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Bizalom és partnerség
Az elmúlt lassan másfél évben az Országgyűlésben többször volt képviselői próbálkozás a partnerség kérdéséről. Ezek a törekvések minden esetben kudarcot vallottak. Ezért is kezdeményeztem
egyeztetést valamennyi parlamenti frakció képviselőinek részvételével. A január 25-i egyeztetés sem
járt eredménnyel, mert a javaslat a kormánypárti
frakciók, a kormány és különösen a miniszterelnök egyetértésére vár. Az országgyűlési képviselők
túlnyomó többsége érti a változtatás szükségességét, és egyetért abban, hogy a polgármesterek
esetében nem bérfejlesztésről, hanem a javadalmazásuk visszaállításáról van szó. Nincs vita a
tekintetben sem, hogy a polgármesterség a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
értelmében kötelező feladat, vagyis a feladatalapú finanszírozás rendszerében nevesítetten kellene megjelennie a bér fedezetének is. Ma nem így
van. A saját bevétellel nem, vagy alig rendelkező
településeken a szerény juttatás fedezetét is valamilyen egyéb kötelező feladatra szánt költségvetési forrásból kell elvenni. Ez a helyzet jelenlegi
formájában tarthatatlan.
A polgármester legitimitása nagyon erős, mivel
a polgárok közvetlenül választják meg, és tevékenységéért közvetlenül felelős, naponta számon
kérhetik, látható hogyan és miből él. Az elmúlt
napokban napvilágot látott stratégiai elemzés a
hatékony helyi közigazgatásról újabb félelmeket és
indulatokat generált az önkormányzati világban.
A széles körben nyilvánosságra hozott előterjesztéssel azt a látszatot kelteni, hogy a polgármesterek, önkormányzati vezetők korruptak, teljességgel elfogadhatatlan, ami ellen joggal tiltakoznak a
tisztességes településvezetők! Emellett egyre csökken a bizalom a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban, ezért elengedhetetlenül szükség van a
bizalom mielőbbi helyreállítására.

Nem lehet tartósan eredményes munkát végezni, ha a szabályozás, a társadalmi környezet folyamatosan és kiszámíthatatlanul változik. Nagy ma az elégedetlenség az önkormányzati
vezetők többségénél. Ehhez a bizonytalansághoz
és a tervezhetetlen jövő képéhez társul, hogy a
2014-20 közötti európai uniós fejlesztési források ma már nyilvánvalóan elérhetetlen lesz a
települések jelentős része számára. A megyei jogú városok mint „modern városok” részesedése
a forrásokból aránytalan és igazságtalan. Ugyan
reménykedhetnek még fejlesztési forrásokban
a járásszékhely városok és esetleg a városi jogállású települések, viszont a települések több mint
80 százaléka kiszorul a pályázás lehetőségéből,
miközben tovább nő a falvak és városok közötti
infrastrukturális különbség.
A polgármesterség megítélése, az első számú településvezető társadalmi, politikai és kormányzati megítélése a magyar vidék jövője szempontjából
kiemelkedően fontos. Nem egyéni, egzisztenciális
kérdésről van szó csupán! A polgármesterség leértékelődésének tendenciája nem folytatódhat.
Sőt a funkció felértékelésére lenne szükség. Különben joggal lehet tartani attól, hogy a községek
sokaságának lakosságszáma tovább csökken, a legkisebb falvak elnéptelenednek, az ország növekvő
részein a vidék élhetetlenné válik. A települések
sorsáért felelős szereplők ellehetetlenítése a települések ellehetetlenülését vonja maga után.
Bizalom és partnerség nélkül nem lehet sem jó
kormányzás, sem jó önkormányzás. A TÖOSZ
továbbra is egyenrangú partnerségre törekszik
a kormányzattal, és ezt várja el a kormány képviselőitől is.
Schmidt Jenő
TÖOSZ-elnök
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Országjárás: kezdeti tapasztalatok
Szerző: Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár

A több mint egy évtizedes hagyománynak megfelelően a TÖOSZ idén is valamennyi megyében tart polgármesteri fórumokat, amelyek 2016. január 19-e és március 31-e között zajlanak le. Szövetségünk, ahogyan eddig is az önkormányzatok fejlesztésére, érdekeik védelmére hivatott. Ezért tartjuk fontosnak, hogy valamennyi tagunknak rendszeresen
lehetőséget nyújtsunk véleményének kifejtésére, észrevételeinek megfogalmazására és megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. A fórumon való részvételt lehetővé tesszük valamennyi önkormányzatnak, remélve, hogy
hamarosan csatlakoznak szövetségünkhöz.
A TÖOSZ-elnökség döntése alapján az idei
megyei polgármesteri fórumokat a szövetség
megyei tagozatvezetői által meghatározott
helyszíneken tartjuk. Ennek következtében
a helyszín többségében a tagozatvezető polgármester települése lesz. Így volt ez a fórumsorozat első szakaszában, a tíz megyéből
hat esetben. Az egyes fórumokon a főtitkár
mellett a 2011-ben bevezetett gyakorlatnak
megfelelően a TÖOSZ választott vezetői is
részt vesznek. Schmidt Jenő elnök, Áldozó Tamás, Kerekes Miklós, Pergő Margit és
Tóth József társelnökök felváltva képviselik
az egyes megbeszéléseken a szövetséget.
Az elnökség egységes programot kínált
valamennyi megyének, amelyhez kapcsolódóan természetesen sor kerülhetett a helyi
igények szerinti változtatásokra is. A rendezvények szakmai programja három témakört ölelt fel.

Szervezeti, szervezési és jogi ügyek
Ebben a blokkban egyrészt a MANORKAprojekt eredményeit összegeztük, és kiemelten foglalkoztunk járási és önkormányzati
hivatalok közötti együttműködés tapasztalataival. Az előadást többnyire Fehér József, a
MANORKA-projekt járási munkacsoport vezetője tartotta. A tájékoztató előadás röviden,

4

ÖNkormányzat | első negyedév

A Heves megyei fórum hallgatósága

de teljeskörűen mutatta be a sikeres program
folyamatát, a megvalósított 100+1 tréning értékelését, az összegzett és elért eredményeket, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeit.
Az előadások végén utalás történt arra az ös�szegző anyagra is, amely hamarosan megjelenik szerkesztett és nyomtatott formában is.
Az önkormányzati hivatalok szervezeti
kultúraváltását is előidézi minden bizon�nyal a Magyar Államkincstár ASP programja,
amelyről részletes tájékoztatást adott Krucsó
Balázs projektvezető, illetve Kócsáné Horváth Erika főosztályvezető. Minthogy az ASP
(Application Service Provider, magyarul: alkalmazás-szolgáltató központ) bevezetése üte-
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mezetten halad, a bevezetés és az alkalmazás
gyakorlati kérdéseit vetették fel a részt vevő
önkormányzati vezetők. A figyelemfelkeltő
tájékoztató is kiemelte a képzés, az információátadás és a bevezetést támogató segítségnyújtás fontosságát. Az eddig eltérő rendszereket alkalmazó önkormányzati felhasználók
félelme az átállástól jogos, mert nagyon sokféle adottsággal, technikával és tudással rendelkeznek az önkormányzatok, így a mindennapi jelentős munkateher mellett megtanulni
az újat nem egyszerű feladat.
A témakör zárásaként az OPTEN Informatikai Kft. tájékoztatója hangzott el az önkormányzati lehetőségekről.

Aktuális
Európai uniós fejlesztési,
biztosítási és vagyoni ügyek
A fórum másik nagy – és többnyire érdeklődést kiváltó – témaköre a 2014-20 közötti
európai fejlesztési időszak önkormányzatokat
érintő lehetőségeinek bemutatása az országos
operatív programok és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kereteiben.
Az átfogó helyzetképről általában a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárságának munkatársai adtak
részletes tájékoztatást. Csongrád és Zala megyében Vitályos Eszter államtitkár mondta el
a legfontosabb tudnivalókat, annak érdekében, hogy az önkormányzatok a lehető legjobban kihasználhassák a jelenleg folyó pályázati időszak támogatásait.
Az adott megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot rendszerint a megyei önkormányzati hivatalok vezető munkatársai ismertették. Csongrád (Kakas Béla),
Hajdú-Bihar (Pajna Zoltán) és Jász-Nagykun-Szolnok (Kovács Sándor) megyékben a
közgyűlés elnöke adott tájékoztatást a jelenlegi helyzetről, míg a Bács-Kiskun megyei találkozón a közgyűlés alelnöke (Rausch Sándor). Annak ellenére, hogy a pályázati rendszer
egységes szabályok között zajlik, meglehetősen eltérő volt az egyes megyékben tapasztalt
helyzet a megyei és a települési önkormányzatok közötti párbeszéd és együttműködés
terén. A leghevesebb vita Vésztőn, a Békés
megyei fórumon alakult ki. A jelenlévő, zömében városi polgármesterek, azt vetették
a megyei önkormányzati hivatal képviselőjének a szemére, hogy a most nyilvánossá vált
pontrendszer következtében a megye kilenc
járásából csupán kettő – a Mezőkovácsházai és a Sarkadi – tud érvényesen pályázni,
amelynek következtében a többi járásban
lévő települések elesnek a TOP-forrásoktól.

A polgármesterek jelezték, hogy tiltakozásukat eljuttatják a megyei önkormányzat vezetésének. (A Békés megyei polgármesterek
petíciója a 13. oldalon olvasható.) A megyei
fejlesztési források felhasználása kapcsán elsődlegesen a kisebb települések polgármesterei vetették fel, hogy úgy látják, nagyon csekély mértékű forrás kerülhet hozzájuk, ha
egyáltalán lesz lehetőségük pályázni. A forráselosztásnál túlzott mértékben kerültek
előnybe a nagyvárosok, és kisebb arányban
a járásszékhely városok.
A sikeres pályázatok megvalósítása szükségessé teszi a megfelelő vagyonbiztosítást,
amelyhez nyújtható biztosítási kedvezményekről is tájékoztatta a fórum résztvevőit a
GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft.
képviselője, valamint rövid tájékoztatást adtak a biztonságos vagyonkezelésről a Generali Alapkezelő Zrt. munkatársai.

Aktuális ügyek
A fórumok befejező részében aktuális önkormányzati üg yeket tárg yaltak meg.
A vitaindítót a TÖOSZ vezető tisztségviselői tartották. Az előadások minden esetben
szóltak a polgármesteri javadalmazás helyzetéről, az úgynevezett „puha pénzek” felszámolásának igényéről, a gyermekétkeztetés
problémaköréről és a települési adó bevezetési lehetőségeiről. Minden megyében kisebb-nagyobb mértékben, de hangot adtak
a résztvevők annak, hogy megoldásra vár a
polgármesteri javadalmazás, a bér kérdése,
a költségtérítés ügye és a társadalmi megbízatású polgármesterek hátrányos helyzete.
A hozzászólók egyöntetűen támogatták, hogy
szülessen többpárti megállapodás a parlamentben a kérdés hosszú távú megnyugtató
rendezése érdekében. (Lásd a frakcióegyeztetésről szóló írást a 6. oldalon.)
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A kiemelt témákon túl a hozzászólók felvetették többek között a közfoglalkoztatási
programok anomáliáit, az ezzel kapcsolatos
túlzott adminisztrációs terheket, a tűzifaprogram igazságtalanságait, az önkormányzatok
termőföldhöz juttatásának igényét, az iskolaüzemeltetéssel összefüggő bizonytalanságokat, az építési szabályozás fellazításának
veszélyeit, a kistelepülések „funkciótlanításának” folyamatát stb. A felvetésekkel és javaslatokkal a TÖOSZ elnöksége, illetve a küldöttgyűlés részletesen fog foglalkozni.
A szakmai előadások sorában a MANORKA-projekt partnere, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és a Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) főtitkára,
Boros Péterné jelentős figyelmet kiváltó tájékoztatást tartott a szervezet érdekvédelmi,
szolgáltatási és közösségépítési munkájáról,
valamint az önkormányzati hivatalok dolgozóinak életpályájáért vívott küzdelméről.
Valamennyi helyszínen lehetőség nyílt
a Royal-Kert Kft. által forgalmazott traktor megtekintésére, valamint a gazdasági
társaság által kínált termékek ismertetésére, amelyhez kapcsolódóan a vásárlást segítő pénzügyi konstrukcióról is hallhattak
a résztvevők.
Az önkormányzati vezetőkön kívül a rendezvényre meghívást kaptak: a megye országgyűlési képviselői, a megyei közgyűlések elnökei, a járási hivatalvezetők és az MKKSZ
megyei titkárai is. Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzati vezetők részvétele az
egyes megyékben eltérő mértékű volt, viszont
érzékelhetően megszaporodtak a jobbító szándékú, ám kritikus felszólalások.
A megyei fórumsorozatot követően
a TÖOSZ 2016. április 21-én, Veszprémben
tartja küldöttgyűlését, amelyen összegezzük
a felvetéseket és a javaslatokat.
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Nem pénzkérdés
Szerző: Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár

A TÖOSZ elnöksége és küldöttgyűlése is többször foglalkozott a polgármesterek bérezésével. Ennek eredményeként Schmidt Jenő elnök február 4-re
egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók képviselőit.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) díjazásról és költségtérítésről szóló 71.§ rendelkezései eredetileg 2013. január 1-jével léptek
volna hatályba, vagyis már a ciklus közben
a többségnek csökkent – illetve keveseknek
nőtt – volna a bére.
2012-ben sikerült szövetségünknek elérnie, hogy az új bérrendszer nem lépett hatályba 2013. január 1-jén, aminek következtében
a ciklus közben nem csökkent a polgármesterek jelentős részének a bére. Igaz, hogy a főpolgármester kivételével, nem is nőtt a bére
a nagyvárosi és kerületi polgármestereknek.
A TÖOSZ küldöttgyűlése által 2014-ben
elfogadott javaslatunkat megküldtük a kormányzatnak, az országgyűlési frakcióknak,
a társszövetségeknek és a sajtónak egyaránt.
A javaslatunk az Mötv. logikáját követte, de
lényegesen differenciáltabb szabályozást tartalmazott, és arra törekedett, hogy senki ne
járjon rosszabbul, vagyis legalább a 2014-es
állapotnak megfelelő juttatásban részesüljenek a polgármesterek. Sajnos az önkormányzati választások előtt nem történt meg a
szabályozás módosítása, így az új szabályozás végül 2014. évi általános önkormányzati
választások napján lépett hatályba.
A választásokat követően szembesültek az
érintettek azzal, hogy akik megnyerték a választást, és továbbra is településvezetők maradhattak, kevesebb juttatást kapnak a törvényi
szabályozásnak köszönhetően. Ma már mindenki tudja, hogy milyen megalázóan alacsony
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díjazásban részesülnek a legkisebb lakosságszámú települések társadalmi megbízatású polgármesterei. Ezeknek a polgármestereknek a
juttatása kisebb, mint amennyi a közfoglalkoztatottaké, miközben egyik kiemelt feladatuk a közfoglalkoztatás szervezése.
Az új bérezésnek köszönhetően a polgármester bére nagyon sok településen kevesebb,
mint az óvodavezetőé vagy az óvópedagógusé. A bércsökkenéssel egyidejűleg a polgármesterek költségtérítése is drasztikusan
csökkent, aminek következtében sok esetben
nincsenek meg a közfeladatuk zavartalan ellátásának a feltételei sem.
A TÖOSZ folyamatosan szorgalmazta, hogy
a feladatalapú finanszírozás logikájának megfelelően a polgármesteri bér fedezete is legyen
része a finanszírozásnak, vagyis jelenjen meg
költségvetési tételként. A kialakult helyzet
igazságtalan, méltánytalan és aránytalan.
Miután 2015 decemberében a kétharmados
támogatottság hiányában elbukott a kormánypárti képviselők – alapvetően a kistelepülési
polgármesterek bérének saját forrásból történő
növelését lehetővé tevő – javaslata, valamennyi
parlamenti frakció magyarázni kezdte a bizonyítványát. Leveleket kaptak a polgármesterek,
hogy kik felelősök azért, hogy nem született
megoldás. A levelekből kitűnt, hogy a frakciók érdekeltek a kérdés rendezésében.
A TÖOSZ elnöksége kezdeményezésére
Schmidt Jenő elnök egyeztetésre hívta a frakciók képviselőit.
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A 2016. február 4-i zártkörű egyeztetésen
valamennyi frakció képviseltette magát.
Bevezetőjében a TÖOSZ elnöke leszögezte,
hogy ebben a kérdésben nem lehet egyetlen
egy párt sem sikeres és nyertes csak a többiekkel együtt. Ezért fontos, hogy ne a politikai
siker vezérelje a szereplőket, hanem a megoldás igénye, amelynek révén az első számú
településvezetők megbecsülése megnyugtató módon rendeződik.
A tárgyaláson nyilvánvalóvá vált: egyetértés van az ellenzék részéről abban, hogy a
polgármesteri javadalmazás fedezetének meg
kell jelennie a feladatalapú finanszírozásban.
Nem béremelésről van szó, hanem a javadalmazás visszaállításáról, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
A kormánypárti frakciók képviselői kifejtették, hogy a tavaly beterjesztett javaslattól nem tudnak eltérni, a kétharmad biztosítása érdekében még legalább két képviselő
támogatását kívánják megnyerni. Schmidt
Jenő elnök és Kerekes Miklós társelnök kérték
a kormánypárti képviselőket, hogy a megbeszélésen elhangzottak alapján vizsgálják felül
álláspontjukat, és törekedjenek az ésszerű és
megvalósítható megállapodásra. A TÖOSZ
vezetői kompromisszumos javaslatként felvetették, hogy az is előrelépést jelentene, ha
a háromezer lakosnál kisebb lakosságszámú
települések esetében biztosítaná a bér forrását a költségvetés, míg a fölött az önkormányzat gazdálkodná ki. Ebből adódóan mintegy
2 milliárd forinttal a kérdés nagy része rendezhető lenne.
Az ügy megnyugtató megoldásának kulcsa
a kormányzat és a kormánypárti frakciók kezében van, és alapvetően nem pénzkérdésről,
hanem megoldási szándékról van szó. Kérdés,
hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel.
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Ülésezett az Elnökök Tanácsa
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

