ÖNkormányzat
XXV. évfolyam • 2015. harmadik negyedév

A TÖOSZ folyóirata • a MANORKA projekt lapja

www.toosz.hu • www.manorka.net

25 év – az önkormányzatok ünnepe
Kedveljen bennünket
a

-on is!

Helyzetkép

Az Önkormányzatnál, vagy az Önkormányzat
tulajdonában lévÝ társaságnál magas
a kintlévÝség mértéke?
A megoldás
a Foldana Követeléskezelés.

SZOLGÁLTATÁSAINK EL\NYEI:
• JelentÝs tapasztalat közüzemi díjtartozások, és adótartozások
behajtásában
• Költséghatékony, mivel csak sikeres behajtás esetén számítunk
fel sikerdíjat, a sikertelen ügyekben semmilyen díjat, költséget
nem számítunk fel
• Igény esetén a felszámított sikerdíjainkat továbbhárítjuk
az adós felé, így a behajtás teljesen költségmentessé tehetÝ
megbízóink számára
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• Országos lefedettségö személyes felkeresÝi hálózat
• Gyors, hatékony kapcsolattartás az adóssal
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• Megbízó erÝforrásainak felszabadulása: nem szükséges saját
munkavállaló, és költséges infrastruktúra fenntartása a behajtási
folyamatra, így költségmegtakarítás érhetÝ el
• A megbízó korrekt képviselete
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• MinÝségi jogi és szakmai háttér
Foldana Kft.
1558 Budapest Pf.: 56.
Telefon: (1) 255 2008, Fax: (1) 786 0403
koveteleskezeles@foldana.hu • www.foldana.hu

Jubileum
Helyzetkép

Tartalom
		 Jubileum
4
6
8
11

		

12
14

		

Az önkormányzatok ünnepe | Kolin Péter
Aláírták a megállapodást
ÖNET – megújító megállapodás
25 év – Jubileumi kiadvány
| Schmidt Jenő
Hogy teljesebb legyen a kép
Rendszer-e még az önkormányzati rendszer?
| Sivák József

		 Interjú
18 Aztán folytatódhat a munka… | Kolin Péter

		Elnökségi ülés

22 A gyermekügy – felnőtt ügy
		 | Zongor Gábor
23 Deklaráció – Polgármesterek
		 a gyermekszegénység ellen

		 Konferencia

24 Pótmegoldások helyett

		 Esélyegyenlőség
26 Tanulmányút Oslóban | Balla Mónika,
		 Tóth Karola

		 Vidék- és városfejlesztés

29 Városok és az ökológiai átmenet
		 | Kolin Péter
30 Intelligens városok | Süvegjártó Csaba
32 Vidék – az esélytelenség felé
		 | Finta István
34 BioSzentandrás a legjobbak között
35 Fenntartható településfejlesztés
		 konferencia | Kolin Péter

		 együttműködés

36 Az ernyőszervezetek szerepe a fejlesztési
		 együttműködésekben | Krausz Veronika

		TRÉNING
38
40
42
42

Képzés – két szakaszban | Szabó Andrea
Kilencvenhét plusz három | Fehér József		
Idén még ingyenes
Újabb siker a MANORKA
		 Képviselők képzése programban

	Energiaklub

44 Helyi szinten is fel kell készülni

		 a klímaváltozásra | Kolin Péter
XXV. évfolyam • 2015. második negyedév

A szerkesztők bizottságának elnöke Zongor Gábor, projektvezető
Olvasószerkesztő Szále László | Szerkesztő Erdélyi Zsuzsa
A szerkesztőség címe 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 23. II. 1.
Telefon 06 (1) 329-2302
Alapító főszerkesztő Aczél Gábor
A TÖOSZ címe 1067 Budapest, Teréz körút 23.
Telefon/fax 06 (1) 322-7407 | E-mail toosz@toosz.hu
Lapzárta 2015. október 1.
Kiadó Szerif Kiadói Kft. | Nyomda CREW Print Kft.
A folyóirat megrendelhető a TÖOSZ titkárságán.
ISSN 1218-6422

Negyedszázad köszöntése
Huszonöt éves az önkormányzati rendszer,
mindeközben huszonhat éves a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A TÖOSZ
negyedszázada egybeforrt a magyarországi önkormányzatiság legújabb történetével.
Visszatérő megállapításunk az elmúlt esztendőkben, akár konferenciákon, akár az elnökségi
üléseken, hogy az elmúlt 25 évben a települések
autonómiája folyamatosan és jelentősen csökkent
az 1990-es önkormányzati törvényben meghatározott szándékhoz és ideális célhoz képest. Ez
a gyengülő tendencia valamennyi kormányzati
időszakban megfigyelhető, még az aranykornak
tekintett első ciklusra is igaz, gondoljunk csak
az önkormányzatoknál maradó szja száz százalékról felére csökkentésére egy év elteltével.
Igaz, ma már az szja-ból az önkormányzatok
nevesített részesedése nulla százalék.
Az első húsz esztendő jellemzője volt, hogy a
folyamatosan növekvő, az államtól kapott többlet feladatokkal arányosan nem rendeltek központi forrásokat, amelynek következtében nőt
az önkormányzatok felelősségi köre, miközben
szűkült a tényleges mozgástere.
Ezen a folyamaton változtatott a 2010-es kormányváltás, majd a 2011-es Alaptörvény és végül Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény, a hozzá kapcsolódó jogszabályokkal új helyzetet teremtett a magyarországi önkormányzás történetében. Az állam szándéka szerint jelentős közfeladatokat vett át az
önkormányzatoktól, mind a köznevelés, mind
az egészségügy, mind a szociális ellátás, mind
pedig a közigazgatás területén.
Ezek az államosítások azonban felemás módon valósultak meg csupán. Ehhez társult a feladatalapú finanszírozás jószándékú bevezetése, ami azonban nem került végigvitelre, vagyis
nem történt meg az egyes közfeladatok alapos
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megmérése, sem az ellátandó feladat tényleges
tartalma, sem pedig az ehhez szükséges feltételrendszerek, különösen a pénzügyi források
tekintetében. Ennek az lett az eredménye, hogy
a feladatfinanszírozás ismételten normatív támogatásként jelentkezik, amelynél a jelentősebb
saját adóbevétellel rendelkező önkormányzatok
mozgástere is tovább csökkent, miközben helyi
bevétellel nem rendelkező települések sokasága teljeskörűen kiszolgáltatottá vált.
Mindennek következtében joggal állítható,
hogy a működőképesség általánossá tétele érdekében sürgősen jelentős lépéseket kell tenni,
mert ellenkező esetben a helyi autonómiák elveszítik valódi önkormányzatiságukat és ennek
révén széles körben gyengül az emberek ellátásának minősége, sérül az esélyegyenlőség, növekszik az igazságtalanság a helyben nyújtott
közszolgáltatások tekintettében.
Ki kell mondani, hogy nincs két Magyarország. Nincs központi Magyarország és helyi Magyarország. Magyarország az az önkormányzatok hálózata. 3200 önkormányzat sokszínű és
eleven hálózata adja Magyarországot, ezt pedig
bármilyen módon ellehetetleníteni – így többek között a polgármesteri bérek alacsonyan
tartásával – nem szabad.
Az elmúlt negyedszázad bizonyította, hogy
Magyarország elért sikerei nem valósulhattak
volna meg az önkormányzatok és azok tevékeny vezetői nélkül. Ezért elismerés és köszönet illeti a polgármestereket, jegyzőket, választott önkormányzati vezetőket, a hivatalok
és intézmények munkatársait, akik a folyamatosan változó körülmények között is képesek
voltak garantálni a települések működőképességét és fejlődését.
Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök
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Jubileum

Az önkormányzatok ünnepe

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs szakértője

A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából, az újkori magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 25. évfordulóján
Múlt – jelen – jövő címmel ünnepséget rendeztek 2015. szeptember 30-án, a Belügyminisztérium színháztermében.
Az eseményen részt vett a településvezetői tisztséget huszonöt éve betöltő 167 polgármester jelentős része, valamint
az negyedszázados önkormányzatiság történetének emblematikus alakítói, akik a kezdetektől kiemelt szerepet töltöttek be az önkormányzati rendszer kialakításában és fejlesztésében.
A jubileumi ünnepségen beszédet mondott
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Verebélyi Imre, az MTA doktora, emeritus professzor,
a rendszerváltozáskor a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, Kónya Imre, a Boross-kormány egykori belügyminisztere, Csepreghy Nándor, fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős helyettes államtitkár, és fölszólalt hat önkormányzati szövetség vezetője is.
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A demokratikus jogállamiság egyik fő pillére volt a megállapodás a magyar önkormányzati rendszerről, és ez a fő pillér a mai napig
folyamatosan áll, és végzi az 1990 óta ráruházott feladatokat – mondta Pogácsás Tibor,
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, az első szabad helyhatósági választások huszonötödik évfordulóján rendezett ünnepségen. Pogácsás Tibor korábban, a 15 éve
megünnepelt önkormányzatok napján kiemelte: a rendszerváltozás pillanatában a politikai

www.toosz.hu

és gazdasági reform része volt, hogy a helyi
döntéshozatal, irányítás, önkormányzás lehetősége is megteremtődjön. Később azonban
bebizonyosodott, hogy sok önkormányzat
forrásai nem elegendőek feladataik ellátására, ezért volt szükség 2010 után a legnagyobb
konszolidációra ezen a területen. Hangsúlyozta: az önkormányzatok mellett más ágazatokat is érintő reformok célja az volt, hogy stabil, fenntartható, a működést hosszú távon is
biztosító feladatfinanszírozás jöjjön létre, hoz-

Jubileum
zátéve, mára sikerült gazdaságilag stabilizálni az önkormányzatokat. Az új – 2011-ben elfogadott – önkormányzati törvény elsődleges
céljaként hivatkozott arra, hogy világos feladatmegosztásra épülő, korszerű, fenntartható közszolgáltatásokat biztosító, hatékonyan
működő rendszer jöjjön létre.
Kiemelte azt is, hogy a kormány a helyi önkormányzatok adósságának átvállalásával,
adósságkorlátok beépítésével megteremtette az
önkormányzati működés stabil pénzügyi hátterét. Az eltelt időszak tapasztalatait kedvezőnek ítélte az államtitkár. Megjegyezte: folyamatosan figyelemmel kísérik a folyamatokat,
és készek a szükséges korrekciók elvégzésére.
Pogácsás Tibor külön is kifejezte elismerését
annak a 167 polgármesternek, aki 1990 óta tölti be a településvezetői tisztséget.
Verebélyi Imre, az Antall-kormány belügyminisztériumának közigazgatási államtitkára hangsúlyozta: történelmi jelentőségű

esemény volt a huszonöt esztendővel ezelőtti önkormányzati választójogi törvény megalkotása, a 1990. szeptember 30-án bekövetkező önkormányzati választások „befejezték
a magyar rendszerváltást”.
Kónya Imre, az MDF akkori frakcióvezetője, későbbi belügyminiszter annak fontosságát
emelte ki, hogy 1990-ben hosszú távra sikerült
kialakítani a demokratikus Magyarország közjogi struktúráját. Kiemelte: 25 évvel ezelőtt nem
csupán annyi történt – ami önmagában is óriási
dolog –, hogy kialakult a magyar önkormányzati rendszer, hanem az ezredvégi demokratikus
magyar jogállam közjogi struktúrájának utolsó
eleme épült be a magyar alkotmányba. A szövetségek vezetőinek szenvedélyes-polemikus
felszólalásai után Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár a „Jó állam” koncepciójáról tartott előadást. Arról beszélt, hogy milyen szerepet szán
a kormány a települési és megyei önkormány-
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zatoknak a fejlesztéspolitikában, és milyen lehetőségeket nyújt számukra szabályozói, vagy
akár forrásoldali eszközökkel.
Délután Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes és Pogácsás Tibor az elmúlt évben végzett kimagasló önkormányzati munkáért járó díjakat, illetve címzetes főjegyzői
címeket, Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke pedig Köllner Ferenc-emlékdíjakat adott át.
A TÖOSZ által, a szövetség alapító főtitkárának tiszteletére és emlékére 1999-ben életre hívott Köllner Ferenc-emlékdíjakat idén
Molnár Bálint, Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának polgármestere és Szalay Imre,
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának
polgármestere kapták.
Az ünnepi eseményen elhangzott előadásokat megtekinthetik a TÖOSZ YouTube
csatornáján.
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Aláírták a megállapodást
A Helyi Önkormányzatok Napján írták alá a Belügyminisztérium színháztermében – a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége kivételével – az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa megújítására irányuló megállapodást, mely a kormány és az országos
önkormányzati érdekszövetségek közötti stratégiai együttműködésről szól. Alábbiakban Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök
aláírás előtt elmondott beszédét közöljük.

Jelentős a mai nap a kormányzat és az önkormányzati szféra párbeszéde szempontjából is.
Jelképesnek tartom, hogy a 25 éves magyar
önkormányzati rendszerre megemlékező napon írjuk alá az Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsa megújítására irányuló megállapodást a kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti
stratégiai együttműködésről.
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Mint az talán sokak számára jól ismert,
a kormányzat és az önkormányzati szövetségek
között az első átfogó intézményesített párbeszéd fóruma a 2006. december 14-én megalakult Kormány–Önkormányzatok Egyeztető
Fóruma (KÖEF) volt. A KÖEF csaknem hároméves időszakában összesen 19 plenáris
ülést tartott. A KÖEF alapítása Lamperth
Mónika akkori belügyminiszter nevéhez fűződik. A 2010-es kormányváltást követően létrehozott Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma (ÖNEF) csak 2011. június
16-án tartotta meg alakuló ülését, és mindössze három formális ülést tartott, pedig az
önkormányzati rendszer átalakításának időszakában lényegesen több egyeztetésre lett
volna szükség. Lényeges változást hozott az
ÖNEF helyére lépett Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET), azzal,
hogy a kormányzati oldal köre lényegesen szűkebbé vált. Az ÖNET kormányhatározatban
rögzített két ülését többnyire költségvetési témák uralták. Pintér Sándor belügyminiszter
úr és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár úr tevékenysége alatt érzékelhetően felértékelődött az ÖNET szerepe.
Az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel” című,
MANORKA nevű projektet a Norvég Alap
támogatásával végezzük, amelynek kereté-
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ben a Belügyminisztériummal, a Miniszterelnökséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a projektpartnereinkkel közösen
elhatároztuk az ÖNET és az önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének fejlesztését.
Ebben a munkában partnereink voltak az országos önkormányzati szövetségek is. A projekten belül létrehozott ún. ÖNET Munkacsoport a vezetésemmel egyrészt tanulmányozta
a norvég érdekegyeztetés rendszerét, majd
hozzálátott a kormányzat és önkormányzati szövetségek, illetve az önkormányzati szövetségek egymás közötti megállapodásának
előkészítéséhez. A nyár folyamán többszöri
egyeztetés után jutottunk el Szegvári Péter
szakértői anyagát alakítva a jelenlegi állapothoz, amikor is lehetőség nyílik a megállapodások aláírására.
Jelentős vita zajlott arról is, hogy a stratégiai partnerségi megállapodás hogyan viszonyuljon a jelenlegi törvényi keretekhez.
Többen szerették volna felülírni a hatályos
önkormányzati szabályozást. A megállapodás
viszont nem erről szól, hanem a kormányzat
és az önkormányzati szövetségek partnerségéről. Ezen a partnerségen természetesen van mit javítani. Ezért is szorgalmaztuk, hogy tekintsük át a jelen gyakorlatát és
közösen határozzunk a változtatás kereteiről és módszeréről.

Jubileum
Megítélésem szerint jelentős előrelépés
az új megállapodás, mivel a korábbiakhoz
képest egyértelműbbé tettük a stratégiai
együttműködés céljait és alapelveit. Ennek
részeként többek között az is fontos, hogy
az együttműködés során láthatóvá váljon
a felek közötti valamennyi vitás kérdés, és
világosan meghatározható legyen a döntéshozók számára az együttműködő felek közös
vagy eltérő álláspontja. Az együttműködés
és a konzultáció nem mindig vezet megegyezéshez, azonban az álláspontok tisztázása is lehet eredmény, s ezt nyíltan egyértelművé kell tenni.
A megállapodásban tisztáztuk az együttműködés kereteit és tárgyköreit. Egyértelműen rögzítettük a kapcsolattartás módját
és feltételeit. Az ÖNET-ülések előkészítése,
szakmai megalapozása erőteljesebbé válik,
és az önkormányzati szövetségek döntés-előkészítő befolyása növekedni fog.
Mindezek következtében a korábbi eseti jellegű együttműködést a rendszeres, érdemi párbeszéd fogja reményeim szerint
felváltani. A megállapodás érvényesülését
a felek évente egyszer az ÖNET-fórum keretében értékelik, és a felülvizsgálatát szükség
szerint elvégzik. Mindennek következtében
biztosítottnak tűnik a partnerség továbbfejlesztése.

Ugyanakkor létrejött egy átfogó együttműködési megállapodás az országos önkormányzati szövetségek között is, amely arra
törekszik, hogy az önkormányzati szféra érdekeinek képviselete a jelenleginél egyértelműbb, egységesebb, hatékonyabb és hatásosabb legyen. Ahhoz, hogy a kormányzattal
való megújuló partnerség során megfelelő
eredményt érjünk el, kiemelkedően a fontos,
hogy a jelenlegi nyolc országos érdekszövetség
között rendszeres legyen a munkamegosztás
és az egyeztetés. Amíg az egyes önkormányzati típusok között nincs érdemi párbeszéd és
valódi partnerség, addig nem lehetünk tartósan eredményesek az önkormányzati érdekek egésze képviseletében. Ezért is kérem a
társszövetségi elnök kollégáimat, hogy a leírt
megállapodás szövegét mielőbb töltsük meg
tartalommal, és kezdjünk hozzá az egyeztetett munkához.
Szeretném ezúton is megköszönni mindazok munkáját, akik lehetővé tették a mai
megállapodás létrejöttét. Örvendetes, hogy
Pintér Sándor belügyminiszter úr egyértelműen támogatta a megállapodás létrejöttét, és munkatársai megfelelő nyitottsággal
és rugalmassággal vettek részt a munkában.
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági
Minisztérium munkatársai szakmai véleményekkel erősítették a partnerség körét.
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A társszövetségek túlnyomó többsége aktívan és támogatólag vett részt az előkészítésben.
Hozzájárulásuk eredményeként vált még részletesebbé és tartalmasabbá a stratégiai megállapodás. Természetesen tudom jól, hogy a
leírt szövegek és szabályok akkor váltják ki a
legjobb hatást, ha a megállapodó felek eltökéltek a partnerségben. Bízom benne, hogy a mai
megállapodás aláírásával új dimenzióba kerül
a kormányzat és önkormányzatok közötti
kapcsolatrendszer. Mi azon leszünk, hogy
ne formális, hanem eleven, élő és érdemi legyen a partnerségünk.
Abban a reményben ajánlom aláírásra a közösen elfogadott szöveget (lásd a következő
oldalakon), hogy a jövőben ezáltal is előbbre jutunk az önkormányzati érdekek képviselete és a magyar önkormányzás megerősítése ügyében.
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ÖNET – megújító megállapodás
A negyedszázados magyar önkormányzati rendszer létrehozása alkalmából a Kormány és a jelen
Megállapodást aláíró országos önkormányzati
érdekszövetségek egyenrangú partnerként elhatározták, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai
alapján erősítik az egymás közötti együttműködést az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdése alapján a közösségi célok elérése érdekében.
A Megállapodást aláírók figyelemmel voltak
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról
szóló. 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt
egyezmény 4. cikk 6. pontja szerint arra, hogy
lehetőség szerint a tervezési és döntéshozatali eljárás során, megfelelő időben és formában,
ki kell kérni minden olyan ügyben a helyi önkormányzatok véleményét, amely őket közvetlenül érinti.
A Megállapodást aláírók tekintettel voltak a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 131. § (1)
bekezdésében meghatározott rendelkezések
szerint arra, hogy az országos önkormányzati
érdekszövetségek jogalkotási feladatokra, intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot

Szabó Gellért
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tehetnek, konzultációt folytathatnak a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről.
Mindezek alapján a Megállapodást aláírók a
Kormány és az országos önkormányzati szövetségek közötti stratégiai együttműködés céljáról és alapelveiről, valamint az együttműködés
tartalmi és formai kérdéseiről az alábbi Megállapodást fogadták el a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából.

I. A
 stratégiai együttműködés
célja és alapelvei
1. A Kormány és az országos önkormányzati
szövetségek közötti együttműködés alapvető
célja a folyamatos kapcsolattartás és rendszeres érdemi párbeszéd lehetővé tétele a Kormány önkormányzatokat érintő elképzeléseiről, az önkormányzati szektor javaslatairól
és észrevételeiről a közösségi célok együttes
elérése érdekében.

