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Meglehetősen változatos, sok bizonytalan-
sággal terhes esztendő végére értünk. A most 
véget érő 2013. év a magyar önkormányzatok 
életében a nulladik, kísérleti évnek tekinthe-
tő, mivel a korábbi megszokott feladatkör je-
lentősen változott. Gondoljunk csak – többek 
között – a köznevelés átfogó átalakítására, 
a kétezer alatti lakosságszámú települések 
önkormányzati hivatali struktúrájának vál-
toztatására, vagy arra, hogy az idén alkal-
maztuk először a feladatalapúnak nevezett 
finanszírozási modellt. A jövő évi költségve-
tési tervek ismeretében állítható, hogy meg-
felelő mozgástér nélkül az önkormányzás lé-
nyege vész el. 

Ezt felismerte a kormányzat is. Ezért ör-
vendetes, hogy a saját bevétellel alig rendel-
kező települési önkormányzatok esetében 
változik az adóbeszámítás rendszere, illet-
ve növekszik a legkisebb települések alanyi 
jogon járó központi támogatása. 

Természetesen nem egyszerű a dilemma, 
hiszen a több mint háromezer-egyszáz ön-
kormányzatból csupán háromszáznak van je-
lentősebb helyi – zömében iparűzési – adó-
bevétele. Az helyénvaló, hogy a tehetősebb 
önkormányzatok vállaljanak szolidaritást a 
szegényebbekkel, így viszont – különösen 
az elismert önkormányzati hivatali létszám 
belső elosztását tekintve – arra is törekedni 
kell, hogy a reálisan kivethető helyi adóbe-
vétel is megmaradjon, vagyis legyen megfe-
lelő mozgástere a saját bevétellel rendelke-
ző önkormányzatoknak is. 

A gazdálkodás jelentősége ebben az esz-
tendőben látványosan felértékelődött. Vál-
tozásra van szükség a helyi finanszírozás 
rendszerében is. Ezért tartom jelentősnek 
a szlovák–magyar együttműködésben meg-

valósuló programunkat, amely a pénzügyi-
menedzsment-kultúra megújítását tűzte 
ki célul.

Jelentős vita alakult ki az önkormányzati 
adósságrendezés körül. Az elmúlt év végén 
az ötezer lakos alatti települések adósságá-
nak átfogó és teljes körű állami átvállalása 
sok igazságtalanságot hordoz ugyan magá-
ban, ennek ellenére alapvetően megnyugtató 
új helyzetet teremtett. Ugyanakkor érthető 
mindazon önkormányzati vezetők kritikája, 
akik nem voltak részesei a rendezési folya-
matnak, mert nem halmoztak fel adósságot. 
Miként azoknak is igazuk van, akik a hitelfel-
vétel indokoltságát és szükségességét hangsú-
lyozzák. A feloldhatatlannak tűnő probléma 
abból adódik, hogy különösebb vizsgálódás és 
mérlegelés nélkül történt a rendezés.

A vita azonban tovább gyűrűzött az ötezer 
lakos feletti települések adósságrendezése mi-
att. Az önkormányzatok túlnyomó többsége el-
fogadta azt a korábbi kormányzati megoldást, 
hogy a helyi adóerősség figyelembevételével dif-
ferenciáltan történik az érintett önkormány-
zatok részleges (40-70% közötti) adósságmen-
tesítése. A biztosítékot az a bejelentés vágta 
ki, hogy ebben a körben is teljes körű lesz az 
állami adósságátvállalás. A hír elsődlegesen 
annak a huszonkét, ötezer lakosnál népesebb 
településnek a vezetőit sokkolta, akiknél a hi-
telfelvételi képesség elvitathatatlan, miközben 
a takarékos gazdálkodásuk miatt mégis kima-
radtak az állami „segítségnyújtásból”. 

A feltétel nélküli, teljes körű adósságren-
dezés jelentős veszélyeket is rejt az egész ön-
kormányzati szférára azáltal, hogy a felelős-
ség kérdése válasz nélkül maradt. 

Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök
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Magyarország 2014. évi költségvetéséről

A TÖOSZ elnöksége egyetértett és jóváhagy-
ta a Magyarország 2014. évi költségvetéséről 
szóló T/12415. számú törvényjavaslat önkor-
mányzatokat érintő kérdései kapcsán a négy 
országos szövetség elnöke által elfogadott és 
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműkö-
dési Tanácsa október 17-i ülésén a Belügymi-
nisztériumban Tállai András államtitkárnak 
átadott észrevételeket. 

A 2013. esztendőben jelentős változás kö-
vetkezett be az önkormányzati feladatok és 
hatáskörök rendszerében, valamint az álla-
mi támogatások és finanszírozás módjában, 
továbbá az önkormányzati költségvetésekkel 
kapcsolatos központi elvárásokban. A törvé-
nyi szabályozás értelmében nem lehetett elfo-

gadni költségvetést működési hiánnyal. Az ez 
évi költségvetés végrehajtásának helyzetéről, 
a várható év végi teljesítésről az önkormány-
zati szövetségek nem rendelkeznek megfele-
lő információkkal. Ennek következtében az 
új, feladatalapú finanszírozás idei évi tényle-
ges megvalósulásának ismerete nélkül kellett 
véleményt formálni a következő évre vonat-
kozó törvényjavaslatról.

Általános megállapítások
A helyi önkormányzatok 2014. évi helyzetét, 
működési feltételeit megalapozó költségveté-
si támogatások szabályainak megítélését se-
gítette volna, ha az alrendszerre vonatkozó 
indoklásban bemutatják az önkormányzatok 
szempontjából jelentős, de más fejezetben ta-
lálható előirányzatok, pl.: a közfoglalkoztatá-
si programok, az EU-s támogatások, ez évi 
intézkedések, így az adósságrendezés, a re-
zsicsökkentés önkormányzatokra gyakorolt, 
esetenként differenciált jövő évi hatásait.

A beterjesztett költségvetési javaslat pozi-
tívuma az előző évihez képest, hogy részben 
sor került  egyes, az önkormányzati szövetsé-
gek által kezdeményezett változtatásokra. A 
minimális adóbevétellel rendelkező, kétezer 

lakos alatti települések működőképességét 
csekély mértékben segítő pozitív diszkrimi-
nációra tesz javaslatot a tervezet. 

Összességében megállapítható, hogy a 2013. 
évihez képest a 2014. évi törvényjavaslatban 
nincsen pluszforrás. A többletként megjelení-
tett mintegy 60 milliárd forint ugyanis dön-
tő mértékben egyes működési feladatokhoz 
kapcsolódó korrekció – ami végre szakít leg-
alább azzal az eddigi gyakorlattal, hogy bér-
emelés mellé nem kaptunk finanszírozást –, 
illetve fejlesztési célú támogatás.

Részletes megjegyzések, javaslatok
Az elismert önkormányzati hivatali létszám 
tekintetében a négy szövetség támogatta, 
hogy a községek esetében növelik a létszá-
mot, ez azonban 3000 lakos alatt is indokolt 
lenne.  Nem támogatják viszont, hogy mindez 
a kisvárosi létszám terhére történik. Az idén 
kialakított kisvárosi hivatalok létszámának 
tervezett csökkentése a kiegyensúlyozott és 
tervezhető munkavégzés ellen hat. Ugyan-
csak támogatják, hogy a több település által 
létrehozott közös önkormányzati hivatal lét-
számánál az eddigieknél jobban figyelembe 
veszik a több település összefogását. A szö-

A jövő évi költségvetésről közös állásfoglalást fogalmazott meg 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). A négy országos önkormányzati szövetség állásfog-
lalását Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára ismerteti.
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vetségek továbbra is javasolják, hogy legyen 
kompenzáció az üdülőtelepülések esetében 
is. A köztisztviselőkéhez hasonlóan a polgár-
mesteri bér fedezetét a feladatalapú finanszí-
rozásban megfelelő módon biztosítani kell 
valamennyi településen.

A csekély saját bevétellel – 20 ezer Ft/fő 
adóerő-képességgel – rendelkező kisebb te-
lepülések legalább 4 millió forintos általá-
nos támogatása helyes lépés, mert növeli a 
kistelepülések mozgásterét. A szövetségek 
egyetértenek azzal, hogy az elvárt bevétel be-
számítása differenciáltan történik, hogy a leg-
alacsonyabb mértékű adóbevétel esetén nincs 
beszámítás, majd sávosan változik.

Továbbra sem tartják elégségesnek a gyer-
mekétkeztetés költségét, annak ellenére, hogy 
az erre fordítható állami támogatás összege 
növekszik (44,8-ról 51,5 milliárd forintra), 
mivel a teljes díjat fizető szülők esetén csak 
a nyersanyagköltség érvényesíthető, a rezsi 
nem, ezért további tízmilliárd forint támo-
gatásra van szükség.

A közvilágítás, a köztemető, a közútfenn-
tartás jogcímek támogatásának számítása 
változik, viszont a számítási alap nem fo-
gadható el, mivel nem a tényleges költsége-
ket, hanem az előző évi önkormányzati for-
rást veszi alapul. A településüzemeltetésre 
tervezett támogatás még így sem elégséges 
a feladat ellátáshoz.

A bölcsődei támogatást duplájára kelle-
ne emelni, mivel jelenleg ez a legdrágább in-
tézményi ellátás. Ennek többletforrás igénye 
kétmilliárd forint. Az iskolát működtető tele-
pülések esetében az iskolaüzemeltetés költ-
ségeit figyelembe kell venni a feladatalapú 
finanszírozásnál, amelynek többletigénye 
tízmilliárd forint.

Általános problémát jelent, hogy a szociá-
lis szféra finanszírozása három éve alapvető-

en változatlan, ugyanakkor megjelenik a kis-
települések szociális feladatainak támogatása 
(2 ezer fő alatt; 20 ezer Ft/lakos adóerő-ké-
pesség alatt), melynek összege 1000 Ft/fő, de 
legalább 600 ezer forint.

A központosított előirányzatok között azok-
nak a településeknek a fejlesztési támogatá-
sát (10 Mrd Ft) is biztosítani kell a következő 
négy esztendőben, amelyek az adósságkon-
szolidációban nem vettek részt, valamint 
mielőbb meg kell határozni az érintett ön-
kormányzatok számára a forráshoz jutás 
feltételeit. A pénzügyi fegyelem és átlátha-
tóság érdekében szükséges központilag támo-
gatni a belső ellenőrzési rendszer feltételei-
nek megteremtését, akár társulási formában 
is. A belső ellenőrzés kötelező feladat, tá-
mogatását nem tartalmazza a költségvetés.

A közalkalmazotti szféra bérfejlesztése 
részlegesen megvalósult, és ennek fedeze-
tét a feladatalapú finanszírozásnak teljeskö-
rűen kell garantálnia. Ugyanakkor szükség 
van bérfejlesztésre a közszféra egyéb szerep-
lőinek (védőnők, orvosi személyzet, kulturá-
lis és közművelődési alkalmazottak, szociális 
és egyes gyermekvédelmi munkatársak, köz-
tisztviselők) körében is.

A működési hiány pótlására tartalékot 
kell képezni. Felosztásának elveit az év ele-
jén nyilvánosságra kell hozni. A fejezeti tar-
talék (38,6 Mrd Ft) remélhetőleg megfelelő 
fedezet a működési hiány pótlására. Java-
solják a szövetségek, hogy a tervezhetőség, 
kiszámíthatóság elősegítése érdekében a 
költségvetési törvényben határozzák meg a 
kiegészítő támogatáshoz való hozzájárulás 
keretfeltételeit is.

A szövetségek nem tartják elegendőnek a 
falu- és tanyagondnoki szolgálat ellátására 
biztosított, évek óta nem változó kétmillió 
forint szolgáltatásonkénti támogatást, mi-

vel ez alig a fele a működés tényleges szük-
ségletének. 

Sajnálatosnak tartják, hogy a jövő évben a 
központi orvosi ügyelet megint nem került 
be a támogatások közé. Ötvenezer fő popu-
láció alatt még társulási formában is komoly 
pénzügyi hozzájárulást igényel. 

A szövetségek megállapítják, hogy a mun-
kanélküliség elleni küzdelemnek fontos része 
a közfoglalkoztatás, amelynek fenntartható-
ságát a költségvetésnek biztosítania kell.

További lépések szükségesek
2014-ben a feladatalapú finanszírozás rend-
szerének átfogó, részletes és átlátható korrek-
ciója nélkül továbbra sem lesz biztonságban 
az önkormányzati szféra pénzügyi helyzete. 
Nagyon fontos lesz az első három hónapban 
az előző év kiértékelése és a szerkezetátalakí-
tási tartalék gyorsabb bevonása. Ezzel párhu-
zamosan az egyes önkormányzatok felülvizs-
gálatát meg kell kezdeni a kiugróan magas egy 
főre vetített költségnagyság figyelembevételé-
vel. Fontos, hogy legyen folyamatos monitor-
ing, visszacsatolás – és szankció.  

A települési önkormányzatok és az állás-
foglalást támogató képviseleti szervezeteik 
érdekeltek a jelenleginél átláthatóbb gazdál-
kodási folyamat kialakításában, az egyes fel-
adatok tényleges, ugyanakkor kellően diffe-
renciált finanszírozásában. Összességében 
a benyújtott javaslat törekszik a működési 
anomáliák kiküszöbölésére, ami jó, de továb-
bi lépések szükségesek, amelyek megtételé-
hez továbbra is felajánlják támogató együtt-
működésüket. 

A közös állásfoglalást aláíró szervezetek 
képviselői a leírtakkal egyetértenek, ugyan-
akkor egyes speciális ügyekben továbbra is 
fenntartják a jogot saját szervezetük számára, 
hogy kiegészítő véleményüket megtegyék.
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Az aktuális kérdéseket átfogó elnöki tájékozta-
tó után az elnökség állást foglalt a Magyaror-
szág 2014. évi költségvetéséről szóló T/12415. 
számú törvényjavaslat önkormányzatokat 
érintő kérdéseiről. Az aktuális önkormány-
zati ügyek közt kiemelten foglalkozott a hi-
vatalok munkaterhével, illetve a közszolgálati 
dolgozók elégtelen javadalmazásával, mivel az 
elmúlt időszakban egyre több polgármesteri 
és jegyzői észrevétel érkezett a szövetséghez. 
Az elnökség elfogadta az Európai Unió Kis-
városok Szövetségének (EKSZ) nyilatkozatát, 
amelyet Európa rovatunkban közlünk.

Növekvő feladatok, bizonytalan 
létszám 
A 2014. évi költségvetésről szóló törvényja-
vaslat változtatni kíván a községi és kisvárosi 
önkormányzati hivatalok elismert köztiszt-
viselői létszámának megosztásában. A vál-
toztatás a kisebb lakosságszámú városoktól 
csoportosítana át a nagyobb lakosságszámú 
községekhez. A létszámkorrekció szükségessé-
gével egyet lehet érteni, viszont annak módjá-
val nem, ezért a TÖOSZ elnöksége javasolta, 

hogy a községi hivatalok létszámának meg-
erősítésében valamennyi nagyobb létszámú 
településkategória vegyen részt – a szolida-
ritás jegyében. 

A jegyzői és a járási hivatali feladat- és ha-
táskörmegosztás következtében jelentős ha-
tósági munkateher maradt az önkormányzati 
hivataloknál. Ezt a tevékenységet nehezíti az 
a körülmény is, hogy az önkormányzati hi-
vataloktól továbbra is folyamatosan kérnek 
adatokat az egyes állami igazgatási szervek. 
Gyakran olyan adatokat is, amelyek az adat-
kérő rendelkezésére állnak, illetve olyano-
kat, amelyek gyűjtése nem tartozik a jegyző 
feladatkörébe (pl.: a katasztrófavédelem által 
rendkívüli időjárásnak minősített hónapok-
ban éjjel-nappal folyamatos jelentést kellett 
adni a településen lehullott csapadék mennyi-
ségéről, a szél irányáról és erősségéről).

Emellett újabb hatósági feladatokat kaptak 
a jegyzők: így például visszakerült hatáskö-
rükbe a telepengedélyezési eljárás lefolytatá-
sa, a hatósági állatorvostól a jegyzőhöz került 
az ebek összeírásával, nyilvántartásuk veze-
tésével kapcsolatos ügyintézés, a veszélyes 
állatok szaporíthatóságának engedélyezése, 
az amerikai szövőlepke elleni védekezés stb.