Az országos önkormányzati érdekszövetségek által 2015. november 17-én
aláírt megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2016. január 25-én az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) önkormányzati oldalának ülésén megkezdték a közös munkát, amelynek célja, hogy a szövetségek
kialakítsák a kormányzattal és a törvényhozással kapcsolatos egyeztetések és
tárgyalások alapjait.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke és az ÖNET
önkormányzati társelnöke vezetésével az önkormányzati érdekszövetségek résztvevő képviselői elsődlegesen áttekintették a 2016. évi
munkaprogramot, amelyet a módosításokkal
és kiegészítésekkel az Elnökök Tanácsa egyhangúlag elfogadott. A megbeszélésen képviseltette magát a TÖOSZ mellett, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ),
a Községek, Kistelepülések és Kistérségek
Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ),
a Magyar Faluszövetség (MFSZ) és a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ). A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) megküldte jegyzékét a különféle egyeztető fórumokban betöltött képviselői helyekről.
Az önkormányzati szövetségek a munkaprogramban negyedéves vezetői egyeztetéseket határoztak meg, amelyeken a szövetségek
elnökei, illetve választott vezetői megvitatják
az aktuális témákat és meghatározzák az elkövetkező időszak feladatait. Az Elnökök Tanácsa kezdeményezte, hogy az önkormányzati oldal megbeszéléseit követően kerüljön
sor az ÖNET ülésekre.
Egyetértés született arról is, hogy a szövetségek képviselői levélben kezdeményezik Orbán Viktor miniszterelnöknél, hogy
évente egy alkalommal tárgyalást folytassanak az önkormányzatokat érintő kérdések-

ről. Megállapodtak továbbá a szövetségek abban is, hogy szintén évente egy alkalommal
minden esetben a belügyminiszterrel, valamint az egyes ágazati miniszterekkel is tárgyalni kívánnak, valamint háromhavonta
tervezik áttekinteni az aktuális önkormányzati ügyeket Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkárral.

Az ÖNET önkormányzati oldalának
2016. évi munkaprogramja

Az Elnökök Tanácsa negyedéves vezetői
egyeztetése – Az önkormányzati szövetségek elnökei, illetve választott vezetői megvitatják az egyes aktuális témákat és meghatározzák az elkövetkezendő időszak feladatait.
A vezetői egyeztetéseken jelölik ki az egyes
témák felelőseit.
1. negyedév, március 29. – Javasolt témák:
A negyedév önkormányzatokat érintő
történéseinek áttekintése; a szociális rendszer önkormányzatokat érintő része, benne a gyermekétkeztetés ügye és mindezek
finanszírozása; az önkormányzati szövetségek részvétele a különféle egyeztető fórumokon; az önkormányzati szövetségek
munkamegosztása; az önkormányzati jó
gyakorlatok gyűjtése; az asp-rendszer áttekintése; a 2016. évi Helyi Önkormányzatok Napja előkészítése.
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2. negyedév június – Javasolt témák:
A negyedév önkormányzatokat érintő történéseinek áttekintése; a 2017. évi költségvetés önkormányzati vonatkozásai; a
központi és helyi adók rendszere és az adóerőképesség beszámítás problémái; az önkormányzatok nemzetközi együttműködésének
áttekintése; az önkormányzati köztisztviselői életpálya kérdés megvizsgálása.
3. negyedév, szeptember – Javasolt témák:
A negyedév önkormányzatokat érintő történéseinek áttekintése; a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati teendők;
az önkormányzati szövetségek kommunikációs tevékenységének áttekintése.
4. negyedév, december – Javasolt témák:
A negyedév önkormányzatokat érintő történéseinek áttekintése; az önkormányzati közüzemi közszolgáltatások helyzete;
az ÖNET 2017. évi társelnökének megválasztása.
Havi szakmai egyeztetések
Ebben az egyes szövetségek munkaszervezeteinek vezetői, illetve munkatársai vesznek
részt, akik a szakmai hátteret biztosítják, és
előkészítik a vezetői egyeztetéseket, valamint
kezdeményezik az egyes témák tárgyalását,
elemzéseket készítenek.
Éves átfogó, nyilvános értékelés
Az önkormányzati szövetségek elnökei, illetve választott vezetői, valamint a munkaszervezetek vezetői értékelik az éves együttműködés eredményeit, illetve meghatározzák a
következő év főbb témáit.
Egymás rendezvényeire meghívás
A bizalom erősítése és az együttműködés elmélyítése érdekében az országos önkormányzati érdekszövetségek kölcsönösen meghívják
egymást az éves közgyűléseikre, küldöttgyűléseikre, illetve az adott szövetség által szervezett országos rendezvényeire.
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Ki kell állnunk magunkért és egymásért
Beszélgetés Hajdu Lászlóval, Budapest XV. kerületének polgármesterével
Szerző: Hudák Tamás

Húsz évvel ezelőtt választották meg először polgármesternek, s egy ciklus kivételével azóta irányítja a főváros
XV. kerületét (Rákospalota, Pestújhely és Újpalota). Sikeres polgármester, munkájának eredményei elvitathatatlanok. Mégis elégedetlen, elsősorban a hatékony önkormányzatisághoz szükséges függetlenséget félti, s azt a
központosítási folyamatot bírálja, amely 2010 óta véleménye szerint „az egykori tanácsrendszernél is rosszabb
állapotokat generál”.

– Sajátos és viszonylag ritkán előforduló
az ön helyzete. 1996-ban időközi választáson lett a XV. kerület polgármestere. Tisztségét folyamatosan betöltötte tizennégy éven
át. 1994 és 2010 között parlamenti képviselő
is volt a kerület polgárainak szavazatai alapján. 2010-ben az MSZP nem jelölte sem parlamenti, sem polgármesteri tisztségbe, így ekkor
nyugdíjba vonult. 2014-ben viszont ismét elindult a polgármesteri választáson, és négy jelölt
közül sikerült megszereznie a legtöbb szavazatot. Mi motiválta, hogy 63 évesen ismét vállalja a kerület vezetését?
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– A rendszerváltás óta eltelt negyedszázad rengeteg tapasztalattal szolgált számomra, magam is sokat megéltem, és legalább
annyit tanultam a mindennapi politikában.
A kerület lakosaként mindig is fontos volt
számomra, hogy mi történik a közvetlen és
tágabb környezetemben, hogyan épül, szépül és fejlődik az otthonom. Nem tudok, és
nem is kívánok másként mint lokálpatriótaként tekinteni a kerületünkre.
Az 1990 óta megszerzett tíz mandátumom
(önkormányzati képviselői, négy egyéni parlamenti képviselői, és az immár ötödik polgármesteri mandátum) komoly visszaigazolását
jelenti az elmúlt két és fél évtizedben végzett
munkámnak. Noha felelősséggel mérlegelve úgy éreztem, kellő erőm, ambícióm van
a megméretéshez, a volt pártom 2010-ben
sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választásokon nem számított rám. Függetlenként indultam hát, de mivel az MSZP
saját jelöltet is indított, végül a Fidesz nyerte meg a választást.
A családommal együtt csináltuk végig a
polgármesterséget és az országgyűlési képviselőséget 16 éven át, a feleségem, a három
gyermekem, a négy unokám és én úgy gondoltuk, megérett az idő a nyugdíjra, végre több
időnk lesz egymásra. Mégsem sikerült elsza-
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kadni a politikától, a kerületiek 2010 után is
napi szinten megkerestek a problémáikkal,
észrevételeikkel, szinte alig éreztem, hogy
már nem én vagyok a polgármester. A kerületben élők közül sokan biztosítottak a támogatásukról, így 2014-ben végül független
jelöltként, a DK, a RÁTE és más civil szervezetek támogatásával indultam a választáson, és a polgárok bizalmának köszönhetően
az ötödik polgármesteri ciklusomat kezdhettem el a kerületben.
– Mi az, aminek a folytatását fontosnak tartotta, és miben változtatott a korábbi ciklusokban végzett tevékenységéhez képest?
– Az én meggyőződésem és baloldaliságom
jottányit sem változott az elmúlt huszonöt
évben. A politika lényegét és igazi értelmét
számomra a közösség szolgálata jelenti. Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgáraival
együtt nagy utat jártunk be, messzire jutottunk a kezdetekhez képest.
A rendszerváltáskor burkolat nélküli volt
a XV. kerület útjainak 73 százaléka, ennél is
rosszabb volt a csatornázatlansági mutató. Tíz
év alatt száz százalékban szilárd útburkolattal láttuk el a kerület útjait, ami majd 160 kilométernyi utat és csatornarendszert jelent.
Ez egyrészt hatalmas értéknövekedést jelen-
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tett az infrastruktúrában, másrészt hihetetlenül megnőtt a kerületünkben található telkek, házak piaci értéke is.
A XV. kerület pénzügyi helyzete mindig is
stabil volt, soha nem volt eladósodva az elmúlt
25 év alatt. Folyamatosan érkeztek hozzánk
a befektetők, így nálunk is sorra létesültek a
benzinkutak, megjelentek az autószalonok és a
bevásárlóközpontok. Ez a folyamat sajnálatos
módon 2010 után megállt. Ezen a téren számos tennivalónk van ebben a ciklusban.
A Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán élők életminőségének, életkörülményeinek további javítása a legfőbb cél. A kerület
érdeke mindenek felett áll: biztosítanunk kell
a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen és
alapvető szolgáltatásokat, szavatolnunk kell
a kerületben működő intézmények zavartalan és kiegyensúlyozott működését.

Névjegy

– Mit tekint a legfőbb sikerének az új polgármesteri ciklusban? Miért tartja fontosnak
az országban elsőként bevezetett 3D-s kommunikációt az önkormányzati munkában?
– A Fidesz, a DK, a RÁTE és a Liberálisok
kerületi képviselőivel létrejött politikai meg-

állapodás eredményeként az elmúlt egy évben a képviselő-testület működőképesnek
bizonyult: a kerületben élők érdekét szem
előtt tartva felelősségteljes munkát végeztünk. A Polgármesteri Hivatal eredményes
évet zárt, sok munkánk volt, sok feladatot
vállaltunk, de sikerült maradéktalanul elvégezni őket. A Polgármesteri Hivatal átszervezésével elsődleges célunk volt, hogy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a
XV. kerületi embereknek, és ha lehet, a gyorsaságon is javítsunk. December 1-jén elindult az önkormányzat új honlapja, valamint
Facebook-oldalunk, bízunk benne, hogy a
korábbinál részletesebb tájékoztatást, naprakészebb információt és szélesebb körű, interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk az itt
élőknek és dolgozóknak.
Tíz évre szóló gazdasági programunk garanciát jelent a hosszú távú elképzelések megvalósítására. A közbiztonsági koncepciónknak
köszönhetően az elkövetkező években érezhetően javulhat kerületünkben a közbiztonság.
Döntést hoztunk a térfigyelő kamerarendszer
és a közterület-felügyelet működtetéséről 24
órás ügyeleti rendszerben.