Lipők Sándor
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Schmidt Jenő

2. Az együttműködési rendszer célkitűzései a következők:
a) A kormányzati és az önkormányzati szint
közötti folyamatos egyeztetés biztosítása a feladatokról és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási forrásokról;
b) A források felhasználási feltételeinek a
meghatározása a két oldal által egyeztetett prioritások mentén;
c) Minden település számára biztosítani az
önkormányzáshoz való jogot, ennek jegyében
lehetőséget teremteni valamennyi települési közösség számára a helyi szabadság kiteljesítésére
közös megoldásokon keresztül, az erőforrások hatékony felhasználása, a helyi demokrácia
megerősödése érdekében;
d) Az önkormányzati szektor számára kiszámítható, biztos jogi és gazdasági keretek
kialakítása;
e) A Kormány és az Országgyűlés számára megbízható információs bázis szolgáltatásának létrehozása és elérhetővé tétele az állami és önkormányzati menedzsment hatékony
tervezésének biztosításához;

Kontrát Károly
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f ) Az állam és az önkormányzatok együttműködése a közfeladatok ellátásának átláthatósága érdekében;
g) A társadalmi közérzet javítása, a konstruktív, együttműködő közhangulat megteremtése;
h) A közösségi célok elérése érdekében
hasznosítható vélemények, javaslatok felszínre hozatala, amelynek értelmében az önkormányzati szövetségek felterjesztési joggal rendelkeznek;
i) A közösségi döntések nehézségeivel, felelősségével való társadalmi azonosulás elérése;
j) Az esetleges konfliktusok minimalizálása,
a kormányzati és önkormányzati hatáskörök és
korlátok jobb megértésének elősegítése;
k) Az európai uniós döntéshozatali eljárásban az önkormányzatokat érintő döntések esetében a helyi önkormányzatok véleményének
megismerése és a döntések társadalmi hatásának egyeztetése, így különösen az Európai
Unió Régiók Bizottságában (CoR) a magyar
delegáció teljes jogú tagjai által a magyar önkormányzati érdekek képviseletének és érdekérvényesítésének az elősegítése, valamint a
magyar tagok bizottsági munkájának megismerhetővé tétele.

Szita Károly

3. Az együttműködés alapelvei a következők:
a) Az együttműködés azon a közös elvi alapon nyugszik, hogy az Országgyűlés és a Kormány felelőssége az országos gazdasági és politikai célok meghatározása az önkormányzati
szektorban.
b) A Kormány célja az erős és hatékony
önkormányzati szektor, amely alkalmas arra,
hogy kulcsszereplő legyen a helyi közfeladatok ellátásában, és amely a jó szolgáltatásokat,
a választás szabadságát és az állampolgárok
bevonását képes biztosítani a helyi demokrácia jegyében, mindezt az egyéni jogok védelme mellett.
c) Az önkormányzati szektor számára ezért
olyan keretfeltételeket kell biztosítani, amelyek
megengedik, hogy a települési és területi önkormányzatok elláthassák a feladataikat, mint
közszolgáltatók.
d) Fontos, hogy az együttműködés során láthatóvá váljon a felek közötti valamennyi vitás
kérdés, és világosan meghatározható legyen a
döntéshozók számára az együttműködő felek
közös vagy eltérő álláspontja.
e) Az együttműködés keretében lefolytatott
egyeztetés a sikeres közszolgálat egyik alapfeltétele. A siker záloga a nyíltság, a becsületesség és a partner tisztelete.

Fehérvári Tamás

f ) A felek közötti egyeztetés lényege, hogy a
célokat, a korlátokat közösen kell meghatározni, egyértelművé tenni.
g) A feleknek egyértelmű mandátummal kell
rendelkezniük, az összes résztvevő álláspontját,elvárásait világossá kell tenni.
h) Az együttműködő partnereknek az önkormányzati vélemények kialakításához egymás rendelkezésre kell bocsátani az összes fontos információt.
i) Az együttműködési folyamat minden elemében meg kell nyilvánulnia az egyenrangú
partneri viszonynak, a folyamatért és az eredményért közös a felelősség.
j) Megegyezés esetén tisztázni kell, hogy kinek mi a feladata, felelőssége a megállapodás
végrehajtásában, rögzíteni kell a visszacsatolás módját.

II. A
 stratégiai együttműködés
területei és tárgykörei
1. Érdemi egyeztetés megfelelő időben a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi
önkormányzatok által ellátott feladatokat, közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről,
kormányzati programokról és javaslatokról, valamint a központi költségvetés és a zárszámadás
önkormányzatokat érintő kérdéseiről.

Kovács Péter
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2. Előzetes egyeztetés az önkormányzati álláspontok kialakításához az önkormányzatokat
érintő jogszabály-tervezetekről és kormányzati döntésekről.
3. Előzetes egyeztetés az európai uniós döntéshozatali eljárásban az önkormányzatokat
érintő döntésekről, és érdemi egyeztetés a helyi szabályozást érintő kérdésekről.

III. A
 kapcsolattartás módja
és feltételei
1. Az együttműködési és egyeztetési rendszer
politikai és adminisztratív kapcsolatból áll.
2. Az együttműködés politikai kapcsolata elsősorban az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (a továbbiakban: ÖNET)
legalább évente két alkalommal megtartott érdemi egyeztetéséből áll. Az ügyrendet a partnerek konszenzussal fogadják el. Valamennyi
megbeszélésnek – a II. fejezetben meghatározott tárgykörökhöz igazodó – speciális témája
van. Az egyeztetéseken az ÖNET-re vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter elnököl,
az állam részéről továbbá azoknak a minisztériumoknak a vezetői vesznek részt, akiket érint
az adott téma. Az ÖNET ülésén valamen�nyi országos önkormányzati szövetség vezetője, vagy annak megbízottja teljes jogú tagként
vesz részt. Az ÖNET társelnökét rotációs elv
alapján az országos önkormányzati szövetségek konszenzusos döntése alapján biztosítják.
Az ÖNET munkatervét, az ülések napirendjét és forgatókönyvét az elnök határozza meg
a társelnök véleményének kikérését követően.
Az ülésekről hangfelvétel és emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és a társelnök
látja el kézjegyével.
3. Az együttműködés adminisztratív kapcsolata keretében a helyi önkormányzatokért felelősminiszter által kijelölt titkárság készíti elő az
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ÖNET ülésére a dokumentumokat, amelyeket
az üléskitűzött időpontja előtt 15 nappal eljuttat a tagoknak. A helyi önkormányzatokért felelős minisztertitkársága koordinálja az ÖNET
ülésén résztvevő minisztériumok részvételével és állásfoglalásávalkapcsolatos kérdéseket.
Az önkormányzati szövetségek szakmai képviseletének ellátását azországos önkormányzati szövetségek egymás közötti megállapodása rögzíti.
4. A Megállapodás II/1. pontja szerinti témakörben az ÖNET egyeztetésére kerül sor
azoknak a programoknak a megtervezésében,
amelyek jelentős változásokat eredményeznek
az önkormányzati feladatellátásban és szabályozásban. Az egyeztetési rendszer elsősorban
olyan egyeztetési és együttműködési fórum,
amely az állami költségvetés önkormányzati szektorra vonatkozó gazdasági programjára, finanszírozási elképzeléseire vonatkozik.
Az ÖNET egyeztetési találkozói a mindenkori éves költségvetés kormányzati előkészítési
munkafolyamatához is igazodnak.
5. A Megállapodás II/2. pontja tekintetében
az egyeztetés a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik az országos önkormányzati
szövetségek közvetlen megkeresésével, de igény
esetén az ÖNET napirendjére kell tűzni.
6. A Megállapodás II/3. pontjában meghatározott tárgykörökben az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény VI. Fejezet 26. és
27. alcímében meghatározott eljárási rendbe illeszkedve valósul meg az egyeztetési eljárás a
Kormány és az országos önkormányzati szövetségek együttműködése keretében.
7. A Megállapodás II/1-3. pontjaiban meghatározott témakörökben az országos önkormányzati szövetségek részéről megfogalmazott javaslat tartalma határozza meg – a III/3.
pontban rögzített adminisztratív eljárás kere-

www.toosz.hu

tében - az egyeztetés megvalósításának formáját és szintjét. Amennyiben az előkészítés során
az országos önkormányzati szövetségek képviselői a javaslatnak az ÖNET előtti tárgyalását
tartják szükségesnek, akkor az országos önkormányzati szövetségek javaslatát – a kormányzati észrevételekkel együtt – az ÖNET napirendjére kell tűzni.
8. E Megállapodás nem terjed ki a közszolgálati munkavállalói és munkáltatói érdek-egyeztetés kérdéseire, így különösen az Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács fóruma
keretében megvalósuló együttműködésre és
konzultációra.
9. Az együttműködés és a konzultáció dokumentumainak hozzáférhetönek kell lenniük a felek honlapján.

IV. A megállapodás időtartama
1. A felek e megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
2. E megállapodás érvényesülését a felek évente egyszer az ÖNET fórum keretében értékelik,
és a felülvizsgálatát szükség szerint elvégzik.
Budapest, 2015. szeptember 30.

A megállapodást aláírták
A Kormány részéről
Kontrát Károly belügyminiszterhelyettes
A szövetségek részéről:
Kovács Péter társelnök, BÖSZ
Szita Károly elnök, MJVSZ
Fehérvári Tamás elnök, MÖOSZ
Schmidt Jenő elnök TÖOSZ
Lipők Sándor elnök, KÖOÉSZ
Szabó Gellért elnök, MFSZ

Jubileum

25 év – jubileumi kiadvány

Szerző: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

Az évfordulóra az elmúlt negyedszázad aktív alakítóinak
üzeneteit egybegyűjtő reprezentatív kiadványt jelentettünk
meg, benne visszaemlékezéseket, adatokat és tényeket a magyar önkormányzatiság történetéből. Felkértünk tudósokat,
szakértőket, felső szintű tisztségviselőket és gyakorló polgármestereket egyaránt – közülük azokat, akik huszonöt éve
folyamatosan betöltik tisztségüket. Természetesen sokkal
több szereplőtől kértünk írást a kötetbe, mint ahányan ténylegesen megjelentek. Ennek többféle oka van: sokan „nem
szeretnek” írni, mások lekésték a határidőt. Mondanivalójuk
azonban fontos, így most és következő számainkban közöljük
a könyvből kimaradt írásokat. Így lesz teljes és átfogó a kép
az elmúlt negyedszázad magyar önkormányzatiságáról.
A könyv, amelyet nemrég vehettek kézbe,
foglalkozik az önkormányzatiság keletkezéstörténetével. Ebben a részben olyan szakemberek írásait olvashatják, akik a törvény előkészítésében hivatalukból adódóan vállaltak
személyes szerepet. Ugyanakkor megjelentetjük a döntéshozói álláspontot is az Országgyűlés Önkormányzati, közigazgatási, belbiztonsági és rendőrségi bizottsága elnökének
távlatos visszatekintésében.
Külön fejezetben olvashatók a korszak belügyminisztereinek, illetve a helyi önkormányzatokért felelős minisztereknek az írásai,
dokumentumai: az 1990-es önkormányzati
törvény beterjesztése kapcsán mondott miniszteri expozé, továbbá interjúk, visszaemlékezések és beszédrészletek. Megismerhetjük az önkormányzatokat kutató tudományos
szféra egyes jeles képviselőinek álláspontját
az önkormányzatiság állapotának jellemzőiről és változásairól. A szerzők között találkozhatunk akadémikus, rektor és alkotmánybíró írásaival egyaránt.

A negyedszázad önkormányzatiságának
alakítói között többen vannak, akik a polgármesterséget, sőt ezzel egyidejűleg az országos
önkormányzati szövetségi elnökséget állami
funkcióra váltották, így az ő megközelítésük
óhatatlanul kettős, de nagyon tanulságos az
önkormányzatiság szempontjából.
A könyv legszínesebb, legváltozatosabb része azoknak a polgármestereknek emlékezése-vallomása, akik legalább 1990 óta vezetik
településüket. A gyakorló polgármesterek
körében A könyv zárásának időpontjában
167 ilyen gyakorló polgármestert tartottunk
számon. Mivel eltérő volt a választás módja 1990-ben, mint jelenleg, így a tevékenységük kezdetének időpontja sem azonos. Legtöbben 1990. szeptember 30-án kapták meg
közvetlenül a választópolgároktól a bizalmat, amelyet azóta hetedik alkalommal is
kiérdemeltek. A tízezer lakos feletti településeken az első szabad önkormányzati választások kapcsán a polgármestert a testület választotta, innen az eltérés egyik oka. Vannak
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néhányan, akik ugyan nem az első naptól, de
elsőként vezetik a településüket, így ők is értelemszerűen részesei lehettek (sokan csak
volna) a kötetnek. A megküldött üzenetek
számából is érzékelhető, hogy az aktív polgármesterek szenvedélye nem az írás, hanem
a településük vezetése. Ezért sokukról névjeggyel tudtunk megemlékezni, míg többen
csak jelzésértékűen a felsorolásban jelennek
meg a könyvben.
A polgármesterek mellett az önkormányzás alakításában, a helyi közügyek intézésében jelentős szerepet töltenek be az önkormányzati hivatalok vezetői, a közigazgatás
szakértői. A jegyzők és főjegyzők üzenetei
különösen fontosak a szakmai folyamatok
megítélése szempontjából.
A negyedszázad önkormányzati rendszerének alakításában változó mértékben és
hatásossággal vettek részt az országos önkormányzati szövetségek, amelyek segítsége, közreműködése és támogatása nélkül ez
a könyv sem jelenhetett volna meg. A kötet
megjelenését több olyan gazdálkodó szervezet is támogatta, amely tevékenysége hos�szabb-rövidebb időben szorosan összeforrt
az önkormányzatok munkájával. Köszönet
érte mindannyiuknak.
A kötetet az önkormányzati világunk változásait kifejező tények és adatok tára egészíti ki. A záró részben szerepeltettük a jelent,
vagyis valamennyi polgármestert jegyzékbe
foglaltan megjelentettük. Így vált kerekké a
negyedszázad üzeneteinek összegzése, amely
egyben a jelent táplálja, másrészt segíti a jövő célkitűzéseinek megvalósítását.
A könyv jellegét és szerkezeti felépítését tekintve is olyan, mint maga az önkormányzati rendszer, sokszínű, eltérő megközelítésű,
és reményeink szerint élettel teli. S az életet,
a jövőt szolgálja.

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

11

Jubileum

Hogy teljesebb legyen a kép
Jubileumi kiadványunkból – különféle okok miatt – kimaradt néhány polgármester visszaemlékezése és névjegye, ezeket az alábbiakban és lapunk következő számaiban közöljük. Olyan szerzők írását is közreadjuk, akiknek tevékenysége szorosan összefüggött, illetve összefügg a magyar önkormányzatisággal, úgy
véljük, velük lesz még teljesebb a negyedszázados kép. A sok-sok adat feldolgozása során azonban – sajnálatos módon – előfordultak hibák. Ezúttal szeretnénk
javítani például Ostoros polgármestere névjegyében megjelent pontatlanságot:
Kisari Zoltán a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán szerzett diplomát. Elnézést kérünk
figyelmetlenségünkért!

A háromszor földobott kalap

Szerző: Steixner László, Szentjakabfa polgármestere

Névjegy

Egész életpályámon közösségben éltem-dolgoztam, s ennek szellemiségét és a szüleim
példáját igyekeztem mindig továbbvinni.
Közéleti pályám első szakasza a tanácstagság
volt, amelyet 1980-ban felkérésre vállaltam el.
Az akkori hivatali vezetők segítségével nagy
harcok árán értünk el sikereket. Például: új
burkolatot kaptak a belterületi utak, közművesített építési telkeket alakítottunk ki, illetve
orvosi rendelőt hoztunk létre. Ezek beruházások abban az időben sem voltak zökkenőmen-
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tesek. A jó emberi kapcsolatoknak köszönhetően valósulhattak meg. Egy kis település
számára ezek nagy feladatok voltak. S persze
fejlődési lehetőség Szentjakabfa számára.
Ennek az időszaknak a fő problémáját abban látom, hogy nem volt a településnek saját
költségvetése. Ezért tartottam és értékeltem
nagyra az említett beruházásokat, az elért
eredményeket. Mindezt alátámasztja, s még
emeli az értékét az, hogy a közös tanács abban az időben nyolc községből állt, igaz kisebb

Steixner László, Szentjakabfa polgármestere 1946. május 26-án született Szentjakabfán. 1964-ben érettségizett Keszthelyen a Nagyváthy
Mezőgazdasági Technikumban, ezt követően egy évig gyakornok volt
a Badacsonyi Állami Gazdaságban (szőlészet, borászat), majd egy évig
a Gyöngyösi Főiskolán tanult. Tanulmányait félbehagyta, mert hazahívták szülőfalujába, az akkori termelőszövetkezetbe agronómusnak.
1974-ben nyolc község egyesítésével létrejött termelőszövetkezetben dolgozott a növénytermesztési ágazatban mint termelés- és
gépirányító, később a borászati ágazatban egészen a rendszerváltásig, 1990-ig. A rendszerváltáskor több lábon álló magánvállalkozó
lett, s dolgozott 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1973-tól házas, két
leánygyermekük és négy unokájuk van.
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létszámmal, mint jelenleg az önkormányzati
rendszerben. Zárójelben jegyzem meg: kisebb
létszámmal előbb lehet megegyezésre jutni,
hatékonyabb munkát végezni.
Az 1990-es év a rendszerváltás éve, a tanácsi rendszer megszűnésének és egyben az önkormányzati rendszer létrejöttének éve volt,
s a falu közösségének felkérésére és jóvoltából képviselőtársaim közül engem választottak meg polgármesternek, vagyis a közösség
szolgájának. Ebben a mesterségben 25 évet
leszolgáltam, s folytatni kívánom a munkát
ebben a ciklusban is.
Az elmúlt években is sikerült több-kevesebb eredményt elérni, sajnos messze nem a
kívánt mértékben. Legfontosabbak: iskolaépületet vásároltunk, iskolát működtettünk
négy társközséggel közösen, körjegyzőséget
alakítottunk, közösen tartunk fenn óvodát,
a fogorvosi és egészségügyi ellátást nyolc faluval összefogva oldjuk meg.
Meg kell jegyeznem, a korábbi években nagyobb lehetőség volt forráshoz jutni, mint jelenleg. Nyilván az új pályázati rendszer is úgy
működik, hogy azt a bizonyos pénzes kalapot
háromszor dobják fel, s akire ráhullik a pénz,
az lesz a kedvezményezett.
Ami pozitívum az önkormányzati rendszerben, hogy a település önálló költségvetéssel rendelkezik és a véleménynyilvánítás
szabadsága is nagyobb, mint a tanácsrendszerben.
Negatívumként említem a 25 év távlatából:
a bürokrácia növekedését – az ígért csökkentés helyett –, a pályázati pénzek nem megfelelő elosztását, a pályázatok bonyolultságát,
a képviselő-testületek magas létszámát a település lélekszámához mérten. Meggyőződésem, hogy kisebb létszámú testület aktívabb,
hatékonyabb munkát tud végezni (lásd: Országgyűlés).

Jubileum

Legfontosabb: a szaktudás és önállóság
Szerző: Geiger Ferenc, Soroksár polgármestere
hozzá a munkához. Pedig nem volt egyszerű
az első időszak, hiszen mikor ’94. december
3-án megválasztottak polgármesternek, még
sem hivatalunk, sem apparátusunk nem volt.
Egyetlen titkárnő volt mellettem, a testületi
üléseket a helyi művelődési házban tartottuk.
Azzal kezdtük működésünket, hogy 50 millió
forintos hitelt vettünk fel a használaton kívüli
általános iskola átalakítására. Két és fél hónap
alatt elkészültünk a munkálatokkal, 1995. február 13-án beköltözhettünk az addigra felálló
hivatali apparátussal együtt új, mai is meglévő
otthonunkba. Ezek után nyugodtan mondhatom – és büszke is vagyok rá –, hogy az elsőtől az utolsó szögig részese vagyok a Soroksári Önkormányzat felépítésének. Hogy jól vagy
rosszul éltem a rám bízott kerület vezetésével,
nem az én tisztem eldönteni. Az azért sokat jelent számomra, hogy a XXIII. kerület önállóvá
válása, 1994 óta, azaz immár 21 esztendeje polgármester lehetek szülőhelyemen. S ezzel, azt
hiszem, a legrégebben posztján lévő polgármesterek közé tartozom az egész országban. Hatodik ciklusomat töltöm településvezetőként, s
talán az én megbízatásom a legnagyobb bizo-

Névjegy

Bármilyen hihetetlenül hangzik is, az én eddigi életem két részre osztható, s ennek a két
résznek a határvonala pontosan egybeesik a
magyar önkormányzatok függetlenné válásával. A rendszerváltás előtt élvonalbeli labdarúgó, illetve pályafutásom végéhez közeledve, kezdő vállalkozó voltam, 1990-től már
mint köztisztviselő dolgoztam. Civil pályafutásom tehát szorosan összefonódik az önkormányzatok, a magyar demokrácia alakulásával, fejlődésével.
Hihetetlen volt átélni azt a változást, melyet
a szabad választások jelentettek az első önkormányzatok megalakulásában. Amikor a helyi
lakosoknak szinte az egyik napról a másikra
közvetlen beleszólása lett a települési, kerületi tisztségviselők, a képviselők, a polgármester megválasztásába. Ezáltal sokkal közvetlenebb kapcsolat alakult ki a városvezetés és a
helyi polgárok között. Ennek a kapcsolatnak
viszont irányt kellett szabni, ami nagyon nagy
felelősséggel járt.
Az én helyzetem ráadásul igencsak speciális volt, hiszen 1990-től négy év tanulási idő
állt a rendelkezésemre, hogy a lehető legmélyebben elsajátítsam az önkormányzatiságot.
Az első választások idején Soroksár még nem
volt önálló, Budapest XX. kerületéhez, Pesterzsébethez tartozott. Vagyongazdálkodási
főosztályvezetőként gyűjtöttem a tapasztalatokat, miként is kell, kellene irányítani, vezetni egy egész városrészt. Megkönnyítette a
helyzetemet, hogy beleláttam a gazdasági folyamatokba, így mikor az 1994-es választások
alkalmával kimondták Soroksár függetlenné
válását, a XXIII. kerület megalakulását, már
kész elképzelésem volt, miként is kezdjünk

nyíték arra, hogy mennyire más a parlamenti
és az önkormányzati választás. Míg az előbbiben egyértelműen a pártpolitika érvényesül,
utóbbi esetében sokkal inkább az embert nézik a választók. Folyamatosan független, civil
szervezetek jelöltjeként indultam, mégis rám
voksoltak kerületem lakói. Az más lapra tartozik, hogy a különféle helyi, kerületi (párt)szervezetek mennyire sorakoztak fel a programom
mögé. Büszke vagyok rá, hogy a huszonegy év
alatt meghozott önkormányzati határozatokat
általában – politikai hovatartozástól függetlenül – elsöprő többséggel szavazta meg a mindenkori képviselő-testület.
S hogy két évtizedes tapasztalatom alapján
milyen változtatásra szánnám rá magam? Sok
apró mellett két fontos dolgon változtatnék.
Az egyik, hogy iskolai végzettséghez, szaktudáshoz kötném a képviselő-testületi tagságot,
illetve a polgármesterséget. Tudomásul kell(ene) venni, hogy az önkormányzatiság önálló szakma, melyet meg kell tanulni. Több
százmillió, esetenként több milliárd forint
felhasználásáról dönteni komoly felelősség.
A másik, hogy nagyobb önállóságot adnék
az önkormányzatoknak. Meghagynám nekik a döntés lehetőségét azokban a kérdéskörökben, amelyek szigorúan az adott település életét befolyásolják.