Az önkormányzati hivatalban foglalkozta-
tott szakemberek szakmai végzettségére vo-
natkozóan is újabb előírások születtek. Pél-
dául a katasztrófavédelmi törvény, valamint 
a végrehajtásáról szóló kormányrendelet kö-
telezővé tette – külön vizsgával rendelkező 
– közbiztonsági referens alkalmazását a pol-
gármesteri hivatalokban.

Az önkormányzati hivatal létszámának 
meghatározásánál és a hivatali szervezet ki-
alakításánál figyelembe kell venni azokat a 
jogi, igazgatási, pénzügyi és számviteli sza-
bályokat, amelyek garantálják hivatal törvé-
nyes működését. 

Gyakorlatilag lehetetlen a képviselő-testü-
leti jegyzőkönyvek megküldésére előírt határ-
idők teljesítése azoknál a közös hivataloknál, 
ahol jelentős számú testülettel kell dolgozni-
uk. A késedelmesen készült jegyzőkönyv nem 
csupán adminisztrációs mulasztás, hanem 
adott esetben késleltetheti az érintett önkor-
mányzatot pályázata elkészítésében vagy be-
adásában. Ugyancsak problémát okoz a kör-
zeti feladatot ellátó hivatalok létszámgondja. 

Tove Skarstein  nagykövet
 (Norvég Királyi Nagykövetség)
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Létszámgondok, aránytalanságok 
A TÖOSZ elnöksége 2013. november  
26-án, Mátraházán, a norvég–ma-
gyar önkormányzati kapacitásépítési 
együttműködés keretében tartotta 
soros ülését, amelyen a nemzetközi 
projekt indításával kapcsolatos ügye-
ken kívül aktuális önkormányzati fel-
adatokról tárgyalt.

Összeállította: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára



Norvég–magyar  együttműködés
Többéves szakmai előkészítés után el-
kezdődött az Önkormányzati kapaci-
tásépítés norvég–magyar együttmű-
ködéssel című projekt. 

A TÖOSZ, mint projektgazda vezetése 
mellett a Norvég Helyi és Regionális Ön-
kormányzatok Szövetsége (KS), az Életen 
át Tartó Tanulásért Ügynökség Norvégiá-
ban – VOX, a Belügyminisztérium (BM), az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), 
a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium (KIM), a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), a 
Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 
(MKKSZ) és a Szövetség az Életen Át Tartó 
Tanulásért (SZETT) vesznek részt a 2016. 
áprilisig tartó munkában. A nyitó rendez-
vénysorozaton többek között részt vett 
Tove Skarstein, a Norvég Királyi Nagykö-
vetség nagykövete is. 

  

Továbbra sem tisztázott a társulásban ellátott 
feladatok adminisztratív támogatása. 

A nem megfelelő minőségű önkormány-
zati hivatali segítségnyújtás ronthatja az ön-
kormányzás minőségét, a lakosság megfele-
lő színvonalú közszolgáltatással való ellátását 
egyaránt.

 Közszolgálati bérek, juttatások
A közszolgálatban dolgozók fizetésében, ja-
vadalmazásában 2013-ban részleges változás 
következett be azáltal, hogy az iskola- és óvo-
dapedagógusok bére szeptember 1-jétől ösz-
szességében növekedett. Ugyancsak részleges 
fizetésrendezés történt az egészségügyi ágazat 
egyes foglalkoztatási köreiben.

Ugyanakkor a köztisztviselők, a szociá-
lis területen dolgozók, illetve a kulturális és 
közművelődési intézmények munkatársainak 
illetménye 2008 óta változatlan. Ennek követ-
keztében egy településen belül az egyes köz-
szolgálati területen tevékenykedők bére között 
jelentős feszültség alakult ki. Így állhat az elő, 
hogy az önkormányzati hivatalban dolgozó 
pénzügyes munkatárs bruttó illetménye fele 
az óvónők illetményének, miközben a tényle-
ges munkaidejük lényegesen több.

Nem veszi figyelembe a törvény például a 
jegyző illetményének megállapításánál, hogy 
egy jegyzőhöz hány községi és hány nemzeti-
ségi önkormányzat tartozik. Csak az számít, 
hogy 3000 fő alatt van a lakosságszám vagy 
felette. Így fordulhat elő, hogy a négy telepü-
lési önkormányzattal + öt nemzetiségi önkor-
mányzattal rendelkező közös hivatalt vezető 
jegyző – aljegyző nélkül – ugyanannyi fize-
tést kap, mint a szomszéd aljegyző, aki a régi 
két településén látja el ugyanazokat a felada-
tokat, mint 2012. december 31-ig jegyzőként. 
A példaként említetett közös hivatalt vezető 
jegyző fizetése, mivel a közös hivatalhoz tar-

tozó települések lakosságszáma meghalad-
ja a 3000 főt, 120 ezer forinttal emelkedett, 
miközben nem lett több a munkája. A feladat 
alapú finanszírozásnak meg kellene jelennie 
a polgármesterek, a jegyzők és a közszolgála-
ti dolgozók bérében is. Továbbra sem jelenik 
meg a finanszírozásban a polgármesteri fel-
adathoz kapcsolódó bér fedezete!

A választási feladattal összefüggő megbízási 
díjaknál is aránytalanság tapasztalható. Azok a 
községi jegyzők, akik egyedül látják el a válasz-
tások előkészítését és lebonyolítását, és nincs 
jogi végzettségű munkatársuk, csak töredé-
két kapják annak, amit a nagyobb települések 
jegyzői, akiket szakemberek segítenek. 

A polgármesterek díjazásáról és költségté-
rítéséről a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§-a 
rendelkezik. Az új szabályozás a 2014-es álta-
lános önkormányzati választások napján lép 
hatályba. Minthogy az Mötv.-ben rögzített 
szabályozás a polgármesterek többsége szá-
mára fizetéscsökkentéssel járna, a TÖOSZ 
elnöksége továbbra is szükségesnek tartja a 
szabályozás megváltoztatását. Ha nem ren-
deződik megnyugtatóan a polgármesterek 
javadalmazása, félő, hogy alapvetően anyagi 
okokból sokan nem fogják vállalni ezt a spe-
ciális, embert próbáló közfeladatot, különö-
sen a kisebb településeken.
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A TÖOSZ elnöksége egyhangú határozatával támogatta Csaplár 
Zoltán, Mecsér község polgármestere kezdeményezését, amely szerint 
az évszázad dunai árvize során az érintett települések önkormányza-
tai és kiemelten az ott dolgozó közszolgálati dolgozók külön elisme-
rést érdemelnek. Az elnökség kezdeményezte Pintér Sándor belügy-
miniszternél, hogy a veszélyeztetett szakaszon lévő településeken a 
védelemben eredményesen és hatékonyan tevékenykedő polgármes-
tereket, köztisztviselőket, közalkalmazottakat és közszolgálati dolgo-

zókat elismerésben részesítse. Az elnökség megállapította, hogy az árvízi védekezés szép példája volt 
az állami és önkormányzati, valamint a civil szervezetek hatékony együttműködésének.



A legutóbbi brüsszeli elnökségi ülésen a szö-
vetség képviseletében részt vett Jose Osete, a  
Francia–Magyar Kezdeményezések (INFH) 
igazgatója, a TÖOSZ külső munkatársa. Az 
alábbiakban az elfogadott közös nyilatkozatot 
olvashatják Szalmási Szilárd fordításában.

I. Előzetes megállapítások
Az Európai Unió Kisvárosainak Szövetsége 
(EKSZ) az unió kisvárosai és kistelepülései 
polgárainak érdekeit képviseli az uniós in-
tézményeknél. Célja: hozzájárulni az európai 
integrációhoz az unió kisvárosai és térségeik 
közötti folyamatos információcsere és jó gya-
korlatok cseréje révén.

Az EKSZ tagszervezetei úgy ítélik meg, 
hogy közös hangjuk szélesebb körű meghall-
gatásra érdemes, és szeretnék kihasználni a 
közelgő európai uniós választások adta lehe-
tőségeket, hogy jobban megismertethessék 
véleményüket és elvárásaikat az őket érintő 
európai közpolitikai kérdésekben.

Az EKSZ tagszervezetei az őket foglalkoz-
tató kérdések megvitatására a mai napon ösz-
szegyűlve elfogadták az alábbi közös nyilat-
kozatot, amelyet megismertetnek a közösségi 
uniós intézményekkel, valamint az Európai 
Unió kisvárosainak választott képviselőivel 
és polgáraival.

II. Regionális politika
Az EKSZ tudomásul veszi, hogy az Európai 
Unió következő kohéziós politikája teljes 
mértékben az „Európa 2020” stratégia célki-
tűzéseire épül. Ennek három alapeleme van: 
intelligens, fenntartható és szolidáris növeke-
dés. A 2014-2020-as időszakban az európai, 
nemzeti és önkormányzati költségvetéseket 
megterhelő gazdasági és szociális válság meg-
követeli a fokozott hatékonyságot az európai 
közpénzek elköltésében. Az EKSZ tisztában 
van azzal, hogy mindebből következik a for-
rások koncentrációja, csoportosítása néhány 
pontosan meghatározott célkitűzés köré.

Az EKSZ üdvözli, hogy az ITI (1) és CLLD 
(2) eszközökön keresztül az uniós alapok új le-
hetőséget biztosítanak a helyi szereplők szá-
mára integrált területi stratégiák meghatáro-
zására és véghezvitelére. Általánosságban, az 
EKSZ a települési szint és a régióknál kisebb 
egységek nagyobb szabadsága mellett foglal 
állást, és az Európai Bizottság támogatását 
kéri ezen a ponton.

Az EKSZ a projektgazdák elszámolásai és 
beszámolói területén az eljárások egyszerű-

sítése és csökkentése mellett száll síkra. Az 
elszámolásokat a kiadásokhoz kellene igazí-
tani, és azokkal arányossá tenni. Az EKSZ 
sajnálja, hogy az Európai Bizottságnak az 
egyszerűsítésről tett nyilatkozatai ellenére, 
az adminisztratív terheket nem sikerült na-
gyobb mértékben könnyíteni a pályázatok 
előkészítése és kezelése területén. Az EKSZ 
emlékeztet, hogy a kisvárosok szerény anya-
gi és emberi erőforrásokkal rendelkeznek, és 
a megfelelő önkormányzati szakértői kapaci-
tások hiányában gyakran kényszerülnek le-
mondani a strukturális alapokban rendelke-
zésre álló források felhasználásáról.

III. Energiapolitika
Az energiaforrások diverzifikációját, az üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentését 
és az energiatermelés költségeinek kezelhető-
ségét lehetővé tevő energetikai átállás szüksé-
gességéről mára széles körű közmegegyezés 
alakult ki. Kisvárosaink a sikeres energeti-
kai átállás megvalósításának kulcsszereplői. 
Központi szerepük van az állampolgári tu-
datosság erősítésében, innovatív projektek 

Az Európai Kisvárosok Szövetsége

Közös Nyilat kozat
Francia kezdeményezésre, 2007-ben megalakult az Európai Unió Kisvárosainak 
 Szövetsége (EKSZ), amelynek jelenleg hat ország (Németország, Franciaország, 
Lengyelország, Olaszország, Magyarország és Románia) tíz országos szerveze-
te a tagja. Ez az európai önkormányzati szövetség elsődlegesen a kisebb váro-
sok és térségeik, így a vidék önkormányzatainak képviseletére törekszik, kü-
lönös tekintettel a közösségi források elosztására és felhasználására. Magyar-
országot a szövetségben a TÖOSZ és a KÖOÉSZ (a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége) képviseli.
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megvalósításában és a széndioxid-kibocsátást 
csökkentő energiaügyi szakpolitikák megva-
lósításában.

Az EKSZ értékelése szerint, a választott 
módszertől függetlenül, az önkormányzatok 
számára jelentős haszonnal jár majd az ener-
getikai átállás. A gazdasági fejlesztések és a 
környezetvédelem szembeállításának kora le-
járt. Az EU2020 célkitűzései megerősítették 
a gazdasági fejlesztés és az ökológiai fejlődés 
kapcsolatát, amit üdvözöl az EKSZ.

Az EKSZ számára az energiaszegénység el-
leni harc alapvető fontosságú, mivel 50 millió 
uniós állampolgár küzd a problémával. En-
nek megfelelően az EKSZ örül, hogy ezen-
túl ERFA-pénzek is rendelkezésre állnak az 
épületek hőszigetelésére, ami nagyban hoz-
zájárul az energia-szegénység elleni harc si-
keréhez.

Az EKSZ emlékeztet, hogy az energetikai 
átállást a gazdasági versenyképesség erősíté-
sének eszközeként kell értékelnünk, ameny-
nyiben lehetővé teszi a helyi megújuló ener-
giaforrások használatát. 

Az EKSZ a Polgármesterek Szövetségének 
szánt támogatások növelése mellett foglal ál-
lást, mert ez a legfontosabb európai mozgalom, 
amely a helyi és a regionális önkormányzato-
kat összefogja az energiahatékonyság javítá-
sa és a megújuló energiaforrások helyi hasz-
nálata érdekében.

Általánosságban az EKSZ egy megújuló 
és határozottan decentralizált energiapoli-
tika mellett áll. Az Európai Kisvárosok Szö-
vetsége számára nyilvánvaló, hogy az önkor-

mányzatok mozgósítása nélkül hosszú távon 
semmilyen környezetvédelmi politika nem 
megvalósítható. El kell ismerni az európai 
energiapolitika, energiaügyi szakpolitikák te-
rületi dimenzióját. Az önkormányzatoknak 
vezető szerepet kell vállalniuk, mivel maguk 
is részt vehetnek az energiaellátásban (táv-
hő-, gáz-, áramszolgáltatás) és a helyben fel-
használt energia előállításában. Alkalmazni 
kell tehát a szubszidiaritás elvét.

Mivel 2007 óta csak Németországban 60 
energiatermelésre és energiaellátásra speci-
alizálódott helyi energiavállalat jött létre, az 
EKSZ értékelése szerint a fent kifejtett állás-
pont mind gazdasági, mind környezetvédel-
mi szempontból racionális.

IV. A belső piac
A belső piacra (a közbeszerzések szabálya-
inak átalakítására, a szolgáltatások kon-
cesszióba adására stb.) vonatkozó különfé-
le irányelvtervezetek első változatai a teljes 
települési szint, azon belül a kisvárosok szá-
mára is robbanásveszélyes helyzetet mutat-
tak. Összességében az EKSZ úgy látja, hogy 
nagyon kemény tárgyalások során megvédték 
a kisvárosok érdekeit. Üdvözöljük az előre-
lépéseket, és arra sarkalljuk az európai in-
tézményeket, hogy ezt az irányt tartva foly-
tassák munkájukat. Mindemellett az EKSZ 
emlékeztet, hogy a közszolgáltatások az eu-
rópai szociális modell alapvető fontosságú 
elemei, és kívánatosnak tartja, hogy a jövő-
beni európai szakpolitikák figyelembe vegyék 
az alábbiakat:

– A közérdekű szolgáltatások megvalósí-
tása során az önkormányzatoknak meg kell 
őrizniük a szabad választás jogát arra vonat-
kozóan, hogy maguk kívánják biztosítani az 
adott szolgáltatásokat, vagy átruházzák ezt 
a feladatot egy harmadik félre. 

– A nem koncessziós szerződések odaíté-
lése területén elfogadhatatlan, hogy kizáró-
lag a versenyszabályok határozzák meg az 
uniós törvényalkotást. 

– Nagyobb rugalmasságra van szükség az 
ún. állami támogatásokra vonatkozó sza-
bályok tekintetében a kistelepülések ese-
tében.
A belső piaci politika területén az EKSZ fi-
gyelme jelenleg az EU és az Egyesült Államok 
közötti szabadkereskedelmi megállapodásra 
fókuszál, amely megállapodás a világ legna-
gyobb, 800 millió lakosú szabadkereskedelmi 
térségét hozná létre. A megállapodásnak a te-
lepülési szintre is lenne hatása, amennyiben 
vonatkozna a nemzeti szint alatti közszolgál-
tatásokra. Az EKSZ határozottan felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az Európai Unió működé-
séről szóló szerződésnek és az általános érdekű 
szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvnek 
megfelelően, meg kell őrizni a közszolgáltatá-
sok sajátos helyzetét az Európai Unióban.