Hajdu László 1947. augusztus 23-án született Vésztőn. 1994-ben nemzetközi marketing szakon végzett a Külkereskedelmi Főiskolán, 1996-ban diplomázott mint szaküzemgazdász-külkereskedelmi üzletkötő, majd elvégezte az EBS kétnyelvű oktatási
intézményében szerezte. Több társadalmi és civil szervezet tagja, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület alelnöke, a Rászorulókat Támogató Egyesület (RÁTE) alapítója.
1970-től az MSZMP tagja, 1989. október 20-án a rákospalotai szervezet alakulásakor
lett az MSZP tagja, 1995. októberig a XV. kerületi szervezet elnöke. 1992–1994-ben
az országos választmány tagja. 1994-től 2010-ig országgyűlési képviselő. Az 1990. évi
önkormányzati választásokon bekerült a XV. kerületi képviselő-testületbe. 1996-ban
időközi önkormányzati választásokon lett a kerület polgármestere, majd még háromszor újraválasztották. Egy ciklus kihagyás után a 2014-es önkormányzati választásokon ismét polgármesterré választották Budapest XV. kerületében. Polgármesterként
jelenleg tagja a Fővárosi Közgyűlésnek is. Nős, három felnőtt gyermekük van.
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A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletünk elfogadása lehetővé teszi,
hogy a képviselő-testület és annak megbízásából a Palota Holding Zrt. hatékonyabban
gazdálkodjon a közösség vagyonával. Jelenleg
a lakáskoncepció előkészítése zajlik: a célunk,
hogy a kerület lakásállományából minél több
rászoruló család kaphasson szociális alapú
bérlakást, de a magasabb jövedelmű emberek számára is rendelkezésre álljon a lakásbérlés, lakáshoz jutás lehetősége.
Számos beruházást vittünk sikerre az elmúlt esztendőben. Szeptemberben átadtuk
a közel 1,6 milliárd forintból, európai uniós
támogatással megvalósuló, megújult Spirál
Házat, amely a kerület szociális központjaként ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat kínál. Jelentős vagyongyarapodást
értünk el: az Észak-Pesti Kórház épületegyüttese után a volt szovjet katonai kórház ingatlanának megszerzésével sikerült lezárnunk
egy majd évtizede húzódó ügyet. A kerület
bölcsődéi és óvodái komoly fejlesztéseken
mentek keresztül, az önkormányzat rég fordított olyan nagy összeget felújításra és karbantartása, mint 2015-ben. Játszótereket és
járdákat újítottunk fel, és több mint ezer fát
ültettünk, ezáltal is szépítve a kerületet. Budapesten – egyedülálló módon – továbbra is
önálló intézményként, eddigi profiljukat megőrizve működhetnek kulturális intézményeink és sportlétesítményeink.
Minthogy nem tartozunk a gazdagabb kerületek közé, különösen megfontolt, kiszámítható és biztos alapokon álló költségvetésre van
szükségünk. Terveink szerint hamarosan elfogadjuk a 2019-ig szóló négyéves költségvetési
koncepciónkat. Mindez azért is fontos lépés,
mert a kerületet súlyosan érintette a szociális ellátások rendszerének kormányzati átszabása. A XV. kerületi önkormányzat egyetlen
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rászorulót sem hagyott magára: az új szociális
rendeletünk értelmében – saját forrásból kipótolva az elvonások miatt hiányzó összeget
– ezután is valamennyi ellátási formánál biztosítani tudjuk a korábbi támogatások összegét és színvonalát. Azért is lényeges ez a döntésünk, mert sajnálatos módon érzékelhetően
nőtt a szegénység, aggasztó a munkanélküliség. Készülőben van két évre szóló szociális
koncepciónk: az önkormányzat minden kerületben élő gyermeknek ingyenes étkezést
biztosít a tanítási szünetek idejére is.
Büszkék vagyunk rá, hogy a XV. kerületi önkormányzat az első olyan közigazgatási szerv
Magyarországon, amely kommunikációjában
virtuális valóságot (Lara) alkalmazott, amiért az innovatív önkormányzat díját vehettük
át nemrégiben. A szoftvert kifejlesztő 3WayLogic cég új, korszerű és innovatív technikája segítségével nyomtatott anyagokon jeleníthetők meg különféle grafikák, 3D-s képek és
videók, melyek mobileszköz segítségével tekinthetőek meg. Ezáltal a megszokottnál izgalmasabb, újszerűbb élményt nyújtva tudjuk
eljuttatni az üzeneteinket a kerület polgáraihoz. A régi, hagyományos kommunikációs
formák mellett így a fiatalabb generáció tagjait
is könnyebben megszólíthatjuk, hiszen ők ma
már az okostelefonok és tabletek mindennapos használóiként a modern, 21. századi kommunikációs technika nyelvét beszélik.
– Budapest XV. kerület önkormányzatát
ott találjuk a TÖOSZ-tagok sorában. Miért
tartotta fontosnak, hogy kerülete tagja legyen az ország legtöbb települését tömörítő
szövetségnek?
– A 2010-es kormányváltást követően az
önkormányzati alrendszer jelentős strukturális átalakításon ment keresztül. Olyan
kormánypárti értékváltás történt a magyar
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önkormányzatiságban, ami egyértelműen a
volt, egykori tanácsrendszernél is rosszabb
állapotokat generált. Most ismét ott tartunk,
hogy gyakorlatilag minden területen a központi irányítás diktál.
Egyre kilátástalanabb helyzetben van az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás rendszere. A túlzott központosítás és felügyelet káoszhoz vezetett szinte minden területen. Az
önkormányzat hatósági, valamint köznevelési funkciói jelentős mértékben csökkentek, de
erőteljesen megváltozott az önkormányzati bevételek nagysága és szerkezete is. A 2015 márciusától alapjaiban átszabott szociális ellátási
rendszer pedig még nagyobb felelősséget rakott
az önkormányzati döntéshozók vállára.
A Fővárosi Közgyűlésben is egyre több a
feszültség és a bizonytalanság: nem az a baj,
hogy a pártok képviselői politikai versenyt
folytatnak egymással, hanem hogy mindez
egyre nyilvánvalóbb módon veszélyezteti a
budapestiek mindennapjainak biztonságát.
A kerületi polgármesterséggel együtt fővárosi képviselőként nem vagyok Budapest ellensége, én a fővárosban élők érdekeit kívánom
szolgálni. Felelőtlenség és politikai hazárdjáték egymás ellen politizálni, amikor minden
arra késztet minket, hogy egy közös városban, Budapest egészében is gondolkodjunk.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a hazai önkormányzatokat tömörítő
legnagyobb érdekvédelmi szervezetként fontos, sokrétű tapasztalatokkal és ismeretekkel
rendelkező partner számunkra.
– Milyen emlékei vannak a TÖOSZ tevékenységéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról, illetve mit vár az együttműködéstől?
– Több mint 25 évvel ezelőtt, a demokratikus átalakulás fontos állomásaként született meg az önkormányzatiság Magyarorszá-
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gon. Ahogyan az évek során szisztematikus
építkezéssel megalapoztuk és kiteljesítettük
az önkormányzatiságot, úgy az utóbbi évek
kormányzati politikája rohamtempóban vis�szabontotta azt, s a helyi politika érdekképviseletének gyengítésére, eljelentéktelenítésére összpontosította energiáit.
Az önkormányzatiság első éveiben – politikusok és a kerület lakói – együtt tanultuk
a demokráciát a mindennapokban. A vita,
a politikai vetélkedés demokratikus keretek között természetes, ugyanakkor nélkülözhetetlen az egymás tiszteletben tartása
a kompromisszumok, a megoldás megtalálásához. Versenytársakként is tiszteletben
kell tartanunk a választók akaratát: polgármesterként és a képviselő-testület tagjaiként
egyaránt kölcsönösen kötelez bennünket a
választók akarata.
Az államigazgatás rendszerszintű átalakításának következményeként az elmúlt években csökkent az önkormányzatok jelentősége, miközben az újraszabott szisztéma nem
lett sem olcsóbb, sem hatékonyabb. A szociális támogatások rendszerének átalakítása,
a települési adók és a fővárossal történő forrásmegosztás arányainak megváltoztatása az
önkormányzatok rovására a korábbinál is nehezebb helyzetet teremtett.
Az állam látványosan kivonult bizonyos
területekről, az önkormányzatok pedig nem
tudják, honnan pótolják a kieső forrást. A mi
kerületünkben is pontosan látszik, a lakosság
nem terhelhető tovább. Minden korábbinál
nagyobb szükség van tehát az önkormányzatok józan, felelősségteljes együttműködésére. Ki kell állnunk magunkért és egymásért,
helyi szinten és országosan egyaránt. Felelősséggel tartozunk az általunk vezetett településekért, kerületekért, nem hagyhatjuk
cserben az itt élő embereket.

Aktuális

Kendőzetlenül...

Egy kistelepülés vezetőjének véleménye a polgármesteri bérezésről
Január közepén érkezett szerkesztőségünkbe az alább közölt levél Jánosiné Gyermán Erzsébettől, Gátér község
polgármesterétől. A polgármesteri bérezésről véleményét és tapasztalatait közreadó településvezető „civilben”
magyar–orosz szakos tanár, szakvizsgás drámapedagógus, férjezett és három felnőtt leánygyermek édesanyja.
Még karácsony előtt kaptam sorban az üzeneteket a különböző pártoktól, hogy miért
nem fogadta el a kormány a Fidesz javaslatát
a polgármesteri fizetésekről. Természetesen
mindenki a maga igazát helyezte előtérbe.
Első gondolatom az volt, hogy közvetlenül
Kósa Lajosnak írom meg ezeket a gondolatokat, mivel ő volt a Fidesz tájékoztató levelének aláírója. De most, amikor végre írom is,
amit gondolok, úgy vélem, talán szerencsésebb elküldenem az összes önkormányzati
érdek-képviseleti szervnek, és használják ők
legjobb belátásuk szerint.
Szóval: 980 fős település vezetőjeként a fizetésem bruttó 299 000 forint. Tudtam, hogy
az előző ciklushoz képest ez kevesebb lesz, ennek tudatában vállaltam az újabb megmérettetést. De amikor aláírtam munkáltatóként

az egyik intézményvezető átsorolását bruttó
377 000 forintra, nem esett jól.
Nézzük, mit akart a Fidesz: közmunka szervezéssel magyarázni a béremelést. Vicces.
A közmunkások száma, összetétele egyáltalán nem függ a település méretétől. A közmunkásokkal való bánni tudás sem települési
lakosságszám függő, hanem a polgármester
személyisége és a közmunkások összetétele
az ügy eldöntője. Az 1500 fő fölötti településeken már nem kell a polgármestert motiválni, hogy jobban, hatékonyabban bánjon
a közmunkásokkal? Akkor minket minek?
Rólunk nem feltételezik, hogy némi kis apró
nélkül is becsületesen kormányozzuk a közmunkásokat?
A fizetésünk emelését a település gazdasági
helyzetének függvényévé tennék. Miért? Eddig
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sem volt címkézve a polgármester bére, most
sincs, eddig is innen-onnan fizették, számfejtették a gazdaságis kollégák, többnyire a saját bevétel terhére. Némi kis apróért szítani a
hangulatot a polgármester ellen? Még ha van
is pénze egy falunak, melyik polgármester
vállalja fel a faluközösséggel szemben, hogy
a köz pénzéből fizessenek neki, többet? Úgy
is divat a polgármestert szidni, mindenért őt
hibáztatni, akkor ne adjunk még további táptalajt a falun belüli ellenségeskedésre. Főleg,
ahol a képviselő-testület sem áll egységesen
a polgármester mellett.
Más: a jelenlegi fizetési kategóriák egyértelműen a lakosságszámhoz igazítják a bérünket. No de hogy lehet ekkora eltéréssel
fizetni nagyjából azonos munkáért? 1500 fő
alatt 299 000, 1500 fő fölött 425 000? Még akkor is, ha csupán párszor 10 főnyi az eltérés?
Ezek szerint azok a polgármesterek másfélszer annyit dolgoznak, másfélszer annyit érdemelnek, mint az 1500 alatti társaik? Ezeken
a méretű településeken többnyire ugyanazok
a feladatok vannak: óvoda, konyha, közterület, temető, út stb. Ha ugyanaz a feladatkör,
hogy lehet másfélszer annyit dolgozni benne? Igazságtalan, a valóságos viszonyokhoz
egyáltalán nem igazított döntés. Azt gondolom, a törvényhozóknak fogalmuk sincs az
ilyen kis falvakban folyó életről, munkáról.
Íróasztal mögött született döntés, valóságalap nélkül.
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Más: minden ember számára 24 órából
áll a nap. Legfeljebb 24 órát lehet dolgozni
mindenkinek. A fizetési kategóriák szerint
az 1500 fő alatti polgármesterek nem dolgoznak még napi 8 órát sem, hiszen az 1500
fő felettiek másfélszer annyit dolgoznak a 24
órából. Hogy a városokról ne is beszéljek. Pedig a városi polgármesterek mögött ott sorakoznak az alpolgármesterek, osztályvezetők,
igazgatók, egyéb szakemberek. A városi polgármester le tudja osztani a feladatokat, van
kinek, van mögötte apparátus.
Mondjuk, én csak akkor tudom leosztani
a feladatot, ha valamelyik lakostól vagy szakembertől szívességet kérek, mert a hivatali
apparátusban nincsenek olyan dolgozók, és
nincsenek annyian, hogy a polgármester „segédmunkásai” is lehetnének.
Az államigazgatás által rájuk szabott feladatok, határidők súlya alatt is majd összeroppannak. A szívességet pedig, amiket a hivatali segítők hiánya miatt külsősöktől kérek,
a 299 000 forintos fizetésemből valahogy meg
kell hálálnom, mert a köszönöm nem mindig
elég. Főleg akkor nem, ha legközelebb is számítani szeretnék a segítségére.
Szóval egyedül csinálok mindent, ha a szaktudásom nem megfelelő, vagy bevállalom,
vagy keresek egy ingyen segítő szakembert,
mert a falu költségvetéséből a szaktanácsadást nem tudom megfizetni. Mit is csinálok? Aláírásommal vállalom a felelősséget
minden területen. Ezen kívül én keresem a
pályázati lehetőségeket, én írom meg és én
számolok el a pénzzel. Meglátom azokat a
hibákat, elmaradásokat, amelyeket ki kell
javítani. Azokhoz előteremtem a pénzt, tárgyalok a vállalkozóval, alkudozom, mint egy
kofa, mert a költségvetés gyalázatos.
Éjjel-nappal (szó szerint éjjel is) azon töröm a fejem, mit hogyan kellene megoldani,
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mit hogyan tudnék a falu javára fordítani.
Közösségi alkalmakat találok ki, szervezem,
részt veszek rajtuk, hozom a köszöntő pálinkát vagy süteményt a saját fizetésemből.
Tartom a kapcsolatot a civil szervezetekkel,
sokszor még az ő nevükben is én írom a pályázatot, szervezni segítek a rendezvényeiket,
jelen vagyok rajtuk.
A lakosság rendelkezésére állok minden apró-cseprő ügyben. Lelkisegély szolgálatot is
tartok néha, hivatalos papírokat segítek értelmezni, meghallgatom a családi vagy jószomszédi sérelmeket, intézem a kóbor kutyákat.
Futok, ha jön a belvíz, karácsony szentestéjén
nem az éjféli misére megyek a családommal,
hanem az összedőlt házat próbáljuk menteni a
tűzoltókkal. Hogy ezek nem tartoznak a polgármesteri hatáskörhöz? Attól függ, honnan
nézzük. Ilyen kicsi faluban minden a polgármesterre tartozik, amivel a lakosok megkeresik. Úgy érzem, néha nem polgármestere vagyok a falumnak, hanem anyja. A kormányzat
szerint ez nem munka? A fizetéseinkből ez
tükröződik. Csak az 1500 fő feletti falvak és
a városok polgármesterei érdemelnek méltó
fizetést? Bár én még a minimálbérért dolgozó kollégák mellett igazán ne panaszkodjak.
Mi állhat ennek a kormányzati döntésnek
a hátterében? Költői a kérdés, de azért két választ is szeretnék rá adni. Egyik: nincsenek tisztában ezen polgármesterek napi munkájával.
Az elmúlt 5 évben eddig az országgyűlési képviselőnkön, Lezsák Sándoron kívül egyetlen
parlamenti képviselő sem keresett meg, hogy
érdemben kíváncsi lenne az életemre itt a falunkban. A Parlamentbe eljutott információk
pedig nem lehetnek elég részletesek, nem lehetnek elég alaposak, ha ilyen döntések születnek belőlük. Másik válasz: nincs szüksége
ránk a kormánynak, és abban bíznak, hogy az
értelmesebb polgármesterek majd csak meg-
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szöknek ebből a megalázó helyzetből. Már pedig ha egy közösségnek nincs jó vezetője, az
a közösség is halálra van ítélve, csak egy kis
idő kell hozzá. Tönkre megy magától, nem
lesz szükség hozzá központi intézkedésekre.
Igazán fölösleges ez a 2000-nyi apró falu ebben az országban, nem?
Most már elmehetnék a polgármesteri munkám mellett vállalkozónak is. Nagyon jó lehetőség, de mikor? Ha naponta a 8 órámat
ledolgozom polgármesterként, mert attól kevesebbet szinte soha, akkor jutna még időm
mondjuk magántanítványokkal foglalkozni,
kiadványokat szerkeszteni, vagy elmenni napszámba paprikát kapálni? Hogyne! Éjjel. De
a polgármesternek is van családja, akik így is
nagyon sokszor háttérbe szorulnak a falu ügyei
mellett. Arról nem is beszélve, hogy a hivatalosan előírt éves szabadságomnak csak a töredékét tudtam kivenni, az elmúlt 5 év alatt
összesen voltam annyit szabadságon, mint
pedagógus koromban egy év alatt.
Mondhatják, hogy nem minden polgármester ilyen lelkiismeretes. Lehet. De vajon
a parlamenti képviselők közül mindenki egyformán jól végzi a munkáját, a mienkhez képest többszörös fizetésért?
Nos, ezek a gondolatok dübörögnek bennem azóta, mióta elolvastam Kósa Lajos Frakcióvezető Úr levelét. Biztos vagyok benne,
hogy egyetlen gondolatommal sem vagyok
egyedül, legfeljebb a kollégáim nem írják le
azokat. Én most vettem a fáradságot és a bátorságot, és nem csak leírtam, el is küldöm.
Információim szerint az érdek-képviseleti szövetségek ismét megindítják a harcot a
béreink rendezése miatt. Remélem, segítségükre lesz a levelem.
Jánosiné Gyermán Erzsébet
polgármester

Aktuális

Tiltakozás
Január 25-én huszonnyolc Békés megyei településvezető írta alá azt a tiltakozó levelet, amelyet a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése elnökének, Zalai Mihálynak
küldtek el azzal a célzattal, hogy tájékoztatást kapjanak
és intézkedést kérjenek a TOP Területspecifikus mellékleteivel kapcsolatban.