Geiger Ferenc, Soroksár (Budapest XXIII. kerület) polgármestere.
Soroksáron született 1953. szeptember 10-én. 1986-ban végzett a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1990-ben. Angolul és
németül beszél – társalgási szinten.
Ifjúkorában élsportoló volt, 1970 és 1990 között játszott az
Egyetértés, az MTK, Budapesti Honvéd, a Ganz-Mávag, a Vasas Izzó,
a Kecskemét és Eger futballcsapatában. 1986-tól vállalkozó (kereskedelem, vendéglátás), 1990-től 1994-ig köztisztviselő: vagyongazdálkodási főosztályvezető Pesterzsébeten. 1994-től Soroksár
polgármestere – ötször újraválasztva.
Nős, egy fiúgyermekük van (Domonkos).
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Rendszer-e még az önkormányzati rendszer?
Szerző: Sivák József, Pányok polgármestere

Ennek a rövid írásnak nem feladata a kérdés megválaszolása. Talán nagy merészség is lenne egyetlen nemmel, vagy igennel lezárni a kérdést. A kategorikus válasz helyett a cikkben ahhoz szeretnék segítséget adni, hogy milyen
szempontok alapján lehet hozzáfogni az önkormányzati rendszer rendszerszemléletű elemzéséhez.
Sajátos nézőpont az, amit képviselek, sok év
tapasztalata van mögötte. Vezető kormányzati tisztviselőként részt vehettem az önkormányzati törvény kidolgozásában, majd az
önkormányzati rendszer elindításában. Később lehetőségem volt szakmai tapasztalataimat nemzetközi környezetben is gazdagítani,
majd az oktatásban felhasználni. Most pedig
egy kis település polgármestereként látom az
önkormányzati rendszer valóságos világát, a
helyi gyakorlatot.
Az önkormányzatok rendszerként való értelmezéséről 2014-ben tanulmányom jelent
meg a Pénzügyi Szemlében1. A továbbiakban
ennek a cikknek néhány fontos üzenetét foglalom össze.

A tapasztalataim szerint ezek vizsgálata tűnik a legfontosabbnak, ha az önkormányzati rendszerről mint közpénzügyi rendszerről
akarunk beszélni. Arra a következtetésre jutottam, hogy e rendszeralkotó elemek között
nagyon szoros kölcsönkapcsolatok vannak,
egyszerre mozognak. Ha például megváltoztatjuk a feladatrendszert, akkor a rendszer hatékonysága érdekében vele együtt „illik” megváltoztatni a többi rendszert alkotó elemet,
lehetőleg konzisztens módon. A cikk végén
két példát mutatok be arra, hogy a konzisztencia hiánya milyen rendszerhibákhoz tud
vezetni. Terjedelmi korlátok miatt ezúttal a
fentebb sorolt négy elem közül csupán az első kettő lényegét foglalom össze.

Rendszeralkotó elemek

Feladatrendszer
A helyi önkormányzati szint szerepe jelentős
a kollektív javak biztosításában, rangsorolásában, a közszolgáltatások megszervezésében.
Az önkormányzatiság abban nyilvánul meg,
hogy a helyi önkormányzatoknak az alkotmányos berendezkedéstől függő, önálló döntési lehetőségük van a feladatellátás megszervezésében. Az állami feladatok alacsonyabb
kormányzati szintre való delegálását a szakirodalom fiskális decentralizációnak nevezi.
A decentralizáció mértéke nagy szórást mu-

Az elemzési keret megfogalmazásánál az önkormányzati rendszert meghatározó rendszeralkotó elemek közül négyet tartok nagyon fontosnak. Ezek a következők:
• az önkormányzatok feladatrendszere,
• a finanszírozási rendszer,
• a rendszer működési kereteit
meghatározó szabályrendszer
• a szervezetrendszer.
1 Pénzügyi Szemle, 2014. év 3. szám 301–315 oldal.
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tat a legfejlettebb országok körében is. Mindenesetre az önkormányzatok nagyon fontos
szerepet töltenek be a közszolgáltatások nyújtásában, megszervezésében. Az alábbi táblázat mutatja az OECD-országok önkormányzatai által nyújtott közszolgáltatások ágazati
szerkezetét.
A helyi szint kiadásainak
szerkezete az OECDországokban (2010)

%

Oktatás

24

Egészségügy

10

Szociális ellátás

16

Gazdasági tevékenység

14

Egyéb (környezetvédelem, lakás,
rendvédelem, kultúra, szórakoztatás)

36

Összesen

100

A fiskális decentralizáció egyfelől azt jelenti, hogy az állam bizonyos állami feladatokkal kapcsolatos ellátási kötelezettséget alacsonyabb kormányzati szint számára ír elő, és
adja át a döntési jogköröket, illetve biztosítja
az ehhez szükséges forrásokat. A feladatok és
a források decentralizációja általában politikai
mérlegelés és döntés eredménye, amely vis�szatükrözi az állam működési módját, az állami szerepvállalás mikéntjét. Az OECD-országok többségében az elmúlt 15 évben inkább
a decentralizáció volt a jellemző.

Jubileum
Az önkormányzatok kiadási szerkezete (%) funkcionális osztályozás szerint
2009

2011

2012

2013

2014

18,1

14,5

13,8

17,3

22,5

Jóléti funkciók

68,9

67,8

65,8

56,1

48,7

oktatás

27,8

26,8

26,8

13,6

9,7

egészségügy

12,5

12,1

3,5

2,6

2,7

tb. és szociális szolgáltatások

13,0

14,6

16,2

23,2

15,4

lakásügy, települési
és közösségi tevékenység

10,8

8,7

11,8

14,6

13,3

5,0

5,6

5,7

7,1

7,6

11,1

15,4

16,9

24,2

27,3

1,9

2,3

3,5

2,4

1,5

100

100

100

100

100

Állami működési kiadások

kultúra, szórakoztatás és vallás
Gazdasági funkciók
Funkcióba nem sorolható tételek
Konszolidált funkcionális kiadások összesen
Forrás: NGM, ÁSZ

Az OECD-országok többségében kiemelt
kérdés például az oktatási feladatok decentralizációja, helyi szintre delegálása. Ezzel ös�szefüggésben figyelemre méltó az a matematikai-statisztikai módszerre épülő elemzés,
amelyben az OECD-szakértők kimutatták,
hogy a közoktatási feladatok helyi szintű megoldása inkább előnyösnek bizonyul a centralizált megoldással szemben, ha a decentralizáció eredményességét a PISA teljesítmények 2
mutatóival mérjük.
A magyar önkormányzati rendszerben a
2011-ben elfogadott önkormányzati törvény
az egyik legjelentősebb változást a feladat2 PISA (Program for International Student Assessement). Az OECD által kezdeményezett és vezetett
nemzetközi program a tizenöt éves tanulók képességeinek háromévenként végzett felmérésére.

rendszer tekintetében hozta. A fentebb bevezetett tipizálásnak megfelelően az egyik
változás az oktatási (alap- és középfokú oktatás) és az egészségügyi feladatok (a szakorvosi
ellátást igénylő rendelőintézetek fenntartása kivételével) megoldásában való állami és
önkormányzati szerepvállalásnak a korábbiakhoz képest gyökeres megváltozása.
Megszűnt az oktatási és az egészségügyi
feladatok decentralizációja helyi szintre.
Azok a feladatok, amelyek korábban az önkormányzatok kötelező feladatai voltak, és
az önkormányzati kiadások nagy tételét jelentették. Ezzel a változtatással megváltozott az önkormányzatok kiadási szerkezete,
azaz a közszolgáltatások nyújtásában betöltött szerepe. Ezt a változást szemlélteti
a fenti táblázat.
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Finanszírozási rendszer
Az állami hozzájárulások allokációjában eddig két filozófia alakult ki. Az egyik a kiadásorientált szabályozás, amely a helyhatóság
kiadási igényét adottnak veszi, és ehhez rendeli hozzá a támogatást. Ebben az esetben a
támogatás általában kötött. Az önkormányzat érdekelt minél több támogatás megszerzésében, de nincs ösztönözve a feszes költséggazdálkodásra.
A másik megoldás a forrásszabályozás.
A forrásorientált rendszerben az állami támogatások szabad felhasználásúak, az önkormányzat szabályozza a rendelkezésre álló bevételeit, és a kiadásait a helyi saját bevételeit
is bekapcsolva állapítja meg. Egy ország önkormányzati finanszírozási rendszerét mindig a pénzügyi instrumentumok (adók, támogatások, hitel) kombinációja, az állami
támogatás allokációs logikája, a megoldandó feladatok rendszere, az állami szerepvállalás módja határozzák meg.
A magyar önkormányzati rendszer indulásnál a forrásszabályozást követte. A 2011-től
érvényes finanszírozás viszont közelebb áll
a kiadásorientált filozófiához. Mindenesetre
a finanszírozásban megvalósított egyéb változások (költségvetési korlát keményítése,
hitelfelvétel szabályozása) illeszkedni látszik
a megváltozott feladatrendszerhez, de azt is
csak a tapasztalatok fogják eldönteni, hogy
a két rendszerelem (feladat és forrás) illesztése nem okoz-e majd rendszerhibát.

Példa a rendszerhibákra
Kiinduló hipotézisem az volt, hogy ha az önkormányzati rendszert rendszerként képzeljük
el, akkor nagyon fontos követelmény a rendszert alkotó elemek közötti összhang folyamatos elemzése, és a lehető legnagyobb mértékű
összhang megteremtése. Ennek az állításnak
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a szemléltetésére utalnék a feladatrendszer és
a forrásszerkezet kapcsolatára az önkormányzati rendszer indulása idejéből. Pénzügyminisztériumi főosztályvezetőként jó érzés volt
látni, hogy az önkormányzatok nagyon jó
pénzügyi feltételekkel kezdték meg a működésüket. Mind az állami támogatások, mind
a megosztott személyi jövedelemadó jó indulási feltételeket garantált a rendszer számára.
Néhány év elteltével be kellett látnunk, hogy
a feladatrendszer és a finanszírozási rendszer
nem igazán jól összehangolt. Megjelent tehát
az első rendszerhiba, a feladatrendszer és a finanszírozási rendszer diszharmóniája. Arról
volt ugyanis szó, hogy a széles körű feladatrendszerrel és nagy szolgáltatási szabadsággal
elindított rendszer a finanszírozási oldalon a
saját források és a megosztott adók nagyobb,
az állami támogatásoknak pedig kisebb súlyát
indokolta volna. A feladatszerkezettel nem jól
harmonizáló forrásszerkezet elég gyorsan vezetett működési zavarokhoz, ami egyes önkormányzatoknál pazarláshoz, másoknál csődközeli működési állapothoz vezetett. Mivel
rendszerszintű reformokra az ismert körülmények miatt nem kerülhetett sor, lényegében a ’90-es évek végétől megindult az egyébként jól átgondolt forrásorientált támogatási
rendszer lassú eróziója. Ez és a sok egyedi be-
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avatkozás megváltoztatta az önkormányzatok
gazdasági környezetét, és elvezetett az egyre
szaporodó működési zavarokhoz, a rendszert
veszélyeztető eladósodási folyamathoz. Tehát
ez a példa is alátámasztani látszik azt a hipotézisemet, hogy mennyire fontos a rendszert
alkotó elemek jó illesztése egymáshoz.
A rendszerelemek együttes mozgására vonatkozó hipotézisem szemléltetésére a másik
példa a szervezetrendszerrel kapcsolatos.
Az önkormányzati rendszerek szervezeti
szempontú jellemzésére általában az önkormányzatok számát, az egy önkormányzatra jutó lakosok számát, a feladatellátás intézményrendszerét szokás figyelembe venni.
E jellemzőket tekintve az OECD-országokban,
illetve az EU-országokban rendkívül változatos képet figyelhetünk meg. Az önkormányzati rendszerek tagoltsága, kormányzati szintek
felépítése nagyon sok tényező eredőjeként alakult ki, amelyek között meghatározó az adott
ország történelmi útja, az államberendezkedés módja (centralizált vagy föderális), a kormányzati szerepvállalás szabályozása.
A rendszerszemléletű elemzés szempontjából azt a tendenciát kell kiemelni, miszerint
a fejlett országokban már az 1960-as évektől
kezdve általános volt a helyi önkormányzatok
integrálódása. Az integrálódás különböző uta-

Sivák József 72 éves, közgazdász, a közgazdaságtudományok kandidátusa, c. egyetemi docens. Pányok községben született, a település
díszpolgára, egy éve polgármestere. Közel negyven év kormányzati
szférában töltött szolgálat után nyugdíjasként tért vissza állandó lakosként szülőfalujába. Korábbi munkakörei és beosztásai (tervhivatali
főcsoportfőnök, pénzügyminisztériumi főosztályvezető, környezetvédelmi helyettes államtitkár, OECD-képviseletvezető-helyettes, miniszterelnökségi kormány-főtanácsadó, majd helyettes államtitkár) közvetlenül vagy közvetve kapcsolódtak az önkormányzati rendszerhez.
Tudományos főmunkatársként oktatott a BGF-en, meghívott előadóként, vagy óraadóként tanított több egyetemen. Több könyv társszerzője, számos szakcikk írója. Nős, két gyermeke, négy unokája van.
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kon valósult meg: társulási formák elterjesztése (Franciaország), települések összevonása
(Németország), az önkormányzati egységek
méretének növelése (Dánia). Érdemes figyelni
a jelenben lejátszódó folyamatokra is. A gazdasági válság következtében elindult konszolidáció részeként az integráció folytatása is
felvetődött. Például Görögországban az 1034
önkormányzatot 325-re redukálták. Írországban is bejelentették az önkormányzati összevonásokat 2014-től kezdődően. Franciaország
2010-ben elindított területi reformja érinti az
önkormányzati rendszert is.
A Magyarországon végbement, és 2011-től
kiteljesedő átalakítási folyamat lényegében
változatlanul hagyta a fenti értelemben vett
önkormányzati szervezetrendszert. Változatlan maradt a rendszer sokat bírált tagoltsága,
bár a végrehajtott centralizációval csökkent az
önkormányzati intézmények száma. A korábbi
szakmai viták konszenzusától eltérően alakult
az önkormányzati középszint helyzete is.
Ma még nehezen ítélhető meg, hogy milyen
kockázatot hordoz a változatlan szervezetrendszer, a megváltozott feladatrendszer és az új
finanszírozási rendszer „együttélése”. Mindenesetre enyhíti a kockázatot, hogy a változatlan „üzemméret” keretei között lényegesen
kevesebb feladatot kell megoldani helyi szinten, belép a különböző típusú önkormányzatok sajátosságait figyelembe vevő differenciált
feladattelepítés és a feladatellátás érdekében
alkalmazható társulási kényszer.
A példák csupán szemléltetni kívánják a
rendszerszemléletű gondolkodás irányait. Úgy
vélem, az általam javasolt gondolkodási keret
hasznos lehet majd akkor is, amikor a tapasztalatok birtokában az önkormányzati rendszerünk finomhangolásával kell foglalkoznunk,
törekedve arra, hogy rendszerként őrizzük
meg az önkormányzati rendszert.
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Interjú

Aztán folytatódhat a munka…
Langerné Victor Katalinnal, a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral Kolin Péter készített interjút
Nem azt mondom, hogy nem fontos a tudomány, sőt, alapja a munkánknak, de nem
mehet a közvetlen segítség rovására az elméleti munka, és mindig ügyelni kell arra, hogy
állandóan kapcsolatot tartsunk a cigány/roma közösségekkel, és azokkal a településekkel, ahol ezek a közösségek élnek.

– Hátrányos helyzetű cigány származású gyerekek nevelésével kezdte pályáját, hogyan gondol vissza erre az időszakra?
– Ez volt az az időszak, amikor megtapasztaltam: ha valaki nem szán időt arra,
hogy a cigánysággal megismerkedjen, akkor
számára ez csak a cigányság problémáinak
tudományosan részletező, elemző és távolságtartó elméleti ügy marad, és esélye sincs
arra, hogy a számok mögött az emberi sorsokat lássa. Ha nem tölt időt közöttük – főleg
a gyerekek között –, és nem tesz értük semmit, csak vitatkozik a problémáik gyökerén,
akkor sosem lesz képes elválasztani egymástól a szegénységgel és iskolázatlansággal járó
tüneteket a cigányság értékes, hagyományőrző szokásaitól.
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– Ön szerint az utóbbi időben változott
a romák társadalmi integrációjának hazai
megítélése helyi szinten?
– Erről leginkább a polgármestereket kell
megkérdezni... De a kormányzat oldaláról
nézve egyértelműen igen. A cigány/roma emberek munkába állása, és így a közösségi folyamatokba való visszakerülése sok településen meghozta az eredményt. Két fontos
kulcsfogalom alátámasztásában voltak szövetségeseink a települések: bizalom és munka. Ahogy az előbbi kérdésben is említettem,
a tudományos alapot és szakpolitikai irányokat a kormány felzárkózási stratégiája adta,
a megvalósítást a terepen a települések. Számos helyen olyan munka indult meg, amiben a romák és nem romák közösen vesznek
részt, ezért jobban is szeretek az integráció
szó helyett együttélésről beszélni, ami sokkal jobban érzékelteti a célunkat.
– 2013-ban bekerült az Alaptörvénybe a társadalmi felzárkózás fogalma. Melyek a legfontosabb intézkedések a felzárkózási célok
megvalósításához?
– Az Alaptörvény negyedik módosításával a kormány alkotmányos szintre emelte
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a felzárkózás fogalmát, s ennek a szimbolikus
gesztuson túlmutató jelentősége van. E hivatkozási pont a jogrendszer legfelsőbb szintjén
ad „fogódzót” az új szakpolitikának, a szakpolitikai jog- és stratégiaalkotásnak. Egyetlen
felzárkózási problémáról sem beszélhetünk
„önmagában”: nincs olyan, hogy csak oktatási,
csak foglalkoztatási, csak egészségügyi, csak
lakhatási – és még sorolhatnám – probléma.
Minden esetben egymással szorosan összefüggő, és csakis összefüggéseikben kezelhető teendőkkel van dolgunk. Ezért rendkívül
fontos a stratégiai szemlélet, azaz az összefüggések feltárása, áttekintése, a konszenzus
a beavatkozási irányokról. Ezt a célt szolgálja a kormány által eredetileg 2011-ben elfogadott, azóta 2014-ben frissített stratégiai dokumentum: a Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia. Az MNTFS intézkedései – szándékaink szerint – pontosan azokra a
területekre koncentrálnak, ahol a legnagyobb
a szükség a változtatásokra. Erre utal a stratégia alcíme: Tartósan rászorulók – szegény
családban élő gyermekek – romák. A stratégia dokumentuma nem pusztán a felismerésről szól, hanem az intézkedésekről. Anélkül,
hogy pontosan meghatároznánk, mit is akarunk elérni, milyen forrásból, és ezért ki a felelős, nem fogunk tudni pozitív elmozdulást
elérni. Érdemes elolvasni az első intézkedési tervet, és a 2015 tavaszán megjelent hozzá
tartozó Jelentést, ami pontról pontra végigveszi, hogy mi az, amit sikerült elérnünk, és mi
az, amit még nem. 2015-ben már a stratégia
második intézkedési tervének végrehajtását
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kezdjük meg, amit augusztus 18-án határozatban fogadott el a kormány. Ezek az intézkedések, a stratégia céljai nyomán világosan
jelölik ki a következő három év legfőbb teendőit. E beavatkozásokat úgy állítottuk össze,
hogy azok egymáshoz kapcsolódva, komplex
szemléletben, célzottan és minél szélesebb közösségi részvétellel valósuljanak meg.
A közel száz intézkedés közül talán a legfontosabbaknak, leghatékonyabbaknak a gyermekekre vonatkozókat tekinthetjük. Ilyenek
a gyermekétkeztetés bővítése, a koragyermekkori intervenció megerősítése, valamint
az oktatás területén az óvoda és a közoktatás hátránykompenzációs képességeinek javítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése, és
nem utolsósorban a hátrányos helyzetű diákok motiválása, a tehetséggondozás. Ezek mellett, természetesen nagy figyelmet fordítunk
a foglalkoztathatóságot, a foglalkoztatás bővítését, az egészségi állapot vagy a lakhatási körülmények javítását és a diszkrimináció
elleni küzdelmet szolgáló több tucat – nem
győzöm hangsúlyozni: egymással szorosan
összefüggő – beavatkozásra.
– A közmunkaprogram ön szerint hosszú
távon megoldást jelent a mélyszegénységben
élők számára?
– A közfoglalkoztatás nem hosszú távú
megoldás, de minden lépcsősornak van első foka, így ez a foglalkoztatási forma nagy
jelentőségű a felzárkózás szempontjából.
A szociálpolitikának olyan aktív eszköze, mely
hozzájárul a munkaalapú társadalom megteremtéséhez. Segély helyett munkát – ez a
kormány politikájának alapelve. A kormány
hosszú távú célja az üzleti világgal szorosan
együttműködve a teljes foglalkoztatottság elérése. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki tud
és akar, dolgozhasson. A közfoglalkoztatá-