V. Környezetvédelmi, 
hulladékgazdálkodási politika

A hulladék betemetése ma az egyik fő környe-
zetvédelmi probléma, főleg az Európai Unió 
keleti tagállamaiban. Az uniós politikának 
arra kellene irányulnia, hogy talajvédelmi 
pénzügyi intézkedésekkel, (például az uniós 
alapokon keresztül), valamint az alkalmazot-
tak képzésével csökkentse e problémát.

Az EKSZ emlékeztet, hogy a hulladékkeze-
lés nagyon magas költségekkel járhat a kisvá-
rosok számára, ennek megfelelően kéri, hogy 
specifikus támogatások álljanak az érintett 
települési önkormányzatok rendelkezésére.

Másfelől új hulladékgazdálkodási politiká-
jában az Európai Bizottság az újrahasznosí-
tás arányának növekedésével számol, amely 
így elérné a 60-70 százalékot. Az EKSZ jelzi, 

Közös Nyilat kozat
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hogy az esetlegesen elfogadott megoldásnak 
meg kell felelnie a környezetvédelmi elvárá-
soknak, miközben gazdaságilag is életképes-
nek kell lennie. Az EKSZ megítélése szerint a 
hulladék újrahasznosítására vonatkozó dön-
téseket esetenként, a helyi kontextustól füg-
gően kell meghozni. Az EKSZ utal itt a bizott-
ság belső reflexióira a különböző sebességű 
jogátültetésről. 

VI. 2014-es uniós választások
A jelenlegi válság nemcsak gazdasági és szo-
ciális, társadalmi válság, hanem az európai 
projekttel szembeni bizalmi válság is. Az 
Európai Unió és polgárai közötti megbé-
kélés a következő uniós választások egyik 
tétje. A helyi választott képviselők fontos 

szerepet játszhatnak (és kell játszaniuk) e 
cél elérése érdekében. A polgárokhoz és ag-
godalmaikhoz közelebb álló Európát kell 
létrehozni.

Az Európai Kisvárosok Szövetsége tag-
szervezetei határozott jelzést kívánnak ad-
ni azzal, amikor az önkormányzatok figyel-
mét felhívják az uniós választásokra történő 
mozgósításra. Ez azért fontos, mert a polgá-
rokhoz és a gazdasági fejlesztés szereplőihez 
legközelebb álló helyi választott képviselők 
találhatják meg leginkább azt a szükséges 
egyensúlyt, amellyel a lehető legtöbb ember 
magáévá tudja tenni az unió előtt álló alap-
vető kihívásokat. Ennek megfelelően teljes 
mértékben be kell vonni ezen képviselőket 
minden európai vitába.

(1) Az ITI: integrált területi befektetés, amely lehetővé teszi a területi stratégiák integrált megvalósítását. Az ITI nem az operatív 
programokhoz tartozó művelet vagy alprioritás. Az ITI lehetővé teszi a tagállamok szá mára az operatív programok átfogó megvalósí-
tását, valamint az egy vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó támogatások igénybe vételét, biztosítva ezzel egy 
adott területhez kapcsolódó integrált stratégia megvalósítását. Így az ITI megléte egyrészt rugalmasságot biztosít a tagállamoknak az 
operatív programok kialakítása során, másrészt az egyszerűsített finanszírozás által lehetővé teszi az integrált intézkedések hatékony 
megvalósítását. 

Ezért az Európai Bizottság által javasolt közös rendelkezések új integrálási eszközöket vezetnek be, amelyek elősegítik a területi stra-
tégiák bevezetését, összekapcsolva a partnerségi szerződésekben és működési programokban azonosított tematikus célkitűzéseket és 
a földrajzi vetületet: a közösségi irányítású helyi fejlesztést (közös előírásokat tartalmazó rendelet, 28-30. cikk) és az integrált területi 
befektetéseket (közös előírásokat tartalmazó rendelet, 99. cikk).

(2) A CLLD: Közösségvezérelt helyi fejlesztés az állampolgárok helyi szintű bevonásának eszköze azokba a fejlesztésekbe, ame-
lyek napjaink társadalmi, környezeti és gazdasági kihívásaira adnak választ. A CLLD idő- és energiaigényes megközelítés, ugyanak-
kor viszonylag kis pénzügyi befektetéssel jelentős hatást gyakorolhat az emberek életére, ösztönzi az új ötleteket és a közös elköte-
lezettséget azok gyakorlatba való átültetésére.

Az Európai Bizottság várakozásai szerint a CLLD elősegíti az európai strukturális és a befektetési alapok keretében integrált meg-
közelítések megvalósítását, ezáltal a 2014-2020 közötti időszakban a közös rendelkezésekről szóló rendelet 11 tematikus célkitűzé-
séhez való hozzájárulást helyi szinten. A bizottság ösztönzi a CLLD használatát, mivel lehetővé teszi a helyi közösségeknek, hogy 
felelősséget vállaljanak az „Európa 2020 stratégia” céljainak megvalósításáért.

Végezetül az EKSZ felhívja a figyelmet az 
Európában terjedő populizmus és nemzeti be-
felé fordulás veszélyeire, és emlékeztet, hogy 
az euroszkeptikus erőkkel szembeni ellenállás 
egyetlen lehetősége, ha mozgósítjuk mindazo-
kat, akik hisznek az európai ideálban.

Az EKSZ megítélése szerint túl kell lép-
nünk azon a korszakon, amelyben túlsá-
gosan is könnyű az Európai Unió sikereit 
nemzeti sikerként beállítani, és sikertelen-
ségeiért a közösségi szintet okolni. Nap-
jainkban út nyílik arra, hogy regionális és 
települési szinten értelmezzük az Európai 
Unió eredményeit.

Brüsszel, 2013. október 16.
Az EKSZ elnöksége

8 www.toosz.hu
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Magyarországon legutóbb 2002-ben volt vizs-
gálat, a jelenlegi vizsgálati folyamat 2012 első 
felében kezdődött. A Monitoring Bizottság 
a portugál Artur Torres Pereirát és a török 
Devrim Çukurt bízta meg, hogy raportőrként 
készítsék el a helyi és regionális demokrácia 
helyzetéről szóló jelentésüket Magyarország-
ról. A jelentés első változatát a 2013. februá-
ri Monitoring Bizottsági ülésre terjesztet-
ték be. Ám annyi megjegyzés, hozzászólás, 
módosítási javaslat érkezett Magyarország-
ról, hogy a Monitoring Bizottságot sikerült 
meggyőznie a magyar félnek, vegye le a na-
pirendről, és dolgozza át, így azt márciusban 
végül nem tárgyalta a Kongresszus plenáris 
ülése. A 2013 nyarán tartott bizottsági ülésen 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
és a Belügyminisztérium segítségével újabb 
érvekkel próbálta a magyar fél a jelentést fi-
nomítani, ezt azonban a bizottság már nem 
támogatta. A jelentés előtti nap volt még egy 
zárt ajtók mögötti egyeztetés a jelentéstevők-
kel, akik az öt módosító indítványból kettőt 
elfogadtak. A többi indítványt a plenáris ülés 
– ahogy várható volt – végül leszavazta. Ilyen 
előzmények mellett született meg A helyi és 
regionális demokrácia helyzete Magyarorszá-
gon című jelentés, melyet a Kongresszus 25. 
közgyűlésén, 2013. október 29-én fogadott 
el Strasbourgban. Alábbiakban részleteket 
közlünk a jelentésből. (A teljes jelentés elol-
vasható a TÖOSZ honlapján.) 

A helyi és regionális demokrácia 
helyzete Magyarországon
Ez a jelentés a magyarországi helyi és regio-
nális demokrácia helyzetét követi nyomon a 
116. számú (2012-es) Ajánlás és a 2012. májusi 
kongresszusi látogatás alapján. A jelentés üd-
vözli, hogy a Charta Kiegészítő Jegyzőköny-
vét 2010 júniusában Magyarország ratifikálta,  
valamint, hogy az önkormányzatok élvezhe-
tik a szabad társulás és összefogás szabadsá-
gát érdekeik előmozdításáért.

Részlet az ajánlástervezetből
A jelentéstevők sajnálattal állapítják meg:

a) a helyi önkormányzás elvét nem rögzíti 
egyértelműen sem az önkormányzati tör-
vény, sem az alaptörvény;
b) a hatalom erős újraközpontosítása zajlik, 
amely a korábbi önkormányzati felhatal-
mazások erős csökkentéséhez vezetett;
c) az új szabályozás nem veszi tekintetbe a 
helyi önkormányzatok pénzügyi autonó-
miájának elvét;
d) nem teljesül a helyi önkormányzás el-
ve abban a tekintetben, hogy a 2000 la-
kosnál kisebb lélekszámú településeken az 
újonnan létrehozott településszint felet-
ti (járási) hatásköröket olyan hivatalokon 
keresztül valósítják meg, ahol állami köz-
alkalmazottak dolgoznak.
e) nincs igazi konzultáció, csupán formá-
lis a kormányzat és az önkormányzatok 

között, elsősorban az ésszerűtlen határ-
idők miatt; 
f) nincs hatékony jogorvoslat, amely tel-
jesen garantálná a helyi önkormányzatok 
védelmét, olyan kiterjesztett önkormány-
zati jogokkal, amelyek lehetővé tennék az 
önkormányzatok helyi bírósághoz való 
felterjesztési jogát annak érdekében, hogy 
megvédjék a szabad hatalomgyakorlási jo-
gukat és tiszteletben tartassák a helyi ön-
kormányzás ezen alapelveit. 
g) a megyék helyzete gyenge mind az in-
tézményi kereteik, mind működésük te-
kintetében. 

[…]5. A Kongresszus ezért azt javasolja, hogy 
a Miniszteri Bizottság kérje fel a magyar ha-
tóságokat, hogy: 

a) vizsgálják felül az önkormányzati tör-
vényt, hogy a helyi önkormányzás alapel-
ve kifejezetten garantálva legyen a jogsza-
bályokban és a gyakorlatban, a Charta 2. 
cikkének megfelelően;
b) vizsgálják felül a jogszabályokat, a helyi 
önkormányzatok kötelező feladatait és ha-
tásköreit, és növeljék meg ezeket a decent-
ralizáció és a szubszidiaritás elve alapján;
c) biztosítsanak a helyi önkormányzatok-
nak pénzügyi autonómiát, hogy képesek le-
gyenek hatáskörüket megfelelően gyakorol-
ni, különösen a központi kormányzat által a 
helyi önkormányzatoknak elosztott támo-
gatások mértékének megváltoztatásával, 

Jelentés a helyi demokráciáról
Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (továbbiakban: kongresszus) Monitoring Bizott-
sága évekre előre eltervezett ütemezés szerint időszakonként (elvileg ötévente, gyakorlatilag ennél ritkábban) meg-
vizsgálja a helyi demokrácia, a helyi önkormányzatok helyzetét és az elfogadott nemzetközi egyezmény, a Helyi Ön-
kormányzatok Európai Chartája (továbbiakban: Charta) érvényesülését a tagországokban. 



hogy az önkormányzati források maradja-
nak elegendőek, hogy korlátozva legyen a 
központi kormányzat szerepe a helyi pén-
zek elosztásának felülvizsgálatában, hogy 
az arányos legyen a Charta 8. pontjának 
értelmezése szerint; 
d) biztosítsák, hogy a helyi és regionális 
önkormányzatok képesek legyenek a köz-
igazgatási struktúrákat működtetni, és le-
gyenek meg a szükséges erőforrásaik fel-
adataik ellátásához, ugyanakkor tegyék 
lehetővé, hogy a választott önkormányza-
tok megmaradjanak, különösen a kistele-
püléseken;
e) konzultáljanak a helyi önkormányzatok-
kal és a nemzeti szövetségekkel, határoz-
zák meg a konzultációs partnereket, hogy 
a megfelelő és hatékony párbeszéd alakul-
hasson ki ésszerű határidőn belül minden 
olyan témában, amely a helyi önkormány-
zatok érdekeit érinti;  
f) vizsgálják felül a jogszabályokat annak 
érdekében, hogy a helyi önkormányzatok 
hatékony bírósági jogorvoslata biztosítva 
legyen hatásköreik biztonságos, szabad gya-
korlására, és garantálja a bírósági védelmet 
a Magyarország által ratifikált Chartában 
megfogalmazott helyi önkormányzás alap-
elveinek védelme érdekében. 
g) erősítsék a megyék feladatkörét, különö-
sen az Európa Tanács Regionális Demok-
rácia Keretegyezményében foglaltak figye-
lembevételével;  
h) folyamatosan tájékoztassák a Kongresz-
szust ezen ajánlásban foglaltak a nyomon 
követéséről. 
6. A Kongresszus felkéri az Európa Tanács 

Miniszteri Bizottságát, vegye figyelembe ezen 
ajánlást saját monitoring eljárásai és e tagál-
lammal kapcsolatos egyéb tevékenységekkel 
kapcsolatban.

Vélemények a  jelentésről
A számos ponton vitatható jelentésről meg-
kérdeztük a leginkább érintett hazai szakem-
berek véleményét. A következő négy kérdést 
tettük fel Farkasné Gasparics Emesének, a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkárá-
nak, Illés György delegációvezetőnek, Pilisz-
szentlászló polgármesterének, Magyar An-
na delegációvezető-helyettesnek, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnökének és Zöld-Nagy 
Viktóriának, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium helyettes államtitkárának:

■  Milyennek ítéli meg a Kongresszus ál-
tal elfogadott jelentést a magyar önkor-
mányzatok szempontjából?

●  Hogy értékeli a jelentés előkészítéséért 
felelős raportőrök munkáját? 

▲  Mennyire tartja szakmailag megalapo-
zottnak a jelentést?

◆  A jelentés ismeretében milyen módosí-
tásokat javasolna a törvényi szabályo-
zásban és az önkormányzatok gyakor-
latában?

A válaszok a kérdések sorrendjében:

Farkasné Gasparics Emese:
■ A vizsgálat éppen abban 
az időpontban történt, 
amikor Magyarországon 
még folyamatban volt az 
önkormányzati rendszer 
részleges átalakítása. Ez 
rányomta a bélyegét a ra-
portőrök munkájára és 
magára a jelentésre is. 

Ezért történt meg az a kivételes eset, hogy 
a Kongresszus a magyar delegáció által be-
terjesztett módosító javaslatokból kettőt el-
fogadott – ez már önmagában is előrelépés 
volt – mielőtt megszavazta a Magyarország 
önkormányzati helyzetéről szóló jelentést, és 

az ennek alapján készült ajánlásokat. Az sem 
volt véletlen, hogy a jelentés korábbi, a jelen-
leginél kedvezőtlenebb változata – a sok ér-
demi észrevétel miatt – lekerült a Kongresz-
szus márciusi ülésének napirendjéről, és azt 
át kellett dolgozni.

A monitoring-jelentés sajnálatos módon 
még mindig eléggé kritikusan értékeli a ma-
gyar önkormányzati reformot, bár a beérke-
zett magyar anyagok alapján azt számos he-
lyen pontosították, enyhítették. 

● A két raportőr 2012-ben három napot 
töltött Magyarországon, és számos önkor-
mányzati szakemberrel találkozott. Úgy vél-
jük, nem voltak kellően felkészültek a magyar 
önkormányzati rendszer egyes elemeiben, és 
a rendszer folyamatban lévő átalakítása mi-
att bizonyos kérdésekben túlzó megállapítá-
sokat fogalmaztak meg.

A raportőrök a Kongresszus előtt tett hoz-
zászólásaikban is legnagyobb problémaként a 
túlzott kormányzati központosítást, a pénz-
ügyi autonómia elvesztését és a jogorvosla-
ti lehetőségek hiányát emelték ki, felhívták 
a figyelmet a Charta betartásának fontos-
ságára, különös tekintettel annak kiegészí-
tő jegyzőkönyvére.