Tisztelt Elnök Úr!
Alulírott települési vezetők az alábbiakban leírt problémákkal keressük
meg Tisztelt Elnök Urat.
Örömmel olvastuk, hogy megjelentek és folyamatosan jelennek meg
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásai, melyekre régóta készülnek az önkormányzatok.
Békés megyében az elmúlt két és fél évben hosszas előkészületek,
megbeszélések folytak a pályázati célok és a kapcsolódó fejlesztési tervek elkészítése érdekében.
Csalódva tapasztaltuk azonban, hogy a megjelent pályázati felhívások Békés megyei „Területspecifikus mellékletei” olyan szabályzókat
és értékelési szempontrendszereket tartalmaznak, melyek rendkívül
diszkriminatívak és gyakorlatilag két járásra korlátozhatják a nyertes
pályázók listáját: a mezőkovácsházi és sarkadi járásra.
Nem vitatjuk, hogy a két említett járás van a leghátrányosabb helyzetben, így több fejlesztési forráshoz kell, hogy jusson. Azt azonban
erősen túlzónak tartjuk, és nem tudjuk elfogadni, hogy a megye többi
járásának települései – a jelenlegi pontozási-értékelési rendszer miatt – óriási hátrányba kerülnek, így gyakorlatilag esélyünk sincs arra,
hogy a régen várt és kidolgozott fejlesztési elképzeléseink megvalósulhassanak.
Megvizsgáltuk a többi megyei „Területspecifikus mellékletet”. Ilyen
szintű kivételezés más megyei felhívásokban sehol nem tapasztalható, így példátlan a Békés megyei eset!
2015. január 14-én Békéscsabán, a témával kapcsolatosan megtartott
tájékoztatón Képes György Területfejlesztési- és Területrendezési Osztályvezető elmondta, hogy a felhívások, így annak „Területspecifikus
mellékletei” megyei szinten egyeztetve lettek a polgármesterekkel, a
megyei fejlesztési biztossal és az Irányító Hatósággal. Az osztályvezető

úr kijelentése nem fedi a valóságot, mivel csak egyes polgármesterekkel
és a megyei fejlesztési biztossal is csupán az országos pályázati felhívás
lett csak egyeztetve, de a fent nevezett melléklet nem.
Ugyanakkor Elnök Úr is folyamatosan arra hivatkozik, hogy a települési polgármesterekkel rendszeresen történtek az egyeztetések. Sajnos azonban egyetlen egyeztetésen és semmilyen formában sem tájékoztatott bennünket a Tisztelt Elnök Úr arról, hogy időközben 2015.
november 20-án, a Területfejlesztési Bizottság rendkívüli nyílt ülésén
elfogadásra került egy olyan pontozási rendszer, amely alapján értékelésre, majd elbírálásra fognak kerülni a Békés megyei települések által
benyújtott TOP-os pályázatok.
Megdöbbentő számunkra, hogy előzetes megkérdezésünk, véleményünk nélkül döntött a bizottság településeink pályázatainak sorsáról!
Nem tudjuk azt elfogadni – pártállástól függetlenül(!) –, hogy egy 5 fős
grémium döntse el településeink jövőjét!
A fentiek tükrében felkérjük és felszólítjuk Tisztelt Elnök Urat, hogy a
kialakult helyzet rendezése érdekében tegye meg a szükséges lépéseket, ennek keretében vonassa vissza a már megjelent és ezután megjelenő TOP pályázati felhívások „Területspecifikus mellékleteit”!
Soron kívül kezdjen új egyeztetéseket a polgármesterek, országgyűlési képviselők, a megyei fejlesztési biztos és az Irányító Hatóság képviselőjének bevonásával!
Tájékoztatjuk Elnök Urat, hogy a tisztességes és a megye egészének
érdekét figyelembe vevő, a leghátrányosabb helyzetű járások (mezőkovácsházi és sarkadi) felzárkóztatását is támogató „Területspecifikus
mellékletek” elkészítéséhez az alternatív javaslatainkat elkészítettük,
amit igény szerint rendelkezésére bocsátunk.
Tisztelt Elnök Úr!
Tájékoztasson minket arról, hogy tudott-e erről a kivételezett és tisztességtelen versenyt eredményező pontozási-értékelési rendszer kialakításáról? Ha igen, úgy véljük, nem tudja ellátni az egész megye tisztességes érdekképviseletét, s cselekedete ellentétes elnöki esküjéhez!
Nyilatkozzon arról is, hogy a Területfejlesztési Bizottság tagjai – akik
a pontozási-értékelési rendszert elfogadták – képviselői esküjükhöz
méltóan, Békés megye érdekében döntöttek-e!
Az ügy tisztázása érdekében várjuk megtisztelő válaszát, melyet valamennyi, e levelet aláíró települési vezetőnek küldjön meg!
Békés megye, 2016. január 25.
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Elnökségi ülések
Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára

A TÖOSZ elnöksége idei első rendes havi ülését 2016. január 12-én tartotta a
szövetség új, Damjanich utcai székhelyén (1071 Budapest, Damjanich u. 44.),
az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban. Az ülés fő témái:
a „puha pénzek” osztogatása elleni, és a polgármesteri illetmények rendezése
melletti föllépés. A február 16-i ülésen a köznevelési rendszer átalakítása volt
a fő téma, valamint a Hatékony helyi közigazgatás című ismeretlen szerző által írt stratégiai elemzés megvitatása.
Szűnjön meg végleg
a „puha pénzek” osztogatása
A TÖOSZ elnöksége megvitatta az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.)
kormányhatározatot, és egyhangú szavazással kifejezésre juttatta, hogy továbbra sem ért
egyet azzal, hogy a kormányzat az általános
és jogilag szabályozott támogatásokon kívül
nyújt juttatásokat egyes önkormányzatoknak.
A TÖOSZ-elnökség megerősítette a küldöttgyűlése 6/2015. (IV. 9.) KGY határozatában
megfogalmazott elvárást, hogy a „puha pénzek” osztogatásának rendszere szűnjön meg.
Az év végi pályázat nélküli kormányzati
pénzosztás egyben kritikáját jelenti a feladatalapú finanszírozásnak, rontja a szabályszerű
és takarékos gazdálkodásba vetett hitet, növeli a térségi egyenlőtlenségeket és növeli a
kistelepülések hátrányos helyzetét. A támogatási jogcímek ugyanakkor jól jelzik, hogy
jelentős az igény és a szükség a hazai fejlesztési támogatásokra, elsődlegesen a kisebb lakosságszámú és saját forrással nem rendelkező önkormányzatok számára.
A kijárási rendszer következtében nyújtott egyedi támogatások növelik a települési
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közszolgáltatások közötti igazságtalanságot,
települések sokaságán élők kerülnek hátrányos helyzetbe.
A kapkodó kormányzati forrásosztás következtében sok települési önkormányzat kapott
tévedésből nem várt támogatást, amelynek
visszafizetése jelentős többletköltséggel jár,
ezért a TÖOSZ elnöksége sürgeti, hogy az érintett településeknek a kormányzati adminisztrációs hibából adódó költségeit a kormányzat
fedezze – teljeskörűen és soron kívül.

Ceterum censeo: rendezzék
a polgármesteri illetményeket
A TÖOSZ elnöksége áttekintette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
(Mötv.) módosítására irányuló T/7408 számú
törvényjavaslat sorsát, amely nem kapta meg
az Országgyűlésben a szükséges kétharmados többségű támogatottságot.
A TÖOSZ elnöksége továbbra is fontosnak tartja a polgármesteri javadalmazás átfogó és megnyugtató rendezését, ezért az
elnökség kezdeményezte az Országgyűlés
frakcióinál, hogy mielőbb kezdjék meg az
egyeztető tárgyalást annak érdekében, hogy
kétharmados támogatottságú javaslatot terjeszthessenek közösen az Országgyűlés elé.
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(Időközben sor került a TÖOSZ szervezésében a frakciók egyeztetésére, beszámolónkat
lásd a 6. oldalon.)
A TÖOSZ elnökség 2016. február 16-i ülésén az elnökség a köznevelési rendszer változtatásával kapcsolatban javasolta a felmerülő vitás kérdések megoldásának érdekében
a települési önkormányzatok bevonását, mivel a helyi önkormányzatok a közügyek megoldására hivatottak, és továbbra is az egyik
legfontosabb közügy a gyermekek nevelése, képzése. A szövetség megerősítette, hogy
minden iskola kerüljön vissza működtetésre
a tulajdonos önkormányzathoz, megfelelő
finanszírozás garantálása mellett, valamint
kapjanak együttdöntési jogot a működtető
önkormányzatok az iskolaigazgatók kinevezésekor. A szakmai szempontok érvényesítése érdekében az iskolai oktatói tevékenység
szakmai helyzetéről kapjanak rendszeres tájékoztatást az önkormányzatok.
A szövetség elnöksége kezdeményezte, hogy
hívják meg a Köznevelési Kerekasztal tárgyalásra az önkormányzati szövetségek, így
a TÖOSZ képviselőjét is.
Az elnökség döntött még a főtitkári álláspályázat meghirdetéséről, tekintettel Zongor
Gábor főtitkár nyugdíjba vonulására.

Aktuális
Az elnökségi ülésen a legnagyobb vita a
Hatékony helyi közigazgatás című ismeretlen szerző által írt stratégiai elemzés kapcsán
alakult ki. Egyértelmű volt, hogy a leírtakra
válaszolni kell, így az elnökség elfogadta – az
alább olvasható – tiltakozó nyílt választ.

A TÖOSZ állásfoglalása
a „Hatékony helyi közigazgatás”
című stratégiai elemzésről
A 12 oldalas előterjesztés 2015-ös keltezésű
nem publikus elemzés nyilvánosságra kerülését követően az önkormányzati vezetők széles
körében váltott ki megdöbbenést és felháborodást. Az elemzés forrása, szerzője nem ismert. Nem tudni, hogy valóban kormányzati háttéranyag-e, vagy provokáció. A TÖOSZ
elnöksége kéri a kormányzatot, különösen a
Belügyminisztériumot, hogy mielőbb tegye
egyértelművé álláspontját a stratégiai elemzéssel kapcsolatban. Az elnökség 2016. február 16-ai ülésén értékelte a kialakult helyzetet, és a publikussá vált írással kapcsolatban
tiltakozásképpen a következő állásfoglalást,
nyílt választ fogadta el.
A TÖOSZ elnöksége reméli, hogy az ismertté vált elemzés nem kormányzati megbízásra, megrendelésre készült, és nem kormányzati szándékokat jelenít meg. Az elemzés
igaztalan képet fest az önkormányzatok korrupciós helyzetéről, amelyet ezennel vis�szautasítunk. Tudjuk jól, hogy a korrupció
veszélye minden közpénzzel gazdálkodó szervezet esetén fennáll, viszont éppen az önkormányzatok működése és döntéshozatali mechanizmusa a legfőbb garancia a korrupció
elkerülésére és leleplezésére. Ugyanakkor tovább kell növelni az önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságát, átláthatóságát. Nem
a korrupciót számolja fel az a mechanizmus,
amely a döntések végrehajtását eltávolítja a

döntéshozó önkormányzattól, hanem csökkenti a döntési folyamat nyilvánosságát és átláthatóságát, más szintre helyezve a korrupció kockázatát.
Nem fogadható el gondolatkísérletnek sem,
hogy a települési önkormányzatok pénzügyi
adminisztrációját centralizálják, és a helyi
döntéshozók befolyásától függetlenítsék. Ezzel
a leírt eljárással az önkormányzatok pénzügyi
autonómiáját számolnák fel, amely egyet jelentene az önkormányzás felszámolásával.
Az átláthatatlan és helyi kontroll nélküli centralizáció közismert negatív példája a
KLIK rendszere, amely nem lehet jó példa, akkor sem, ha az újabb centralizációs folyamatot körültekintőbben készítenék elő. A túlzott
centralizáció megöli a helyi kezdeményezéseket, az öntevékenységet és a közösségi döntéshozatalt. Az állami központosítás eddigi
folyamata is már jelentős működési nehézségeket eredményezett, és a közüzemi közszolgáltatások további államosítása újabb zavarokat okozhat.
A stratégiai elemzés az ASP-rendszer kiépülésén keresztül gondolja bújtatva megvalósítani a tényleges döntések központosítását. Ez az anyag súlyos károkat okozhat
az ASP átfogó és sikeres bevezetésének. Miközben az ASP hasznos segítséget és rendszerszerű működést támogató informatikai
rendszer, nem engedhető meg, hogy mögöttes, centralizációs, hatalmi célok megvalósítására használják fel.
A TÖOSZ elnöksége továbbra is támogatja a mindennapi adminisztrációs feladatokat
segítő, de egyértelműen átlátható ASP-rendszer bevezetését, széles körű alkalmazását. Ez
a szakmai támogatás viszont feltételezi, hogy
legyen teljes körű bizalom az ASP-rendszert
működtető Magyar Államkincstárral. A nem
publikus anyagban foglalt „megoldások” rom-
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bolják a kormányzattal és kormányzati szervekkel kapcsolatos bizalmat.
A TÖOSZ elnöksége elképzelhetetlennek
tartja, hogy a leírtak kormányzati szándékot
és célokat jelenítenének meg. Ugyanakkor az
elmúlt évek centralizációs folyamatai, valamint a kormányzat önkormányzást gyengítő
intézkedései már eddig is rombolták a központi hatalom iránti bizalmat.
Ennek következtében ma már nem elegendő, hogy a kormányzat kinyilvánítsa az elemzéssel kapcsolatban, hogy az nem tükrözi
a kormányzat szándékait, konkrét bizalomépítő intézkedésekre van szükség.

Javaslatok a bizalom
helyreállítására
A kormányzati bizalom jelentős megnyilvánulása lenne, ha megtörténne a polgármesteri javadalmazás átfogó, igazságos, méltányos és arányos rendezése. A polgármesteri
tevékenység súlyának megfelelő kormányzati
elismerése nem csupán gesztusértékű lenne,
hanem igazolhatná, hogy a kormányzat tényleges partnernek, nem pedig tovább gyengítendő szereplőnek tekinti az első számú településvezetőket. A polgármesterek anyagi
biztonsága jelentősen csökkentené a korrupciós kockázatot helyi szinten is.
A kormányzati bizalom erősítését jelentené, ha az ASP-rendszer bevezetésével
– a jelenleg tervezetthez képest – növelné
az átláthatóságot, a települési adatok összemérhetőségét, és alapul szolgálhatna az egyes
közszolgáltatások színvonalának javításához
és kialakításához.
A bizalom és partnerség nélkül nem lehet
sem jó kormányzás, sem jó önkormányzás.
A TÖOSZ továbbra is egyenrangú partnerségre törekszik a kormányzattal, és ezt várja
el a kormány képviselőitől is.
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Új szolgáltatás önkormányzatoknak
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A magyarországi önkormányzatok ez évtől ingyenesen vehetik igénybe budapesti megbeszéléseikhez vagy kisebb fórumokhoz az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ helyiségeit, programjait. A központot január 12-én
nyitották meg Budapest VII. kerületében, a Damjanich utcában.