si intézményrendszer legfontosabb feladata
a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása,
és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők elszakadjanak a munka világától.
Az értékteremtő közfoglalkoztatás hozzájárul az emberek társadalmi részvételéhez is. Látni kell, hogy vannak olyan települések, ahol az elmúlt 25 évben egy vagy akár
két generáció is úgy nőtt fel, hogy nem látta
szüleit rendszeresen munkába menni.
2013-ban 312 ezer fő volt legalább egyszer, legalább egy napig közfoglalkoztatott.
2014-ben 20 százalékkal magasabb volt, tehát 376 ezer fő volt legalább egy napig közfoglalkoztatott ebben az évben. 2015-ben az
első két hónap adatai alapján a közfoglalkoztatottak létszáma a megelőző évvel közel megegyezően alakult.
A 2014. évi adatok szerint a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak 80,7 százaléka vagy
alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen
személy volt, vagy foglalkoztatási és társadalmi szempontból hátrányos helyzetű településeken élt.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések – melyek időtartama alatt a közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bérben részesülnek – 2012-ben indultak, közel 100 ezer fő
bevonásával. Álláskeresők, illetve közfoglalkoztatottak ilyen volumenű képzésére Magyarországon az elmúlt 25 évben nem volt
példa. 2014 decembere és 2015 márciusa között újból téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok valósultak meg, 28
ezer fő bevonásával.
2013-ban a közfoglalkoztatásból kikerülők több mint tíz százaléka sikeresen tudott
az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni
– tartósan. Ez 2014-ben is folytatódott. Az előrejelzések alapján 2015-ben a tíz százalékot jó-
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val meg fogja haladni a tartósan az elsődleges
munkaerőpiacon elhelyezkedők aránya.
Összességében azonban le kell szögeznünk,
hogy a közfoglalkoztatás önmagában nem
megoldás, hanem aktív eszközként bevonja
a rászorulókat, munkanélkülieket a felzárkózás folyamatába. A nehéz helyzetű emberek
megsegítéséhez járul hozzá a közfoglalkoztatás, de szükséges több programot is mellé
rakni (pl.: képzés, egészségügyi szűrés, mentális felkészítés) ahhoz, hogy komplex támogatás révén tartósan meg tudják állni a helyüket a munkaerőpiacon.
A közfoglalkoztatás a kormányzati struktúrában a Belügyminisztérium feladatkörébe tartozik, de minthogy ez nagy jelentőségű terület a felzárkózás szempontjából, így
e téren is szoros együttműködés alakult ki a
két tárca között.
– Éppen aktuális az önkormányzatok Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) felülvizsgálata. Általánosságban milyen a programok
színvonala? Számon tartják a jó példákat?
– A HEP-ek tartalma jellemzően jó színvonalú. Tapasztalataink szerint a települések
iránt valódi felelősséget érző településvezetők nagy figyelmet fordítottak a HEP-ek elkészítésére. Ezt igazolja, hogy a települések
többségében olyan fórumok (civil szervezetek, egyházi képviselők, szakértők bevonásával) jöttek létre, amelyek segítették/támogatták a HEP-ek elkészítését.
Az önálló hivatalok megszűnését követően a települések számára szűkösebb humánerőforrás állt rendelkezésükre a HEP-ek elkészítésére. Így azokon a településeken, ahol
nagyobb erőforrást tudtak ide csoportosítani, ott részletesebb programok születtek,
ahol kevesebbet, ott bár átgondolt intézkedési tervek születtek, azonban a problémák
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– A területi együttműködést segítő pályázatok (ÁROP 1.A.3) az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához is segítséget nyújthatnak. Milyen tapasztalataik vannak a pályázó
járásszékhelyek és a hozzá tartozó önkormányzatok együttműködése kapcsán?
– Az együttműködés a kevesebb településszámú járásokban könnyebben indult el
és gördülékenyebb. A legtöbb település esetében az egyéni települési érdekek összehangolása nehezebb feladat, de az ÁROP 1.A.3
remek lehetőség arra, hogy a települések közelítsenek egymáshoz, és olyan programok
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szülessenek, amelyekben minden település
lakossága egyenlő figyelmet kap.
Ezúttal szeretném bíztatni a település vezetőit arra, hogy aktívan vegyenek részt az
ÁROP 1.A.3 („Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál
a konvergencia régiókban”) programok megvalósításában, és különösen a járási szintű felzárkózási kerekasztal munkájában, amelybe
delegálják a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársaikat. Ez az a projekt, amely
arra ad lehetőséget, hogy a civilek, szakértők,
közigazgatási szakemberek, egyházak, forprofit cégek együttműködjenek azért, hogy a
települések és a járás lakosai jobb életkörülmények között élhessenek.
– A MANORKA projekt keretében idén ős�szel küldöttséggel Norvégiába látogatnak, ahol
a két ország esélyegyenlőségi politikáját hasonlítják össze. Az északi modell esélyegyenlőségi gyakorlatai közül van olyan, amely integrálható a hazai rendszerbe is?
– A tanulmányút célja pontosan az, hogy
az északi modell esélyegyenlőségi gyakorlatait megismerjük, és egyes elemeit lehetőség
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elemzésére kevesebb idő jutott. Ezért úgy vélem, nem érdemes jó vagy rossz HEP-ről beszélni, vagy jó és rossz kategóriákat megállapítani, mert minden HEP a saját település
viszonylatában ítélhető meg.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a
munkatársaknak, szakembereknek a munkáját, akik időt és fáradságot nem kímélve készítették el ezeket a programokat.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény (31.
§ [4]) szerint a HEP-eket két évente át kell tekinteni. Az áttekintést követően határozni
kell arról, hogy változatlan formában hatályosnak tartja a HEP-et, vagy felülvizsgálja
azt, és új helyzetelemzést, illetve intézkedési tervet készít az aktuális helyzetnek megfelelően. Most ennek az időszaka van, a TKKI
(Türr István Képző és Kutató Intézet) munkatársai már minden önkormányzattal felvették a kapcsolatot. Én is szeretném megkérni a
települések vezetőit, hogy a felülvizsgálatról
tájékozódjanak. Fontos mérföldkő ez a jövőbeni pályázásban, mivel a közeljövőben számos EU-s pályázati lehetőség nyílik meg, és
a pályázás egyik feltétele a HEP megléte, illetve az abban foglaltak és a pályázni kívánt
cél egyezése/összhangja.
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szerint, hazai keretek között a jövőben beépítsük. Erre a kérdésre később térjünk vissza.
– A projekt esélyegyenlőségi munkacsomagjának részeként norvég és magyar választott
női képviselők csereprogramban vettek részt,
és a munka és magánélet egyensúlyát vizsgálták. Öt gyermek édesanyjaként ön hogyan tudja megőrizni az optimális egyensúlyt?
– Örömmel látom, hogy a kormány egyre több olyan intézkedést hoz, ami egyrészt
igyekszik visszaállítani a nagycsalád megbecsülését, de követi az idők változását, és lehetőséget teremt a gyermeket vállalóknak, hogy
ne szakadjanak el a munka világától.
Ahhoz, hogy egy családanya ne kerüljön
olyan helyzetbe, hogy választania kelljen a
munka vagy a család között, elengedhetetlenek a fent említett támogatások – de ez
önmagában kevés. A munka nem lehet fontosabb, mint a szövetség, amit egy férfi és
egy nő kötött, ami a férjem és köztem is van.
Ő az, aki abban segít, hogy legyen időm a
gyerekekkel lenni, én pedig igyekszem odafigyelni, hogy legyenek olyan napok, amik
csak a miénk. Aztán folytatódhat a munka…

Langerné Victor Katalin 1971-ben született Budapesten.
Az egri Eszterházy Károly Főiskolán szerzett fejlesztő pedagógusi diplomát. Egy budapesti Tanodában kezdett
el dolgozni, ahol roma gyermekekkel foglalkozott, majd
ugyanennek a Tanodának lett a szakmai vezetője.
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban pályázati referens, a Wekerle Sándor Alapkezelőnél főosztályvezető
volt, majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkárság főosztályvezetője lett,
2012-ben helyettes államtitkárrá nevezték ki. 2013–2014-ig
a Magyarság Háza igazgatói posztját töltötte be, ismét társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárként dolgozik a társadalmi kirekesztettségben élőkért 2014 júliusa óta.
Házas, öt gyermek édesanyja. Férje Langer Zoltán zenész,
hangszerkészítő.
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Elnökségi ülés

A gyermekügy – felnőtt ügy
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára

A TÖOSZ szeptember 8-i elnökségi ülésének egyik fő témája a gyermekek
ügye volt. Elsőként Fűrész Tünde, az EMMI család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára és Kovácsné Bárány Ildikó osztályvezető tájékoztatta a résztvevőket a tervezett bölcsődei fejlesztésekről. Elmondták, hogy az
új szabályozás révén az eddigieknél lényegesen nagyobb szabadságot kívánnak adni a szervezeti formák és feltételek tekintetében az önkormányzatoknak. A rugalmas és a helyi igényeknek megfelelő megoldásokat támogatták a
polgármesterek is.
Horgas Péter, a Nemzeti Minimum Alapítvány elnöke megkereste a szövetségünket
a Nemzeti Minimum Programmal, amely
a magyarországi gyermekéhezés felszámolása érdekében létrejött civil kezdeményezés. Célja, hogy a Magyar Országgyűlés
törvényi szinten és hosszú távra garantálja, hogy költségvetési okokból nem éhezhet gyermek Magyarországon. A Nemzeti
Minimum ennek érdekében az előadóművészekhez fordult, hogy a kérésnek hangot
és formát adjon.
A program szervezői ugyanakkor felismerték, hogy nem elegendő a problémára felhívni a figyelmet, hanem helyben kell megoldást
találni arra, hogy csökkenjen, és végső soron szűnjön meg a gyermekéhezés Magyar-
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országon. Mint sok más egyéb társadalmi
problémának, ennek a megoldása sem lehetséges az önkormányzatok tevékeny részvétele nélkül.
Az elnökség határozatával kifejezte csatlakozási szándékát a Nemzeti Minimum Programhoz, valamint a szeptember 26-i Nemzeti Minimum Naphoz. Az elnökség felkérte a
TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának elnökségét, hogy vegyen részt a gyermekéhezés felszámolásának programjában.
Ugyancsak a gyermekügyhöz kapcsolódóan az elnökség támogatólag ajánlja a Polgármesterek a gyermekszegénység elleni deklarációját. (Lásd 23. oldal.)
Schmidt Jenő elnök az elmúlt időszak önkormányzatokat, valamint a szövetséget érin-
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Fűrész Tünde, helyettes államtitkár (EMMI)

tő kérdéseiről szóló tájékoztatójában többek
között kitért a 25 éves magyar önkormányzati rendszerre való megemlékezéssel kapcsolatos előkészületekre, így a szeptember 30-i Helyi Önkormányzatok Napja programjára, az
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési
Tanácsa megújításával összefüggő megállapodások előkészítésének helyzetére, valamint a
jubileumi könyv kiadási költségeire.
Az elnökség együttműködési megállapodást
kötött a Vízgazdálkodási Társulatok Országos
Szövetségével a vízkár-elhárítási feladatok, a
bel- és külterületi vízgazdálkodási és védelemi teendők összehangolásának érdekében.
Az elnökség kibővítette megállapodását
a GPC Consulting Kft.-vel, amelynek részeként a Generali Alapkezelő az önkormányzati
megtakarítások biztonsága ügyében nyújtott
szolgáltatásairól szólt Novák László, a Generali Alapkezelő befektetési vezetője.
Az elnökség döntött a 2015. évi Köllner
Ferenc-emlékdíjak odaítéléséről, melyeket
szeptember 30-án adnak át a Helyi Önkormányzatok Napján.
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Deklaráció

Polgármesterek a gyermekszegénység ellen
Aggodalmunknak hangot adva a

tény miatt, hogy a gyermekek 23 százalékát a szegénység kockázata fenyegeti Európa-szerte, és ez a szám folyamatosan növekszik;
Figyelembe véve, hogy a gyermekkorban megélt szegénység veszélyes következményekkel lehet az egész későbbi életre, mint
pl. a korai iskolaelhagyás, munkanélküliség,
fizikai és érzelmi egészségi problémák, utcai
bűnözés… stb.;
Ismerve a tényt, hogy a szegénység a városokban koncentrálódik igazán, többnyire
hátrányos helyzetben levő területek szomszédságában;
Tudomásul véve, hogy sok város konkrét kezdeményezésekkel már aktívan küzd a
szegénység ellen;
Ismerve, hogy az Európa 2020 stratégia az „okos, fenntartható és befogadó növekedésért” és annak céljai, a szegénységben és társadalmi kirekesztettséggel élők
számának csökkentése 20 millió emberrel
2020-ra és a korai iskolaelhagyás ellen erőfeszítések tétele;
Ismerve az Európai Bizottság (2013) ajánlását „Befektetés a gyermekekbe: a hátrányos helyzetből való kitörés”, amely javaslatok sorát mutatja be, hogyan lehet küzdeni
a gyermekszegénység ellen integrált stratégiákkal;
Tudomásul véve a várospolitikáért felelős főigazgatók EU-találkozójának döntéseit
Vilniusból (2013. november) a Városi Agenda
elindításáról a fenntartható és integrált városi fejlődésért;

Figyelembe véve, hogy a Városi Agendával kapcsolatban az EU görög elnöksége
prioritásnak választotta a „városi szegénység elleni küzdelmet”;
Az aláír ó polgármesterek elkötelezik magukat a gyermekszegénység elleni küzdelemre a következőkkel:
A meg felelő források elérhetőségének támogatásával:
■ A szülők részvételének elősegítése a
munkaerőpiacon, különös figyelemmel
a gyermeküket egyedül nevelőkre és a
nemek közötti egyenlőségre;
■ Valamennyi család számára – azokat is
beleértve, akik hátrányos helyzetben és
hátrányos helyzetű térségben élnek –
már a korai gyermekkortól kezdve az
oktatás és egyéb ellátások elérhetőségének biztosítása.
Megfizethető minőségi szolgáltatások nyújtásával:
■ Magas minőségű, mindenkit befogadó
képzés és ellátások biztosítása a korai
gyermekkortól kezdve, a megfizethetőség és a családok igényeihez való igazítás figyelembevételével;
■ Politikai intézkedések az iskolai szegregáció és a korai iskolaelhagyás csökkentésére;
■ A
 térbeli egyenlőtlenségek felismerése és kezelése, intézkedések az oktatás elérhetősége terén, a deszegregációs politikák előmozdítása, amik erősíti
az egységes iskoláztatást;
■ Egészségügyi információk eljuttatása, és a prevenciós rendszer megis-
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mertetése hátrányos helyzetű gyermekekkel, és szegénységben élő várandós
anyákkal;
■ Mindazon akadályok leküzdése, amelyek a hátrányos helyzetű családok előtt
tornyosulnak az egészségügyi szolgáltatások elérésében, beleértve a kulturális és nyelvi akadályokat valamint az
információhiányt;
■ A nnak lehetővé tétele, hogy a gyermekek biztonságos és megfelelő lakhatáshoz jussanak, és olyan gyermekbarát
környezet megteremtése, amely elősegíti az ő fejlődésüket.
A gyermekek jogainak támogatásával:
■ az akadályok elhárítása a költségek, elérhetőség és kulturális különbségek terén,
s hogy a gyermekek részt vehessenek a
játékos, kikapcsolódást szolgáló, sportés kulturális tevékenységekben;
■ a z iskolák és közösségi szereplők ösztönzése arra, hogy jobb iskola utáni tevékenységeket és lehetőségeket nyújtsanak a gyermekeknek;
■ A hátrányos helyzetű gyermekek bevonásának támogatása a meglevő részvételi struktúrákba.
A célok elérése érdekében az aláíró polgármesterek horizontális és vertikális irányban
is partnerségre lépnek a különféle szektorokkal és a kormányzat különböző szintjeivel.
Felhívják az európai, nemzeti és regionális
hatóságokat célzott és horizontális politikák kifejlesztésére a gyermekszegénység leküzdésére, és a helyi önkormányzatok kezdeményezéseinek támogatására.
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Pótmegoldások helyett
A 25 éves önkormányzati rendszer helyzetéről 2015-ben címmel a XXIII.
Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián tartott előadást Schmidt Jenő
TÖOSZ-elnök Keszthelyen, 2015. szeptember 16-án. Az alábbiakban néhány,
főként gazdasági megközelítésű részletet emeltünk ki az előadásából.
Most ünnepeljük az önkormányzatiság 25
éves fennállását, és nagyon bízom benne, hogy
25 év múlva itt fogok állni, és el lehet mondani, hogy 50 éves az önkormányzati rendszer. Úgy vélem, ebben a kérdésben jó úton
haladunk előre, mert akárki akármit mond,
nélkülünk nem lehet működtetni az egész
magyar társadalmat, és a hozzá kapcsolódó
funkciós rendszert. Nem lehet azért, mert
1989–90-ben megszülettek azok a döntések,
amelyek ennek az alapját lerakták. Megvannak a különféle szabályzók, a differenciált
hatáskör telepítések megtörténtek. Volt számos érdekesség, felmerült, hogy Észak-Európát vagy a dél-európai modellt kövessük.
Az a véleményem: nem kell egyiket sem követni, át kell tekinteni a saját viszonyainkat,
és a saját utunkat kell járni.
Van sajátos utunk: sajátos a nálunk kialakult finanszírozási rendszer, érdekes eleme a
magyar önkormányzati rendszernek. Jöttek
a pótmegoldások, melyek azt eredményezték, hogy 3167 önkormányzatból hozzávetőleg 300-nál lehet valós önkormányzásról
beszélni. A fennmaradó 2700-2800 mindig
a pótmegoldásokban volt kénytelen gondolkodni. Azt gondoltam, hogy ezt majd a feladatfinanszírozás rendszerével sikerül elfelejtenünk. Nem sikerült. Most műkinek hívják
a működés kiegészítő támogatást és ugyanaz a 2700-2800 önkormányzat jelenik meg
újra a rendszerben.
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A kérdés az, hogy a mi szavunk és súlyunk
mekkora, és ezt jól lehet látni a népesség település-kategóriánkénti megoszlásában is.
A népesség több mint fele a települések öt
százalékában él. Ez mindennek a magyarázata és az oka. Tehát annak ellenére, hogy
a vidék a területek 85-90 százalékát birtokolja, az is látszik, hogy a népességi erejénél
fogva a mindenkori politika elsődlegesen a
nagyvárosokra fókuszál.
Ha megnézzük, hogy a magyar államháztartás mennyit költ saját feladatainak ellátására, és mennyit költenek az önkormányzatok, érdekes képet kapunk: 1800 milliárd
forintot költ a magyar állam saját rendszereinek működtetésére, míg az önkormányzati szektor támogatása 770 milliárd forint.
Van két fontos kérdéskör, amely vita tárgyát
képezi: az egyik az anyakönyvi rendszer,
melyhez nem kellene hozzányúlni. A másik az az építéshatóság kérdésköre. Érdemes azt koncentráltan kezelni, viszont azt
is ki kell számolni, hogy ez mennyivel több
pénzbe fog kerülni, mint amennyiért jelenleg az önkormányzatok működtetik. Amikor kiderült az egyéb más önkormányzati
rendszereknél, hogy mennyivel többe kerül, most azt az államkincstárnak elő kell
teremteni, és azok a 700-800 milliárd forintos évi különadók egyszer el fognak fogyni.
Ezt majd vissza kell hozni a napi megvalósítás szintjére.
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Figyelembe kell venni Magyarország sokszínűségét. Egészen más például Sopronkőhida, Bátonyterenye, vagy éppen Balmazújváros. Más dolgaik vannak, mások a jövedelmi
viszonyok, a rendszerek, a hozzáférések, és
minden, ami ehhez kapcsolódik. Ezeket valamilyen módon egy szintre kellene hozni –
ez az egyik legfontosabb feladat.
Az átalakítás elindult 2010-ben, a főbb
változások megtörténtek, a fogadtatás vegyes volt. Amin bánkódtunk az a közoktatás
kérdésköre. Állami lett az oktatás, azonban
mondhatjuk, hogy „nem ilyen lovat akartunk”.
Ha megvizsgáljuk, hogy az iparűzési adóként
beszedett 700 milliárd forint hogyan oszlik
meg – kiderül, hogy Magyarország településeinek 75 százalékában semmilyen adóbevétel nincsen, tehát azokat az iskolákat is valakinek finanszíroznia kell.
Véleményem szerint a jó döntés az volna,
ha az üzemfenntartás visszakerülne önkormányzati részre, mert mindenkinek a saját
Az önkormányzatok megoszlása
településkategóriák szerint
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településén ott van az ingatlana, amiért felelősséget kell, hogy vállaljon, hiszen az az ő
törzsvagyona, még hogyha mindenféle jogi
formulában oda is adja különféle szervezeteknek használatra.
Az egészségügynek megtörtént a részleges
államosítása. Mi, önkormányzatok mindig
azt mondjuk, az lett volna a jó, ha az egész
megtörtént volna, mert ebből látszik, hogy
ami kényes, az nálunk marad, ami jó és szép,
az pedig az államé. Azt is lehet látni, hogy a
háziorvosi, a védőnői szolgálatok ott maradtak nálunk, ezek is egy kalapból vannak, az
OEP-éből, amit biztosítónak hívunk, azonban pénzosztó szerepe van. Próbálja az 1500
milliárd forintnyi kasszát tartani, amit minden évben meghatároz neki a költségvetési törvény és 1-220 milliárd forint minden
évben természetesen év végén mégiscsak a
kórházak adósságrendezésére megy. Mivel
ráhatás nincsen, beteg képződik, ő maga generálja a betegséget, ennek a pénzügyi nyomon követését.
Erős állami felügyelet jött létre, amivel
nekünk nincs bajunk, ahogy a hitelfelvételi
korláttal sem. Higgyék el, hogy nagyon szeretünk hitel nélkül élni, mert a kamatokat
valakinek meg kell fizetni. Igaz, amikor próbáltuk megállítani a zuhanórepülést, akkor
a kamatok olyan 12-16 százalék között voltak, ma már 3,5-4 százalékkal piaci kamatot lehet kapni.
A működtetés szempontjából szerintem az
adósságkonszolidáció jó dolog volt, a második lépcsőt én kihagytam volna. Az első 700
milliárdra szükség volt, a második 400-500
milliárdot a nagyobbaknak ki kellett volna fizetniük.
Az új szemlélet megközelítése megtörtént,
ez benne van az Mötv-ben: az önkormányzat
feladatai ellátása során biztosítja a széles kö-