▲ Az átdolgozott jelentésben már kevésbé 
lehet érezni a politikai felhangot, de az el-
fogadott módosítások ellenére még mindig 
sok igazságtalan megállapítás, erős megfo-
galmazás, tárgyi tévedés és félreértés ma-
radt benne.

A legszembetűnőbb talán, hogy a jelen-
téstevők nem értették meg a járási hivata-
lok, valamint a közös önkormányzati hi-
vatalok közötti különbséget, és végig azt 
vetették a szemünkre, hogy a helyi ön-
kormányzás alapelvének nem felel meg 
a kétezer fős lakosságszám alatti önkor-
mányzatok feladatainak összevonása egy 
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önkormányzatok feletti (járási) fokra, ahol 
adminisztratív szervezetben állami köz-
tisztviselők dolgoznak. 

A jelentés kritikaként fogalmazta meg 
az önkormányzatok pénzügyi autonómiá-
jának elvesztését is. Erre röviden csak azt 
tudnám válaszolni, hogy az önkormányza-
tok adósságkonszolidációja 2013 első fél-
évében megtörtént, az állam átvállalta az 
önkormányzatok adósságállományának leg-
nagyobb részét, és azok az intézkedések – 
kötvény kibocsátás és hitelfelvétel korláto-
zása – éppen annak érdekében történtek, 
hogy meggátolják az önkormányzatok is-
mételt eladósodását. (Ilyen korlátozások 
egyébként több nyugat-európai államban 
bevett gyakorlatnak számítanak.)

◆ Már napjainkban is történtek és történ-
nek olyan jogszabály módosítások, amelyek 
az új rendszer működésének gyakorlati ta-
pasztalatain alapulnak. Bizonyos, hogy – az 
önkormányzatok által jelzett működési ne-
hézségeket figyelembe véve – a 2014. évi ál-
talános önkormányzati választásokig még 
várhatók további korrekciók, hiszen figye-
lembe kell venni, hogy a rendszer átalakítása 
fokozatosan történik, éppen az önkormány-
zatok érdekében. 

Egyébként: a magyar kormányzat folyama-
tos, intézményesített kapcsolatot tart fenn az 
országos önkormányzati érdekszövetségekkel, 
és javaslataikat figyelembe véve hozza meg az 
önkormányzatokat érintő döntéseket.

A magunk részéről továbbra is fontosnak 
tartjuk az ET megfelelő önkormányzati intéz-
ményeivel a folyamatos és konstruktív pár-
beszéd fenntartását mind helyi és regionális 
önkormányzati, mind kormányzati szinten, 
valamint érdemes felvilágosító munkát is vé-
gezni a magyar törekvések jobb megismer-
tetése céljából.

Illés György
■ Sajnos a jelentés elkészí-
tése az önkormányzati re-
form kellős közepére esett, 
nekünk szerencsésebb lett 
volna, ha a reform előtti 
önkormányzati rendszert 
értékelték volna, mert ak-
kor a jelentés tartalmát a 

reform során mindenkinek figyelembe lehe-
tett volna venni. 

Tudni kell, hogy a Kongresszus az európai 
önkormányzatok egyfajta érdekvédelmi szer-
vének szerepét is betölti, ehhez képest vala-
mennyi tagállam monitoring-jelentésében 
szerepelnek kritikus megjegyzések. Szinte 
minden jelentésben szerepel például az ön-
kormányzatok pénzügyi stabilitását biztosí-
tó kormányzati intézkedések szorgalmazása. 
Az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját 
a Kongresszus szerint leginkább az garantál-
ná, ha a helyi és régiós (megyei) adóknak je-
lentős hányada jelenne meg az önkormány-
zati költségvetésben. Ez elméletileg biztosan 
igaz, de ma, amikor egész Európában forrás-
szűke van, csak újabb feszültségeket generálna 
újabb önkormányzati adók bevezetése, vagy 
a meglévő adórendszer gyökeres átalakítása, 
tehát ezt a megállapítást a gyakorlatba átvin-
ni most Magyarországon biztosan nem aktu-
ális. Ilyen „szemüveggel” kell olvasni a jelen-
tés elméletileg helyes, de gyakorlatban néha 
nehezen átültethető megállapításait.

● A raportőrök egy adott országban dol-
gozó választott önkormányzati tisztségvise-
lők, külföldi kollégáink, helyzetüknél fogva 
nincs lehetőségük részleteiben megismer-
ni egy ország önkormányzati rendszerét, a 
jelentés összeállításánál inkább a kirendelt 
szakértőnek és Kongresszus titkárságának 
volt kulcsszerepe. 

▲ Néhány tényt (pl. közös önkormányza-
ti hivatalok és járási hivatalok részbeni ösz-
szekeverése) a jelentés írói alaposan félreér-
tettek. Összességében a tényeket feltárták, 
az abból levont következtetésekkel lehet vi-
tatkozni.

◆ A kormány és az önkormányzati szö-
vetségek közötti egyeztetés törvényi kerete 
már megvan, a gyakorlati munkát lehetne 
továbbfejleszteni, erre a kormányzat nyitott.  
Önkormányzati emberként minden, az ön-
kormányzatok helyzetét és presztízsét erő-
sítő intézkedést üdvözölnék, jelenjen meg az 
akár alapelvekben megfogalmazva, akár ön-
kormányzati hatáskörként, akár jogorvosla-
ti szabályként. Érdemes lenne megfontolni a 
megyék szerepének erősítését. Ugyanakkor 
nagyon fontos az új önkormányzati rend-
szer stabilitása is, ezért a korrekciókat is kor-
mányzati és önkormányzati egyeztetés után 
lenne jó bevezetni. 

Magyar Anna
■ A Kongresszus minden 
ülésszakának napirend-
jén több országjelentés 
szerepel. Fontosak ezek a 
jelentések, és sokat segíte-
nek az országoknak a saját 
gyakorlatuk javításában, 
de csak akkor, ha az anyag 

kellőképpen tárgyszerű és korrekt. Ez nem 
mindig sikerül kellőképpen, idén tavasszal 
például a spanyol jelentésnél érzékelhető volt, 
hogy tévedések kerültek az anyagba.

A mostani magyar jelentés tartalma – ha 
önmagában nézzük – sajnálatosan szintén 
sok kívánnivalót hagy maga után, sok pon-
ton ténybeli tévedéseket és vitatható meg-
állapításokat tartalmaz. Ha viszont a teljes 
folyamatot tekintjük, aminek végeredmé-

11www.toosz.hu
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nye lett a jelentés és a Kongresszus által el-
fogadott ajánlás, már sokkal jobbnak látom 
az összképet. El kell mondani, hogy a rapor-
tőrök 2012. májusi magyarországi látogatása 
és a javaslatok 2013. októberi elfogadása kö-
zött eltelt másfél év jelentősen befolyásolta 
a tárgyszerűséget. Ez a másfél év az önkor-
mányzati rendszer átalakításának időszaka, 
tehát meg kellett küzdeni például az idejét-
múlt megállapításokkal. Ezért is történhe-
tett meg, hogy az első, 2013. márciusi napi-
rendre vétel meghiúsult, és végül átcsúszott 
az őszi ülésszakra. Külön kiemelendő, hogy 
az első változathoz készült feljegyzések a leg-
különbözőbb helyekről érkeztek, nemcsak 
minisztériumok részéről, hanem parlamen-
ti bizottsági, számvevőszéki, önkormányzati 
szövetségi vezetők szintjéről is, sőt örvende-
tes, hogy az Alkotmánybíróság elnöke is el-
küldte az alkotmánybíróságot érintő jelzéseit. 
Jómagam is hozzájárultam észrevételeimmel 
a hibák feltárásához. Az együttes erőfeszíté-
sek eredményeként több ponton sikerült ér-
demben módosíttatni az anyagot, így tárgy-
szerűbbé vált, bár még így is számos helytelen 
megállapítás maradt benne.

● A jelentések elkészítéséért felelős rapor-
tőrök munkáját kijelölt szakértő segíti, aki a 
helyszíni vizsgálatok során a delegáció tagja, 
és hazatérve a látogatásról, a raportőrök szá-
mára előkészíti az anyagot. A török és por-
tugál raportőr mellett francia szakértő dol-
gozott. Személyes meggyőződésem, hogy a 
szakértői segítség nem volt teljesen kielégí-
tő. Méltányolom a két raportőr helyzetfel-
ismerését: amikor szembesültek azzal, hogy 
sok a tényszerű hiba és téves következtetés 
az elemzésben, 2013 tavaszán átdolgozásra 
visszavették az anyagot. Másfelől, kiemelem 
annak a nehézségét, hogy a nem a térségből 
származó raportőröknek nehéz kellőképpen 

átérezni egy közép-európai országban zajló fo-
lyamatokat, a rendszerváltás előtti-utáni ha-
tásokat, speciális helyzeteket. Portugáliában 
és Törökországban egészen más a történelmi 
távlatú háttér. Nem volt könnyű helyzetük, ez 
a végeredményen is látszik, de jó szándékuk-
ban nem kételkedem.
▲ Az előzőekben elmondottak alapján nem 
meglepő: nem vagyok megelégedve a szakmai-
sággal. Olyasmi is szerepel az anyagban kriti-
kaként, ami sok más tagországban is gyakorlat 
(pl. a kórházak központi kezelése). Kritika-
ként fogalmazták meg pl. az adósságkonszo-
lidációt, ami előtt értetlenül állunk mi, akik 
a magyar önkormányzatok helyzetét belül-
ről ismerjük. Örvendetes, hogy még az utol-
só napon is sikerült két ponton módosítást 
elérni, mivel a raportőrök elfogadták a szak-
mai érveket. A delegáltak között sok támoga-
tója volt javaslatainknak, itt külön kiemelem 
– nem meglepő – a lengyeleket, de egyébként 
is jellemző, hogy általában jobban értik a volt 
szocialista országok delegáltjai egymás hely-
zetét.

◆ Biztos, hogy a magyar önkormányzati 
rendszer is – mint minden más ország rend-
szere – folyamatos visszacsatolással továbbfej-
leszthető, és ebben tévedései ellenére is segít 
a jelentés. A raportőrökkel folytatott beszél-
getések során mindig jeleztem: a magyar ön-
kormányzatiság átalakításának hatásai nem 
azonnal látszanak, és a folyamatba épített 
tanulás elvének megfelelően hamarosan he-
lyükre tudnak kerülni a problémás részletek 
is. Mindig a megyei önkormányzatok példá-
ját hoztam fel: hamarabb kezdődött az átala-
kítás, mint a településeknél, és hamarabb is 
kiforrta magát. Nagyon jónak tartom, hogy 
a szakminisztérium komolyan veszi a jelen-
tés tartalmát, és igyekszik a tapasztalatokat 
beépíteni a munkájába. 

Zöld-Nagy Viktória
■ A jelentés sajátos doku-
mentum egy-egy tagállam 
önkormányzati rendsze-
réről. Az Európa Tanács 
szervei közül ugyanis a 
Kongresszus nem jogal-
kotó szerv, ajánlásokat fo-
galmazhat meg – nem kö-
telező erővel. Rendkívül 

komoly és hangsúlyos a tevékenysége ugyan-
akkor, hiszen a Kongresszus az a szerv, amely 
ellenőrizheti egy tagállamban, hogy az ön-
kormányzati rendszer működése megfelel-e a 
Chartának. A Kongresszus által szabályozott 
monitoring eljárás eredményeként megfogal-
mazott javaslatokról azonban az Európa Ta-
nács fő döntéshozó szerve, a Miniszterek Bi-
zottsága dönt. A Kongresszus összetételének 
és működésének jellemzőiből adódóan tehát 
a monitoring eljárást az egyes nemzeti dele-
gációk kijelölt tagja, azaz választott helyi és 
regionális politikusok végzik, akik munkáját 
néhány szakértő támogatja. Magyarországon 
a jelenlegi eljárást megelőzően tíz éve volt az 
utolsó monitoring.

A magyar önkormányzati rendszerről ké-
szített jelentésben foglaltak megfogalmazá-
sa szokatlanul kemény, nem beszélve arról, 
hogy konkrét ténybeli tévedéseket is tartal-
maz. Így például továbbra is keveri a jelen-
tés a járási hivatalok és közös önkormányzati 
hivatalok rendszerét – és von le ebből a té-
vedésből téves megállapításokat – annak el-
lenére, hogy erre több alkalommal felhívtuk 
a raportőrök figyelmét. Az ajánlási pontok-
ban foglalt konkrét megállapítások többsé-
gét szerintem a jelentésben foglaltak nem tá-
masztják alá egyértelműen. Összességében a 
jelentés részletesen mutatja be a magyar ön-
kormányzati rendszer szabályozását és a mű-
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ködésének jellemzőit, figyelembe véve a tíz 
évvel ezelőtti jelentésben és ajánlásban fog-
laltakat, és azt, hogy a vizsgálat lefolytatásá-
nak időpontjában lényeges, rendszerjellegű 
átalakítások zajlottak még az önkormány-
zati rendszerben. Azonban éppen ezért szá-
mos megállapítás okafogyottá vált, és egyes 
esetekben a tényszerű megállapítások helyett 
szubjektív véleményeket tartalmazó megálla-
pítások nem adnak reális képet a magyar ön-
kormányzati rendszer működéséről.

● A raportőrök munkája nehezen értékel-
hető, különösen mert a monitoring eljárás in-
dulásakor, 2012 májusában ugyan volt alkal-
munk fogadni a delegációt, ám ezt követően 
érdemi egyeztetésre nem kerülhetett sor. A 
jó hangulatban zajló, konstruktív egyeztetést 
követően ugyanis legközelebb 2013 tavaszán 
kaptuk meg a jelentéstervezet első változatát, 
s véleményezésre mindösszesen két hét állt 
rendelkezésünkre. A rövid határidő ellenére 
Magyarország Kormánya rendkívül részletes 
hivatalos véleményt készített, amelynek – és 
a többi, a monitoring eljárásba bevont szerv 

véleményének – eredményeként a jelentés 
megtárgyalását a tavaszi plenáris ülésszak-
ról elnapolta a Kongresszus. Ezen túlmenő-
en kormányzati véleményalkotásra már nem 
volt lehetőség. Ezzel szemben több, ugyan-
csak a kongresszusi monitoring eljárás alatt 
lévő ország jelezte (pl. Spanyolország), hogy 
a kijelölt raportőrök többször is találkoztak 
az érintett szervek képviselőivel.

▲ A korábban is jelzettek szerint ténybeli 
tévedéseket is tartalmaz a jelentés, és további 
érdekessége, hogy számos ponton hivatkozik 
és ténymegállapításként idézi a Velencei Bi-
zottság jelentésének egyes részeit, miközben 
a raportőrök saját tapasztaláson és a nemze-
ti jogszabályokon alapulóan kell, hogy a je-
lentésüket elkészítsék.

Fontos továbbá, hogy a jelentés a magyar 
önkormányzati rendszert nem a jelenlegi sza-
bályozási és működési kereteknek a Charta 
rendelkezéseinek való megfelelése szempont-
jából, tényekre alapítva jellemzi, hanem a ko-
rábbi önkormányzati rendszerhez képest von 
le következtetéseket.  

◆ Véleményem szerint az új törvényi szabá-
lyozás végrehajtásában még nem telt el kellő 
idő a megalapozott következtetések levoná-
sához, hiszen például a feladatfinanszíroz-
ási rendszer, a közös önkormányzati hivata-
lok kialakítása, az új társulási rendszer csak 
ebben az évben valósult meg, néhány hóna-
pos gyakorlat áll mögöttük. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján – és nem 
a jelentésből fakadóan – szükséges pontosító, 
kiigazító szabályozás már történt a rendszer-
ben (például közös önkormányzati hivatalok 
kialakítása, gyermekétkeztetés finanszírozá-
sa), de ahhoz, hogy értékítéletet tudjunk al-
kotni, hosszabb időnek kell eltelnie. Hason-
ló példa a határon átnyúló együttműködések 
kérdése, amelyben a jelentés szorgalmazza a 
megyei önkormányzatok erőteljesebb sze-
repvállalását. 

Ezt a kormány is céljának tekinti, erre fi-
gyelemmel zajlik például az európai területi 
együttműködési programok intézményrend-
szerének, koordinációs mechanizmusának, 
végrehajtásának tervezése.

