szemben a rövid távon eredményekkel kecsegtető, látványos megoldásokkal.
A költségek, bevételek tervezése – a szükséges költségvetési-adminisztratív kötelezettségen túl – nem felesleges erőfeszítéseket jelent
egy egyébként abszurd, folyamatosan változó,
válságos környezetben. Hanem olyan tudást ad
az önkormányzat vezetőinek, amihez viszonyulni lehet, de a programot szükség szerint
újra és újra át kell dolgozni. Egyes esetekben
radikálisan. A program erejét nem annak kőbe
vésése adja, hanem az, hogy az önkormányzat
működésében és fejlesztéseiben reális célokat
követ – összehangolt és kidolgozott módon.

Találkozók, tananyagok
A projekt 2013 márciusában indult, céljait az
önkormányzatok pénzügyi vezetői és választott tisztségviselői, képviselői számára szervezett képzések kidolgozásával és megvalósításával kívánja elérni. A szlovák–magyar
együttműködés közös gyökerű tananyagot,
közös képzési eseményeket és több találkozót
jelent. Ki nem mondott cél a határon átívelő
személyes kapcsolatok erősítése, önkormányzati együttműködések előmozdítása.

A szeptember végén záruló első szakaszban elkészült a tananyag a USAID (az USA
kormányának fejlesztési ügynöksége) segítségével a '90-es évek végére kialakított, majd
az ENSZ Habitat szervezete által átvett és továbbfejlesztett tananyag alapján. Ebből a felek közösen kiválasztották a projekt számára releváns részeket, és ezeket lefordíttatták
saját nyelvükre. Az így előállt szakanyagot a
téma szakértői átdolgoztatták – összhangba hozva az egyes országok önkormányzati valóságával.

Indulnak a képzések
2013. szeptember 16–17-én már a folytatásról egyeztettek a projekt vezetői és szakértői. A felkészítő munkát Daniela Olejárova
irányította. Magyar részről Schmidt Jenő, a
TÖOSZ elnöke, Sabján Katalin, a TÖOSZ
külügyi titkára, valamint Kovács Róbert, a
Helyi Obszervatórium vezetője irányították
a munkát. Szakértőként vettek részt a megbeszélésen: Bánhegyi Gabriella, a Georgikon
Egyetem docense, Barati Izabella, a BGF és a
CEU oktatója és Szegvári Péter, az ELTE docense. A hazai szerzők közül Vigvári András, a BGF rektor helyettese nem tudott eljönni Párkányba.
Magyar oldalon már korábban elkészítettük
a hazai oktatási napok programját, és javaslatot tettünk a közös képzési napok tematikájára. Most ezt megvitattuk és véglegesítettük.
A részleteket szakértők dolgozzák ki az elkövetkező hetekben. A képzések október végén
indulhatnak. Egyelőre trénereket képezünk,
de már november–december folyamán megkezdjük az önkormányzati dolgozók és választott tisztségviselők képzését.
Aztán lesz még egy nemzetközi szakértői és egy önkormányzati találkozó, s a teljes program 2014 tavaszán zárul le.

www.toosz.hu
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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!

miért mert
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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

A Leier Hungária Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
közös pályázata kistelepülések számára

„MEGÚJULNAK KÖZTEREINK!”
- környezettudatos közterület-felújítás

Pályázzon és nyerje meg a főterének felújításához szükséges
teljes térkő-mennyiséget!
A pályázat időtartama: 2013.10.01. – 2014.05.31.

További információk és a pályázati feltételek:
www.leier.hu

www.lafarge.hu