rű állampolgári részvételt a helyi közügyekben, erősíti a település önfenntartó képességét, és egyes közszolgáltatások igénybevételét
feltételekhez köti.
Az önkormányzatok államháztartáson belüli súlyának nagysága a modern piacgazdaságokban változatos képet mutat, és kifejezi az
adott országban a decentralizáció fokát. Ezzel a fiskális móddal mérlegelni kell az adott
feladatok telepítésével együtt járó előnyöket, illetve mérlegelni kell a hátrányokat. Az
OECD felmérését nézve látható, hogy milyen
az egyes országokban az önkormányzatok államháztartáson belüli súlyának az aránya. Azt
látjuk, hogy az összbevételben Magyarországon az önkormányzati részarány 12 százalékos. A kiadási részaránya Magyarországnak
ebben a kérésben az összkiadásból 22-23 százalék. A kettő közti különbség mindig attól
függ, hogy az állam mennyi támogatást ad az
önkormányzati szektornak. Ha megnézzük a
súlyát az önkormányzatoknak az államháztartáson belül, akkor azt látjuk, hogy csökkent az elmúlt négy év során.
Míg 2009-ben az összes bevételben 20 százalék volt az önkormányzati, addig ma már
Az önkormányzatok súlya
az államháztartás mérlege szerint
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13 alatt van a 2014 évi beszámolók alapján.
És a kiadása az önkormányzati szektornak
– az is értelemszerűen a bevétellel arányosan csökkent – 19-ről lement 12 százalékra.
A kiadási szerkezetet, ha megnézzük, hasonlít Európához.
Megoldásra váró feladatok: a hivatali létszám és a vonatkozó szakmai feltételek kérdése, melyben muszáj kivételeket alkotni,
megoldandó továbbá a polgármesteri bérek
rendezése. A képzés-továbbképzés és a gyakorlatorientált rendszerek bevezetése is még
várat magára, hiányoznak a benchmarkok,
visszamérések, összehasonlító elemzések.
Az önkormányzati rendszerünk megújítása csupán négy éve kezdődött el. Ez egy
folyamat, melyben csak a változás állandó.
A következő években nagyobb hangsúlyt
kell fektetni arra, hogy a feladatrendszer, a
finanszírozási rendszer, a szervezetrendszer
és a szabályozási rendszer együtt mozogjon.
Mi, polgármesterek a kormányzat együttműködő partnerei vagyunk, azonban azt látni kell, hogy ez működtetésről és gazdaságról szól, nem pártpolitikáról. Ebben muszáj
összefognunk.
Egyedi és normatív támogatások
(helyközi személyszállítás, egyéb vállalati támogatások)
Nemzeti család- és szociálpolitikai alap/lakásépítési
támogatások/közszolgálati műsorszolgáltatás
Költségvetési szervek és szakmai
fejezeti kezelésű előirányzatok
Helyi önkormányzatok támogatása
Társadalombiztosítási alapok támogatása
Hozzájárulás az EU töltségvetéséhez
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
Céltartalék
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Egyebek
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Esélyegyenlőség

Tanulmányút Oslóban
Szerzők: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára
és Tóth Karola, a TÖOSZ elnökségi titkára

A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi Munkacsomagja keretében szeptember 15-18. között húszfős delegáció látogatott Oslóba, Norvégia fővárosába.
A tanulmányúton az Emberi Erőforrások Minisztériumának két helyettes államtitkára, a TÖOSZ társelnökei, a Polgármesternői Tagozat elnöksége és szakmai
tanácsnokok vettek részt.
A projekt sok egyéb téma mellett különleges
hangsúlyt helyez a nők szerepvállalásának
erősítésére a közéletben, valamint azon önkormányzati támogatási lehetőségek felkutatására, amelyek a nők esetében hozzájárulnak a munka és a magánélet egyensúlyának
megteremtéséhez.
A Norvég Önkormányzatok és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) részéről Liss Schanke szenior tanácsadó koordinálta a szakmai programot. Elmondta, hogy
1972-ben alakult a szövetség, két korábbi szövetség összeolvadása révén. A szervezet az
összes norvég önkormányzatot mint munkáltatót képviseli a háromoldalú párbeszédek alkalmával az állam, az önkormányzatok és a szakszervezetek között. Fontosnak
tartják, hogy az önkormányzati alkalmazottak hogyan élik meg a mindennapjaikat, hogy
jól tudják végezni a munkájukat, és jó minőségű szolgáltatásokat nyújtsanak a lakosoknak. Tevékenységi körükben szerepel a jogi tanácsadás, akár bíróságon is képviselik
az önkormányzatokat. Bértárgyalásokon is
részt vesznek a munkáltatói oldal képviseletében. A kormányzattal formális egyeztetéseket folytatnak (munkaidő, fizetés, munkakörülmények). Liss Schanke kiemelte, hogy az
1837-es norvég önkormányzati törvény óta az
ökormányzatokat nagy tisztelet övezi.
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A magyar delegáció vezetője Pergő Margit, Berhida város polgármestere, a TÖOSZ
társelnöke volt. Felszólalásában ismertette a
tanulmányút céljait: a norvég–magyar esélyegyenlőségi helyzet összehasonlítása, tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a törvényi szabályozással kapcsolatban.
Kåre Petter Sørlien, az Esélyegyenlőség,
Gyermekvédelem és Társadalmi Befogadás
Minisztériumának szenior tanácsadója tájékoztatta a résztvevőket az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos központi politikai szabályozások
alapelveiről. Ezek egyik legfőbb célkitűzése
az egyenlő lehetőségek biztosítása az önálló
döntések meghozatalához a családban a nő
és a férfi részére egyaránt. Az esélyegyenlőség a demokrácián alapul, egyenlő részvételt
feltételez, és jelentős szerepe van a fenntartható gazdaság szempontjából is.
A jóléti állam alapja, hogy a nők és férfiak is megjelenjenek a munkaerőpiacon adófizető állampolgárként. Norvégiában a nők
foglalkoztatottsági aránya magas, amellett,
hogy magas a születések aránya is. Ez annak köszönhető, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a munka és családi élet egyensúlyának kialakítására.
Az állami vállalkozások szabályozásában
néhány évvel ezelőtt a 60-40 százalékos nemi arányt tették kötelezővé mintegy 2000
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állami tulajdonú cégnél. A törvény jelenleg
is hatályos, az első, negatív reakciók ellenére. Bevezették a „Női jövő” elnevezésű projektet, amely a piaci szférát is célcsoportként
kezeli. A tréningprogram az üzleti iskolákkal
együttműködve a tehetséges női munkavállalók képzését kívánja megvalósítani.
Ingrid Egeland Thorsnes, az Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció ellenes Ombudsman Hivatalának jogi tanácsadója előadásában elmondta, hogy az ügynökség 2006-ban
alakult. Az antidiszkriminációs törvény szabályozza a tevékenységeiket.
Legfőbb feladataik: az esélyegyenlőség és az
antidiszkriminációs tevékenységek és gondolkodás erősítése (érdekvédelem, információnyújtás, képzések, párbeszédek szervezése);
jogi tanácsadás (telefonon, e-mail-en, személyesen); egyéni panaszok fogadása, törvények
betartatása; ENSZ konvenciók monitorozása,
nők elleni diszkrimináció monitorozása. Négy
osztály működik: kommunikációs, monitoring, adminisztrációs, jogi osztály.
A különféle diszkriminációs területeket
négy törvény fedi le, de más törvények is tartalmaznak diszkrimináció elleni fejezeteket. A törvények logikai felépítése hasonló. Bármilyen alapú megkülönböztetést tilt
a törvény.
Knut Oftung szenior tanácsadó az Esélyegyenlőségi és Diszkrimináció-ellenes Ombudsman képviseletében tartott prezentációjában rávilágított arra, hogy bár Norvégiában
általában minden adott az esélyegyenlőség
témájában, mégis láthatunk különbségeket
például a munkaerőpiaci szegregáció vagy
az időfelhasználás területén.
A munka – magánélet egyensúlyának fenntartása érdekében, több intézkedés van érvényben: ilyen a szülési szabadság – férfiak
részére is –, beteggondozási szabadság, szop-

Esélyegyenlőség
tatási szünet. Mégis nagyon különbözik a nők
és férfiak életmódja. Korábban a nemi szerepekben teljesen kiegészítették egymást. A férfiak inkompetensek voltak bizonyos dolgokban és fordítva. Manapság a nők és a férfiak
teljesen más óraszámban dolgoznak. A gondolkodásban is változás történt, a férfi segítő
szerepbe került. Mára a férfiak is rendelkeznek bizonyos kompetenciával, ez köszönhető
a férfiak szülési szabadságban való részvételének is. Az ombudsmanhoz sok esetben fordulnak édesanyák hátrányos megkülönböztetés miatt, ennek megelőzése miatt is nagyon
lényeges, hogy a férfiak is használják a számukra nyújtott lehetőségeket, hogy ne legyen
szegregált a munkaerőpiac.
Mette Henriksen Aas, az Önkormányzati Alkalmazottak Országos Szakszervezetét (Fagforbundet) és annak tevékenységét
mutatta be esélyegyenlőségi aspektusból.
A Fagforbundet számos nemzetközi szervezet tagja, 340 ezer tagot számlál, mintegy
20 ezer szakszervezeti vezetővel dolgoznak.
Száz különböző szakma képviselteti magát,
mindenféle területről: egészségügyben és
idősellátásban tevékenykedők, óvodai és iskolai pedagógusok, kulturális, egyházi dolgozók, a magánszektor különböző szakemberei, valamint gyakornokok és diákok is.
A tagok 80 százaléka nő.
Norvégiában a foglalkoztatottság igen magas (77% nő, 83% férfi). A szakértő felhívta a
jelenlévők figyelmét, hogy a jóléti szolgáltatások kiterjesztése (idősellátás, gyermekellátás)
nagymértékben segítette a nők magas foglalkoztatási arányát, valamint a hölgyek karrier
lehetőségét is. Ennek ellenére a norvég munkaerőpiac igen szegregált. Ez megnyilvánul a
nők és férfiak által végzett munkatípusok különbözőségében, a munka mennyiségében,
és jelentkezik a fizetésekben is. A nők legin-

kább a közszférában (idősellátás, gyermekellátás, oktatás stb.), a férfiak leginkább a privát
szférában dolgoznak. A közszférában a férfiak technikai jellegű munkát végeznek. A nők
a privát szférában főként a szolgáltatási szektorban dolgoznak. A tipikus női munkaköri
munkáért kevesebbet fizetnek, mint a tipikusan férfi foglalkozásért, de az ugyanabban a
szektorban dolgozók hasonló fizetést kapnak.
Azokban a szektorokban, amik tipikusan női
szektorok, ott a férfiak általában vezetők.
A szakszervezeti képviselő előadása végén
elmondta, hogy a szakszervezet harcol a kikényszerített részmunkaidős foglalkoztatás ellen, nem minden nőnek igénye a részmunkaidős foglalkoztatás. Azt szeretnék elérni, hogy
a nők és a férfiak egyaránt önállóan dönthessenek az életükről. Ez csak akkor valósulhat
meg, ha anyagilag is függetlenné válnak. Az
elmúlt években sikereket értek el a részmunkaidős foglalkoztatás csökkentése ügyében, ez
köszönhető a KS-sel közös munkájuknak.

A szakmai nap zárásaként Liss Schanke a
nemek közötti esélyegyenlőség norvég törvényi hátterét mutatta be. Előadását azzal kezdte, elengedhetetlen, hogy az esélyegyenlőségi
törekvések finanszírozása megoldott legyen.
Norvégiában normatív önkormányzati támogatási rendszer működik. A legköltségesebb
területek: az óvodáztatás és az idősellátás.
Az óvodáztatási törvény arról szól, hogy az
önkormányzat köteles minden gyereknek biztosítani egy óvodai helyet, ezt a jogot bíróságon is meg lehet védeni. Az óvodáztatás díjszabása maximalizálva van, hogy ne legyenek
szegregált óvodák (gazdag, szegény).
Az országos biztosítási törvény garantálja,
hogy 67 éves kor felett minden ember kapjon nyugdíjat.
Shanke kiemelte, hogy az esélyegyenlőségi
törekvések monitorozására is nagy hangsúlyt
fektetnek. A statisztikai hivatal az önkormányzatoktól begyűjti az esélyegyenlőségre vonatkozó adataikat, így összehasonlíthatóak lesz-

A program első napja: Liss Shanke előadást tart a KS-ben
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Esélyegyenlőség
nek a különféle önkormányzatok és a korábbi
évek statisztikái. Néhány indikátor a statisztikából: nők-férfiak aránya a részmunkaidős
foglalkoztatásban, otthon maradó apukák
aránya, képviselő-testület női aránya, női alkalmazottak aránya a közszférában, a magán
szférában és a vezetők között, az oktatásban
résztvevők nemek szerinti megoszlása.
Végül, Oslo egyik külső kerületének „jó
gyakorlatát” mutatták be. A kerület lakossága negyvenezer fő. A lakosság összetétele: drogproblémával küzdő fiatalok, bevándorlók, középosztálybeliek. A menekültek
többsége nem beszél nyugati nyelvet, sokan
analfabéták. Amennyiben nem sikerül őket
integrálni a munkaerőpiacra, nagyon szegények maradnak.
Az önkormányzat célja, hogy elégedettek
legyenek a középosztálybeli lakosok, ne költözzenek el, ne jöjjön létre szegregált terület;
kulturálisan érdekes környezet alakuljon ki,
ehhez elengedhetetlen az önkéntesek bevonása. A marginalizálódás elkerülése miatt
megpróbálják bevonni a menekült családokat. Komoly képzési program folyik, már az
óvodában elkezdik a nyelvi felzárkóztatást
(több nyelvet beszélő pedagógusok segítségével), hogy a gyerekek még iskolakezdésig
megtanulják megfelelő színvonalon a nyelvet,
ne maradjanak le. A felnőttek részére kapaci-
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tás-fejlesztési programokat szerveznek, amelyen ha részt vesznek, akkor juthatnak hozzá
a szociális juttatásokhoz. Ez drága program,
de felismerték, hogy többe kerülne, ha nem
történne meg ilyen módon az integrálás.
Liss Schanke összefoglalójában elmondta,
hogy az említett szolgáltatásokat nők és férfiak is igénybe vehetik, de a nőkön keresztül
jobban el lehet érni a gyerekeket.
A második napon Liss Schanke rövid köszöntője, valamint a nap szakmai programjának ismertetése után átadta a szót Lisbett
Reednek, aki az esélyegyenlőség területén kiemelkedő munkát végző térség képviseletében mutatta be jó gyakorlatukat.
Lisbet Reed esélyegyenlőségi felelős fő feladata az esélyegyenlőségi tervezés. Meglátása szerint a legfontosabb magának a fogalomnak a meghatározása és tisztázása. Az
esélyegyenlőség annyit jelent, hogy minden
ember egyenlő jogú állampolgár a társadalmon belül nemtől, kortól, vallástól, hovatartozástól függetlenül.
Agder Norvégia legdélebbi régiója, amelyet
két megye alkot, összesen 30 önkormányzattal, 292 ezer lakossal. Igazi multikulturális része ez az országnak, hiszen az itt élő emberek
140 ország szülöttei. A régió fővárosai Kristiansand és Arendal 86, ezer illetve 44 ezer
lakossal. A térségben sok a vállalkozó, a feldolgozóipar jellemző a térségre. Igen konzervatív régiónak számít, az élet minden területén a konzervatív hagyományok jellemzőek.
Lisbet Reed példaként említette, nincs magas szintű oktatás, hogy itt a nők többnyire
háziasszonyként tevékenykednek, valamint
azt, hogy az egyház Agderben erősebben ellenzi az azonos neműek házasságát, mint a
többi régió. Az esélyegyenlőségi terv készítésekor is ez utóbbi téma volt a legnehezebb
és legvitatottabb rész.

www.toosz.hu

Az országos statisztikai felmérések szerint ez a régió az eredményekre és az életkörülményekre vonatkozóan nagyon gyengén
teljesített. Az esélyegyenlőség terén hos�szú ideje csupa negatív adat és szerény életkörülmények szerepeltek. Ennek felismerése
motivációt jelentett a változtatásra. Erős kihívás, hogy sok a rokkantnyugdíjas fiatal férfi és nő, nagy a segélyen élők száma, mindez
negatív példa a gyermekek előtt. Sok nő részmunkaidőben vagy csökkentett munkaidőben dolgozik. A pártok felismerték, hogy ezt
a helyzetet kezelni kell. A regionális feladatok meghatározása során folyamatosan napirenden van, és komolyan foglalkoznak az
esélyegyenlőség fejlesztésével.
Kutatások, projektek indultak ebben a témában, és mára hosszú távú elkötelezettség alakult ki az esélyegyenlőség mellett. 2007-ben
megkezdődött a hosszú távú tervezés a megyei főjegyző javaslatára, 2008-ban elindult
a 10 éves program Adgarban az egyetemen
belül. A program egy részének neve: „Szabad választás”, amely tartott 2012-ig, majd az
„Esélyegyenlőség mint regionális erő” program 2015-ig, ez a regionális tervezés része
lett. 2014-ben kidolgozták a regionális LIM
(kulcs) tervet.
Kristiansandban külön terv készült, az önkormányzatok is elkezdték a saját esélyegyenlőségi terveik elkészítését. Fő hangsúly a nők
és férfiak esélyegyenlősége. Fontos kérdés volt
eldönteni, hogy mikor kezdődik a különböző szerepek szétválása a társadalmon belül. Egy felmérés alapján látszott, hogy már
az óvodában elkezdődik a férfi és női szerepek elkülönülése, ezért programjuk az óvodai nevelés elkezdésétől az egyetemi évekig
tart. Nagyon fontosnak tartják, hogy az ezekben az intézményekben dolgozók felismerjék,
mit tehetnek az esélyegyenlőség megterem-

Vidék- és városfejlesztés
téséért. A képzés nem az elméleti törvények
megismerésére koncentrál, hanem a gyakorlat megszerzésére.
A program részeként kézikönyvek, eszközök készületek, egy komplex tréninganyagot
dolgoztak ki az óvodai, iskolai pedagógusok
számára. Ösztönözték a férfiak óvoda-pedagógusi foglalkoztatását.
Főbb célkitűzéseik a jövőre nézve (2027-ig):
magasabb életszínvonal; átfogó ismeretek
széles körű terjesztése az esélyegyenlőségről
a politikai, közigazgatási szférában. Fontos,
hogy az esélyegyenlőség tervezése természetes része legyen minden szférának. Az eszközök, modellek, eredmények és kutatások az
egész országban legyenek ismertek. A különféle kultúrák között megértés és tisztelet legyen követendő példa a megyében.
Hege Nordheim a MOT programról tartott rövid előadásában elmondta: a program
1997-ben indult, olyan sportolók, atléták indították, akik a fiatalok számára szolgálnak
jó példával, hiszen ez a program a fiatalokat
célozza meg. Sok gyakorlat és játék van benne, s főként a 8-25 év közötti korosztálynak
szól. Fő cél, hogy már ez a korosztály is figyeljen és tanuljon. Jelenleg 260 iskolában,
mintegy 64 500-an vesznek részt benne. A
módszert más országok is átvették (Dél-Afrika, Thaiföld, Dánia).
A program átadói a tanárokkal találkoznak, majd ezt követően 14 találkozás történik a diákokkal. A kézikönyvet a tanárok
használják, ők „oktatják” a gyerekeket arra,
hogy a problémákat meg kell oldani, a pozitív tulajdonságokat erősíteni. A programba
igyekeznek helyi szinten a polgármestereket
is bevonni, hogy a településen lévő iskolákba is eljuthassanak.
Az előadásokat követően délután Oslóban
egy óvodát látogattak meg a részvevők.

Városok és az ökológiai átmenet
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) együttműködésében szervezett konferencia a 8. Európai Kisvárosi Kongresszus keretében és
a 21. Párizsi ENSZ Klímacsúcs alkalmából jött létre. A szeptember 24–25-i budapesti rendezvény a kisvárosok és a községi önkormányzatok klímaváltozás
elleni fellépését vette górcső alá.