Az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ megnyitója

Tájékozódás és összehangolódás
egy helyen…
Az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ megnyitó ünnepségen Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
így fogalmazott: „Örülök, hogy az új központ
nevében az információ van az első helyen. Ez
fontos is, de hátha a jövőben tudunk lényegi tartalmat adni a koordinációnak. Enélkül
ugyanis az információgyűjtés mint funkció
még félsikernek sem tekinthető. Hiszen igen
sok ismeretre van szükség a munkánkhoz,
de adatnak, hírnek eddig sem voltunk híján.
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Az viszont, hogy a sok-sok adatból, a központba bekerülő különféle értesülésekből, véleményekből, szándékokból lesz-e a városaink-falvaink számára a települési közösségeinket
éltető közös cél, és ennek elérésére mozgósító akarat, már a koordináció létrejöttétől és
annak hatékonyságától függ. Ez utóbbi szó
a latin ordinatio (rendelkezés) szóból ered.
A co- előtag a lényeget takarja: a rendelkezés
sokak együttműködésének eredményeként,
közösen kiérlelt következtetések mentén, egymással bizalmi viszonyban lévő partnerek
között születik meg, a közösség javát szol-

www.toosz.hu

gálva. Úgy szeretném, ha ezzel az ünnepélyes átadással az utolsó feltétel is teljesülne
az érdemi együttműködésünkhöz, közös sikereink eléréséhez.”
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke elmondta, hogy a központot a MANORKA-projekt
keretében sikerült a TÖOSZ-nak mint projektgazdának megvásárolnia, és valamen�nyi magyar önkormányzat érdekeit szolgálva
üzemeltetnie. Köszönetet mondott elsősorban a projektpartnereknek, akik együttműködésükkel és közös munkájukkal segítették
a központ létrejöttét, a MANORKA-projekt sikerét. Külön köszönet illeti – mondta a
TÖOSZ elnöke – a programban operátor szerepet betöltő Miniszterelnökség vezetőit és
munkatársait, valamint köszönet jár a Végrehajtó Ügynökség, az NFFKÜ segítő együttműködéséért is.
Kiemelte: a MANORKA-projekt e központ létrehozása mellett számos más elemet
is tartalmaz, de valamennyi egy fő célra törekszik: „hogy fejlesszük önkormányzatainkat és a helyi demokráciát Magyarországon
a norvég–magyar kétoldalú kapcsolatokon
keresztül, illetve azokkal együtt”.
Schmidt Jenő röviden összegezte az együttműködés történetét. A TÖOSZ munkájának kezdete a Norvég Alap indulásáig nyúlik
vissza, hiszen a TÖOSZ a program indulásától kezdve stratégiai eszközként tekint az
EGT-re és a Norvég Alapra, felismerve külde-

Aktuális
tésünk és céljaink összecsengését. „Küzdelmes út vezetett a sikeres projektekig, hiszen
a program elején elutasító döntést kaptunk,
hogy aztán fejlődhessünk az EGT és a Norvég Alap hazai programjaival, azok végrehajtásában részt vállalva. A MANORKA a
harmadik sikeres támogatott TÖOSZ-projekt a Norvég Alap keretében, és remélhetőleg nem az utolsó”.
A TÖOSZ-elnök kiemelt elismerésben
részesítette a norvég testvérszervezetet, a
KS-t, amelynek „szakemberei folyamatosan,
a kezdetektől fogva hathatós segítséget nyújtottak a projektekben, együttműködtek velünk, és példát mutattak azzal, hogy betekintést engedtek a norvég mentalitásba és
munkamódszerekbe. Igazi változásokat generáltunk, emberek és helyi közösségek életét
tettük jobbá közösen végrehajtott kapacitásépítési programunkkal. Ezeket a változásokat nehéz mérni: hiszen milyen indikátort
alkalmazzunk arra, amikor egy polgármester egy norvég tanulmányúton ihletet merít a meglátogatott norvég településen látottakból, és új helyi szolgáltatást indít: új
játszóteret épít vagy felnőtteknek szóló kültéri edzőhelyet létesít; megújítja idősellátását, vagy akárcsak végre van ideje kicsit távolabbról szemlélni települése működését,
és stratégiaépítésbe majd annak végrehajtásába fog. A vezetők és ezen belül a polgármesterek folyamatosan szembesülnek azzal a kihívással, hogyan mérjék munkájuk
eredményét. Mitől válhatnak jobb vezetőkké, hogyan ismerjék fel saját erősségeiket és
fejlesztendő területeiket.”
Ezek egyben azok a kérdések és kihívások,
amelyekre az Önkormányzati Információs
és Koordinációs Központban, a különféle
programokon minden érdeklődő megtalálhatja a megfelelő választ.

A központ programjai
Polgármester Akadémia
Átfogó, moduláris felépítésű és tematikus
képzés, amely valamennyi fontos önkormányzati területet felöleli. Esetenként speciális témában egynapos workshopokat rendezünk;
mint például legutóbb a közbeszerzési szakembereknek szervezett önkormányzati közbeszerzési továbbképzés az aktuális törvényi
módosításokról.
Időtartama, helyszín. A teljes „TÖOSZ-okleveles Polgármester Képzés” tíz alkalom,
két nap alkalmanként. A helyszín ingyenes:
Budapesten az Önkormányzati Információs
és Koordinációs Központban. A szállást, étkezést és oktatást külön térítés ellenében biztosítjuk. Szívesen megszervezzük az ország
bármely pontjában is a képzést. Külön térítés ellenében tanulmányút megszervezésével együtt Norvégiába.
Oktatók, előzmények. 2009–2010-ben a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem neves oktatóit felkérve dolgoztuk ki a tematikát, próbáltuk ki 62 polgármester részvételével.
A követelményeket sikeresen teljesítők a
képzés végén TÖOSZ-Okleveles Polgármester” címet szereznek.
„Polgármester lettem” intenzív alapozó
képzés három napban
1. nap: Jogi-igazgatási ismeretek (alkotmányjogi alapok, jogalkotási, önkormányzati
ismeretek, a polgármester jogállása, közszolgálat, európai uniós, közbeszerzési alapismeretek).
2. nap: Gazdasági-pénzügyi ismeretek (költségvetési szervek jogállása, gazdálkodása, a
helyi önkormányzatok gazdálkodási sajátosságai, önkormányzatok bevételei forráscsoportjai, pályázati technikák).
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3. nap: Kommunikáció, közszereplés (bevezetés a befolyásolás elméletébe, a tárgyak
jelentősége, testbeszéd, szóbeli befolyásolás, közszereplés, kommunikációs gyakorlatok).
A programra elsődlegesen leendő vagy újonnan megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek jelentkezését várjuk.
Tudásbővítő képzés helyi önkormányzati
vezetők számára
A modul rendszerű háromnapos képzések
gyakorlatorientáltak: rövid előadásblokkok,
konzultáció, egyéni és csoportos feladatok
kombinációjával.
A képzés módszere: A képzések gyakorlatorientáltak: rövid előadásblokkok, konzultációk, egyéni-, illetve csoportos feladatok
kombinációjával.
Az egyes modulok sikeres teljesítéséről a
résztvevők a TÖOSZ által kiállított igazolást kapnak. Ha a részvevő négy kötelezően
választott modul elvégzése mellett további
két szabadon választott tréning jellegű modult is sikerrel teljesít, akkor a képzés végén
a TÖOSZ által igazolt „TÖOSZ-Okleveles
Polgármester” címet szerez.
A TÖOSZ egyéb képzései
Képviselők Képzése a MANORKA-projekt
keretében, amelyen helyi önkormányzati
testületek vehetnek részt a hivatal dolgozóival együtt. A két-három napos tréningen
a hatékony együttműködésért, illetve naprakész elméleti tudásért dolgoznak együtt
a résztvevők.
Kétnapos tréning az ügyféloldali erőszak
megelőzéséről (a KS-sel, a norvég szakszervezettel és MKKSZ-szel kidolgozott módszer
arról, hogy az önkormányzat hogyan alkossa
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meg a hivatali dolgozókat az erőszaktól megvédő és megelőző intézkedéseket) a Norvég
Alap támogatásával.
Településvezetési Akadémia háromalkalmas képzés, amely a vezetői készségfejlesztésre fókuszál.
Határon átnyúló együttműködést elősegítő
LG4CBC kétnapos – a szlovák testvérszervezettel, a ZMOS-szal kidolgozott – tréning
bármely önkormányzati nemzetközi együttműködés elősegítéséhez.
MAFIS – az önkormányzati pénzügyi menedzsmentről kétnapos tréning anyaga
ugyancsak a Magyar–szlovák Határon Átnyúló Együttműködési programban formálódott ki.
Megismerhetőek a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok pályázatai.
Használható a szakkönyvtár, ahol folytatjuk
a települési monográfiák gyűjtését.
Töosz-rendezvények. Az elnöksége havi
üléseit többnyire itt fogja tartani, mint ahogy
helyet biztosítunk szövetségünk Polgármesternői Tagozata, az Innovatív Önkormányzatok Klubja, a Történelmi Városok és Települések Hálózata és a Közigazgatási, Szakmai
Szekció számára is.

A távlatokról
A Norvég Alap továbbra is nagyon fontos
nekünk, önkormányzatoknak és szövetségeiknek, ezért a jövőben is szeretnénk részt
venni a programokban. A szegénység elleni
küzdelem és a hatékony helyi szolgáltatások
terén kezdtünk el gondolkodni önkormány-
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Az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot
a TÖOSZ Titkárság üzemelteti
Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 44. III/1., 27-es kapucsengő.
Megközelíthetőség

A Keleti pályaudvar felől: a Garay utcából induló 78-as trolival két megálló a
Damjanich utcáig, majd pár perc séta a 44-es számig.
A Nyugati pályaudvar felől: a Podmaniczky utcából induló 72-es trolival a Hősök
teréig, majd a Dózsa György útról induló 79-es trolival vagy a 30, 30A, 230-as busszal
két megálló a Damjanich utcáig, végül pár perc séta a 44-es számig.

Parkolási lehetőség

A Damjanich utcában és a közeli 56-osok terén ingyenes, a Damjanich utcára
merőleges utcák viszont parkoló övezetek, ott díjat kell fizetni a parkolásért.
Az Önkormányzati Információs
és Koordinációs Központot a manorka.net (http://www.manorka.
net/teremfoglalas/) honlapon
keresztül ingyenesen igénybe
veheti, bármely magyar önkormányzat egy-egy megbeszéléséhez, kisebb rendezvényéhez. Az
online felület a TÖOSZ, KÖOÉSZ
és MFSZ honlapjairól is elérhető.
Az online igénybejelentésre a
TÖOSZ Titkársága válaszol és tájékoztat arról, hogy a kívánt időpontban szabad-e a nagyterem
vagy a tárgyaló.
zatainkkal, partnereinkkel. Módszereket és
konkrét eredményeket szeretnénk produkálni, folytatva a MANORKA-projekt kitűnő
partneri együttműködését.Az EGT és a Norvég Alap által támogatott, 2009-ben indult
Polgármester Akadémiát tartalmazó projektünkkel alapoztuk meg hosszú távú munkánkat a KS-sel közösen. Akkor elhatároztuk,
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hogy az egyik alappillér a kapacitásépítés lesz.
Megteremtettük a kereteket: kidolgoztuk a
programokat, amelyekbe a legjobb önkormányzati szakembereket vontuk be. A mai
nappal pedig feltettük az i-re a pontot azzal,
hogy helyszínünk is van, amely a miénk, a mi
önkormányzatainké. Használják örömmel és
legyenek sikeresebbek általa.

Interjú

Felkészülés a 21. századra
Szerző: Sólyom Zénó

Szerkesztőségünk vendége volt január végén Balázs Ákos, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet (SZETT)
elnöke. A TÖOSZ által megvalósított MANORKA Program konzorciumi partnerétől 50 önkormányzat kap segítséget
ahhoz, hogy a lakosság, köztük a hátrányos helyzetű munkavállalók számára helyben tanulási lehetőségeket biztosítson, összehangolja a különféle tanulási lehetőségeket kínáló szereplők tevékenységét, és helyi tanulási partnerséget
hozzon létre.
– Nagyszerű munka folyik a MANORKA
Programban a SZETT részvételével, de országos hatókörű szervezetként milyen célokat fogalmaztak meg a felnőttképzés területén?
– A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért húszéves múltra visszatekintő magyarországi nonprofit, civil szervezetek szövetsé-

ge. Jelenlegi formájában 2006-ban kezdte meg
működését, bár tagszervezeteinek együttműködése több mint 15 éves.
Célunk szakmai dialógus és együttműködés
létrehozása országhatárokon belüli és azokon
kívüli oktatási, foglalkoztatási szervezetekkel, valamint szociális partnerekkel. Annak

A képen jobbról balra haladva: Balázs Ákos, SZETT elnöke, projektvezető, Graciela Sbertoli, a Norvég
Oktatási Minisztérium Életen Át Tartó Tanulás Intézetének nemzetközi ügyekért felelős igazgatója, Emily
Harwit, a Pénzügyi Mechanizmus Iroda (FMO) SZETT Tanulási Partnerség projektjéért felelős vezetője,
Várkonyi Zoltán, SZETT fejlesztési tanácsadó, NYITOK Tudásközpont vezetője
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elősegítése érdekében, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek az alapkészségek
és kompetenciák, az életen át tartó tanulás
lehetőségei. Célunk továbbá a foglalkoztathatóság javítása és az aktív állampolgárság,
valamint a társadalmi befogadás erősítése az
egész életen át tartó tanulás gyakorlati eszközeivel tagszervezeteink és partnerszervezeteink (gesztorok) helyi célcsoportjaiban,
vonzáskörzeteiben.
– Jelentős kapacitásokat építettek ki az elmúlt időszakban a felnőttoktatás területén,
hogyan kezdődött el ez a munka?
– Tagszervezeteink szociális-foglalkoztatási területen végzik munkájukat. Azt vettük
észre tíz évvel ezelőtt, hogy a hagyományos
módszerekkel végzett segítő munka nem hatékony, igazi segítséget akkor adunk az embereknek, ha kezükbe adjuk a megoldást, vagyis
azt a tudást, amivel boldogulnak a világban.
Több évtizedes szakmai munkánk során sok
hazai és nemzetközi szakemberrel dolgoztunk együtt. Közös gondolkodásunk eredménye az a NYITOK technológia, amire ma is
alapozzuk munkánkat. Büszkék vagyunk arra, hogy Tudásközpontunkban többek között
együtt dolgozhatunk ezen Graciela Sbertolival, Lars Alrø Olesennel és Várkonyi Zoltán-
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nal. Erre a tudásra alapozva 2009-ben, egy kísérleti program keretében kilenc településen
építettünk ki NYITOK-központot. A kezdeményezés jó gyakorlat lett először Brüsszelben, majd itthon is.
– A NYITOK-hálózat hány településen van
ma jelen?
– A NYITOK-hálózat a társadalmi befogadásért című kiemelt pályázati program keretében 2012-2015 között országosan 50 helyszínen hoztunk létre Nyitott Tanulási Központot,
amely testreszabott, nem formális és informális tanulási keretek között nyújt lehetőséget a munkaerőpiacon és a mindennapi életben fontos kompetenciák megszerzéséhez.
A központokban hangsúlyos az inkluzív, nyitott szemléletmód, a rugalmas, differenciált
megoldások és módszerek tudatosabb alkalmazása, továbbá a tanulási készség, képesség és hajlandóság kialakítása. A MANORKA-programban megvalósuló felnőttképzési
programoknak is ezek a központok biztosítják a helyszíneket.