A jelentések készítője: a raportőr   
A raportőr feladata, hogy előkészítse a kérdést a bizottsági vitára, megszerkessze a jelentéstervezetet a szakértők segítségével, és beépítse a 
bizottság által elfogadott módosításokat, továbbá előterjessze a jelentést a plenáris ülésre, s ott kommentálja az elhangzott javaslatokat, mó-
dosító indítványokat. 
A raportőr a hivatalos és az informális egyeztetéseken nagyon komoly személyes befolyást tud gyakorolni a végkimenetelre.
A monitoring bizottságnak két raportőrt kell kijelölnie minden egyes országjelentés elkészítéséhez. Az egyiknek a regionális, a másiknak a he-
lyi ügyekben kell jártasnak lennie. A monitoring bizottságban minden országnak meghatározott számú tagja van a nemzeti delegációk helyi és 
regionális választott képviselőiből – hazánknak éppen kettő hely jár. A monitoring bizottság elnökének joga van ahhoz is, hogy raportőrként 
olyan kongresszusi tagot nevezzen ki, aki nem tagja a monitoring bizottságnak. A két raportőrnek megfelelő politikai egyensúlyt kell biztosíta-
nia a monitoring feladat ellátásához, és egyszerre csak egy ország monitoringjában működhet közre. Raportőr nem lehet senki a saját országá-
ban, nem jöhet a szomszédos országból, sem olyanból, amelynek bármilyen speciális kapcsolata van az adott országgal. 

Forrás: 307 (2010) módosított határozat, címe:  Procedures for monitoring the obligations and commitments entered into by the Council of  
Europe member states in respect of their ratification of the European Charter of Local Self-Government (ETS No. 122).
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A programköltségvetés kiinduló pontja tu-
lajdonképpen nagyon egyszerű. Az európai 
uniós pályázatok emlőjén fejlődő Magyar-
országon a stratégiai tervezés már közismert 
és alkalmazott eszköz. Lényege a különfé-
le célok, elképzelések, elvárások összehan-
golása, szelektálása, a prioritások megha-
tározása, majd az így kiválasztott célokhoz 
humán, pénzügyi stb. eszközök rendelése, 
ütemezés.

A tervezés forradalmasítása
A programköltségvetés a stratégiai tervezés-
hez hasonlóan a célok meghatározásán és a 
hozzájuk rendelt eszközök használatán alap-
szik. A programszerű működés több tekintet-
ben forradalmasítja a hagyományos közszek-
torbeli tervezést. A hagyományos tervezési 
technika pusztán pénzügyi-könyvelési esz-
köznek tekinti a költségvetést. Valójában a 
költségvetés a legalapvetőbb politikai doku-
mentum. A költségvetés a közszektor mű-
ködésének és fejlesztéseinek adott időszak-
ra vonatkozó legfontosabb peremfeltételeit 
határozza meg, ez pedig politikai döntés. Ha 
viszont ilyen fontos döntést testesít meg a 
költségvetés, akkor nem alapulhat homályba 
vesző múltbeli keretek éves korrekcióján, ha-
nem méltó módon a legalapvetőbb elemekből, 
a célokból kell felépíteni. A célokat ugyanak-
kor a jobb átláthatóság érdekében (ágazati) 
feladatok szerint kell rendezni. 

A célok megvalósítását szolgáló progra-
mok akciókra bomlanak. Ezek az akciók a 
konkrét cselekvések. Ezekhez rendelhetőek a 
konkrét kiadások, akár hagyományos szerke-
zetben (működések és fejlesztések, személyi, 
dologi stb. kiadások), illetve e kiadások for-
rásai. A hagyományos költségvetés ismert 

sorai tehát nem eltűnnek, hanem keretbe il-
leszkednek, a cselekvések szintjén összeve-
zetve a bevételekkel. 

A programköltségvetés célracionális cse-
lekvési keretet hoz létre. A célok, feladatok, 
tevékenységek kijelölése nem öncélú játék, 
hanem annak előtérbe helyezése, hogy a köz-
szektor, az önkormányzat is azért működik, 
mert feladatokat lát el. Ezeket minél haté-
konyabban, vagyis adott minőségi szintet a 
legkisebb ráfordítások mellett elérve kell tel-
jesítenie. A célhierarchia tetején az önkor-
mányzatnak átfogó vagy stratégiai célja van. 
Ebből levezethetőnek kell lennie a program 
minden elemének. Amikor kétségek merül-
nek fel bizonyos elemek, tevékenységek kap-
csán, ehhez kell visszanyúlni. Így az átfogó 
cél sem pusztán elvi, hanem nagyon is gya-
korlati kérdés.

A programköltségvetés célracionalitása te-
hát a közismert módon, előre kijelölt célok-
hoz rendelt cselekvéseken keresztül valósul 
meg. Ezek a cselekvések a későbbiekben sem 
önállósulnak a céloktól, hanem úgy kell rá-
juk tekinteni, mint az eredeti célok megva-
lósításának eszközére. Ha a célunk a telepü-
lés vonzerejének növelése, és ehhez egy főtér 
felújítást mint cselekvést rendelünk, akkor 
kell tudnunk mérni is, hogy megvalósult-e 
a cselekvés, illetve, hogy elértük-e a célun-
kat. Ehhez a célokat tipikusan, legalább az 
ágazati feladatok, programok és cselekvések 
szintjén mérhető formában is meg kell fogal-
mazni. Ilyen formán a vonzerő növekedése 
mellett egy mutatószámnak kell szerepelnie: 

A MAFIS projekt új szakaszához érkezett. Lezárult a tananyagfejlesztés, és 
megkezdődtek a képzések, melyeket a programköltségvetés nevű költségve-
tési-készítési koncepció köré szerveztek. A programköltségvetés sajátos kere-
tet ad a teljesítmény-elvű önkormányzati menedzsmentnek. (Erről részletesen 
írtunk az Önkormányzat 3. negyedévi számában.) 

CLF-modell a működési és beruházási
költségvetés elkülönítése

Működési (folyó) bevételek - Fejlesztések, beruházások forrásai

+Fejlesztési, beruházások, tőke
    jellegű kiadások+ Működési (folyó) kiadások

+ Hiteltörlesztés

= NETTÓ MŰKÖDÉSI EREDMÉNY*

=  MŰKÖDÉSI EREDMÉNY =  BERUHÁZÁSI DEFICIT (+)/ SZUFICIT(-)

= FORRÁSHIÁNY (+)/ -TÖBBLET(-)
     Hitelfelvétel
= ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

* A nettó működési eredmény fogalom helyett Vigvári András beve-
zette a  pénzügyi kapacitás fogalmát, amely nála az önkormányza-
tok pénzügyi egészségének egyik legfontosabb mutatószáma.

Partnerség

: Lezárult a trénerek képzése
Szerző: Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium munkatársa



ni: akár források átcsoportosításával, akár új 
eszközök (cselekvések) meghatározásával stb. 
Komoly garanciát jelent, például a többször 
idézett francia rendszerben a személyes fele-
lősség bevonása, a programköltségvetés egyes 
szintjein megnevezett személy, akinek jöve-
delme, teljesítménye, sikeressége a program 
teljesüléséhez kötődik.

A program költségvetés erejét növeli, ha a 
tervezés nem egyetlen évre szól, hanem több, 
például három évre. Úgy, hogy az újabb és 
újabb költségvetések egymásra épülnek. Ez 
az eljárás fenntarthatóságot, stabilitás biz-
tosít.

A MAFIS projekt folytatása
A trénerek képzésének lezárultával a MAFIS 
kifejlesztette a haza környezetre adaptált esz-
közeit: a magyar tananyagot és a tréninget. 
A tananyag nemsokára elkészül, és kiadvány 
formájában hozzáférhető lesz, legkésőbb feb-
ruár elején a projektzáró konferencián. Ad-
dig finomítások, az újabb tapasztalatok be-
építése várható.

A tréningek januárban folytatódnak. Két 
kísérleti vagy pilot képzés lesz. A trénerek 
képzésén részt vett polgármesterek esetében 
tapasztalt siker megismétlődését várjuk. Re-
méljük, hogy a várható megtakarítások, az így 
keletkező visszafordítható források, a szemé-
lyes teljesítmény kimutathatósága, és a belső 
ösztönzők megjelenítése érdeklődésre mél-
tónak bizonyul.

A januári tréningekre elsődlegesen, olyan 
polgármesterek, önkormányzatok jelentke-
zését várjuk, akik/amelyek többedmagukkal 
tudnak részt venni a képzésen, ami reményt 
adhat a programköltségvetés részleges, kí-
sérleti bevezetésére.

Partnerség

pl. a településre látogató turisták számának 
10 százalékos növekedése. A vonzerő-növelé-
si program akkor sikeres, ha elérjük a muta-
tó teljesülését. Ez az eljárás fontos adu lehet 
egy polgármesternek, képviselőnek a megvá-
lasztásához, hiszen feketén-fehéren be tudja 
mutatni a teljesítményét. 

Újraépítkezés
Az a pénzügyi hatékonyságnövekedés, amit 
a programköltségvetéstől várunk, kapunk el-
sődlegesen a fentebb már említett a két újítás-
ból ered: az akció vagy cselekvés szintjén mért 
kiadásokból és bevételekből, illetve a költ-
ségvetési periódusonkénti „tabula rasa”-ból, 
vagyis újraépítkezésből. Ez utóbbi elemet 
null-bázisú költségvetés-tervezésnek is ne-
vezik. Ennek jelentősége, hogy nem marad-
nak a költségvetésben régről ott ragadt és év-
ről évre megismételt, de nem magyarázható 
költségek. A programköltségvetés tehát akkor 
fejtheti teljes mértékben hatékonyság-javító 
hatását, ha a költségvetés alapokról induló 
újraépítésével, és minden egyes költség ön-
álló indoklásával párosul. 

Az akciók szintjén a költségvetés elemi ki-
adási tételekből épül fel. Ez is átláthatóságot, 
ellenőrizhetőséget és hatékonyságot növelő té-
nyező. A programköltségvetés Franciaország-
ban megvalósult változatában a költségvetésen 
belül szigorú határt vonnak a működések és a 
fejlesztések közé (lásd ábra a CLF modellről) 
úgy, hogy fejlesztési források nem fordíthatóak 
működésre. Ezek a korlátok Franciaországban 
már korábban is éltek, de ismerte a működési 
és beruházási költségvetések elkülönítését a 
rendszerváltás előtti Magyarország is.

A franciaországi programköltségvetés-vál-
tozat e hagyományos korlátokon túllépve 

igyekszik akadályozni a rugalmatlan kiadá-
sok túlzott, akár más kiadások kárára való 
növekedését. Miközben a programozás, ter-
vezés meglehetősen rugalmas, a források a 
tevékenységek között bizonyos formális el-
járások mellett átcsoportosíthatóak, de min-
denekelőtt: személyi és igazgatási kiadásokra 
többletforrások csak program szintű veze-
tők engedélyével mozgósíthatóak. Ez a fran-
cia állam költségvetése esetében a minisz-
tert, mint ágazati feladat(misszió)-gazdát 
jelenti. Így itt a tervezés esetében az idősza-
kos felülvizsgálatok nem rontják az eredmé-
nyességet, bár ezeknek is bizonyos kerete-
ket kell szabni. 

További fontos dolgot tesz a programkölt-
ségvetés azáltal, hogy elemi tevékenységek, 
akciók szintjéről építkezik. Már ezen az ele-
mi szinten összevezeti a bevételeket és a ki-
adásokat, láthatóvá teszi pénzügyi mérlegü-
ket: a kapcsolódó bevételeket és kiadásokat. 
Ezáltal minden korábbinál világosabb, hogy 
mi mennyibe kerül, így jobban eldönthető, 
mi éri meg, s hogy elképzelhető-e olcsóbb, 
hatékonyabb eljárás.  

A hagyományos – pénzforgalmi szemléle-
tű – számviteli rendszerben ez nem lehetsé-
ges, csak komoly erőfeszítések, párhuzamos 
ellenőrzési mechanizmusok közbeiktatásá-
val. (Vigvári András például a jelenlegi hazai 
közszektorban hatályos rendszert részleges 
eredményszemléletű számviteli rendszer-
nek nevezi.) 

Egy más értelemben az eredményszemlélet 
úgy is jelen van a programköltségvetés rend-
szerében, hogy a célok, és azok megvalósu-
lását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Ha 
a célok teljesülésében menetközben problé-
mák mutatkoznak, idejében be lehet avatkoz-
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A tíz legjobb 
 közfoglalkoztatási gyakorlat

Ajak a jövő települése  
a munka tükrében

 A Nyíregyházától 40 kilométerre található 
település gazdasági gondok mellett szociális 
problémákkal is küzd. A közfoglalkoztatá-
si programot az itt élők helyzetének javítása 
érdekében kezdték el, jelenleg 205-en vesznek 
részt benne. Elsősorban növénytermeszté-
si és állattenyésztési munkákba vonják be a 
programban résztvevőket, akik önkormány-
zati és bérelt földeken jó minőségű zöldséget, 
burgonyát, kukoricát, hagymát, uborkát és 
káposztaféléket termesztenek (és savanyíta-
nak), ezzel is csökkentve az önkormányzati 
intézmények konyháinak étkeztetési költsé-
geit. 2013 márciusában indult a közúthálózat 
és a mezőgazdasági földutak javítását célzó 
projekt 40 közfoglalkoztatott bevonásával. 
A belvízelvezető rendszerek rendbetételén, 
az illegális hulladéklerakók felszámolásán is 
dolgoznak közfoglalkoztatottak, illetve részt 

vesznek az intézmények biomassza kazánja-
inak üzemeltetésében. Az idén kezdődött el 
a szigetelőanyagok és betonelemek gyártása, 
valamint a zöldségek savanyítása is .

Döge: a START mintaprogramba  
ágyazott komplex  

településfejlesztés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települé-
sen magas a munkanélküliek száma és jellem-
ző a saját bevételek hiánya. Az önkormányzat 
célja olyan program kialakítása volt, amely 
alkalmas a problémák kezelésére. A START 
mezőgazdasági mintaprogram bevezetésének 
eredményeként ma már a szociális, munkahe-
lyi, iskolai és óvodai étkeztetést saját termé-
nyekkel biztosítják. 2013-ban az önkormány-
zat a gazdálkodási tevékenységbe is bevonta 
a közfoglalkoztatottakat, akik belvízelvezető 
csatornahálózatot építenek, betonelemeket 
gyártanak. Ugyancsak ez évben hozták létre 
a karbantartó műhelyt, ahol gépeket készíte-
nek és javítanak. Az önkormányzat traktort, 
pótkocsit és egyéb, gazdálkodáshoz szüksé-
ges eszközöket vásárolt, az eszközökkel a te-
lepülés-fenntartási munkákat is gazdaságo-
san tudják végezni.

Garadna: növénytermesztési  
és állattartási mintaprojekt

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települé-
sen magas az idős, egyedül élő lakosok száma, 
jellemző a fiatalok elvándorlása. Az itt ma-

A példát átadó huszonkettő
Az idén ötödször vehettek részt az 
önkormányzatok a Példát átadó gya-
korlatok pályázatán, a Legjobb Ön-
kormányzati Gyakorlatok (LÖGY) ver-
senyében. A 2013. évi záró konferen-
cia és a prezentációs döntők október 
8–9-én zajlottak le a Belügyminisz-
térium márványtermében. Az önkor-
mányzatok nemes versengésének 
szakmai támogatásában és a legjob-
bak díjazásában az idén is tevékenyen 
részt vállaltak az érintett minisztériu-
mok. Az idei évben öt témakörben 
hirdették meg a versenyt: Legjobb 
közfoglalkoztatási gyakorlatot meg-
valósító önkormányzat; az Év Új Nem-
zedék Települése; Gazdálkodó Telepü-
lés; Helyi Esélyegyenlőségi Lehetősé-
gek Programja (HELP); Legjobb test-
vérvárosi találkozó. A Magyarorszá-
gon 2008-ban indult LÖGY-verseny 
pályázati ciklusainak adatait tekint-
ve az idei év rekord eredményt ho-
zott: a 2013-as prezentációs döntő-
be jutott be a legtöbb pályázat, szám 
szerint huszonkettő. Köszönet illeti 
mindazon önkormányzatokat és ön-
kormányzati vezetőket, akik a min-
dennapi nehézségek, problémák és 
időzavar ellenére benyújtották pá-
lyázatukat, és vállalkoztak a jó gya-
korlatuk bemutatására. A jó példák 
hordozói nélkül a jó gyakorlatok sem 
képesek elterjedni. És most lássuk a 
nyerteseket!
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radóknak kevés a munkalehetőség. A prob-
lémák kezelésére 2011-ben a START mun-
kaprogram keretében növénytermesztési és 
állattartási projekt indult. Az önkormány-
zati tulajdonú termőföldeken és a belterü-
leti ingatlanokhoz tartozó kertekben cirok 
és zöldségfélék (burgonya, gyökérzöldségek, 
hagymafélék, paprika, paradicsom, uborka) 
termesztése folyik. Az Idősek Klubja kert-
jében két nagyméretű fóliasátrat állítottak 
fel, ahol zöldségpalántákat nevelnek, pap-
rikát, paradicsomot, uborkát termesztenek. 
A megtermelt javakból kedvezményes áron 
részesülnek a programba bevont dolgozók, 
önkormányzati intézmények, Garadna köz-
ség lakosai. 