A konferencia nyitó előadásában Schmidt
Jenő, a szövetség elnöke kiemelte a TÖOSZ elhivatottságát a Covenant of Mayors elnevezésű megállapodás kapcsán, amelynek több mint
hatezer, a helyi energiatermelést előnyben részesítő települési önkormányzat a tagja.
Az eseményt megnyitotta, és a résztvevőket
elsőként köszöntötte Maskay Anne-Marie, a
Magyarországi Francia Nagykövetség Ideiglenes ügyvivője, majd Schmidt Jenő TÖOSZelnök tartott előadást az energetikai átállás
és a klímaváltozás elleni harc vonatkozásairól. Az uniós támogatási rendszer következő ciklusa kapcsán elmondta, hogy Magyarország elsődleges céljának tekinthető, hogy
az energiatermelés vonatkozásában lehetőleg minél jobban hangsúlyozza az alternatív
energia szerepét és a hálózati rendszerekkel
fennálló függőséget megszüntesse.
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Dely Krisztina az Energy Cities képviseletében kiemelte, hogy a több, mint hatezer
kisvárost tömörítő Covenant of Mayors mozgalom célja, hogy megmutassa az EU-nak és
a nemzeti kormányoknak is, hogy mire képesek a városok. Hozzátette, emellett céljuk,
hogy megfelelő forráshoz jussanak és a helyi
erőforrásaikkal gazdálkodhassanak. A „covenant” olyan meghatározó tényező lett az
EU-ban, hogy nemcsak a többletfinanszírozási programok épülnek rá, hanem a 2030-as
célokban az is megmutatkozik, hogy az önkormányzatok bevonásával az EU képes lesz
ezeket megvalósítani – mondta Dely Krisztina. Hangsúlyozta, hogy a szisztematikus
energiagazdálkodás bevezetése, távlati energia céllal fenntartható szemlélet kialakítása a közös cél.
(Szerző és fotó: Kolin Péter)
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65. Osztrák Városnapok

Intelligens városok
Az idén egyidejűleg két jubileumot ünnepelhetett az Osztrák Városszövetség. Egyrészt fennállásának századik évfordulóját, másrészt azt, hogy sok év
után ismét Bécs adott otthont az osztrák városok gyűlésének. Szám szerint a
hatvanötödiknek. Süvegjártó Csaba, a TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezetője,
Iregszemcse polgármestere vett részt az eseményen, s számol be olvasóinknak tapasztalatairól.

Michael Häupl, az Osztrák Városszövetség elnöke
és Helmut Mödlhammer, az Osztrák Községszövetség elnöke

A bécsi városházán június 10. és 12. között
megtartott háromnapos rendezvénynek közel
1300 meghívottja volt. A 10-i ünnepélyes megnyitón elsőként Michael Häupl, az Osztrák
Városok Szövetségének elnöke, Bécs polgármestere köszöntötte a meghívottakat. Rövid
történelmi visszatekintésében megemlékezett
az Osztrák Városok Szövetsége alapításának
100. évfordulójáról, hangsúlyozva a városok
meghatározó szerepét. A városok évtizedek
óta az innováció és a fejlesztés központjai, a
gazdaság motorjai. A városokba koncentrá-
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lódó beruházások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az osztrák gazdaság az elmúlt évek
nehézségei közepette sem vesztett a lendületéből. Ausztria népessége hihetetlen gyorsasággal nő, ebből következően a városi népesség is. Bécs lakossága gyorsabban nő az
ország egészéhez viszonyítva, ami leginkább
a bevándorlásnak köszönhető. Az országba
letelepülő külföldiek közel 30 százaléka Bécset választja új otthonául. Mindez komoly
kihívást jelent az osztrák városok, de főleg
a főváros számára, és csak igen nagy erőfeszí-
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tések árán sikerült eddig is legalább szinten
tartani a szolgáltatásokat a csökkenő finanszírozási keretekből. Az elnök véleménye szerint
az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy ez
hosszú távon fenntarthatatlan, hiszen a városok mindemellett számos állami, vagy éppen
tartományi felelősségi körbe tartozó feladatot voltak kénytelenek ellátni és finanszírozni. Éppen ezért van szükség olyan alapvető
reformokra, amelyek a megfelelő törvények
módosításával rendezik az állam, a szövetségi tartományok és a helyi önkormányzatok
által ellátandó feladatok köréről – figyelembe véve azok gazdasági teljesítőképességét is.
A jelenlegi egy főre jutó normatív támogatási rendszert a jövőben fel kell váltania egy,
a ténylegesen ellátott feladatokhoz igazodó
finanszírozási rendszernek. Meg kell erősíteni a városokat gazdaságilag, hiszen csak
a működőképes városok képesek a fejlődést
továbbra is támogatni. A polgármester szerint
ez lehet a jövőbeni stabilitás alapja.
Helmut Mödlhammer, az Osztrák Községszövetség elnöke köszöntőjében kiemelte a két
önkormányzati szervezet közötti kiváló kapcsolatot, méltatta a rendezvény házigazdáját,
Bécset. Szerinte Bécs csodálatos város, melyet szeretnek az emberek, ahol minden jól és
szervezetten működik. Egyetértett az előtte
felszólalókkal abban, hogy az önkormányzatok finanszírozásának reformja közös érdek. Hangsúlyozta: „Itt nem lehet szó ellenérdekekről nagy és kicsi, szegény és gazdag,
vagy éppen város és vidék között. Közös erőfeszítésekkel, vállvetve fogunk megküzdeni
az egyre növekvő terhekkel.”
A kormány nevében Sabine Oberhauser,
egészségügyi miniszter üdvözölte a résztvevőket. Beszédében utalt arra, hogy a politikusi felelősség nem csupán a problémák
felismeréséig és felvetéséig terjed ki, hanem
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tovább – a megoldásukban való részvételig.
Hangsúlyozta a városoknak az innováció terén betöltött szerepét is. Ausztriában a munkahelyek 70 százaléka a városokban van. Ezek
megtartása érdekében szükséges a városokat
gazdaságilag is megerősíteni. Fejleszteni kell
a lakásállományt, befektetéseket kell eszközölni, intelligens városokat kell építeni. Véleménye szerint invesztíció nélkül nincs innováció. Innováció nélkül pedig egy ország
könnyen – múzeumországgá – válhat.
Heinz Fischer, az Osztrák Szövetségi Köztársaság elnöke köszöntőjében hangsúlyozta
a mintegy 250 osztrák város és városi méretű település meghatározó szerepét, amelyekben az ország lakosságának közel kétharmada él. Ebből következően az egyik legerősebb
politikai érdek-képviseleti szervezet az Osztrák Városok Szövetsége. Az államfő megköszönte az osztrák települések felelősségteljes munkáját, mindent, amit az emberekért,
az építészeti, kulturális és természeti értékek megőrzéséért tettek, valamint Ausztria
nemzetközi elismertségéért – amit külföldi
útjai során mindenhol tapasztal.
Elismerését fejezte ki a fővárosnak és a tartományi székhelyeknek, azért a jól tervezetten és szervezetten zajló munkáért, amellyel
az európai viszonylatban is rendkívül gyors
népesség növekedéssel együtt járó kihívásokat kezelik. Megelőzve a városi „slumok” kialakulását, és az ezzel együtt járó problémák
keletkezését.
Beszédében kitért napjaink legaktuálisabb
problémájára, a menekültügyre is, hangsúlyozva, hogy a menekültügy az a probléma,
amit megfelelő módon kell kezelni, hiszen
mindenkinek ez az érdeke. Vannak alapvető
elvek és szabályok, amelyek segítenek ebben.
Példaként említette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Biblia tanításait, il-

letve a szolidaritás elvét. Utalva a közelmúlt
választási kampányára, mélységesen elítélte
azokat a politikai elemeket, amelyek a menekültüggyel indulatokat keltve politikai tőkét
kívántak maguknak kovácsolni. A probléma
speciális és összetett, éppen ezért speciális
és különösen körültekintő kezelést igényel,
amelyben szükség van az állam, a tartományok és az önkormányzatok felelősségteljes
összefogására, valamint a demagóg megnyilvánulások visszaszorítására.
A nyitónap ünnepi szónoka, Mariana
Mazzucato, a Sussex-i egyetem közgazdász
professzora nagy érdeklődéssel kísért előadásában lényegében a 2013-ban megjelent, A
vállalkozó állam című könyvének főbb gondolatait emelte ki. A professzor asszony a
gyors gazdasági növekedést produkáló államokat – köztük Ausztriát – vizsgálva kimutatta, hogy minden komolyabb technológiai
fejlesztés az állam közvetett vagy közvetlen támogatásával jött létre, mivel a magánvállalkozások kevésbé képesek az innovációhoz szükséges, de gazdasági szempontból
igencsak kockázatos kutatásokat finanszírozni. Ám – mint arra Mazzucato rámutat
– a magánszféra sikeres cégei „parazitaként
élősködnek” az államon. A kutatásfejlesztési támogatásra igényt tartanak, ám a fejlesztések eredményeképpen megtermelt profiton
már nem szívesen osztoznának. Mazzucato
szerint az államnak részesedést kell kapnia
az innováció révén elért profitból, cserébe a
kutatásfejlesztés támogatásáért és az új vállalkozások elindulását segítő kedvezményes
kölcsönökért. Ilyen módon az állami segítséggel nyereséget termelő vállalatok is hozzájárulnának az innovációs kiadásokhoz.
Az érdekfeszítő beszédek és előadások után
az első nap könnyed szórakozást nyújtó kabaréműsorral és gálavacsorával zárult.
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A rendezvény második napja a szövetség
tisztújító közgyűlésével kezdődött. A határozatok elfogadása után a résztvevők öt munkacsoportban a rendezvény mottójához kapcsolódó témákat dolgoztak fel. Én a főváros
lakáskoncepcióját bemutató prezentáción
vettem részt. A témavezető elmondta, hogy
Bécs a lakosságszámának gyors növekedése
miatt lakásállományának fejlesztésére kényszerül. A tervek szerint 2028-ig, mintegy 240
hektáron 10 ezer 500 lakás épül fel, amely
mintegy 20 ezer ember számára ad majd otthont. A koncepció hangsúlyos eleme a megfizethetőség (Leistbares Wohnen). A szervezők a második nap délutánjára 14 különféle
színes és érdekes keretprogramot kínáltak
a résztvevők számára. Volt köztük tudományos, innovatív, sportos, kulináris és kulturális program is. Egyikük épp a „Seestadt
Aspern – projekt” megtekintése volt. A nap
az Ottakringer sörgyárban ért véget, ahol
a szervezők remek vacsorával és kitűnő sörökkel várták a júniusi kánikulában elcsigázott résztvevőket.
A pénteki zárónap a szövetség főtitkárának és az előző nap témavezetőinek összefoglalóival kezdődött, majd egy rövid pódiumbeszélgetés zajlott – főleg finanszírozási
kérdésekről. A rendezvényen felszólalók és
a személyes beszélgetések során megszólított
résztvevők egyöntetű véleménye az volt, hogy
sürgős pénzügyi reformokra van szükség.
A rendezvény záróaktusaként Christine
Oppitz-Plörer, Innsbruck város polgármestere, a 66. Osztrák Városnapok házigazdája
átvette a szövetség zászlaját, ezzel egyidejűleg jelképesen átadta a jövő évi rendezvényre szóló meghívót is.
Mindent egybevetve Bécs városához méltó, kitűnően szervezett rendezvénynek lehettem részese.
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Vidék – az esélytelenség felé
Szerző: Finta István, az MTA tudományos munkatársa

Egy programozási időszak lezárultával többnyire a számvetés következik, s az elért eredmények, hiányosságok
mérlegelése mellett szükséges válaszokat keresni a jövő kérdéseire. A 2007–2013-as programozási időszak forrásai napjainkban bezárulnak le, miközben a dátum szerint már futó, 2014–2020-asé igazán még el sem kezdődött.
Továbbá olyan átfogó értékelések sem láttak napvilágot – sem nemzeti, sem uniós szinten –, amelyek összekapcsolnák a múlt megoldatlan problémáit az ezekre választ adó új fejlesztési célkitűzésekkel.
Ebben az időszakban az önkormányzatok
– de minden más, kizárólag saját erőből fejleszteni nem képes szereplők is – fokozott
érdeklődéssel tekintenek azokra a lehetőségekre, amelyek akár 2020-ig is meghatározhatják saját fejlődési pályájukat.
Éppen ezért, most különösen fontos annak megítélése, hogy milyen célokra fordítják a forrásokat, és azok képesek lesznek-e
olyan hatások kiváltására, amelyek megoldanak problémákat, mérséklik a negatív folyamatokat, vagy éppen új fejlődési pályákra nyitnak esélyt.
Ezek a kérdések, és persze a lehetséges válaszok – a tapasztalatok szerint – különösen a
vidéki térségekben kiemelt jelentőségűek (negatív társadalmi, gazdasági folyamatok, belső források szűkössége, külső erőforrásokra
való ráutaltság).
Ezért alábbiakban a vidéki térségeket érintő átfogó problémák bemutatására összpontosítunk. (A fejlesztési célok, lehetőségek és eszközök részletesebb bemutatását
a Comitatus folyóirat A vidékfejlesztés lehetséges szerepe és átalakításának várható
következményei a magyar fejlesztéspolitika
2014–2020-as időszakában című tanulmánya tartalmazza.)
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Demográfiai problémák
– fejlesztéspolitikai válaszok
Az ország lakosságának csökkenése mindenki
számára ismert tény, amely közép- és hosszú
távon rendkívül súlyos gazdasági-társadalmi problémák forrása lehet. A KSH előrejelzése szerint Magyarországnak 2050-ben
8,3 millió lakosa, 2060-ban 7,9 millió lako-

sa lehet. Ugyanakkor az már kevésbé ismert
tény, hogy a csökkenés területileg, illetőleg
a települések mérete alapján erősen differenciált.
Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy a vidéki
településtípusok, különösen az aprófalvak
helyzete, demográfiai szempontból katasztrofálisnak tekinthető. (Létezik olyan kiste-

1. ábra A népesség számának alakulása (a 2000. évi százalékában)
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Forrás: Magyarország településhálózata 2. Városok és falvak 21. o.
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lepülés – Szárász –, amely a népességének
több mint 60 százalékát vesztette el pár évtized alatt.)
Miközben az 500 fő alatti települések száma folyamatosan növekszik – a korábban nagyobb lélekszámú települések ezen kategóriába történő süllyedése következtében –, ezzel
párhuzamosan az aprófalvas települések egyre
nagyobb számban kerülnek a kihalás küszöbére. Ez a magyar települések mintegy harmadát érinti – több mint ezer települést.
Valószínűleg a következő kategóriákba tartozó települések sem „dőlhetnek hátra” azzal,
hogy őket mindez nem érinti, mert – vélhetően egészen a kisvárosokkal bezárólag – az
idő előrehaladtával minden település egyre
nagyobb vesztese lesz a népességfogyásnak,
az elvándorlásnak. Ha igaz az, hogy fejlesz-

2. ábra Az ÚMFT–ÚSZT
támogatások megoszlása települési
méretkategóriák szerint (2011)
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Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
adatbázisa alapján saját számítás (2011)

tés nélkül nincs fejlődés, ha pedig nincs fejlődés, akkor minden – vele a problémák is –
változatlan marad, akkor az is igaz, hogy a
vidéki települések szempontjából a fejlesztéspolitika alakulása döntő fontosságú. Ezek
után az a kérdés, hogy a legfontosabb problémákra a magyar fejlesztéspolitika milyen
válaszokat adott.
A fejlesztési célok szintjén a 2007–2013-as,
mind pedig a 2014–2020-as időszak programjai nem fukarkodtak szép, támogatandó
elképzelésekkel. Ha viszont a rendelkezésre bocsátott, illetőleg felhasznált forrásokat
vizsgáljuk, akkor egészen más következtetések vonhatók le. A 2. ábráról leolvasható, hogy
pl.: az 500 fő alatti települések 2012-ig – és az
arányok valószínűleg nem változtak érdemben – a forrásoknak csupán fél százalékához
jutottak hozzá a legnagyobb forrásokkal rendelkező ÚMFT–ÚSZT pályázataiból.
Kérdés, hogy a 2007–2013-as időszakhoz
képest változott-e a helyzet. Vajon a vidéki
települések önkormányzatai képesek lesznek-e hozzátenni a jelentősebb fejlesztésekhez szükséges önerőt, vagy az előfinanszírozáshoz szükséges hitelt és hitelfedezetet?
Kérdés az is, vajon a nagy központi programok több tíz- vagy százmilliós pályázataira
a vidéki mikro- és kisvállalkozások tömegesen pályáznak-e és nyernek-e? Vajon a vidéki önkormányzatok és vállalkozások hasonlóképp teljesítik-e a bírálati szempontokat
(foglalkoztatás növelés, megtérülés stb.), mint
a nagyvárosok?
Egyelőre semmilyen jel nem mutat arra,
hogy a vidék pozíciója a legkisebb mértékben is javulhatna a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás tekintetében. Ha minden változatlan marad, akkor jó eséllyel, néhány évtized
múlva, a vidék jelentős része válik lakatlanná, és falvak sokasága ürülhet ki.
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Az ágazati és a területi
programok viszonya
A megválasztott módszer, fejlesztési eszköz
alapvetően befolyásolja, sőt meghatározza
azt, hogy képesek vagyunk-e a kitűzött célok elérésére, illetve azt is, hogy milyen áron,
milyen gyorsan, milyen rugalmasan tudjuk
céljainkat megvalósítani. A rendelkezésre
álló forrás önmagában semmit nem garantál (ezt, sajnos, számos projekt és program
bizonyítja).
Az eszközök közül az egyik válaszható lehetőség, az adott szakterületre vonatkozó ágazati fejlesztés. Ismeretes, hogy a nagy ágazati
programokat (amelyek aztán többnyire különféle furcsa és érthetetlen varázsszóként
kerülnek be a köztudatba, pl.: EFOP, KÖFOP stb.) valamely tárca irányítja és alakítja,
alapvetően a tárca szakmai szempontjai és a
legerősebb látható vagy láthatatlan lobbiérdekek mentén. Ezeknek a nagy ágazati programoknak a többsége egyáltalán nem, vagy
csak kevéssé képes differenciálni az ország
különböző területi egységeinek eltérő sajátosságai szerint. A differenciálás az egyes települési szintű igények alapján „természetesen” szóba sem jöhet.
Az ágazati programok – ahogy a nevük is
jelzi – csak az adott ágazat fejlesztését kívánják biztosítani (külön pl.: az oktatást, külön az
útépítést, külön az egészségügyet stb.).
A komplex programok adott területi vagy
települési szinten nem a központi, hanem a
helyi igények szerint egyszerre kívánják az
egyébként is elválaszthatatlan és egy egységet képező fejlesztési igényeket megvalósítani. (A beszerzett eszközökhöz képzést, oktatást tartanak, hogy tudjanak dolgozni rajta a
helyiek, a raktárhoz vagy az üzemhez pedig
utat építenek, vagy aszfaltoznak, hogy sárban is elszállíthassák az árut.)