Névjegy

– Milyen előnyökkel járhat egy település
számára, ha az életen át tartó tanulás lehetőségeit minden polgára számára elérhetővé teszi?
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– Egy településnek, de a magyar gazdaságnak is a 21. századra felkészült munkavállalókra van szüksége, akik képesek a gyorsan változó környezet állandó kihívásaihoz
alkalmazkodni, folyamatos tanulás mellett
lépést tartani. Az új, jó minőségű munkahelyek új készségek, képességek elsajátítását követelik meg a munkavállalóktól. Ennek feltétele a kulcskompetenciák megléte
és fejlesztése a lakosság körében, amelyben
kiemelt szerepe van a nem formális és az informális tanulási környezetben megvalósuló
tanulásnak. A Nyitott Tanulási Központok
országos működése során létrejött tanulási
partnerségek bizonyították, hogy a megfelelő tanulási környezet és a helyi igényekre
szabott ingyenes tanulási programok nagymértékben növelik a részvételi hajlandóságot
az egész életen át tartó tanulásban, és egyben megalapozzák a szakképzésben résztvevők sikerességét.
– Egy példán keresztül is be tudná mutatni ezt?
– A gyakorlatban például az érintőképernyős eszközök használata ma már elengedhetetlen egy CNC esztergályos, egy hipermarket pénztáros, vagy akár egy mezőgazdasági
gépen dolgozó számára is. Az érintőképer-

Balázs Ákos 1973-ban született Debrecenben. A Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett felnőttképzési menedzser diplomát. Egy szociális-foglalkoztatási területen szolgáltató szervezetnél kezdett el dolgozni, melynek közel 15 éve a vezetője. 2009 óta elnöke a Szövetség
az Életen Át Tartó Tanulásért szervezetnek. Irányítása alatt
épült ki a Nyitott Tanulási Központok Hálózata Magyarországon. 1998 óta tagja Debrecen Város Közgyűlésének,
2013 óta pedig a várost irányító Fidesz-frakció vezetője.
Nős, két gyermek édesapja.
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nyős eszközök használata megtanulható a
NYITOK-központokban, míg az ezen a jártasságon alapuló szakmát a szakképzési rendszerben lehet megszerezni.
– Milyen tanulási programokon vehetnek
részt a NYITOK-központokban?
– Szövetségünk tagja az Európai Hálózat az
Alapkészségekért együttműködésnek, amely
az EU Bizottság által elfogadott nyolc kulcskompetenciákból álló keretrendszert alapul
véve végzi a munkáját. Tanulási programjainkat ennek alapján és a magyarországi sajátosságokat figyelembe véve alakítottuk ki.
Például: érintőképernyős eszközök használata, mindennapi pénzügyek, munkavállalói
ismeretek, vállalkozási ismeretek, állampolgársági ismeretek, nyelvi és számítástechnikai ismeretek, zöldenergia a háztartásokban,
hatékony önmenedzselés.
– Mik a NYITOK-hálózat leg fontosabb
erőforrásai?
– Kipróbált NYITOK-technológia, egységes arculat, hálózatba kötött digitális táblák
50 helyszínen, NYITOK-specifikus integrált
szervezetirányítási rendszer, szakmai tudásbázis, felkészített oktatói bázis, és ami a legfontosabb: elkötelezett munkatársak és partnerek!
– A MANORKA szövetségének jelenleg futó
programja, hogyan kapcsolódik az eddigi fejlesztésekhez, eredményekhez és célokhoz?
– A 2013 szeptemberében kezdődő, két és
fél éves fejlesztési projekt sikeres megvalósításán a Települési Önkormányzatok Or-

Interjú
szágos Szövetsége mint projektgazda, illetve kilenc további projektpartner dolgozik:
három minisztérium (a BM, az EMMI és a
Miniszterelnökség), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Kisvárosi
Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
(KÖOÉSZ), a Magyar Faluszövetség (MFSZ),
a Szövetség az Életen át tartó Tanulásért
(SZETT), illetve két norvég országos intézmény.
A MANORKA-projekt kiváló lehetőség az
élethosszig tartó tanulás fontosságának hangsúlyozására. Meggyőződésünk, hogy helyben, a helyi közösségekben kell megteremtenünk ennek alapjait, bízva abban, hogy a
közös fejlesztéssel lehetőség adódik a létrejött NYITOK-központok hozzáadott értékét
növelni a települések számára.
– Miért kiemelkedően fontos, hogy az önkormányzatok is elköteleződjenek az élethos�szig tartó tanulás mellett?
– Az egyén foglalkoztathatóságát javítja az
egész életen át tartó tanulásban való részvétel.
Törekvéseinkben természetes az a motiváció,
miszerint elsődlegesen a települések vezetőit/vezetését kell segítenünk és támogatnunk
ennek felismerésében, hiszen ők a helyi közösség- és véleményformálás motorjai. Ennek
érdekében zajlik a 20 órás polgármesteri tanulóklub és az 50 órás felkészítő műhelymunka.
Előbbi a településvezetőket, míg utóbbi projektelem az önkormányzati dolgozókat vonja
be és ismerteti meg a hazai és nemzetközi jó
gyakorlatokkal. Meggyőződésünk, hogy ezen
projektelemek elősegítik a MANORKA-projekt egyik kiemelt célját: az önkormányzatok
támogatását az életen át tartó tanulás szemléletének helyi meghonosításában és fejlesztésében, ami kulcseleme a helyi foglalkoztathatóság javításának.

Településvezetői tanulóklubok
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs munkatársa, a tanfolyam előadója

A MANORKA-projekt életen át tartó tanulással kapcsolatos, helyi fejlesztésekkel foglalkozó elemeként 2016 januárjában 20 órás tanulóklub indult a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezésében. Az ország hét megyéjéből
jelentkező résztvevők két hónap alatt négyszer öt órában ismerhetik meg a
településvezetői munkát elősegítő digitális, infokommunikációs, angol nyelvi
kommunikációs technikákat.
A lap megjelenésekor a négy képzési modulból három esetében már múlt időről és
eredményekről beszélhetünk. A képzési helyszíneken (Pápa, Balatonföldvár, Balassagyarmat, Derecske, Szarvas, Sármellék, Baja) a térségből jelentkező települések vezetői vettek
részt. Az ötórás modulokból építkező képzésen elsőként a településvezetők sikeres munkáját elősegítő digitális megoldásokról volt
szó. Ennek során specifikus programok és
alkalmazások követték egymást, valamint
azok biztonságos használatát elősegítő beállítások bemutatása és elsajátítása. Emellett
kiscsoportos munkamódszerrel, saját eszközök használatával ismerték meg és próbálták ki ezen alkalmazásokat a résztvevők.
A második témakör a modern infokommunikációs eszközök tárházából a közösségi média – mint önkormányzati kommunikációs
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csatorna – által kínált lehetőségek kiaknázására irányult, valamint sor került az önkormányzat egységes arculatát, belső és külső kommunikációját erősítő és elősegítő, az
önkormányzatot bemutató és népszerűsítő
prezentációkészítés elméleti és gyakorlati ismertetésére. Az angol nyelv, a kommunikáció
javítása, és a közösség készségeinek fejlesztését célzó harmadik képzési elem programja
azoknak az angol nyelven elérhető digitális,
online eszközöknek a bemutatása és kipróbálása volt, amelyek segítséget nyújthatnak
az önkormányzati vezetők számára az idegen nyelvű kommunikációban, nemzetközi
hálózatokhoz történő csatlakozásban, és a
nyelvtanulásban egyaránt. A negyedik modul az életen át tartó tanulás fontosságára és
a települési önkormányzatok szerepére, lehetőségeire kívánja ráirányítani a figyelmet.
A tréningen jó gyakorlatokat mutattak be a
tanulásról alkotott felfogás szélesítése érdekében. Hogy felismerjék: helyben is szükség
van és megvalósítható az életen át tartó tanulás, és érdemes ezt támogatni.
A településvezetői tanulóklub mellett futó 50 órás, önkormányzati munkatársaknak szóló felkészítő workshopról bővebben
az ÖNkormányzat következő számában olvashatnak.
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Már 1400 milliárd
1400 milliárd forint jut az önkormányzatoknak – közvetlen vagy közvetett támogatásként – a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklusban – mondja a lapunknak adott interjúban Vitályos Eszter, az európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkár, aki szerint húsz szabályzat legyártása sem eredményez olyan hatékonyságot, mint ez a két szó: „kérem” és „köszönöm”.

– Az önkormányzati világból érkezett az államigazgatás csúcsszervének egyik kulcspozíciójába. Az önkormányzati életben szerzett
tapasztalatait tudja-e hasznosítani az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárként?
– Nagyon sokat, de legfőképpen azt, hogy
ne legyek hivatali bürokrata. Én egy kiste-
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lepülés önkormányzati képviselője és alpolgármestere voltam hat évig, emellett évekig
dolgoztam egy községi önkormányzat hivatalában. Az ilyen helyeken, nemhogy napi,
hanem gyakorlatilag azonnali kapcsolatban
voltam az ott élő emberekkel. Bármi történt, hozzám, hozzánk fordultak. Ilyen esetekben nem lehet bürokrataként beszélni,
bürokrata módon hozzáállni a problémákhoz. Ezek az évek megtanítottak arra, hogy
mindig a megoldást kell keresni, nem magyarázatot és kifogást, hogy mit miért nem
lehet megoldani. Azt kell nézni, hogyan lehet valamit gyorsan, az emberek elvárásainak, érdekeinek megfelelően elvégezni, nem
pedig aktákat gyártani és a törvény szerinti határidőkre hivatkozva tologatni a megoldást. Természetesen mindezt úgy, hogy a
jogszabályi kereteket maximálisan tiszteletben tartja az ember.
Ugyanilyen fontos tapasztalat volt, hogy
csak a normális munkakapcsolat tesz lehetővé megfelelő és gyors munkát. Húsz szabályzat legyártása sem eredményez olyan
hatékonyságot, mint két szó: „kérem” és „köszönöm”. Egy kis önkormányzatban kevés
ember dolgozik, sok minden hárul egy-egy
munkatársra. Ezért elengedhetetlen, hogy
szakmailag és emberileg is megfelelő munkatársakat válasszunk.
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Ugyanígy fontos, hogy nem kell mindenhez
érteni, nem kell minden apró-cseprő részletről tudni, nem kell mindenről egy személyben
dönteni. A megfelelő embereket, a szakmailag és emberileg is megbízható munkatársakat hagyni kell felelősséggel dolgozni, mert
nélkülük egy zseni sem boldogul, nemhogy
egy kis falu alpolgármestere. Természetesen
még egy államtitkár sem. Ekkora szervezetben, mint amelyet most vezetek, ezek nélkül
a tapasztalatok nélkül, valószínűleg, kudarcra lennék ítélve.
– Az előző uniós fejlesztési ciklus nyertesei
2006 és 2013 között sokak szerint az önkormányzatok voltak, hiszen számos projektre
kaptak forrást. Készült-e már összegzés, hogy
a települési önkormányzatok összesen mennyi
pénzt tudtak lehívni a több mint 9000 milliárd forintból?
– Igen, készült egyfajta összegzés. Impozánsak az adatok. Az összesítésünk alapján
13 645 települési önkormányzati projekt nyert
támogatást. Az ezekre kifizetett összeg pedig
meghaladja a 2500 milliárd forintot.
– Jellemzően mire fordították ezt a pénzt
az önkormányzatok?
– A legnagyobb számban szociális társadalmi projekteket támogattunk, számuk
meghaladja a háromezer-kétszázat. Az oktatással kapcsolatos projektek száma is több
mint háromezer. Ezen kívül jelentős volt még
az energetikai, a környezetvédelmi projektek száma is. Közel ezer a sikeres közlekedésfejlesztési, településfejlesztési pályázatok
száma, illetve jelentős még például az egészségügyi projektek mennyisége. Értékben a
legtöbbet egyébként – több mint 1100 milliárd forintot – környezetvédelmi projektre fizettünk ki.

Interjú
– A 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklusban a kormány szándéka szerint a források
60 százalékát gazdaságfejlesztésre kell fordítani. Mennyi áll az önkormányzatok rendelkezésére?
– A jelenleg nyitott konstrukciókban az
önkormányzatok közvetett vagy közvetlen
támogatására közel 1400 milliárd forintnyi
összeg áll rendelkezésre.
A helyi közösségek számos területen ös�szesen a 800 milliárd forintot is meghaladó
értékben számíthatnak közvetlen támogatásra. Ezek a területek: a turisztika, a városi
közlekedés, a klímastratégia, az árvízvédelem,
az ivóvízminőség-javítás, a szennyvízkezelés,
a hulladékhasznosítás, a környezetvédelmi
szemléletformálás, a humánerőforrás-fejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a közszolgáltatás-fejlesztés, a barnamezős területek rehabilitációja, a környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztése, a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, a városi területek rehabilitációja,
a foglalkoztatás, valamint a társadalmi együttműködés erősítése.
Az önkormányzatok közvetett támogatására 610 milliárd forintot meghaladó értékben, elsősorban a környezetvédelmi, illetve
a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési
projektek révén nyílik lehetőség. E két operatív program az említett keret mintegy 80
százalékát fedi le.
A lehetséges támogatást igénylők között
ezekben az esetekben a települési önkormányzatok ugyan nem szerepelnek, a megvalósítani kívánt célokon, esetleg a fejlesztéssel
érintett ingatlanokon, eszközökön, a helyi
lakosság életkörülményeinek javításán keresztül a beruházásnak mégis haszonélvezői
a helyi közösségek.
Például a vízminőség-javítással, a környezetvédelmi kármentesítéssel, az egészség-

ügyi szűrővizsgálatokkal, a katasztrófavédelemmel, a foglalkoztatottsággal, a települési
gyerekprogramokkal, az önkormányzati fejlesztések hatékony megvalósítását támogató kutatásokkal kapcsolatos projektek tartoznak ide.
– Az úgynevezett MANORKA-programot
mennyire tartja szükségesnek és sikeresnek?
– Hogy ez mennyire sikeres, azt leginkább
a projektek résztvevői tudják megítélni. Én,
a hozzám eljutott visszajelzésekből azt szűrtem le, hogy a TÖOSZ jó gazdája volt a Manorka-projektnek. De még egyszer hangsúlyozom, egy ilyen program nem számomra
kell, hogy sikeres legyen, hanem azok számára, akiket ez érintett, akik részt vettek
benne. Így elsősorban az ő véleményük a
mérvadó a program sikerességét érintően.
A program alapvető célkitűzései szerintem
fontosak voltak, így joggal mondhatjuk azt
is, hogy szükséges volt a projekt.
– A program célkitűzései között szerepel
a „nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése”. Önnek nagyon fontos, s a
kívülálló szemében igencsak embert próbáló poszton kell helytállnia, nőként. Másfél
éve vezet egy akkora szervezet, amely egymagában nagyobb, mint némelyik minisztérium. Beszélhetünk sikeres női vezetőkről
a közéletben?
– A közéleti sikerek helyett én inkább a
közigazgatásban elért sikerekről beszélnék, a
közélet értékelését meghagyom a vérbeli politikusoknak. Én azt tapasztalom, hogy a közigazgatásban igenis beszélhetünk sikeres nőkről. Ám én ezt elsősorban nem a nőiségükből
vezetném le, hanem szakmai tudásukból és
emberi értékeikből. Nem szeretem ugyanis a
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férfi-női szembeállítást még ilyen téren sem.
Sikeres vezető szerintem nem attól lesz valaki, hogy nő, vagy hogy férfi. Ha megfelelő a
tudása és embersége, akkor sikeres vezetővé
tud válni. Én magam sem az alapján választom ki a munkatársaimat, hogy nők-e vagy
férfiak-e, hanem kizárólag a szakmai és emberi rátermettség a mérvadó.
– Mi a tapasztalata: a női vezetőknek sikerül a munka és a magánélet egyensúlyát
megteremteni?
– Az Orbán-kormány kezdetektől nagy
hangsúlyt fektet a családok támogatására.
Ezért aztán az elmúlt öt-hat évben ezen a téren nagyon sok pozitív változás történt Magyarországon. Az intézkedések egy része éppen
arra szolgált, hogy a nők sikeresen tudjanak
helytállni dolgozó nőként és családanyaként,
feleségként. Én, államtitkárként mondhatom
azt, hogy elég kemény munkaterhelésnek vagyok kitéve, de ez nem ment a családi életünk kárára. Személyes tapasztalatom tehát
az, hogy ma már adottak a feltételek ahhoz,
hogy a nők sikeresen megtalálhassák a munka és a magánélet egyensúlyát.
– Visszatérve a pályázati rendszerre. Lázár János miniszter úr többször hangsúlyozta,
hogy egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb pályázati rendszert kívánnak működtetni. Milyen
lépések történtek ennek érdekében?
– A 2014–2020-as új pályázati időszak – a
munkahelyteremtés mellett – a gazdaságfejlesztésre fókuszál. Emellett új területi megközelítést alkalmaz: döntően a helyi, megyei
önkormányzati igényekre koncentrál. A területi programokban a megyékre helyeződik
a hangsúly a régiók helyett. A pályázók támogatása megyei szinten egyszerűbben és gyorsabban valósul meg.
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Interjú
Az új pályázati ciklus sokkal inkább pályázóbarát az előzőhöz képest. Az átalakítások lényege, hogy még közelebb legyenek
egymáshoz a pályázók és az őket szolgáló állami szereplők, megszüntetve minden párhuzamos intézményt.
Megszűnik a papíralapú ügyintézés, így pályázók nem lesznek a hivatali ügyfélfogadási
időhöz kötve. A különféle adatbázisok összekapcsolásával 600-ról radikálisan lecsökkent
a pályázóktól elvárt adatmennyiség.
A pályázati életciklus jelentősen, majdnem
a harmadára csökken a terveink szerint. Az
új pályázatoknál átlagosan 600 nap fog eltelni a kiírástól a pénzügyi zárásig, azonban egy
egyszerűbb gépbeszerzéses pályázat akár pár
hónap alatt is át tud futni.