Értékteremtés Hajdúdorogon
A hajdúsági városnak más vidéki városokhoz 
hasonlóan a társadalmi-gazdasági folyama-
tok átalakulásával, a helyi munkalehetősé-
gek szűkülésével, lakosságának természetes 
fogyásával, elvándorlásával kell szembenéz-

nie. A legjobb gyakorlatot bemutató projekt 
előzménye a Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kerítésének lecse-
rélése és áthelyezése volt. Az önkormányzat 
megvalósította a város piacterének  – ben-
ne a vásárcsarnoknak – átalakítását, illetve  
a körbekerítését. Ezt az önkormányzatnak 
adományozott, több ezer bontott téglából 
valósították meg, amit a közmunkások vá-
logattak és tisztítottak meg, és a kerítést is 
ők építették fel. A projekt azért különleges, 
mert az egész közadakozásból valósulha-
tott meg. 

Hajdúnánás: kertészet  
és értékteremtő közfoglalkoztatás 

A közel 17 000 lakosú  hajdúsági város ön-
kormányzatának célja a START program 
segítségével a mezőgazdasági tevékenység 
kibővítése, a hosszú távú működtetéséhez 
szükséges feltételek megteremtése, illetve 
az önfenntartó gazdaság létrehozása. Ezzel 
növekedne a város lakosságmegtartó ere-
je, csökkennének a közétkeztetés költsé-
gei, visszaszoríthatnák a munkanélkülisé-
get. A mezőgazdasági értékteremtő munka 
jelenleg 170 álláskereső bevonásával folyik.  
A közmunkában foglalkoztatottak részt 
vesznek a kertészeti munkákban, a növény- 
és gyümölcstermesztésben, állattenyésztés-
ben a halastó kialakításában és működte-
tésében. Dolgoznak a savanyító-tartósító 
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Az Európa Tanács Helyi és Regionális De-
mokrácia Szakértői Központja által kimunkált 
és Európa több országában sikerrel megvalósított 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok (magyar 
rövidítése: LÖGY) Programját – a Példát átadó 
gyakorlatok pályázatát – a TÖOSZ honosította 
meg Magyarországon. Első ízben 2008-ban hir-
dették meg a versenyt.

A cél: a legjobb önkormányzati gyakorlatok 
feltérképezése és megismertetése az ország más 
önkormányzataival, valamint egy jó gyakorla-
tokat tartalmazó tudásbázis létrehozatala. Az 
új és innovatív helyi megoldások, illetve az ilyen 
megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudá-
sának és tapasztalatának terjesztése a hasonló 
problémával küszködő önkormányzatok köré-
ben jobb közszolgáltatásokat s a településveze-
tésben magasabb színvonalú teljesítményt ered-
ményezhet – miközben természetesen azokat az 
önkormányzatokat is segíti, amelyek jó a gyakor-
latokat kialakították.

A győztesek az adott évben a pályázathoz kap-
csolódó szervezetek – többnyire minisztériumok 
– által felajánlott pénzdíjban, illetve egyéb elis-
merésben részesülnek. A díjjal járó pénz szaba-
don felhasználható, de a program céljaival össz-
hangban: például a program megvalósításában 
résztvevők tanulmányi útjára, az önkormányzat 
szolgáltatásainak fejlesztésére, eszközvásárlásra, 
vagy akár képzésre fordítható. 

A programot általában kétnapos szakmai kon-
ferencia zárja, amely széles szakmai közönség 
előtt zajlik. A zárókonferenciák és prezentációs 
döntők során lehetőség nyílik arra, hogy az egyes 
témákban a kormányzati szereplők, valamint a 
szakmai támogatók is ismertethessék álláspont-
jukat és programjaikat. Az ünnepélyes díjátadó 
eseményen miniszterek, minisztériumi főtiszt-
viselők is részt vesznek széles körű sajtónyilvá-
nosság mellett.
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üzemi konyha friss alapanyag-szükségletét 
(burgonya, sárgarépa, petrezselyem, vörös-
hagyma, bab, borsó, paradicsom, paprika stb.) 
biztosítják. A fel nem használt zöldségeket sa-
vanyítják, illetve a szomszédos önkormány-
zatok konyháinak, környékbeli éttermeknek, 
zöldségüzleteknek adják el. A többletforrást a 
program kiszélesítésére forgatják vissza. Köz-
foglalkoztatás keretében épület felújítást, kor-
szerűsítést, közterület-rendezést, parkosítást 
és zöldfelület-gondozást végeznek, részt vesz-
nek az intézményüzemeltetésben és -karban-
tartásban is.

Parasznya: STOP után START
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen 
sok a munkanélküli, különösen a nők és az 
alacsonyan iskolázottak körében. Elhelyez-
kedésre nincs lehetőségük, az egyetlen jár-
ható út számukra a mezőgazdasági munká-
ban való részvétel. A településen 2008 óta 
folyik mezőgazdasági munkaprogram: ubor-
kát, kukoricát, paradicsomot termesztenek. A 

megtermelt zöldségek, gyümölcsök tisztítá-
sát, tartósítását konyhakész állapotra történő 
előkészítését is elvégzik, valamint tésztafélék 
és péksütemények készítésével is foglalkoz-
nak. Idén felújítottak egy önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági épületet, ahol megkezdőd-
hetett a szabadtéri burkolóanyagok gyártása. 
Drótháló készítésére alkalmas gépet, hozzá 
drótot vásároltak, és megkezdték a drótháló 
gyártását, az elkészült hálóval pedig keríté-
sek felújítását. 

Udvari: apró lépésekkel  
az önellátás felé

A Tolna megyei zsáktelepülésen szinte egy-
általán nincs munkalehetőség, ezért a fiata-
lok egyre inkább elvándorolnak. A korábbi 

években a településen már megkezdődött a 
képzés és az eszközbeszerzés, amivel lefektet-
ték a START program mezőgazdasági ágának 
az alapjait. A mezőgazdasági programban 24 
család vett részt, 12 hektáron gazdálkodnak, 
zöldség- és gyümölcstermesztés folyik. A ter-
mékek jelentős részét feldolgozzák, a megnö-
vekedett bevételt további fejlesztésekre for-
dítják, így újabb családokat tudnak bevonni a 
programba. Egy savanyító üzemet is létrehoz-
tak. Gyümölcsfákat telepítettek, a gyümöl-
csökből szörp és lekvár készül. Vetőmagter-
melés is folyik, fóliasátorban pedig tápkockás 
virágpalántákat nevelnek, ami a település vi-
rágosításához szüksége.

üzemben, az építőiparban, a város arcula-
tát javító köztéri bútorok restaurálásában 
és gyártásában.

Segíts magadon Halmaj! 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő 
Halmaj lakossága évszázadokon át mezőgaz-
daságból élt: zöldséget, gyümölcsöt és gabo-
naféléket termesztett, állatokat tartott. Erre 
alapozottan az önkormányzat a foglalkozta-
tás elősegítése, a munkanélküliség csökken-
tése és az önellátás megvalósítása érdekében 
– a START munkaprogram segítségével – 

komplex közfoglalkoztatási programot va-
lósított meg. A programban 161 hátrányos 
helyzetű, elhelyezkedni nem tudó, munka-
képes személyt alkalmaztak. Felújították a 
kül- és belterületi utakat, a belvízelvezető 
rendszert, erdőt telepítettek, és haszonálla-
tokat tartanak. Megtermelik a zöldségféléket 
a közétkeztetést biztosító konyha számára. A 
jó minőségű termékek előállításával megte-
remtették a fenntartható gazdaság alapjait.

Hidvégardó újjászületése 
A borsodi település számos nehézséggel küzd: 
periférikus földrajzi elhelyezkedés, kedvezőt-
len infrastruktúra, a vidékre jellemző súlyos 
munkanélküliség, mélyszegénység. Az ön-
kormányzat e problémákat kívánta orvosol-
ni a közfoglalkoztatási programmal. A zöld-
ségtermesztéssel a négy települést kiszolgáló 
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Zalaszentmárton: a háztáji  
gazdálkodás újraindítása

A 77 fős zsáktelepülés rendkívül alacsony 
költségvetésből gazdálkodik. Korábban a leg-
nagyobb problémát a helyi munkalehetősé-
gek hiánya, valamint a lakosság elöregedése 
okozta, sokáig küzdöttek az aprófalvak tipi-
kus problémájával, a fiatalok helyben tartásá-
val. A településen jelenleg 23 mezőgazdasági 
közmunkás dolgozik. 

A faluban már két éve nincs munkanélkü-
liség. A szomszédos 3 faluból is többen jár-
nak ide megművelni a több mint 2 hektár 
zöldségkertet és a 4 hektárnál nagyobb ős-

honos gyümölcsöst. A közmunkában dolgo-
zók saját, otthoni kertjeikben hasonló tevé-
kenységet folytatnak, így összesen több mint 
30 háznál folyik kisebb-nagyobb kertészke-
dés. A település célja, hogy minden portán, 
ahol munkaképes ember él, legyen zöldsé-
geskert. A szakszerűség érdekében képzési 
programot is indítottak.

 Az Év Új Nemzedék Települése 

Hernádszentandrás:  
Hernád-völgyi jövő – Partnerség-

ben a közösségért (1. hely) 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település 
az elmúlt években végzett infrastrukturális 
fejlesztések eredményeként mára egy korsze-
rű falu képét rajzolja elénk. Magyarország ta-

lán leghátrányosabb helyzetű térségében az 
önkormányzati, civil és egyházi szféra ösz-
szefogásának köszönhetően a felnövekvő 
generációk fejlesztése a legfontosabb ügy. A 
résztvevők számára olyan felzárkóztató és 
közösségfejlesztő programot és hosszú tá-
vú stratégiát dolgoztak ki, ami használható 
alternatívákat és esélyt próbál nyújtani a le-
hető legszélesebb kör számára. A település 
3 civil szervezete közül az Összefogás Her-
nádszentandrásért Alapítvány Esély a Jövőért 
elnevezésű, a hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását segítő projektjéhez 2009-ben 
kapott támogatást. Szintén 2009-ben siker-
rel pályázott az alapítvány a Hernád-völgyi 
Tanoda projektre.

Fiatalok! A megújult Makó  
hazavár! (2. hely) 

Az öregedő Makó, a fiatalok számára nem 
eléggé vonzó kisváros. Ezen kívánt az önkor-
mányzat változtatni az itt élő fiataloknak szer-
vezett értelmes, szabadidős programokkal.

A Biztonságos Makó programot és a Hogyan 
védjük meg gyermekeinket? programsoroza-
tot az önkormányzat hozta létre 2010-ben. 
Megvalósítását a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság, a Makói Rendőrkapitány-
ság, valamint több más, külsős partner segí-
tette. A szakembereken felül kiemelt partner 
volt Makó Város Ifjúsági Diákönkormányza-
ta (röviden: MIDÖK), amely a Makón és kis-
térségében élő fiatalok érdekképviseletét lát-
ja el, illetve szervezi a térségben élő fiatalok 
szabadidős elfoglaltságait. Évente egyszer az 
Ifjúsági Klub ad otthont a közbiztonsági ke-
rekasztalnak. A program célzottan a fiata-
lokkal foglalkozik, feladata a szubjektív biz-
tonságérzetük növelése, értelmes szabadidős 
programok szervezése, az ifjúság védelme és 
a bűncselekmények megelőzése. E programok 
egyik legfontosabb kezdő eleme volt az a 100 
millió forintos beruházás, amelynek kereté-
ben városszerte 96 térfigyelő kamerát sze-
reltek fel. A Biztonságos Makó programon 
belül számos esemény és előadás szolgálta a 
kitűzött célokat. Az „iskola rendőre” példá-
ul baleset- és bűnmegelőzési, illetve drog-
prevenciós előadást tartott szülőknek, peda-
gógusoknak, diákoknak. Az önkormányzat 
egyedi Bébi-kötvénnyel és a családok számá-
ra ingyenes telekprogrammal teszi vonzóbbá 
a helyben maradást, a családalapítást Makón. 
A Maros-part jelentős fejlesztése is őket szol-
gálja: főként a fiataloknak, fiatal családoknak 
nyújt pihenési lehetőséget.

Budapest, XIII. kerület: Bízni.  
Törődni. Dönteni. Cselekedni.  

(3. hely) 
Az elkötelezetten ifjúságbarát önkormány-
zat megalkotta és folyamatosan felülvizsgálja 
az Ifjúságpolitikai koncepcióját. A jelenlegi 
hatályos dokumentum 2011–2015. évre szól. 
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tóföldi növényeket és takarmányt termeszte-
nek – 2011 óta egyre több családnak ad mun-
kát és megélhetést. A betakarított takarmány 
az önkormányzati tulajdonban lévő sertésál-
lomány ellátását, a termesztett növények és 
a felhizlalt sertések az önkormányzat által 
működtetett konyha alapanyag-szükségle-
tét biztosítják. A felesleget az önkormányzati 
tulajdonú húsboltban, illetve a helyi termelői 
piacon értékesítik. 

A heti egy alkalommal nyitva tartó piac a 
helyi és a környékbeli kis- és őstermelők ré-
szére nyújt lehetőséget az általuk megter-
melt termékek értékesítésére. Ezzel is ösztö-
nözik a lakókat a konyhakertek és a parlagon 
fekvő területek megművelésére. A HU-BA 
programban, amelynek elsődleges célja az 
őshonos baromfi génállomány fenntartása, 
a tojókból és kakasokból álló tenyésztelep 

hosszú távon biztosítja a kistérségben élők 
naposcsibe ellátását szociális alapon, vala-
mint a konyha tojásszükségletét. Létrehozták 
az Egerági Szociális Szövetkezetet, csökkent-
ve ezzel a lakosság függését a külső szolgál-
tatóktól, szállítóktól.

Tiszatenyő: Földbe, bőrbe,  
tányérra – termelés, feldolgozás, 

értékesítés (2. hely)
A közel 1800 fős Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei település önkormányzatának célja, hogy 
a hátrányos helyzetű településből élhetőbb, 

önfenntartó községet hozzon létre, ahol az 
emberek kezdeti segítséggel saját kezükbe 
veszik a sorsukat. A mezőgazdaság volt az 
a terület, ahol az embereket munkához tud-
ták juttatni. 

A START munkaprogram lehetőségeit ki-
használva az önkormányzat a megtermelt ter-
mékek teljes feldolgozást tűzte ki irányként.  
Az önkormányzat a helyben lakó és gazdál-
kodó kistermelőkre, őstermelőkre, családi 
gazdaságokra, háztáji gazdálkodást végző 
lakosokra alapozottan olyan mezőgazdasá-
gi programot működtet, amellyel önállóan, 
jó minőségben termelik meg az alapvető élel-
miszereket. A rövid értékesítési lánc elvét kö-
vetve saját minőségi termékekkel jelennek 
meg a piacon.

Kiskunmajsai Helyi Termék  
Védjegyrendszer (3. hely) 

A Bács-Kiskun megyei város lélekszáma az 
utóbbi időben jelentősen – már 12 000 fő alá – 
csökkent. Az önkormányzatnak hosszú távú 
érdeke, hogy közigazgatási területének kül-
területén (tanyás térségeiben) a lakónépesség 
fogyását mérsékelje, a helyi, elsősorban kis-
termelői élelmiszer-előállítást ösztönözze. 