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

33

Vidék- és városfejlesztés
Mind az ágazati és központi irányítású,
mind pedig a komplex, területi programoknak megvan a maguk helye (autópályákat
nem lehet építeni területi programokon belül). Kérdés, hogy mi ezeknek az egészséges aránya?
Ha a rendelkezésre álló források alapján
vizsgáljuk a kérdést, akkor megállapítható,
hogy az ún. operatív programok 85 százaléka központi, ágazati program, 15 százaléka
megyei program (amelyen belül a megyei jogú városok elkülönített forrásokkal rendelkeznek). A Vidékfejlesztési Programon belül
a források 95 százaléka központilag meghirdetett pályázat, 5 százalék (a LEADER-forrás) a helyi-területi szintű integrált programokat támogatja.
Kérdés, hogy egészséges-e ez az arány? Vajon a központi döntéshozók sokkal jobban tudják-e, hogy milyen fejlesztésekre van szükség
helyi-területi szinten? Vajon a megpályázott,
de nem a legfontosabb helyi igények szerint
felhasznált források nagyobb hozzáadott értéket és fejlődést indukálnak-e, mint a helyi igények alapján optimalizált célok? Vajon
a központi forráselosztás gyorsabb, rugalmasabb-e, átláthatóbb-e és korrupciómentesebb-e, mint a helyi polgárok által alkotott
és alakított rendszerek?
A 2014–2020-as időszak uniós jogi szabályozása széles lehetőséget teremtett az integrált terület- és vidékfejlesztési eszközök alkalmazására, tagállami szinten. Ismeretes, hogy
az integrált területi beruházás (ITI), valamint
a LEADER-módszert átvevő és a Strukturális
Alapokra is kiterjeszthető ún. közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) keretében lehetőség nyílott a több alapból történő finanszírozásra (multifund finanszírozás).
Ezen fejlesztési módszerek alkalmazását a
bizottság a társfinanszírozási arány 10 szá-
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zalékos növelésével kívánta ösztönözni. (Ez
a magyar saját erő hozzájárulást akár 10-15
százalékra is csökkenthette volna az általános 25 százalékról.)
Magyarország válasza ezekre a lehetőségekre és kihívásokra végül az lett, hogy az
integrált területi beruházást egyáltalán nem
alkalmazza, a közösségvezérelt helyi fejlesztést pedig – a LEADER-en keresztül – csupán a kötelező minimális öt százalékos mértékben, illetve kísérleti jelleggel pár tucat
esetben a megyei programon belül intézményesíti. Az ötszázalékos LEADER-forrás e
program elsorvasztását jelenti, ami a vidék
– de különösen a fejlesztési menedzsmenttel nem rendelkező kis- és közepes lakosságszámú települések – számára súlyos következményekkel jár.
Miután a vidék, de különösen a kistelepülések ágazati forrásokhoz való hozzáférése
igen csekély eséllyel kecsegtet, a helyi szintű
forrás pedig érdemi fejlesztésekre elégtelen,
így a 2014–2020-as időszak a vidék számára
nem ígér nagy lehetőségeket. Mindebből viszont nem a növekedés és felzárkózás, hanem
a leszakadás gyorsulása, a területi különbségek további növekedése következik.
A vidék, a vidéki élet eltűnése lassú, észrevétlen folyamat, hasonló a rákos megbetegedéshez. Ha kellő időben nem kezelik, a
folyamat visszafordíthatatlanná válik, és a
következmények végzetesek lehetnek. Az aktuálisan felszínen tartott problémák (gazdasági válság, devizahitelek, menekültügy stb.)
alkalmasak arra, hogy elfedjék a hosszú távon sokkal komolyabb gondokat jelentő problémákat. Cselekedni most kellene, de ehhez
sem a szándék, sem a tudás sem pedig az elkötelezettség nem látható, sőt bizonyos esetekben mindezeknek épp az ellenkezője tapasztalható.
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BioSzentandrás
a legjobbak között
Szeptember 24-én Milánóban rendezték
az Európai Befektetési Bank társadalmi innovációk számára kiírt pályázatának döntőjét. 2015-ben Európa számos országából rekord mennyiségű, 350 jelentkezőből
BioSzentandrás egyedüli magyarként került be a legjobb 16 közé.
Üveges Gábornak, a település polgármesterének
és Varga Péter szakmai vezetőnek az angol nyelvű prezentációt követően a termékfejlesztést és
márkaépítést, illetve üzleti szempontokat érintő
kérdésekre kellett átfogó választ adnia.
A nemzetközileg elismert szakemberekből álló zsűri, valamint a több hónapos felkészülési folyamatot koordináló spanyol trénerek egyaránt
kiemelték, hogy európai léptékben is rendkívül
ritka a Hernádszentandráshoz hasonlóan színvonalas márkaépítés, az ennyire komplex alapokon
álló és komplex rendszert építő kezdeményezés,
amely képes integrálni magában a közszféra, az
üzleti és civil szféra elemeit, hidat képezve ezen
szektorok között. A projekt mintájával hatékonyan segíthet más közösségeket is.
A 445 fős Hernádszentandrás és BioSzentandrás csapata számára komoly elismerést és
megerősítést, új partnereket, új lehetőségeket,
és jelentős nemzetközi hátteret adott a milánói részvétel…

Vidék- és városfejlesztés

Fenntartható településfejlesztés konferencia
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs szakértője

Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) társelnöke, Ajak város polgármestere köszöntötte az önkormányzatok vezetőit, képviselőit, a klímapolitikával foglalkozó szakembereket a
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete által szeptemberben szervezett budapesti konferencián. Beszédében hangsúlyozta, hogy az energiahatékonyság közös érdeke minden magyar településen élő állampolgárnak,
ezért a TÖOSZ örömmel állt a kezdeményezés mellé.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete mint a magyar környezettudatos építés
szakembereit tömörítő szervezet szakmai segítséget ajánlott fel az önkormányzatok számára, településük fenntartható, klímabarát
és energiatudatos akcióprogramjának kidolgozásában, ezért szervezte meg a Fenntartható településfejlsztés konferenciát. Az esemény szakmai támogatójaként képviseltette
magát Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
Önkormányzata, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, illetve a Magyar
Urbanisztikai Társaság Tudásközpont is.
Az esemény elején mondott köszöntőjében
Kerekes Miklós, a TÖOSZ társelnöke kiemelte a TÖOSZ jelentőségét az önkormányzatok
életében, amelynek több mint 1600 tagja van,
és olyan szakemberekre támaszkodik, akik tu-

dásukkal segítenek élhetővé tenni a településeket. Elmondta, hogy a TÖOSZ örömmel állt
a kezdeményezés mellé, amelynek nevében is
benne van a fenntarhatóság, amely magában
hordozza a fenntartható településfejlesztés lehetőségét is. Kerekes Miklós az eseményt követően arról tájékoztatott, hogy a szervezők
vidéki helyszíneken is rendeznek konferenciákat, a TÖOSZ együttműködésével.
A rendezvényt Molnár László, Újbuda alpolgármestere nyitotta meg, aki elmondta,
hogy a problémák jelentős része emberi károkozás miatt alakult ki, melynek rövid időn
belül gátat kell szabni, a közkeletű mondást idézve, a 24. órában vagyunk. Ezért is
nagyon fontos, hogy vannak olyan szellemi műhelyek, civil és kormányzati kezdeményezések, amelyek világosan felismerik,
hogy nem a klímavédelem és a fejlődés között kell választanunk, hanem a köztes utat
választva „felelősséggel és tudatosan kell
tennünk földünk, hazánk, lakóhelyünk jövőjéér” – fejtette ki.
Baross Pál, a HuGBC elnöke köszöntőjében kiemelte a TÖOSZ és a társzervezetek
szerepét abban, hogy létrejöhetett a rendezvény, továbbá megköszönte a támogatást a
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XI. kerületi önkormányzatnak is. „Az elmúlt
években elsősorban az épületekre koncentráltunk. Itt biztos lábon állt a tudományunk,
mert tudtuk, hogyan lehet telepíteni, tájolni, tervezni, építeni és üzemelni egy épületet úgy, hogy az kevesebb energiát, vizet,
zöldfelületet fogyasszon, hogy több legyen
benne a természetes fény és hogy a beépített anyagok élettartama hosszú legyen”
– mondta el Baross Pál. „De tagjainkban egyre erősödött az igény, hogy környezettudatosság fogalmát és gyakorlatát kiterjesszük a
településekre, és tudatosan kerestük azokat
a társszervezeteket, amelyek tevékenységének fókuszában inkább a települések, mint az
épületek állnak. A mai konferencia részben
ezekkel a társszervezetekkel való együttműködés eredménye.” Azt is hozzátette: „hallottak-e róla?, elhiszik-e?, meg tudják-e tenni?”
– a fenntarthatóság kapcsán is ez a három
kérdés a legfontosabb.  (Forrás: HuGBC)

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

35

Együttműködés
Pozsonytól Pozsonyig

Az ernyőszervezetek szerepe a fejlesztési együttműködésekben
Szerző: Krausz Veronika, nemzetközi titkár

„Az önkormányzatok új kihívásai” projekt 2015 áprilisában indult el, és egyéves időszakot ölel fel. Vezető projektgazda
a Szlovák Városok és Települések Szövetsége (ZMOS). Partnerként részt vesz benne a Visegrádi országok (V4) számos
önkormányzati szövetsége: hazánkból a TÖOSZ és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), Csehországból a
Cseh Települések és Városok Szövetsége (SMO), Lengyelországból a Lengyel Városok Szövetsége (ZMP). További partnerek a EU Keleti Partnerség országainak szövetségei, a Grúz Önkormányzatok Országos Szövetsége (NALAG), a Moldáviai Önkormányzatok Kongresszusa (CALM) és az Ukrán Városok Szövetsége (AUC).

A projekt fő célkitűzései között szerepel: hálózatépítés a projektpartnerek között jövőbeli projektek megvalósításának megkönnyítése
érdekében, az EU Keleti Partnerség országaiban működő önkormányzati szövetségek kapacitásépítése, önkormányzati érdekszövetségek, települések igényeinek beazonosítása a
tanácsadás, képzés, konzultáció területein, a
pénzügyi decentralizáció hangsúlyozása, valamint az autonóm önkormányzatiság erősítése.
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A célkitűzések megvalósításának szakaszai:
• a V4 országok önkormányzati szabályozásainak beazonosítása, összehasonlítása,
• fejlesztési együttműködési keretek kialakítása a V4 országok között, tapasztalatátadás a Keleti Partnerség országai
részére,
• a lehetséges együttműködés kialakítása
a V4 országok, Keleti Partnerség országai és a CEMR között.
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A projektet két konferencia foglalja keretbe. A nyitókonferencia április 26–28-án volt
Pozsonyban, a Keleti Partnerség országainak
szövetségi képviselői egyhetes tanulmányúton ismerkedtek meg a Visegrádi országok
önkormányzati rendszerével, valamint az önkormányzati érdekvédelem sajátosságaival.
2015 őszén a Visegrádi országok szövetségeinek képviselői a Keleti Partnerség országainak egyikébe utaznak majd tanulmányútra.
A projektzáró konferencia 2016 áprilisában
lesz, ugyancsak Pozsonyban. A projekt keretében létrehoznak egy „jó gyakorlatok”
adattárat, valamint aláírják a partnerek közötti együttműködési megállapodást, amelyhez részletes háttéranyag készül. Az együttműködési megállapodás és a háttéranyag
nyomtatott formában is megjelenik. A projektben a TÖOSZ-t Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, a TÖOSZ nemzetközi társelnöke
és Sértő-Radics István, Uszka polgármestere,
a TÖOSZ nemzetközi tanácsnoka képviseli.

A nyitórendezvényről
A pozsonyi rendezvényen Áldozó Tamás és
Sértő-Radics István mellett Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és Sándor István,
Magyarnándor polgármestere képviselték

Együttműködés
a TÖOSZ-t. A rendezvényen bemutatkoztak egymásnak a partnerek és szövetségeik,
s a részvevők megismerhették az egyes országok önkormányzati rendszerét.
A magyar önkormányzati rendszerről és
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéről
Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a
MÖSZ elnöke tartott előadást, a TÖOSZ-ról,
érdekvédelmi szerepéről, valamint a kistelepülések helyzetéről Sértő-Radics István
számolt be.
A jelenlévők megegyeztek a projekt főbb tevékenységeiben, az azokhoz kapcsolódó határidőkben, témákban, felelősségkörökben.
A rendezvény második felében a partnerek
részt vettek a ZMOS éves közgyűlésén.

Grúz, moldáviai és ukrán
szakemberek tanulmányútja
A Grúz Önkormányzatok Országos Szövetségének (NALAG), a Moldáviai Önkormányzatok Kongresszusának (CALM) és az Ukrán
Városok Szövetségének (AUC) képviselői a
MÖSZ szervezésében 2015. július 6-10. között
interaktív workshopon vettek részt, amelynek témája az önkormányzatok pénzügyi decentralizációja volt.
Gémesi György A Magyar önkormányzati rendszer, felelősségkörök és jogok, vala-

mint a pénzügyi decentralizáció címmel tartott előadást.
Ambrus Gyöngyi, Kistokaj polgármestere beszámolójának címe: A falvak kihívásai
és a pénzügyi decentralizáció volt. Garaguly
Tibor, Etyek polgármestere pedig Etyek Budapest szőlőültetvénye, a pénzügyi decentralizáció, helyi közszolgáltatások és a magyar
önkormányzatok fenntarthatósága címmel
tartott előadást.
A délutáni TÖOSZ workshop fókuszában
az önkormányzati kapacitásépítés és érdekvédelem állt.
Áldozó Tamás A magyar önkormányzati
rendszer és az önkormányzati érdekvédelem
25 éve címmel tartott előadást az országos
szövetségek megalakításának körülményeiről, az eddigi együttműködési kísérletekről,
valamint a jövőbeli elképzelésekről.
Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese A TÖOSZ önkormányzati kapacitásépítési programjai címmel számolt be a szövetség
tréningjeiről, nemzetközi és hazai programjairól, tagjainak nyújtott szolgáltatásairól.
A workshopok lezárásaként bilaterális
együttműködési megállapodásokat írtak
alá a MÖSZ és a Moldáviai Önkormányzatok Szövetsége (CALM), valamint a TÖOSZ
és a CALM. A szövetségek egyetértettek ab-
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ban, hogy hosszú távú kapcsolatot és együttműködést alakítanak ki egymással az alábbi területeken:
• Széles körű információmegosztás és tapasztalatcsere a két országos önkormányzati szervezet között, valamint közvetítésükkel a tagönkormányzataik között.
• Koordináció és együttműködés a közös
érdekkörbe tartozó témákban és a nemzetközi kapcsolatok terén.
• Kapacitásfejlesztés és tréningprogramok
szervezése mindkét fél és a tagönkormányzataik tisztségviselői részére, csereprogramok és önkormányzati dolgozók képzése révén.
• Közös projektfejlesztés és -megvalósítás helyi, állami és nemzetközi támogatással.
• Hálózatépítés a tagok között, testvérkapcsolatok építése a tagönkormányzatok között, valamint további külföldi önkormányzatokkal.
A tanulmányúton résztvevők mindkét
workshopon számos tapasztalattal, ismerttel gazdagodtak, kérdéseikkel rávilágítottak
az egyes önkormányzati rendszerek különbségeire, lehetséges átfedéseikre is.
(Az előadások magyar és angol nyelven a
www.toosz.hu oldalon tölthetők le.)
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Tréning

Képzés – két szakaszban
Szerző: Szabó Andrea, MANORKA vezető tréner

Az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel” projekt (MANORKA) 5. munkacsomagja az Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése. Ennek keretében zajlik a Helyi Képviselők Képzése program, mely
a trénerek tréningjével kezdődött, s a települési képzésekkel folytatódott, s
folytatódik még jelenleg is. A részvevők elégedettségi indexe igen magas, a
monitoring szerint az átlag 5,58 az egytől hatig terjedő skálán.
A program a kétnapos képzési anyag összeállításával indult, amely a képviselőknek tartott
2010-es sikeres tréningek oktatási anyagára
épül megújult tartalommal. A régi modulok,
kézikönyvek, prezentációs anyagok megújítására a törvényi változások, a 2014–20-as EU-s
és nemzeti fejlesztési koncepció, valamint az
átalakult közigazgatási rendszer miatt volt
szükség. Ehhez kapcsolódóan kissé átalakult
a tréning szerkezete is. Miközben az eredeti
cél továbbra is az, hogy alapvető ismereteket
(jogi, közszolgáltatási, költségvetési) adjon a
képviselőknek, a tudásbővítés mellett hangsúlyt kap a szemléletformálás és a közös gondolkodás kialakítása. Fontos a rendszergondolkodás képességének fejlesztése a stratégia
alkotásánál, a képviselők belső meggyőződésének mélyítése.
Miután a vezető tréner összeállította a képzési anyagot, azt a háromnapos trénerképző
résztvevői tesztelték. Tapasztalataik segítségével bővült a tartalom, ötleteket adtak kisebb módosításokhoz is.
A két alkalommal, 40 fő részvételével megtartott képzők képzésén az ismeretbővítő
anyagok mellett módszertannal is foglalkoztak
a leendő trénerek. Ezek az ismeretek segítet-
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tek abban, hogy az adott testületre, településre tudják szabni a képzést. (Ennek fontossága
később, a képzések kapcsán beigazolódott.)
A résztvevők végiggondolták, mire kell figyelni a folyamattervezésnél, hogyan kell a gyakorlatokat az elméleti blokkokkal arányosan
felépíteni, milyen képességfókuszokat kell a
képviselők esetében előtérbe helyezni, ezeket
milyen módszerekkel lehet feldolgozni.
A trénerek tréningje kollektív, interaktív
folyamattá vált, melyben a végleges képzések
menetét közösen alakították a leendő oktatók. A képzőknek készült munkaanyagot online, tematikus mappaszerkezetben (prezentációk, gyakorlatok, módszertani segédlet,
háttéranyagok, kézikönyvek, forgatókönyv)
kapták meg a vezető trénertől.
A program második szakaszában került
sor (folynak most is) a képzésekre a településeken. A települések helyi igényei igazolták,
hogy milyen fontos a képzési anyag adaptálhatósága, illetve, hogy a tréner ténylegesen
a település aktuális szükségleteit vegye figyelembe.
A gyakorlatban egy modulrendszerű, erősen gyakorlatorientált, interaktív, rugalmas
program valósul meg, amely a következő kér-
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désekben segít együttgondolkodni: az önkormányzat stratégiai tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való
kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások
megszervezésének lehetőségei, a képviselők
felelőssége, döntési szerepköre; esetlegesen
a hivatal és képviselők együttműködésének
erősítése. Ezen kívül új szemléletmódot kínál a költségvetés tervezésében a programköltségvetés bemutatásával.
Sok esetben az önkormányzat saját projektjeiről is gondolkodik, ekkor a képzés teljes egészében, „személyre szabottan” ezekre
a problémákra és megoldási alternatívákra
koncentrál. Így egyes helyeken ténylegesen
a polgármester és a képviselők vesznek rajta
részt, más önkormányzatok viszont a fentiek mellett hivatali dolgozókat is delegálnak,
hogy a belső kommunikációt, az együttműködést erősítsék. Vannak olyan települések is,
ahonnan a környék polgármestereit és képviselőit delegálják a tréningre, hogy a térségi összefogást erősítsék. Több esetben előfordult, hogy a trénerek a polgármesterrel,
a jegyzővel vagy más kijelölt helyi vezetővel
többször személyesen konzultáltak a tréningek későbbi sikere érdekében. Az is előfordult,
hogy bizottsági vagy testületi üléseken, informális egyeztetéseken vettek előzetesen részt,
hogy lássák a majdani résztvevőket hétköznapi munkakörnyezetükben.
Az eddigi tapasztalatok szerint a legtöbbször előforduló tréningelemek: az együttműködés-erősítés, a képviselői feladat-tudatosítás,
és a jövőre vonatkozó elképzelések rendszerezése. A legnagyobb hozadék: egymás jobb
megismerése, a munka gördülékenyebbé vá-

Összértékelés

Mennyire feleltek meg
a tréningcélok és az
elvégzett feladatok
az elvárásoknak?

A tréning témái megfeleltek-e a képviselők
szakmai tudásának
bővítésére?

Véleménye a tréner
munkájáról

Összesen

Tréning

Ajak

5,63

5,38

5,56

5,69

5,56

Almásfüzitő

5,50

4,90

4,90

5,80

5,28

Emőd-Alzsózsolca

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00
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4,82

5,09
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5,16
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6,00

6,00
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6,00
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Tiszakürt

5,58

5,75

5,50

5,83

5,67

Mágocs, Alsómocsolád,
Mekényes

5,64

5,45

5,55

5,73

5,59
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6,00
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5,78

6,00
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5,00
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5,45
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6,00
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Nagyhegyes

5,67

5,61

5,44
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5,64

Budakeszi

6,00

6,00

6,00

6,00

5,91

Tab

5,67

5,67

5,67

5,89

5,71

Törökbálint

5,33

5,08

4,33

5,58

5,07

Rúzsa

5,50

5,64

5,57

5,79

5,57

Bugac

5,71

5,64

5,43

5,71

5,53

Átlag

5,58

5,54

5,51

5,80

5,58

Települések
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lása, a ciklus feladatainak megalapozása, végiggondolása és sok esetben megvalósítható
projektek, elképzelések kidolgozása.
A településvezetők megerősítették a képzés
hasznosságát, amely a résztvevőknek alkalmazható információkat, gyakorlatban hasznosítható módszereket nyújtott, elősegítve a
képviselő-testület hatékonyabb munkáját.
Eddig a következő településeken valósult
meg a képzés: Ajak, Almásfüzitő, Emőd–
Alsózsolca, Borsfa, Letenye, Tiszakürt, Mágocs, Etyek, Abasár, Nagyhegyes, Budakeszi, Bugac, Iszkaszentgyörgy, Ruzsa, Szemere, Tab, Törökbálint.
A monitoringból egyértelműen kiderül,
hogy a résztvevők 1–6-ig terjedő skálán magasra értékelték a tréninget, a trénerek munkáját és a szerezhető szakmai tapasztalatokat. Emőd–Alsózsolca, Budakeszi, Letenye és
Etyek településeken kimagaslóan jól értékelték
a programot, Budakeszi polgármestere köszönőlevélben jelezte az elégedettségét.
A trénerek a következőket jelezték még vis�sza a képzésekről: jól működött a gyakorlatban
a tréningtematika, de rugalmasságot is igényel
a trénertől, hogy a helyzetnek megfelelően tudja megvalósítani a tréningprogramot.
A résztvevők élvezték a csapatmunkát, a szerepjátékokat, a társadalmi részvétel játékot,
az együttműködést és kreativitást igénylő feladatokat, a kisfilmek is új vetülettel gazdagították a képzéseket.
A résztvevők új oldalról ismerték meg egymást, hogy az egymást alig ismerő képviselők
és a szomszédos települések képviselői közelebb kerüljenek egymáshoz.
A vitás partnerek is nyitottak voltak az együttműködésre és együttgondolkodásra. Érvényesült a program szemléletformáló és közösségépítő hatása, és a tervezési folyamatok
tudatosabbá váltak.
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Tréning

Kilencvenhét plusz három
Szerző: Fehér József, MANORKA Járási Munkabizottság vezető

A MANORKA projekt 6-os munkacsomagjában az önkormányzati hivatalok
és a járási hivatalok közötti együttműködés fejlesztésének elősegítését, és a
területet érintő problémák feltárását tűztük ki célul. A munkacsomag vezetője az MKKSZ, szakmai partner minisztériumi oldalról a Miniszterelnökség és
a Belügyminisztérium. A programban nem kevesebb mint száz járási tréning
megvalósítását vállaltuk.
Előző lapszámunkban már beszámoltunk a
2015. májusig lezajlott tréningek tapasztalatairól és az addigi monitoringról. Az azóta
eltelt időszakban összesen 97 járási tréninget
szerveztünk és valósítottunk meg az MKKSZ
(Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete)
megyei titkáraival közösen. Lapunk megjelenéséig lezajlik a százból még fennmaradt
három tréning is.

A képzési programban az alábbi tréningtípus kategóriákat terveztük:
• Egy járás – egy város
– Ebben a kategóriában megvalósított
47 tréningből 14-et megyei jogú városban tartottak.
• Egy járás – egy-két hasonló nagyságrendű
település önkormányzati hivatala
– 16 tréninget tartottunk ebben a kategóriában.