Névjegy

– Kell-e biztosítékot nyújtani az önkormányzatnak?
– Kifejezetten az önkormányzatok számára
a projekt tárgyától függő biztosítékmentessé-
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gi könnyítést tartalmaz a rendszer, amelyek
olyan széles körűek, hogy az önkormányzatok nagy része nem nyújt biztosítékot. Ilyen
például az önként vállalt helyi közügy megvalósítása, fejlesztése a támogatásból, s ami
a támogatásból létrejön, az vagy önkormányzati törzsvagyonná válik, vagy a törzsvagyonon végzik a fejlesztést.
– A hatályos szabályozás alapján mekkora
előleget kaphat az önkormányzat?
– A megítélt támogatás 25 százalékának
megfelelő előleg jár az utófinanszírozású tételekre. Ha az önkormányzat szállítói finanszírozást választ, akkor a szállítónak a szerződésre jutó támogatási összeg 50 százalékát
fizeti ki az intézményrendszer. Az előleg a
támogatási szerződését megkötését követően folyósítható. Azonban további kön�nyítés, hogy amint az előleggel elszámolt az
önkormányzat, újabb előleget kérhet, ezzel
likviditási segítséget adva az önkormányza-

Vitályos Eszter 1979. február 23-án született Budapesten.
Az Evangélikus Gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogi diplomát
2005-ben. Öt évet dolgozott a CIB Bank telefonos ügyfélszolgálata csoportvezetőjeként 2006 és 2010 között
Leányfalun, a Polgármesteri és Jegyzői Hivatal vezetője.
Ezt követően 2012 júliusáig az Országgyűlés Hivatalában kabinettitkár, majd egy évet a Miniszterelnökségen
tölt a Parlamenti Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság szakmapolitikai főosztályvezetőjeként. 2013-tól
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogi- és gazdasági elnökhelyettese. Az NFÜ megszüntetése után továbbra is
az uniós fejlesztések területén dolgozik mint a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért
felelős helyettes államtitkára. 2014 júniusa óta a Lázár János vezette Miniszterelnökség
Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság államtitkára. Korábban jelentős
önkormányzati tapasztalatokat is szerzett. 18 évesen Budapestről Pócsmegyerre költözött, ahol 2006-ban és 2010-ben is megválasztották önkormányzati képviselőnek és
társadalmi megbízatású alpolgármesternek. Ezekről a funkcióiról 2012-ben mondott le.
Párjával jelenleg Budapesten él, két gyermek édesanyja.
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toknak a projektek megvalósítására. Fontos
újdonság a halasztott önerő intézménye is.
Ezt azt jelenti, hogy a pályázónak az önerőt
(ez a önkormányzatok esetében ritka) csak
a projektvégrehajtás végén kell a finanszírozásba betennie.
– Milyen módon történhet az önkormányzati
projektek előkészítésének támogatása?
– Az előkészítést az önkormányzat végzi,
de ha erre nincs megfelelő kapacitása, a megyei önkormányzat vagy a megyei jogú város segítségét kérheti. Uniós forrásból már az
előkészítés is támogatható. Ezt az értéket, és
azt, hogy milyen dokumentum készült el, a
támogatási szerződés határozza meg, vagyis
ha egy projekt nincs előkészítve, de kiemelt
projektként nevesítették az éves fejlesztési
keretben, akkor az előkészítésre támogatási szerződést kötnek vele a megvalósítás támogatásához szükséges előkészítettségi fok
eléréséhez.
– A kormányhatározat szerint idén 2048
milliárd forint fejlesztési forrást kell kifizetni, ami még a tavalyi csúcsot is meghaladja.
Bírni fogják ezt a terhelést?
– Az uniós fejlesztésekért felelős apparátus szerintem kitűnőre vizsgázott, hiszen
2010-ben még 20-25 százalékos forrásvesztést prognosztizáltak az Európai Unió szakemberei. Az intézményrendszer átalakításával
sikerült elérni, hogy Magyarország le tudta
hívni a 2007-2013 közötti fejlesztési ciklusban járó teljes összeget. Különösen a 2015-ös
év telt megfeszített munkával. Azon dolgozom az összes munkatársammal együtt, hogy
a kormányhatározatban kitűzött célt maximálisan végrehajtsuk, és ki tudjuk fizetni a
terveknek megfelelően a több mint kétezer
milliárd forintot.

Pályázati felhívás
– Ahhoz képest, hogy az egyik legfontosabb
posztot tölti be, elég keveset szerepel a nyilvánosságban. Mi ennek az oka?
– A legfontosabb: annak a területnek, ahol
dolgozom, kiváló kommunikátorai vannak.
Lázár János miniszter úr tökéletesen képben
van az uniós fejlesztések területén, amint ez
a Kormányinfókon minden alkalommal tapasztalható is.
Csepreghy Nándor miniszterhelyettes
úr, egykori, uniós fejlesztések kommunikációjáért felelős helyettes államtitkárom
sem véletlenül léphetett előre. Amellett,
hogy parlamenti államtitkárként helyt áll,
az uniós fejlesztések napi kommunikációját továbbra is kiválóan megoldja. Ezzel én
is nyerek, hiszen minden időmet és energiámat azoknak a feladatoknak az elvégzésére tudom fordítani, amellyel Orbán Viktor
miniszterelnök úr és Lázár János miniszter úr megbízott.
El persze nem bújok, hiszen számos helyre
hívnak. Ezek általában örömteli események,
sikeres projektek átadó ünnepségei, illetve a
2014–2020-as fejlesztési ciklus lehetőségeiről szóló rendezvények. Ahova csak tudok,
elmegyek, és nemcsak azért, mert fontosak számomra az emberi kapcsolatok, hanem azért is, mert nagyon fontos azoknak
az embereknek a véleménye, visszajelzése,
akikért működtetjük az államtitkárságot,
amelyet vezetek. Ők azok, akik pályáztak és
megvalósították a terveket. Nekik első kézből van tapasztalatuk arról, hogy mi hogyan
dolgozunk.
Ezek a visszajelzések nagyban segítik a
munkánkat. Nekem pedig valódi lelki töltekezést jelentek például az olyan alkalmak,
mint amikor a közelmúltban Szentendrén új
óvodát adhattunk át csillogó szemű, boldog
gyermekeknek.

A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének Elnöksége
a szövetség alapszabálya 51. pontjában
foglaltakra tekintettel pályázatot ír ki

Főtitkári tisztség ellátására

A tisztség betöltésének időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Főfoglalkozású munkaviszony. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás.
A munkavégzés helye:
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Titkársága
1071 Budapest, Damjanich u. 44. 3. em.
Munkabér és juttatások:
Munkabér megegyezés szerint, egyéb juttatások a szövetség ügyrendje alapján.
Ellátandó feladatok:
A szövetség szakmai munkájának irányítása, a küldöttgyűlés és az elnökség által
ráruházott feladatok ellátása, a titkárság
vezetése. A titkárság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása. A
küldöttgyűlés és az elnökség, valamint az
elnök rendelkezésének megfelelően ellátja a TÖOSZ képviseletét.
Pályázati feltételek:
– Büntetlen előélet
– Magyar állampolgárság
– Jogi egyetemi diploma
– Közigazgatási gyakorlat
– 5 év vezetői gyakorlat
– Tárgyalási szintű angol nyelvtudás
– B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– További idegen nyelv ismerete
– Érdek-képviseleti tevékenység
– Szakmai oktatói munka
– Publikációs tevékenység
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A pályázat részeként benyújtandó
dokumentumok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
–S
 zakmai és vezetői munkára vonatkozó
elképzelések (max. 5 oldal terjedelemben)
–A
 szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (nyelvvizsga
bizonyítvány) tanúsító okiratok másolata
–H
 árom hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A beosztás betöltésének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. szeptember
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 11.
A pályázat benyújtásának módja:
Papíros alapon:
A pályázatot Schmidt Jenőhöz, a TÖOSZ elnökéhez címezve 2016. március 11-ig kell
benyújtani a TÖOSZ Titkárság címére, 1071
Budapest, Damjanich u. 44. 3. emelet 1.,
Postacím: 1406 Budapest 76. Pf. 50.
Elektronikus úton:
a steiner@toosz.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elnökség a beérkezett pályázatok és a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázók
meghallgatása alapján terjeszti a küldöttgyűlés elé személyi javaslatát.
A kinevezésről a 2016. április 21-i küldöttgyűlés dönt.
A munkáltatóval kapcsolatban további
információ a TÖOSZ honlapján található:
www.toosz.hu.
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Konferencia

MANORKA: Esélyegyenlőségi konferencia
Szerzők: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára és Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

Az Élhető település egyenlő esélyekkel című záró konferenciát 2015. december 3-án rendezték meg a budapesti Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér színháztermében. A MANORKA Projekt Esélyegyenlőségi munkacsomagjának
keretében zajló konferencia fő céljai között szerepelt a hazai önkormányzati, állami, illetve civil kezdeményezésű esélyegyenlőségi jó gyakorlatok bemutatása, valamint a norvég településeken bevált esélyegyenlőségi tevékenységek és a
norvég központi kormányzat esélyegyenlőségi politikájának ismertetése. A konferencia különleges hangsúlyt helyezett a nők és férfiak esélyegyenlőségét elősegítő meg a munka és magánélet egyensúlyának megvalósításában szerepet játszó intézkedések bemutatására.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város
polgármestere és Hassay Zsófia, Budapest VI.
kerület, Terézváros polgármestere köszöntötte a vendégeket. A TÖOSZ esélyegyenlőségi
programjairól, a MANORKA nők és férfiak
esélyegyenlőségi munkacsoportjának tevékenységeiről Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára számolt be.
A nők és férfiak esélyegyenlőségét megteremtő intézkedések illeszkedése az általános
esélyegyenlőségi törekvésekhez címmel Kecskés Péter, az EMMI Család- és Népesedéspolitikai Főosztályának vezetője tartott előadást.
Ismertette a családpolitikai alapelveket, valamint a kormányzati foglalkoztatás- és családpolitikai célokat. Kiemelte, hogy nagyon
fontos a fenntartható demográfiai fordulat
elérése, ennek gazdasági vonzata is erőteljes. Elmondta, hogy a minisztérium jövőbeni
céljai között szerepel a nők közéleti szerepvállalásnak növelése, a női szakmákban dolgozók további elismerése, a munka és a család
összeegyeztetését segítő további szabályozások kialakítása.
A felzárkózási fejlesztések – tájékoztató a
helyi esélyegyenlőségi tervek alakulásáról című
előadást Sebestyén Zsuzsa tartotta, az EMMI
esélyegyenlőségi referense. Felhívta a figyel-
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met arra, hogy napjainkban súlyos probléma
az alacsony képzettség a roma lakosság körében. Az Európa 2020-hoz illeszkedő magyarországi stratégiai célok középpontjában
a területi és lakhatási hátrányok felszámolása áll. A minisztériumi programok közül kiemelkedő szerepet kap a gyermekek esélyteremtésére fókuszáló program.
Az önkormányzatok lehetőségei az esélyegyenlőség és diverzitás témájában Liss Schanke, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségének (KS) szakértője tartott
előadást.
Elmondta, hogy a diverzitás nemcsak a nemek közötti esélyegyenlőséget foglalja magában, hanem szélesebb fogalom (beleértendő a korbeli, vallásbeli, hitbéli, etnikai stb.
hovatartozás szerinti sokszínűség is). Az esélyegyenlőség gazdaságilag kifizetődő, Norvégiában ezt a szempontot mindig szem előtt
tartják. A teljesítmény egységes monitoringja nagyon fontos mind önkormányzati, mind
nemzeti szinten. Központilag tizenhat indikátort határoztak meg, ezek alapján összehasonlíthatóak a közigazgatásban megvalósuló tevékenységek. Ezek a statisztikák adják
a politikai kezdeményezések alapjait is. Ilyen
indikátorok például: munkaerő-piaci indiká-
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torok (részvétel a munkaerőpiacon, férfiak és
nők százalékos aránya, apák otthonmaradásának aránya, nők százalékos aránya a közszférában, női és férfi vezetők aránya), óvodai
indikátorok (óvodába járó gyermekek életkora, száma stb.) a gyerekek fejlődése szempontjából is fontos, szociális biztonsági indikátorok (átlagos bruttó jövedelem, lakhatás
körülményei stb.).
A MANORKA-program, nők és férfiak
esélyegyenlőségi munkacsomagjában megvalósított mintaprojektek eredményeit mutatta be Gunnbjorg Navik, a Norvég Helyi és
Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
nemzetközi tanácsadója. A munkacsomag fő
céljai között szerepelt: a nők helyzetének erősítése a politikai életben, a család és munka
összeegyeztetése, valamint a párbeszéd elősegítése a helyi és központi kormányzat között. Navik asszony sikeresnek értékelte a
norvég és magyar partnerek együttműködését, amelyek nemcsak a hatékony szakmai
tapasztalatcserét tették lehetővé, hanem személyes barátságok kialakulásához, hosszú távú együttműködési lehetőségek megalapozásához is hozzájárultak.
A mintaprogram eredményeiről a magyar
résztvevők tartottak előadást.
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Füzy Andrea, Abasár község képviselő-testületének tagja elmondta, hogy Abasáron a
pilot program a problémák, valamint a lehetséges megoldások feltárásával kezdődött. Az
önkormányzat számos családbarát megoldást támogat. Ilyen például, hogy az önkormányzati intézményekben már működik a
rugalmas munkaidő, vagy hogy a nők foglalkoztatása érdekében meghosszabbították az
óvodák napi nyitva tartását, illetve, hogy ezek
az intézmények csak három hétre zárnak be
egész évben. Abasáron a mintaprojekt keretében megszervezett workshopon számos, a
közéletben és a magánszférában tevékenykedő női vezető beszélt a munka és magánélet
egyensúlyának fenntartásával kapcsolatos
problémákról, kihívásokról, személyes nehézségeikről és sikereikről. A képviselő as�szony konklúzióként a következő szavakkal
zárta előadását: „A tapasztalatok adaptálása
nem pénz kérdése, hanem kreativitás és pozitív életszemlélet, ezzel nagyon sok lemaradást be tudunk hozni”.
Rujp Zsuzsa, Etyek nagyközség alpolgármestere arról számolt be, hogy a program ré-

szeként a helyi női közéleti szereplők részére
workshopot szerveztek, emellett bevezették a
Csodálatos évek projektet a településen, ami
a gyermekek mint a jövő munkaerő-piaci szereplői számára nyújt komplex nevelési programot. A program kulcsszereplői az óvodapedagógusok, a szociális intézmény dolgozói,
az általános iskolai munkatársak és a szülők, akik számára tematikus előadássorozatokat szerveztek.
Zakar Ágnes, Szentendre város képviselője a szentendrei mintaprojektet mutatta be,
amelynek keretében három fórumot tartottak. Ezek fókuszában az állt, hogy miként
tud az önkormányzat segíteni a különböző
korú női lakosoknak mindenapjaik szervezésében. Szentendrén számos intézkedést
vezettek be, amelyek mind-mind a férfiak és
nők esélyegyenlőségét szolgálják, valamint
hozzájárulnak ahhoz, hogy Szentendre élhető, családbarát település legyen. Erre példák: festőnő emlékhely kialakítása, kültéri fitnesz park létrehozása közvetlenül a játszótér
mellett, családbarát parkolóhelyek létesítése,
óvodaépítés, iskolai férőhelyek bővítése, női