Az önkormányzati fenntartású helyi ter-
melői piaca évtizedek óta elsődleges színte-
re a kistermelői élelmiszerek adásvételének. 
Az elmúlt években a helyi piacon érezhető-
en egyre több import árut kínáltak, a több-

A koncepció alapvető célja, hogy a kerületet 
vonzóbbá tegye a fiatalok számára. Elsődleges 
szempont, hogy életviszonyaik kiszámítható-
ak legyenek. Az önkormányzati intézkedések 
jellemzője az állandóság, a rendszerszerűség. 
A felmerülő problémák közül azokhoz, ame-
lyeket az ifjúság önszervező módon nem tud 
megoldani, az önkormányzat szakértői se-
gítséget nyújt úgy, hogy azokat nem ellátja, 
nem megoldja helyettük, hanem elsősorban a 
hozzájuk szükséges feltételeket, mintegy se-
gítői környezetet biztosítja. Az önkormány-
zat ifjúságpolitikája szorosan kapcsolódik a 
többi ágazathoz. Az elfogadott szellemiség 
a gyermek- és családpolitika, az oktatás, a 
közművelődés, a foglalkoztatás, a lakhatás 
és az egészségügy terén is hozzá tud járulni 
az eredményekhez. 

 Gazdálkodó Település

Egerág: Segély helyett kereset  
(1. hely) 

Az 1200 lakosú baranyai település legégetőbb 
problémája a környező településekhez hason-
lóan a nagyarányú munkanélküliség és a la-
kosság küszködése a megélhetésért. A gya-
korlat és a programok bevezetésével Egerág 
önfenntartó településsé kíván válni. Elsőd-
leges célcsoport: a munkanélküliek, illetve 
a szociálisan rászorulók tábora.  A START 
munkaprogram – melynek keretében szán-
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ségében ennek eladására szakosodott áru-
sok kezdték kiszorítani a helyi termelőket. 
A lakosság élelmiszer-vásárlási szokásai is 
nagymértékben változtak az utóbbi időben. 
A térségben élők testi-lelki-egészségi állapo-
ta, ezzel összefüggésben életminősége elma-
radt a legtöbb hasonló fejlettségű és adottsá-
gú térségtől. A problémákra az önkormányzat 
a Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegyrend-
szer bevezetésével kívánt megoldást találni. 
Az önkormányzat a helyi piacot befedte, fel-
tárta a helyi termékeket és azokra védjegy-
rendszert alakított ki. A kistermelői élelmi-
szer-előállítás és -piacra jutás feltételeiről 
gazdaképzést szervezett.

 Helyi Esélyegyenlőségi  
Lehetőségek Programja (HELP)

Mátraverebély: Verebélyi modell 
(1. hely) 

A kétezer lakosú Nógrád megyei települé-
sen a cigány és nem cigány lakosság létszáma 

közel azonos. Értékteremtő programot hir-
dettek, amelynek kézzel fogható eredményeit 
– a kerámia házszámtáblákat, fonott kosara-
kat stb. – ajándékba kapta meg a lakosság. A 
mezőgazdasági programba leginkább a ta-
pasztalt idősebbeket vonták be. Videofilmes 
oktatásokat és tanulmányutakat szerveztek 
a színesebb és hatékonyabb ismeretszerzés 
érdekében (gödöllői állattenyésztő központ, 
konzerv üzem, gombatermesztő üzem). Nyel-
vi tábort hoztak létre önkéntesek segítségével, 
akik közül többen vállalták, hogy oktatják a 
kisebb-nagyobb gyerekeket. A kreatív tábort 
egy neves képzőművész irányította, és bárki 
részt vehetett rajta. Helytörténeti gyűjtést 
kezdeményeztek – több hónapon keresztül 
zajlott az a gyűjtőmunka, aminek eredménye-
ként közel háromórás helytörténeti film is ké-
szült. Szavalóversenyt hirdettek a közfoglal-
koztatottak részére, amelyen közel negyvenen 
vettek részt. Tanoda program is működik a 
településen. A Verebélyi modell komplex fel-
zárkóztatási program.

Alsómocsolád: Közösségi Térségi 
Hálózat – Köz-Tér-Háló (2. hely) 

A 356 lelket számláló Baranya megyei zsákte-
lepülés önkormányzatának fő programcélja, 
hogy komfortos, élhető környezetet teremtsen 
lakóinak, a megszerzett tudást, tapasztalatot 
pedig a tágabb környezetében is hasznosítsa. 
Az önkormányzat pályázatokkal próbálja ki-
egészíteni forrásait, összefogva a környező te-
lepülésekkel. Ezekre alapozva olyan közösségi 
hátterű, térségi szakmai hálózat kialakítását 
kezdték meg, amely elősegíti a mélyszegény-
ségben élők felzárkóztatását, identitásuk erő-
sítését.  Ösztönözik a háztáji gazdálkodást: a 
zöldségtermelést a kiskertben és a közös föl-
deken, az állattartást (szárnyasok, disznók ki-
helyezésével) saját udvarban és a közös gazda-

ságban is. Segítséget nyújtanak induló hitellel, 
szakmai és közösségi támogatással. Komp-
lex gazdaságfejlesztési programot alakítottak 
ki, bevezették a helyi pénzt (Rigac). Képzése-
ket, tréningeket szerveznek, közösségi mun-

kás-hálózatot építettek ki, és közösségi ön-
segítő klub, valamint praktikák háza (négy 
településen mosás, vasalás, varrás, közössé-
gi tevékenységek számára) is működik. Ta-
pasztalatcsere kirándulásokat szerveznek más 
településekre. A hosszú távú tevékenységek 
háttereként létrehozták a Köz-Tér-Háló Ala-
pítványt.

Berhida: Adj esélyt! (3. hely) 
A Veszprém megyei 6200 fős kisváros ön-
kormányzatának elsődleges célja a hátrányos 
helyzetű gyermekek segítése, ezen belül az 
óvodában kompetenciaalapú program beve-
zetése, illetve délutáni szakkörök indítása, 
hogy a gyermekek ebéd után is az intézmény-
ben maradhassanak, ahol különféle foglalko-
zásokon vehetnek részt. 

www.toosz.hu
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A foglalkozásokat önkéntes alapon, első-
sorban az önkormányzati intézményekben – 
óvoda, családsegítő központ – dolgozó mun-
katársak szervezik olyan tématerületeken, 
amelyekhez személyesen is szorosabban kap-
csolódnak. Ilyen módon a gyerekeknek lehe-
tőségük van a német és az angol nyelvvel való 
ismerkedésre, és hetente egyszer részt venni 
mazsorett, kézműves, játszóházi, ügyességi 
játékok, néptánc, egészségre nevelés, karate 
foglalkozásokon.

Legjobb testvér-települési  
találkozó

Szarvas: Sokszínű Európa –  
Testvérvárosok a kulturális  

örökség megőrzéséért (1. hely) 

A Békés megye nyugati részén fekvő 17 000 
lakosú Szarvasnak régóta vannak testvérvá-
rosi kapcsolatai, de a szarvasiak kevéssé isme-
rik e települések lakóinak mindennapi életét, 
szokásait, kulturális és természeti értékeit. A 
négynapos találkozó a kulturális örökség-
védelem jegyében zajlik, a résztvevők bepil-
lanthattak egymás szellemi, kulturális örök-
ségébe. Az Európa különféle tájairól érkezett 
csoportok az európai kultúra sokszínűségét 
bizonyították, ám a találkozó végén a részt-
vevők mégis úgy érezhették: a kölcsönös meg-
értés és az egymás iránti nyitottság egy közös 
Európa képét mutatja. 

Az épített örökség védelme szempontjából 
a workshop annak fontosságát hangsúlyoz-
ta, hogy a demokratikus európai eszmékre 
alapozó társadalmakban a helyi közösségek 
döntéshozatali folyamatokba való bevonása 
a sikeres demokrácia egyik kulcsa. A kultú-
rák közötti párbeszéd célzott események út-
ján, konferencián és közös műhelymunka for-
májában járult hozzá az Európai Unió iránti 
elkötelezettség növekedéséhez: a civilek, he-
lyi közösségek körében erősödött a szemlé-
let, hogy valóban szerves részei az európai 
közösségeknek. Elindultak a további közös 
projektek előkészítési folyamatai is

Európa Napok – 2013. Körmend  
(2. hely) 

A Vas megyei településnek 12 500 lakosa van. 
Az önkormányzatnak kihívást jelentett a fiata-
lok, idősek, valamint a segítséggel élők közöt-
ti interakciós folyamatok, illetve a testvérvá-
rosi kapcsolatok élővé tétele. Ezért rendezték 
meg az Európa Napok – 2013. Körmend ta-
lálkozót, ami igen sikeres volt. A hat testvér-
várost még közelebb hozta egymáshoz, Kör-
mend pedig mint jó házigazda megismertette 
egymással a vendégeket. Az együtt töltött hat 
nap központi témája az önkéntesség, a közös-
ségi szerepvállalás volt. Ennek megfelelően a 
testvérvárosokból érkezőkkel közösen szer-
veztek parkosítást, virágültetést, parkrende-
zést.  Kiemelkedő jelentőségű a fogyatékosság-

gal élők integrálása a programokba, valamint a 
céloknak megfelelően a különböző generációk 
közötti vertikális és horizontális kapcsolatok 
megteremtése és erősítése. Az egymástól való 
tanulást elősegítette az a konferencia is, ahol a 
testvérvárosok képviselői bemutatták jó gya-
korlataikat, példáikat. Az eltérő kultúrák be-
mutatkozása mellett helyet kaptak a közösség-
teremtő, egyúttal szórakoztató elemek is.

Kisrécse: Őseinknek szent hitéhez, 
nemzetednek gyökeréhez, testvér 

ne légy hűtlen soha (3. hely) 

A 200 lelkes Zala megyei kistelepülés és a ro-
mániai Székelyszentkirály kapcsolata 2001 
tavaszán kezdődött, azóta is kétévente talál-
koznak. A települések közötti együttműködés 
a lakókra, a természetes baráti kapcsolatokra 
épült. A legutóbbi találkozó 2011 májusában 
volt Kisrécsén. A vendégek részt vettek azon 
az ünnepségen, amelyen felszentelték a helyi 
kis kápolnát és az ajándékba kapott székely 
kaput. Majd fürdőlátogatás, a sümegi várjáté-
kok megtekintése, középkori lakoma és bor-
kóstoló volt a program. Az állampolgársági 
eskü letételére Csíkszeredán került sor 2011. 
június 8-án a konzulátuson.

Az elmúlt öt év pályázatainak sikere és ta-
pasztalatai egyértelműen igazolják, hogy 
szükség van a Legjobb Önkormányzati Gya-
korlatok programjára, annak folytatására.
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Felhívás

 A magyar társadalomban továbbra is élnek 
azok az ellentétek, amelyek megkülönbözte-
tik az egyik embert a másiktól, annak függ-
vényében, hogy milyen társadalmi csoportba 
tartozik. Az előítéletes magatartás, az into-
lerancia kiváltotta rasszista megnyilvánulá-
sok, indulatok sajnos már-már mindennap-
jaink részévé váltak. 

A bizottság a díj adományozásával etikai 
mércét és példát kíván állítani a magyar tár-
sadalmi és politikai közélet elé. Szeretnénk 
elismerni azon személyek, szervezetek áldo-
zatos munkáját, emberi, közösségi magatartá-
sát, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát 
mutatnak embertársaiknak a Magyarorszá-
gon hátrányos helyzetben élők, a diszkrimi-
nációt elszenvedők érdekében. 

Raoul Wallenberg-díjban 
részesülhetnek: 

■  Polgárjogi aktivisták, akik 
– bátor kiállásukkal, életútjukkal példát 
mutattak és mutatnak embertársaiknak 
a helyi, térségi és országos közéletben. 

■   Települési önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok, intézmények, vagy ennek 
vezetői, munkatársai, akik 

– gyakorlati példát mutattak és mutat-
nak a normális emberi együttélésben, 

– a konfliktusok feloldásában és meg-
oldásában szerepet vállaltak, vállalnak,  
– tevékenységükkel közreműködtek, 
közreműködnek az emberi és állam-
polgári jogok érvényesülésében. 

■  Írók, újságírók, szerkesztőségek, szellemi 
műhelyek közösségei, akik/amelyek mun-
kásságukkal járultak, járulnak hozzá az 
előítéletes magatartás, a rasszizmus, an-
tiszemitizmus, a cigányellenesség leküz-
déséhez, rávilágítottak, rávilágítanak azok 
demokrácia és szabadság ellenességére. 

■  Egyházi vezetők, egyházi közösségek, 
akik (amelyek) hitéleti tevékenységük 
során, a hit erejét felhasználva, aktívan 
közreműködtek és közreműködnek a kü-
lönböző népcsoportok, különböző fele-
kezetek, vallási közösségek együttélésé-
ben és hozzájárultak, az egymás iránti 
előítélet leküzdéséhez.

Raoul Wallenberg-díjra 
javaslatot tehetnek: 

a díj alapítói, támogatói, települési önkor-
mányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, 
önkormányzati szövetségek, emberi jogi, ci-
vil és egyházi szervezetek, valamint magán-
személyek. 

Javaslatot tenni a bizottság által közzétett 
adatlap kitöltésével és ajánlás megfogalma-
zásával lehet.

Beküldési határidő: 
2013. december 27. 

Cím: Raoul Wallenberg Egyesület, 
1363. Budapest, Pf. 39.,  

valamint:  
wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com 

A díj összege: 
Szervezet, csoport, intézmény maximum 

200 000 forint 

Természetes személy maximum (bruttó) 
150 000 forint 

Információk:
A díjat a beérkezett javaslatok, ajánlások 

alapján a Bíráló Bizottság ítéli oda. 

A Bíráló Bizottság tagjai:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Raoul 
Wallenberg Alapítvány, Raoul Wallenberg 
Egyesület, Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége

A díjban részesülőket levélben értesítjük,  
nevüket a sajtóban nyilvánosságra hozzuk. 

Az átadás időpontja:
 2014. január 17.

A díjjal kapcsolatos további információval 
a Bíráló Bizottság titkára, dr. Gonda Zsolt 
szolgál. 

Telefon: 0620-552-15-46,
 wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com 

Az adatlap letölthető a TÖOSz honlapjáról: 
www. toosz.hu

Budapest, 2013. október 31.
Bíráló Bizottság

Raoul Wallenberg-díj 
elismerésben részesíti az arra érdemes személyeket és szervezeteket 

A Raoul Wallenberg-díj 
Bíráló Bizottság – az elmúlt évek 
hagyományát követve 
és figyelemmel 
a Holokauszt Emlékévre



Hernádszentandrás 2013-ban pályázatot 
nyújtott be a TÖOSZ Legjobb Önkormány-
zati Gyakorlatok pályázatának Az Év Új Nem-
zedéke Település kategóriában. A pályázat 
célja olyan települések felkutatása volt, ame-
lyek a helyi fiatalokat érintő lokális és általá-
nos problémákra mutatnak be egyedi, kreatív 
megoldásokat. Olyanokat, amiket korábban 

már kipróbáltak, és az intézkedés hatására 
minőségi javulást értek el az ott élő fiatalok 
életkörülményeiben. A pályázat első helye-
zést ért el a versenyben, megkapta a TÖOSZ 
oklevelét, emellett a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium felajánlása alapján három-
millió forint elismerésben részesült. 

Hernádszentandrás pályázatával elnyerte a 
Magyar Territoria Innovációs Díjat is, amely 
lehetővé tette a francia Territoria Innovációs 
Díj Európai versenyén való részvételt. A Ma-
gyar Territoria Innovációs Díjat a Francia–
Magyar Kezdeményezések (INFH), a Helyi 
Obszervatórium (LRMI) és a TÖOSZ hozta 
létre. A díjakat idén adták át első alkalommal, 
három kategóriában. Hernádszentandrás a 
közösségek kategória díját nyerte el.