MANORKA járási tréningek

• E
 gy járás – sok kis települési közös hivatala közötti tréning
– 14 ilyen típusú tréningre került sor.
• E gy járás – vegyes szerkezetű települések és hivatalaik közötti tréning
– 17 ilyen tréning volt.
• Budapesti kerület – budapesti kerületi
hivatal közötti tréningek
– egy budapesti kerületben volt eddig tréning (XIV. ker.), és lesznek még tréningek a XV. és a XVI. kerületi hivatalokban is.

Néhány adat számokban
Az eddig megvalósított 97 tréningen mindösszesen 1592 fő vett részt. Ebből a járási
hivatalok és a kormánytisztviselők száma
összesen: 661 fő, ebből 179 vezető. A tréningeken résztvevő 197 önkormányzat részéről 832 önkormányzati köztisztviselő
vett részt, amelyből 151 fő vezető. Az eddigi tréningeken 99 szakszervezeti tisztségviselő volt jelen.

A tréningek általános jellemzői

A térkép az egyes járásokban megvalósított tréningeket szemlélteti.
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A járási hivatalok részéről mindvégig figyelem és nyitottság, aktivitás volt tapasztalható.
Az önkormányzatok részéről „az érdeklődő tartózkodást” folyamatosan felváltotta az
„éljünk a lehetőséggel” hozzáállás.
A résztvevők fokozatosan a „Mi” tudat hatására – szakmai azonosságtudattal tekintettek egymásra.
A tapasztalatok szerint szinte mindenütt
a hasonló események évenkénti ismétlését
szeretnék.

Tréning
Strukturális problémák
A felvetődött problémák többsége nem helyi jellegű, leginkább a változásból adódik.
Ilyenek:
• az informatikai rendszerek kétes
minősége;
• k iszámíthatatlan jogszabályi
környezet;
• bonyolult eljárásrend;
• a lultervezett létszámkeret, túlterhelt
munkaerő;
• k ialakulatlan és elégtelen munkakörnyezet.

Az ügyfeleket érintő javaslatok
Az ügyfél-tájékoztatók megjelenítése egymás
honlapján.
• Egymás nyomtatványainak
kihelyezése a másik hivatalában.

• A
 járási és az önkormányzati
ügyfélfogadási idők szinkronizálása.
• Ügyfélképzés, például iskolai
osztályok meghívása.
• Naprakész, ügykezelő szoftverek,
központi jogszabályváltozás
követéssel, frissítéssel.
Tudatában kell lenni annak, hogy az ügyfelek nem hivatalt, hanem „ügyintézőt” választanak!

Az ügysegéd intézményéről
Ma még nehéz eldönteni, hogy átmeneti intézmény vagy valóságos új szerep a közigazgatásban.
Azt mondhatjuk, hogy helyismerettel rendelkező közigazgatási, hatósági „jolly-joker”,
akit fel kell szerelni tudással, technikával, va-

Elégedettségi monitor
A tréning hasznossága
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A trénerekkel
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A helyszínekkel
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lamennyi ügyfélfajtára vonatkozó programozott leírással. A jelenlegi helyzetre az jellemző,
hogy az önkormányzati hivatalok munkatársai maradék ügykörüket rendre túllépve segítik a polgárokat.

A hivatalközi kapcsolatokról
A tréningek vitathatatlan eredménye a személyes kapcsolatok fejlesztése, szakterületi
párok kialakulása, egészséges kötelességtudat növelése.
A cél mindenhol egységes: a közösen végzett igazgatási szolgáltatások színvonalának,
értékének emelése.
Ezen a területen az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg:
• lakossági tájékoztatás a közös
tevékenységről;
• a hivatalok értékrendi, szakterületi
és személyi kontaktpontjainak
azonosítása;
• rendszeres közös csapatépítő tréningek
szervezése;
• szabályozott betekintés egymás
adatbázisába;
• közös pályázatok;
• együttes fellépés jogszabálymódosítások ügyében.
A jó együttműködés nélkülözhetetlen feltétele az egységes közigazgatás, egységes vezetői-beosztotti jogállás, valamint azonos előmeneteli és javadalmazási rendszer.
A projekt kiemelt célja volt, hogy együttműködési megállapodások jöjjenek létre a
járási hivatalok és önkormányzati hivatalok között.
Az eddig megvalósított 97 tréningből
47 tréningen született tartalmi megegyezés
az együttműködést illetően.
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Tréning

Idén még ingyenes
Minden polgármester figyelmébe ajánljuk a
Képviselők képzése tréningprogramot, amelyet a TÖOSZ szervez a norvég MANORKA
projekt keretében. A képzés kétnapos, modulrendszerű, erősen gyakorlatorientált, interaktív, amelyben a fő célkitűzés az önkormányzatok működési feltételeinek javítása,
a kapacitásépítés.
Ezen belül a tréning olyan kérdésekben segít együttgondolkodni, mint: az önkormányzat stratégiai tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás
formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; esetlegesen a hivatal és képviselők együttműködésének erősítése.
Ezen kívül új szemléletmódot kínál a költségvetés tervezésében a programköltségvetés bemutatásával.
Lehetőség van továbbá a program keretében az önkormányzat saját projektjeiről is gondolkodni, ekkor a képzés
teljes egészében, „személyre szabottan” ezekre a problémákra és megoldási alternatívákra koncentrál. A végleges
modulok kialakítását minden esetben előzetes igényfelmérés, egyeztetés előzi meg.
A program ingyenes, ezt most a TÖOSZ a MANORKA
projekt költségére szervezi. (Ez a lehetőség azonban ebben az évben véget ér, a továbbiakban csak a költségek
teljes megfizetésével tarthatóak a képzések.)
Tisztában vagyunk azzal, hogy a települési önkormányzati vezetők, hivatali dolgozók ideje rendkívül drága, a képviselőké is, akik főállású munkájuk mellett végzik tevékenységüket. Ennek ellenére a két nappal, amelyet a tréningre
áldoznak az elkövetkező három-négy éves munkájukat
könnyítik meg. Tapasztalataink szerint a tréning a csapat
összekovácsolásában, egymás megismerésében és a ciklus feladatainak megalapozásában, végiggondolásában
nyújtja a legnagyobb segítséget.
A programról referenciákat és további
információkat talál a TÖOSZ Manorka honlapján:

www.manorka.net
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Újabb siker a MANORKA
Képviselők képzése programban
Nagy sikerrel zajlik az eredetileg önkormányzati képviselők számára szervezett
tréningsorozat. Ezt példázza
Csutoráné Győri Ottilia, Budakeszi város polgármesterének köszönőlevele, amelyet a kétnapos tréning után küldött a TÖOSZ trénerei részére,
jelezve a képzés hasznosságát.
Mára kiderült, hogy a tréninget az önkormányzatok mint lehetőséget használják fel
legégetőbb problémáik kezelésére. Így egyes
helyeken ténylegesen a képviselők és a polgármester vesz rajta részt, más önkormányzatok
viszont a fentiek mellett településvezetőkön
kívül hivatali dolgozókat is delegálnak, hogy
a belső kommunikációt, az együttműködést

erősítsék. Vannak olyan települések is, ahonnan a környék polgármestereit és képviselőit delegálják a tréningre, hogy a térségi ös�szefogást erősítsék.
A program moduláris. A legfőbb elemei:
együttműködés-erősítés, feladat-tudatosítás
és a jövőre vonatkozó elképzelések rendszerezése. Hozadéka egymás jobb megismeré-
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se, a munka gördülékenyebbé válása és sok
esetben megvalósítható projektek, elképzelések kidolgozása.

A trénerek, Iványiné Szabó Andrea, Halmai Zsuzsa és Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője előzetesen felkészülnek az önkormányzatok igényei alapján,
és „személyre szabott” tréningeket tartanak.
Úgy, ahogy az az adott környezetben a legjobban hasznosulhat. Ehhez a polgármesterrel, a jegyzővel vagy más kijelölt helyi vezetővel előzetesen személyesen konzultálnak
a tréningek későbbi sikere érdekében, illetve
részt vesznek bizottsági vagy testületi üléseken, informális egyeztetéseken, hogy lássák
a majdani résztvevőket hétköznapi munkakörnyezetükben.
Mindez összhangban a MANORKA norvég projektben a TÖOSZ által vállalt célokkal, hiszen az önkormányzatok működési feltételeit kívánják erősíteni. Kapacitásépítés
zajlik a kifejezés legnemesebb értelmében.
A tréningek, a trénerek ráadásul helybe mennek. Az önkormányzatok költsége mindös�sze a trénerek étkezése és szállása, hiszen a
tréning díját, fejlesztési költségeit a TÖOSZ
fedezi a MANORKA projektből.
(Részlet a MANORKA.NET honlapról.)

Sószoba - ovisoknak is!
A szabályozott, száraz, adalékmentes, NaCl sóaeroszolos technológia a
föld felszínére hozza a természetes sóbányák mikroklímáját, a meghatározott koncentrációjú, száraz NaCl sóaeroszolt és a levegő negatív iontöbbletét.
A Halomed-Aeromed márkájú sógenerátorokban, a száraz NaCl
sóaeroszolt a szilárd, csak tiszta nátrium kloridot tartalmazó sórészecskék megőrlésével és levegő segítségével történő füstté porlasztásával
állítják elő és porlasztják be a sószobák légterébe.
A száraz, NaCl kősó/gyógyszerkönyvi só-aeroszol már nagyon kis
mennyiségben (5-10 mg/m³) belélegezve is felerősíti a légutak védekező mechanizmusát; fertőtlenítő, immunerősítő, antidepresszáns és
relaxáló hatású. A száraz NaCl sóterápiás szeánszok után, megerősödik a részt vevők szervezetének immunvédelme, kevesebbet szenvednek vírusos- és fertőző megbetegedésektől, kevésbé hatnak rájuk
az allergének, a mérgek és a környezetre ártalmas anyagok, valamint
megnövekedik, a tüdő úgynevezett vitálkapacitása.

1992-től kezdődően, a szabályozható mikroklímával rendelkező, száraz NaCl sóaeroszolos sószobákat gyermekek gyógyítására és egészségesebbé tételére is alkalmazzák.
Légúti védekező rendszereik fejletlensége miatt, a bölcsődébe és óvodába, valamint az iskolák alsóbb osztályaiba járó gyerekek fokozottan ki
vannak téve a légúti fertőzéseknek.
A szabályozott, száraz NaCl sóterápiás fizikoterápiás szeánszok segítségével, hatékonnyá tehető az allergiák megelőzése, ill. lehetővé válik az
ettől szenvedők tünetmentessé tétele az allergia-szezonokban; alkalmazása közvetlenül a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, fontos szociális-közgazdasági jelentőséggel is bír, mert lehetővé teszi a gyermekek
hiányzásának lecsökkentését és így szükségtelenné teszi a szülők munkahelyi hiányzását is.
A Halomed-Aeromed konzorciumnál Módszertani Munkafüzet
is készült a szabályozott, száraz NaCl sóterápia fizikoterápiás alkalmazására gyermekek számára.

Kérjük, látogasson el a Halomed Hungary Kft. szakmai honlapjaira:
www.haloovi-halokids.hu és www.szarazsoterapia.hu.

Norvég óvodai felvétel
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A MANORKA projekt egyik fontos területe az esélyegyenlőség biztosításának elősegítése. Az alábbi jó gyakorlat az „Útmutató a munka és magánélet egyensúlyának támogatását elősegítő legjobb önkormányzati gyakorlatokhoz Norvégiában és Spanyolországban” című kiadványból származik (2012). A teljes kiadvány elérhető a projekt
honlapján (www.manorka.net), a letöltések menüpontban.
Az önkormányzatok tevékenységi területén belül az egyik fontos terület a munka és magánélet
egyensúlyának megteremtése terén az iskolai
képzés, az iskolai előkészítés, vagyis az óvodák
támogatása, mivel az állampolgárok ezt a szolgáltatást igénylik leginkább. Ebben a tekintetben Norvégia jó példát mutat. A Norvég Óvodai
Törvény (1975) egymást követő módosításaival
garantálja a teljes lakosság számára a jogot,

hogy gyermekeiknek helye legyen az óvodában.
A törvény a helyi önkormányzatokat teszi felelőssé azért, hogy minden gyermek számára biztosítsanak óvodai férőhelyet. Ez azt jelenti, hogy
2010 januárja óta bármely család beperelheti az
önkormányzatot, ha ezt nem teszi meg.
Baerum városa egy új kezdeményezést vezetett
be, amelynek lényege, hogy az általa igazgatott
terület valamennyi óvodáját koordinálja, függet-

www.toosz.hu

lenül attól, ki a fenntartója az óvodának (állami
vagy magániskola, egyház által vagy önkéntes
alapítvány által fenntartott intézmény stb.). A városi önkormányzat egy rendszerbe egyesítette az
óvodák adatait, és saját maga kezeli a felvételi folyamatokat, és a felvételi listákat is. Meghatározták a szolgáltatás maximális árát, a minimális nyitvatartási időket és a helyiségek és berendezések
minimum minőségi feltételeit. Ez lehetővé teszi
az önkormányzat számára, hogy hasonló minimum feltételeket biztosítson valamennyi norvég
állampolgár számára. Persze a magánközpontok
kezdeti ellenállásával meg kellett küzdeni, mielőtt bevezették volna ezt a kezdeményezést.
Mind a kormány, mind a parlament részéről
erős politikai elkötelezettség érzékelhető, ami
arra irányul, hogy az önkormányzatok garantálják az óvodai férőhelyet mindenki számára
Norvégiában.
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Energiaklub

Helyi szinten is fel kell készülni a klímaváltozásra
A klímaváltozás nem
jövőbeli esemény

Aszály, árvíz, viharos szél és melegebb időjárás – erre kell felkészülni a következő évtizedekben Magyarország nagy részén. A legújabb tudományos kutatások szerint hazánk
Európa legsérülékenyebb országai közé tartozik az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából. A nyár egyre melegebb lesz, akár
37-42 Celsius-fokokra is lehet majd számítani, tovább csökken a csapadékos napok száma, és az éves csapadékmennyiség, a kevés
hűsítő eső pedig hirtelen, nagy mennyiségben és gyakran heves zivatarok kíséretében
zúdul majd le. Az intenzív csapadékhullások
során a víz nagyobb része nem tud beszivárogni a talajba, ami növeli az árvízveszélyt.
Egyre több csapadékra lehet viszont számítani télen, de ez sem tudja majd ellensúlyozni
a jelentős nyári csapadékcsökkenést. Erősebbekké válnak a szélviharok, nőnek a szélsebesség-értékek, s erre a téli időszakokban is
számítani kell. Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás elengedhetetlenné vált.

Felkészülni, alkalmazkodni

Az Energiaklub vezetésével egy éven át tartó projekt indult 2015 nyarán
annak érdekében, hogy a magyarországi települések vezetői felkészülhessenek az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak enyhítésére. A települési klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről szóló képzésben várhatóan mintegy 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett vesz majd részt. A projekt hozzásegíti a döntéshozókat ahhoz,
hogy felkészülten tudják lehívni az erre a területre szánt uniós forrásokat.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége segíti az önkormányzatok bevonását a projektbe.
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Az Európai Unió elvárása, hogy a tagállamok
a 2014–2020-ig tartó időszakban az uniós források 20 százalékát az éghajlatváltozás elleni
küzdelemre fordítsák, beleértve ebbe a már
elkerülhetetlen hatásokhoz történő alkalmazkodást. Mivel az uniós források jelentős részét
várhatóan az önkormányzatok hívhatják le, a
jövőben fokozottabb szerephez jutnak a klímavédelemmel kapcsolatos döntések és intézkedések során. Az új és szakértelmet kívánó feladatokra a települési önkormányzatoknak fel
kell készülniük.

Energiaklub
Az egyéves projekt célja, hogy az éghajlatváltozás hatásairól és következményeiről szóló
ismereteket helyi szinten is elmélyítse, és elősegítse az ezzel kapcsolatos tervek, stratégiák
kidolgozását és megvalósítását.

Felkészülni a helyi szintű
problémakezelésére

Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár
a budapesti projektnyitó rendezvényen

A felkészülést segítő projektben négy régió:
Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld és a Közép-Magyarország Régió keleti
fele, összesen 140 önkormányzati vezető és
egyéb helyi érintett vehet részt. A projektpartnerek először felmérik, hogy a települések lakossága mit érzékel az éghajlatváltozás
hatásaiból, feltérképezik az önkormányzati
vezetők klímavédelemmel kapcsolatos ismereteit, illetve igényeit, majd komplex képzési anyagot állítanak össze, amit tréningeken
adnak át a résztvevőknek.

A hiánypótló anyag összefoglalót ad majd a
hazai szabályozásról, az önkormányzatok klímavédelemmel kapcsolatos feladatairól és hatásköreiről, valamint bemutat hazai és nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat is.
Naprakész ismereteket és konkrét támpontokat ad továbbá a települések vezetőinek, hogy
fel tudjanak készülni a klímaváltozás hatásaira, azonosítani tudják a szükséges intézkedéseket, és ezeket hatékonyan építsék be a helyi
tervezési folyamatokba és szabályozásokba.
Így képessé válnak arra, hogy hosszabb távon és rendszerben gondolkodva találjanak
megoldásokat a káros hatások mérséklésére,
és helyi éghajlatvédelmi stratégiát készítsenek. Mindezek birtokában könnyebben fogják megtalálni a megfelelő forrásokat , és azokat felkészülten tudják lehívni a 2020-ig tartó
fejlesztési időszakban.
Az izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból megvalósuló projektben a TÖOSZ egyfajta közvetítő szerepet vállalt: segíti az önkormányzatok bevonását projektbe,
a tananyag kidolgozásában pedig együttműködik az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközponttal, a Szent István Egyetem
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Környezetgazdaságtani Tanszékének kutatócsoportjával (ESSRG) és a GHG Analytics Kutató és Tanácsadó Kft.-vel, valamint a norvég
Nordland Research Institute-tal és az Energiaklubbal. Az Energiaklub végzi továbbá a
felméréseket a lakosság és az önkormányzatok körében, kidolgozza a képzések módszertanát, és megtartja a képzéseket.
(K.P.)

A települési vezetők, illetve szakértő munkatársak képzésére várhatóan 2016 első negyedévében kerül sor. A tréningek szervezése az
igényfelmérés szakaszába ért, ezért
kérjük, ha felkeltette érdeklődésüket a tréningprogram, jelezzék azt
az energiaklub@energiaklub.hu
e-mail-címen. A további teendőkről
minden jelentkezőt tájékozatunk.

Tízből hét magyar
védtelennek érzi magát
A Klímaválasz projektben az Energiaklub 2015 júliusában országos reprezentatív felmérést végzett, mely szerint
tízből hét magyar védtelennek érzi magát a klímaváltozás hatásaival szemben.
A lakosság több mint 80 százaléka a
mindennapjaiban is érzékeli az éghajlatváltozás hatásait, és aggódik miattuk.
A teljes lakosság fele konkrét intézkedéseket vár települése önkormányzatától,
és többségük személyesen is bekapcsolódna helyi klímaprogramokba – derül ki
a kutatás eredményéből. A felmérésről,
és a Klímaválasz projektről tájékozódhat
a TÖOSZ internetes oldalán is:

www.toosz.hu

www.toosz.hu

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

45

GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1124 Budapest, Hegyalja út 146.
Tel./Fax: 06-1-319-5938
info@gaman.hu; www.gaman.hu

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

ZAJVÉDELEM MAGAS FOKON
20 ÉV TAPASZTALATÁVAL
MEGÓVJUK A LAKOSSÁGOT
A KÁROS ZAJTERHELÉSTŐL!
Kapcsolat:
Hunyadi József 30-2288-912,
e-mail: jozsef.hunyadi@zajep.hu

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

Korszerű, megbízható
és minőségi bankjegyváltó
automaták elérhető áron

Garázs és parkolóházi sorompós
beléptető díjfizető rendszerek

Tervezi fizetőparkolás bevezetését? Hívjon minket!
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?

2015.08.31. 12:55

NÁLUNK MINDENRE TALÁL MEGOLDÁST!
MEMBER OF MEVA GROUP

Figyelmükbe ajánljuk többféle szelektív és kommunális hulladékgyűjtő edényeinket mind bel-és kültérre, valamint kutyaürülék
gyűjtő edényeinket és többféle űrtartalmú komposztálóinkat.
Várjuk Tisztelt Partnereink jelentkezését új telephelyünkön az
alábbi elérhetőségeken:

MEVA-HU Kft.
2851 Környe, Budai út 1/B.
Telefon: 34/300-852
Fax: 34/510-855
E-mail: meva.hu@meva.eu
www.mevakomi.hu

Z-FITT
Öltözőszekrények

Standard T-fémlábas
irodabútor asztalok

FITT Öltözői padok
A kedvezmény a laminált bútorlapból
készült öltözőszekrényekre vonatkozik,
amennyiben hirdetésünkre hivatkozik.
Az akció érvényes: 2015. november 30-ig.

ÖLTÖZŐBÚTOR
Helytakarékos öltözői megoldások
széles szín- és formaválasztékkal.

-15

%

kedvezmény a hirdetésben feltüntetett
termékcsaládokra, amennyiben
hirdetésünkre hivatkozik.
Az akció érvényes: 2015. november 30-ig.

IRODABÚTOR
Több száz új termék a megújult
irodabútor üzletágunk kínálatában.

ALEX Bútor – Minden térben megoldás!

ALEX Bútor – Minden térben megoldás!

ALEX Fémbútor Kft. Magyar u. 21-23, Zsámbék H-2072

ALEX Fémbútor Kft. Magyar u. 21-23, Zsámbék H-2072

Mobil: +36 20/464-1533 / Fax: +36 23/565-088

Mobil: +36 20/501-9374 / Fax: +36 23/565-088

e-mail: molnar.melinda@alexbutor.hu / www.alexbutor.hu

e-mail: mezoﬁ.melinda@alexbutor.hu / www.alexbutor.hu