Nemzetközi elismerés
A magyar díjat követte a nemzetközi meg-
méretésen, a francia Territoria Innovációs Díj 
európai versenyén való részvétel, melyen Her-
nádszentandrás BioSzentandrás program-
ja elnyerte a francia nemzetközi innovációs 
megfigyelő intézet (Observatoire Territoria) 
Európai Territoria Innovációs Díját, amely a 
helyben élők életminőségét javító, kiemelke-
dő önkormányzati innovációs kezdeménye-
zéseket ismeri el.

A francia Territoria Egyesület 1986 óta ren-
dezi meg francia önkormányzatok számára, 
2006 óta pedig az európai önkormányza-
tok számára a rangos elismeréssel járó ver-
senyt. Az elismeréssel elsősorban az adott 
francia települések vezetésének kreativitá-
sára és dinamizmusára hívják fel a figyel-
met, illetve az állami támogatásoknak az ott 
élők érdekében történt felhasználására. Ed-
dig hazánkban egy település, Hollókő része-
sült – francia testvértelepülésével közösen – 
2010-ben ebben a kitüntetésben.  (2013-ban 
Hernádszentandráson kívül Ausztria fővá-
rosa, Bécs kapta meg az Európai Territoria 
Innovációs Díjat.)

Díjátadó a Szenátus épületében
A francia Szenátus elnökének Boffard sza-
lonjában került sor az ünnepélyes eseményre 
olyan személyiségek jelenlétében, mint Alain 
Gournac, Yvelines megyei szenátor, a Terri-
toria egyesület elnöke, Anne-Marie Escoffier, 
decentralizációért felelős miniszter, Francis 
Mer, volt gazdasági és pénzügyminiszter, a 
Territoria Tudományos Tanácsának elnöke, 
számos önkormányzati képviselő, valamint 
Danièle Lajoumard, a Francia–Magyar Kez-
deményezések elnöke.

A francia önkormányzatoknak 37 díjat 
adtak át, kettőt más európai országból pá-
lyázóknak. Így került a magyar falu az oszt-
rák főváros, Bécs mellé, amelynek képvise-
lője az „Állampolgárság erősítése” Európai 
Territoria Díjat vehette át.

A magyar pályázatot nagyra értékelte Go-
urnac elnök, s rajta kívül a francia résztvevők 
közül is sokan gratuláltak személyesen Üve-
ges Gábor polgármesternek, és érdeklődtek 

Egy magyar kistelepülés sikere Párizsban
Összeállította: Kolin Péter, fotó: „Territoria 2013”

Hernádszentandrás a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2013. pályá-
zatához kapcsolódóan  nyerte el a a Magyar Territoria Innovációs Díjat, amely 
lehetővé tette az Európai Territoria Innovációs Díj versenyen való részvételt. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település első helyezést ért el a rangos nem-
zetközi mezőnyben. A díjat november 13-án a francia szenátusban, Párizsban 
vehette át Üveges Gábor, a község polgármestere.
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a kezdeményezés részleteiről. Többen jelez-
ték, örömmel látogatnának el személyesen 
is Hernádszentandrásra, hogy megismerjék 
a falut és a projekt eredményeit.

Üveges Gábor a díjátadóról
Óriási élmény volt számomra ez a díjátadó 
– nyilatkozta egy interjúban Üveges Gábor. 
Nemcsak a franciák szeretetét, szimpátiáját 
tapasztalhattam meg, hanem bepillanthat-
tam abba is, ők hogyan foglalkoznak a kis 
településeikkel, a helyi ötletek kidolgozóival. 

Az ott tapasztalt szemléletből, segítő maga-
tartásból, bizalommal teli partneri viszony-
ból úgy vélem, itthon is van mit tanulnunk. 
A legfőbb tapasztalatnak azt tartom, hogy a 
mindennapok munkája arra a felismerésre 
épül, hogy „erős és önálló helyi közösségek 
nélkül nem létezhet erős ország.”

Ez a nemzetközi díj igazolása annak, hogy 
2013-ban független európai megítélés szerint 
is életképes, versenyképes lehet a magyar vi-
dék – melynek szerves részét képezik a Her-
nádszentandráshoz hasonló méretű telepü-
lések is. A nemzetközi elismerés bizonyítéka 
annak, hogy ma Magyarországon a halmo-
zottan hátrányos helyzetűvé tett (vált) tér-
ségekben is újra lehet saját ötleten és az ösz-
szefogáson alapuló – más közösségek által 
is létrehozható – hétköznapi „csodát” épí-
teni akkor, ha kellően elszántak, bátrak és 
cselekvőek vagyunk, ha értjük a kihíváso-
kat, valóban hiszünk céljaink megvalósít-
hatóságában. 

A BioSzentandrás programról

„A BioSzentandrás program 2010-ben 
indult, amikor a hosszú tervezési folya-
matot követően 28 millió forintot nyer-
tek arra, hogy megtanulják a biogazdál-
kodás fortélyait. A projekt közvetlenül 25 
ember, 25 család jövőjét változtatta meg, 
közvetve pedig az egész falu életét: Her-
nádszentandrásból BioSzentandrás lett. 
2013 tavaszára Hernádszentandrás – ez 
a pici, halmozottan hátrányos helyze-
tű település – az északi régió egyik leg-
nagyobb öko gazdaságává vált, a »Kas-
sa–Miskolc tengelyen« egyedüliként…  
Tevékenységükkel tudatosan mennek 
szembe azzal a hosszú távon tarthatat-
lan trenddel, hogy a bio élelmiszer – a 
mesterségesen magas árszínvonala mi-
att – csak a kiváltságosok privilégiuma 
lehet. Árképzésükkel, a Nyitott Kert és 
Hűség Programjukkal a megyében, a tér-
ségben élőknek is elérhetővé tették a ha-
misíthatatlan vidéki, ökológiailag ellen-
őrzött keretek között termelt zöldségeket 
és feldolgozott termékeket.”
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A város „beszélő” címerén kék mezőben 
három egymásra keresztbe tett halon áll a 
kun vitéz íjjal, nyíllal, alabárddal. Nyolcszáz 
évvel ezelőtt Kiskunhalas lakosai, az ős-Du-
na alkotta kilenc szigeten éltek, és át lehe-
tett csónakázni a Tiszáról a Dunára. Mára a 
Homokhátság települése járási székhely, és 
olyan különlegességekre lehet büszke, ame-
lyek miatt érdemes idelátogatni, és értékel-
ni mindazt, amit történelme, kultúrája, ha-
gyományai nyújtanak. 

Saját maguk teremtették meg független-
ségüket, amikor a Német Lovagrendeknél 
elzálogosított település a jászokkal együtt 
kiváltotta magát (redemptio). Egyúttal fel-
ajánlották az ezt lehetővé tevő Mária Teré-
ziának, hogy lovas bandériumot állítanak 
ki. A jászkun huszárezred a királynő dísz-
ezrede lett. 

A lovas hagyományok az évszázadok alatt 
sem csorbultak, itt volt az I. világháború előtt 
először például lovászképzés, felépült egy ha-
talmas fedett lovarda, amely az istállókkal 
együtt műemléki védettséget élvez. 1953-ban 
újraalapították a lovas bandériumot; a határ-
őrség Dózsa egyesülete révén ismét népsze-
rű lett a díjugratás, a fogathajtás. 

A város közepén található létesítmény 135 
magyar bajnokot nevelt, nevük szerepel az 
itteni Bajnokok falán. Feladatuknak érzik a 
sportolók képzése mellett a gyerekek, sérül-
tek terápiás lovagoltatását. Itt gyakorolnak 
és táboroznak a rendőrség készenléti egysé-
gének lovasai is. 

Végigjárva együtt a város fontos helyszí-
neit, a település gazdasági és kulturális hely-

zetéről, fejlesztési terveikről és gondjaikról 
kérdeztük Gyovai István polgármestert.  

– A település elhelyezkedése szerencsés, 
mintegy hatvan kilométerre terül el a kör-
nyező nagyobb városoktól – Bajától, Szeged-
től, Kecskeméttől. Már az 1700-as évek végén 
járási központ lett, ez meghozta a további 
fejlődését is. Jelenleg a városnak egy nemrég 
felújított, korszerű bölcsődéje van, két óvo-
da működik, több tagintézménnyel. Mellet-
tük a református és a katolikus egyháznak is 
van egy-egy óvodája.  Az eddigi öt általános 
iskolából 1997-ben a katolikus egyháznak ad-
tunk át egyet, az elmúlt évben pedig egy má-
sikat a református egyháznak. Valamennyi 
300-500 gyermeket oktat. 

A városban működik a megye legnagyobb 
szakmunkásképzője, szakközépiskola a ka-
tolikus egyház kezelésében, és a 200 éves re-
formátus gimnázium. Mintegy 3-3,5 ezer az 
általános iskolai és ugyanennyi a középfokú 
oktatásban részt vevő tanuló. 

Éveken keresztül törekedtünk arra, hogy 
felsőoktatási intézmények is a városba köl-
tözzenek, hosszabb-rövidebb ideig sikerült 
ez, amikor kihelyezett tagozatok működtek 
itt. Mind az oktatás, mind az egészségügyi 
ellátás területén nagy a vonzáskörzete Kis-
kunhalasnak. 

Az elmúlt évig a kórház a város önkormány-
zata gazdasági társaságaként tevékenykedett, 
május óta állami kézben van. Ez az egészség-
ügyi intézmény bizonyos szakmák esetében 
100 ezer, másoknál 150-180 ezer ember ellá-
tását szolgálja. Közel 3,5 milliárdos rekonst-
rukciója folyik. 

Minden a fejlesztésről szól

Kiskunhalason 29 és félezer lakos él 
22 758 hektárnyi területen. Fejlett 
mezőgazdaságához egykor jelentős 
feldolgozóipar kapcsolódott: hagyo-
mányos a borászat, a baromfifeldol-
gozás, a malomipar, a növényneme-
sítő, kutató és termelő tevékenység. 
Kiépített ipari park csatlakozik a vas-
útvonalakhoz. Az önkormányzat kü-
lönleges vállalkozásfejlesztési pályá-
zatokkal támogatja a betelepülést és 
munkahelyteremtést. Büszkék a 111 
éves, világhíres halasi csipkevarrás-
ra, a homoki borokra, gyógyvizükre, 
a különleges körtepálinkájukra és a 
lovas életre, amely Mária Terézia ko-
ráig nyúlik vissza. A városban most 
minden a fejlesztésről szól – mondta 
Gyovai István polgármester.

Szerző: Hajós Anna újságíró
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– Kérem, foglalja össze a város gazdasági 
fejlődésének történetét!

– Kiskunhalas gazdasága és mezőgazda-
sága a rendszerváltást megelőzően rendkívül 
dinamikus volt. Itt működött a messze föl-
dön – különösen az orosz piacokon boraival, 
pezsgőivel, alkoholos italaival – ismert Hala-
si Állami Gazdaság. Az Ikarus, a Ganz gyár 
telepe mellett itt tevékenykedett Közép-Eu-
rópa talán egyetlen Lewis gyára is, amely né-
hány éve költözött egy távol keleti országba. 
A KUN-ÉP cég úttörő szerepet vállalt az épí-
tőiparban. Lakótelepek emelkedtek, utak, fe-
lüljárók épültek. 

A rendszerváltást követően jelentős vál-
lalkozások szűntek meg, iszonyatos csapás-
ként a város számára; most kezd ismét talpra 
állni, erősödni a település a válság vége felé. 
Kétségtelen, hogy az elmúlt években, évtize-
dekben is voltak olyan fejlesztések, amelyek a 
település élhetőségét javították, de minden-
ki tisztában van azzal, hogy az önkormány-
zatok országszerte súlyos pénzügyi helyzet-
be kerültek. 

A szakértők segítségével feltárt csőd közeli 
helyzettel indítottuk a ciklust. Rendkívül ne-
héz volt az elmúlt három év, sok takarékos-
sági, ésszerűsítési lépéssel az önkormány-
zatnál és intézményrendszerében. Most már 
elmondhatjuk, hogy Kiskunhalas stabilan 
áll, a korábban megkezdett beruházások to-

vábbvitelével és újak kezdésével olyan mér-
tékű fejlesztések valósultak meg, amilyenek 
az elmúlt húsz év alatt összességében sem. 
Ilyen a kórházfejlesztés új szárnya és az épü-
let teljes átépítése, befejeződtek a csatornázási 
munkálatok 4,5 milliárdos nagyságrendben, 
a szennyvíztelep próbaüzeme folyik. Sike-
rült a 185 fős készenléti rendőrség dél-alföl-
di egységét hozzánk telepíteni, új központot 
építve számukra. Energetikai pályázatokat 
nyertünk, öt iskolára napelemes rendszere-
ket telepítünk, a város határában napelemes 
erőművet fogunk építeni. 

Közel 900 millió forintot szánunk a város-
központ felújítására; már folynak a közbeszer-
zési eljárások. Az egykori, 14 hektáros hul-
ladéklerakó telep rekultivációs munkálatai 
zajlanak, itt kiránduló parkot képzeltünk el. 
A jelenlegi hulladéklerakó fejlesztése is sor-
ra kerül. Ivóvíz projektünk a közbeszerzési 
eljárásnál tart. Összességében 15-16 milliár-
dos beruházás van folyamatban, vagy kezdő-
dik a közeljövőben. 

– Ezt hogy sikerül kigazdálkodni?
– Szerencsénkre 70, 80, illetve 100 száza-

lékos támogatást nyertünk el a pályázatain-
kon. Túlnyomó részük uniós, illetve állami 
finanszírozással történik. Van fel nem hasz-
nált hitelkeretünk, amelyet még az előző ön-
kormányzattól örököltünk kifejezetten a fej-
lesztésekre.

– Mekkora az adóbevételük?
– Valamivel több mint egymilliárd forint, 

nagyobb része iparűzési adó. Jóval kevesebb, 
mint a korábbi években volt, de mára a csök-
kenő tendencia megállt. A környék gazdál-
kodói mezőgazdasággal: szőlőtermesztéssel, 
állattartással foglalkoznak; több sertés- és 
baromfitelep működik. A világszerte elis-
mert Kiskun Kft. kukorica vetőmag nemesí-
téssel foglalkozik. 

– Mik a további terveik, s milyen gondok-
kal küzdenek?

– Országos jelentőségű a Kiskunhalas kör-
nyéki olaj- és földgázkitermelés, illetve az ez-
zel kapcsolatos kutatás, feldolgozás, szállítás. 
A 111 éves, UNESCO védettségű halasi csip-
ke az elmúlt 15 évben rendkívüli módon fej-
lődött, megtalálta a piacát; sok a tisztelője, a 
vásárló réteg viszont jóval szűkebb. 

A Csipke Alapítvány kuratóriumi elnöke 
a volt polgármester, dr. Várnai László, s fon-
tos támogatónk minden kiállításon Mádl 
Dalma, az egykori államfő özvegye. Kor-
mányfők, államfők, pápák kapták ajándékba 
ezt a különleges varrt csipkét, mely felkerült 
a magyar brand listára. Ugyancsak 111 éves 
a lovas laktanya, amely révén Kiskunhalas 
számos nemzetközi lovasversenynek ad he-
lyet, a kiváló minőségű versenypálya, a lelá-
tóval ellátott nézőtér, az istállók alkalmas-
sá teszik erre. 

Gondjaink? Kevés a szálláshely, az államtól 
idén visszakapott műemlék lovarda és istállók 
erősen felújításra szorulnak. Elmaradt a für-
dőfejlesztés, holott a kiváló gyógyvíz felhasz-
nálása hasznos lehetne a 150 méterre találha-
tó kórház betegei számára is. Új kutat kellene 
fúrni. Gondot jelent, hogy sem hozzánk, sem 
a kistérség kilenc településébe nem térnek 
vissza az új diplomások, bár így is büszkék 
vagyunk az innen elszármazottakra. 

N
év

je
gy Gyovai István 1984-ben költözött Kiskun-

halasra, építészmérnökként kezdett dol-
gozni a KUN-ÉP építőipari cégnél. Később 
a város főépítésze lett, majd városfejleszté-
si osztályvezető, azután a kistérségi intéz-
mény vezetője lett. 2010-ben választották 
meg a város polgármesterének.
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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
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További információ: www.magyartakarek.hu 
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