Zakar Ágnes, Szentendre város képviselő-testületének tagja
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szűrések szervezése, gyereksarok kialakítása a városházán, kedvezményes nyári táborok szervezése. Az önkormányzati hivatalon
belül is számos eredménnyel büszkélkedhet a
város: jelenleg a vezetői státuszban lévő közép- és felső vezetők 70 százeléka nő. Szentendre önkormányzata hivatalosan is elnyerte a Családbarát munkahely címet.
Bük város programjáról, Németh Violetta képviselő beszélt. A büki projekt keretében két munkacsoportülést tartottak.
Az első eseményen a munkavállalók és munkaadók találkoztak egymással, és tájékozódhattak a nők munkaerő-piaci helyzetéről, a
visszatérés lehetőségeiről a munka világába. A második rendezvény a nők és férfiak
esélyegyenlőségének közigazgatási vonatkozásait, az önkormányzat munka és magánélet egyensúlyával kapcsolatos lehetőségeit
vizsgálta. A projekt keretében Bük város női
lakosainak helyzetéről és a munkaerő-piaci
érvényes szabályozásokról kiadvány készült,
melyet az önkormányzat eljuttatott minden
büki kisgyermekes édesanyához. Bük városa közreműködött a projekt során a Vas megyei munkaügyi hivatallal. Az önkormányzat
példát mutat az esélyegyenlőség biztosítása
terén, mind az óvodai, mind pedig a bölcsődei férőhelyeket sikerült bővíteni, valamint
rendszeres képzéseket tartanak a városban
a gyesen, gyeten lévőknek.
Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere arról beszélt, milyen fontosnak tartja, hogy a jövő generációjának tagjai öntudatos, önérvényesítő, álmaikat megvalósító
tagjaivá váljanak a társadalomnak. Ennek
érdekében a norvég MOT-program hazai
adaptálásán dolgozik a Tótvázsonyi Ifjúsági
Egyesület közreműködésével. A program lényege a fiatalok öntudatos viselkedésre nevelése,
döntéshozatalra tanítása szituációs játékok,
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gyakorlatok segítségével. A hidegkúti program keretében helyi workshopokat szerveztek, valamint kisfilmek, interjúk készültek a
településen élő, munkálkodó egy-egy vezető
pozícióban lévő nővel.
A jó példák ismertetését Lisbeth Reed, Vest
Agder megye tanácsadója kezdte A stratégiai
tervezés az egyenlőség és multikulturális társadalom témájában tartott előadásával. Agder régiót a konzervatív megközelítés hatja
át mind a családi élet, a politika és az egyház tekintetében. A régiónak a nők és férfiak esélyegyenlőségét mérő országos statisztikái meglehetősen rosszak voltak (kevés
női vezető, kevés apa marad otthon a gyermekével, alacsony a nők reprezentáltsága
a munkaerőpiacon stb.). A helyzet javítása
érdekében az esélyegyenlőségi törekvések
a regionális fejlesztési terv szerves részévé váltak. Számos konkrét projekt is indult

a régióban a társadalmi felzárkózás érdekében. A Free Choice (Szabad választás) projekt (2008–2012) célkitűzése az óvodai és iskolai intézmények dolgozóinak érzékenyítse
volt az esélyegyenlőség témája iránt. Ennek
érdekében speciális módszertani kézikönyveket adtak ki. A projekt során külön hangsúlyt
kapott a férfi óvodapedagógusok toborzása.
Az esélyegyenlőség mint regionális erő projektben (2012–2015) fontos szerepet kaptak azok a tevékenységek, amelyek a teljes
foglalkoztatás megvalósítását szolgálták, valamint a bevándorlók munkaerőpiaci integrálását. Az átfogó esélyegyenlőségi tervezésnek
és a konkrét intézkedéseknek köszönhetően
az idén (2015-ben – a Szerk.) az Agder régió
sokkal jobb eredményt ért el a nők és férfiak
esélyegyenlőségét célzó felmérések során.
Miként közelítheti meg egy polgármester
az esélyegyenlőség és multikulturális tár-
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sadalom témáját? címmel Hilde Thorkildsen, Nittedal önkormányzat polgármestere
tartott tájékoztatót. A település több mint
húsz éve helyez nagy hangsúlyt a nők és férfiak esélyegyenlőségét biztosító intézkedések
bevezetésére. Ennek eredményeképpen, bár
korábban férfiak dolgoztak jelentős számban az önkormányzatnál, most női jegyző,
női polgármester van, és magas a női vezetők száma.
A jelenlegi probléma már sokkal inkább
abban áll, hogy több férfi vezetőre és munkatársra lenne szükség. A fizetés esetében is
odafigyelnek arra, hogy ne legyen eltérés az
ugyanazt a munkát végző nők és férfiak fizetése között. Jelenleg a legmagasabb posztban lévő, legnagyobb fizetést kapó személy
nő, azonban húsz év kellett, hogy ezt a szintet elérjék. Előadását a következő szavakkal
zárta: „Csak az a társadalom rentábilis, csak
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azok az önkormányzati szolgáltatások lehetnek jó színvonalúak, ahol érvényesül az esélyegyenlőség”.
Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, a
TÖOSZ nemzetközi társelnöke mutatta be
Pápa város roma integrációs törekvéseit. Pápán az önkormányzat közösségi házat alakított ki a hátrányos helyzetű emberek számára
is elérhető helyen. Számos rendezvény, előadás valósult meg a programban. Ilyenek voltak a különféle egészségmegőrző rendezvények, mint a mammográfiai szűrés, véradás,
influenzaoltás, és lehetőség nyílt sportolásra
is. Képzéseket tartottak alacsony iskolai végzettségű embereknek, akik közül negyvenheten elhelyezkedtek, közülük huszonnyolcan az elsődleges munkaerőpiacon.
Együtt a közös jövőért címmel Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mutatta
be esélyegyenlőségi aspektusból a Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásért
Nonprofit Kft.-vel közös tevékenységüket.
Konfliktuskezelési tréningek gyakorlata az
esélyegyenlőségi törekvésekben címmel Iványiné Szabó Andrea vezető tréner tartott előadást a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó
konfliktusokkal kapcsolatos megoldási lehetőségekről. Kiemelte, hogy ezek a problémák
nem megoldhatók sima érdekegyeztetési megbeszéléseken, csakis több éves, akár évtizedes munkával, rendszerszintű gondolkodással
kezelhetők. E megoldásoknak különféle eszközei lehetnek, mint például képzési sorozatok tartása meditációval foglalkozó kollégák,
partnerek bevonásával, illetve önbizalom-építő, önérvényesítő tréningek megszervezése.
A problémák átfogó megoldása érdekében
célszerű helybeli problématérképet kialakítani. Igen fontos eleme ennek a folyamatnak
a bizalomépítés, valamint hogy egymás kul-

túráját megismerjük. Elengedhetetlen még a
sikerhez: a közösségi belső emberek megtalálása a településen belül.
Közelebb a településekhez, avagy a roma
koordinátorok szerepe az EU-támogatások
jobb felhasználásában című előadásával Nun
András, az Autonómia Alapítvány igazgatója zárta a szakmai programot, amelyben az
alapítvány és a TÖOSZ közös új projektjét ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
integrációnak közös akaraton kell nyugodnia.
A projekt egyik célja a berögződött tévhitek,
minták, hatalmi beidegződések eloszlatása. Elmondta, hogy a helyi esélyegyenlőségi tervek
sok esetben nem a helyi akaratra, párbeszédre
építenek. Mindenkinek vannak álmai, mindenki fontosnak tartja, hogy ezeknek legyen
tere a kibontakozásra. Az Európai Bizottság
által támogatott új projekt tevékenységei között olyan képzések szerepelnek majd, ahol az
Autonómia Alapítvány munkatársa karöltve
helyi roma koordinátorokkal projekttervezést
tanítanak majd roma és nem roma részvevők

számára helyzetgyakorlatok segítségével. Tanulmányutakat is szerveznek, bemutatva a jó
és a rossz példákat egyaránt. A projekt során
tíz európai uniós pályázatot nyújtanak be,
ezek valódi helyi akaratra épülő programokat foglalnak majd magukba.
A konferencia során elhangzott előadásokból változatos, színes képet kaphatunk a
hazai esélyegyenlőségi törekvések önkormányzati, kormányzati és civil vonatkozásairól. Számos érdekes kezdeményezést, gyakorlatot ismertettek, mindemellett a problémák
és nehézségek beazonosítása során körvonalazódtak a jövőbeli feladatok is. A nap egyik
legfontosabb konklúziójaként több előadótól
is elhangzott más és más formában, hogy az
esélyegyenlőség témája égető kérdések sorát
veti fel, valamint ezeket a témákat, problémákat mindenképpen érdemes figyelembe venni a helyi és központi tervezés során
annak érdekében, hogy jól működő társadalomban, rentablis gazdasági viszonyok
között élhessünk.

Az Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel (MANORKA)
című projekt fontos része az Esélyegyenlőségi Munkacsomagnak, amelyben különleges
hangsúlyt helyezünk a nők szerepvállalásának erősítésére a közéletben, valamint azon
önkormányzati támogatási lehetőségek felkutatására, amelyek hozzájárulnak a munka
és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez a nők esetében. E célok megvalósításának szerves része volt a legjobb gyakorlatok azonosítása, kiválasztása, terjesztése
és népszerűsítése az esélyegyenlőség témakörében. A munkacsomagon belül sor került számos munkacsoportülésre, ahol megvitatták a munka és magánélet egyensúlyát
befolyásoló tényezőket, szabályozásokat. Három alkalommal országos felmérést végeztünk a polgármesterek körében a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség helyzetének
megvizsgálása céljából, az eredményekből tanulmány készült. Öt magyar és öt norvég
választott helyi női vezető részvételével mintaprojektek valósultak meg. Tanulmányútra
nyílt lehetőség a norvég helyi és állami esélyegyenlőségi szabályozások és projektek témakörében, melyen részt vett számos polgármester és állami vezető is. A munkacsomag
záróeseménye az „Élhető település egyenlő esélyekkel” konferencia volt 2015. december
3-án. Emellett a munkacsomag eredményeit zárókiadvány összegzi majd, amelynek várható megjelenési ideje 2016. április.
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Hasonló problémák – eltérő utak
Szerző: Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője

Területi önkormányzatiság és decentralizáció – magyar–francia–belga nézőpontok címmel február 10–11-én konferenciát rendeztek, melynek 10-én a szegedi tudományegyetem, 11-én pedig a Budapesti Francia Intézet adott otthont.
Az első napon, Szegeden francia, belga és magyar oktatók, illetve az egyetem hallgatói vettek részt a tanácskozáson.
A második napon professzorok és választott önkormányzati vezetők, a nagykövetségek és a szervező szervezetek képviselői tanácskoztak. Alább a Francia Intézetben lezajlott konferencianapról számolunk be.
A Francia Köztársaság nagykövete, Eric Fournier, Antoine Homé, a Francia-Magyar Kezdeményezés (INFH) elnöke és Zongor Gábor,
a TÖOSZ főtitkára köszöntőikben hangsúlyozták a francia–magyar tapasztalatcsere
jelentőségét, a két önkormányzati rendszer
hasonlóságát, és azt, hogy mostanság éppen
ellenkező irányt vettek a fejlődési folyamatok.
Ugyanakkor kiemelték, hogy a két ország jó
kapcsolata, de különösen a két fő szervező, az
INFH és a TÖOSZ jóvoltából folyamatosak
a tapasztalatcserék, a kölcsönös látogatások,
illetve olyan fontos együttműködések, mint a
Történelmi Városok Szövetsége, s – egy harmadik fél a Helyi Obszervatórium együttműködésével megvalósított – Magyar Territória
Innovációs Díj, amelynek egyik első kitüntetettje, „Bioszentandrás” Európai Territória
Díjat kapott Béccsel megosztva.
A vitaindítók sorát Pilz Tamás, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős
Államtitkárságának főosztályvezetője nyitotta meg, aki a reformok folytatásáról, a hatékonyabb állami működés továbbfejlesztéséről,
a centralizáció folytatásáról beszélt. Antoine
Homé INFH-elnök, immáron mint Wittenheim polgármestere is a Franciaországban végbemenő folyamatokról beszélt. Ezek a közös
magyar–francia bázis ellenére, most ellentétes irányt vettek. Franciaországban erős de-
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centralizációs program valósul meg. Ahogy
az elnök-polgármester fogalmazott: mostanra
megy végbe a „jakobinista-napóleoni állam”
lebontása. Egy Alexis Tocqueville-idézettel
fejezte be előadását, amely szerint, ha a döntéseket közelebb visszük az emberekhez, akkor aktívabbá tesszük őket, növekszik a részvétel a közéletben. Később ezt egészítette ki
Nicolas Sorret, a Francia Kisvárosok Szövetségének tisztségviselője, a Jovinien-i településtársulás elnöke annak a leírásával, hogy az
átalakulás keretében tisztázódnak a feladatok az egyes önkormányzati szintek között.
Önkormányzati társulások kezébe kerülnek
a települési szinten nem ellátható feladatok,
és tisztázásra szorul például a megye és a
régió feladatköre, amely most a régiók irányába látszik eldőlni. Francis Delpérée, belga szenátor, a Louvain-i Katolikus Egyetem
emeritus professzora a belga rendszer ismertetésekor egyfajta decentralizációs jövőképet
festett le, ahol a régiók önálló törvényhozással, saját törvényekkel, eljárásrenddel rendelkeznek, mégis működik az ország, létezik Belgium. Ugyanakkor ma már Belgiumban is a
kistelepülési összevonások képezik az önkormányzati egységeket.
A francia és belga példákat ismét hazaiak
követték. MÖOSZ képviseletében Kakas Béla,
a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a me-
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gyei területfejlesztési feladatokról, a pályázatok kiírásának folyamatáról beszélt, valamint
arról, hogy hogyan került át a régióktól a megyékhez, hogyan került át a fejlesztési tanácsoktól az önkormányzatokhoz a területfejlesztés feladata. Beszélt az integrált területi
programok (ITP) kialakításáról, a források
prioritásairól, a megyei, a megyei jogú városi
és a társadalmi-együttműködési célok szerinti
felosztásáról, illetve az ezek nyomán kiírandó
pályázatokról. Végül arról, hogy a megyék feladata nem szűnik meg a pályázatok kiírásával, részt kapnak a végrehajtásból is.
Az utolsó két előadás egyszerre szólt a hazai gyakorlatról és két eltérő koncepcióról.
Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője a magyar regionalizmus történetét
és perspektíváit mutatta be. Hangsúlyozta:
a rendszerváltás óta gyenge a területi középszint, nem volt egyetlen pillanatra sem európai értelemben vett önkormányzat a megye,
mert legalábbis a saját forrása, adókivetési
joga folyamatosan hiányzott. Ilyen módon tehát nem felelt meg a Regionális Önkormányzatok Európai Chartája feltételeinek, amelyet
ugyan nem fogadtak el, de Szegvári Péter szerint mégis sarokpontként kezelik, s számon
kérik az Európai Unióhoz csatlakozó államokon. A hiány betöltésére, az önkormányzati
régiók létrehozására tett erőfeszítések a vonat-
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kozó törvény parlamenti elutasítását követően befagytak, és ezzel tulajdonképpen az önkormányzati rendszer fejlődése is más irányt
vett. Az önkormányzatiság fejlődésével párhuzamosan zajlott a központi közigazgatás
reformja. Ebben nagy hullámok voltak megfigyelhetőek, de a célirány 2011-ig a kistérségi
és előbb megyei, majd regionális hangsúlyú
egységes dekoncentrált szervezetek létrehozása volt. A folyamat 2011 után vált teljessé,
de a kistérségek helyett járási hivatalok, a regionális helyett pedig megyei kormányhivatalok keretében. Ahogy korábban Pilz Tamás is
hangsúlyozta, a közeljövőben ez a folyamat
folytatódik. A központi igazgatás újjászervezése, megerősítése magával hozta a feladatok
átcsoportosítását a megyéktől, és a településektől a központi kormányzati alárendeltségébe szervezett hivatalokhoz, és egyúttal
megszűnt a francia modellben mára erősödő
szerepet kapó helyi önkormányzati társulások
kiemelt státusza. Kovács Róbert zárásképpen
rámutatott egyfajta természetes folyamatként
megjelenő területi, önszerveződő formációkra, amelyek lehetnek hazai környezetben
erős identitásra, hagyományokra épülő, vagy
újszerű képződmények, vagy uniós szinten értelmezhető több országot, régiót átfogó makrorégiók, mint a mi Duna-régiónk.
Az első blokk zárásaként Szegvári Péter beszélt a városi magból kiinduló térségi szerveződésekről, amelyek egyfajta alternatívái a
területi alapú regionalizmusnak, ugyanakkor
vele párhuzamosan létezik, például Franciaországban is. Bemutatta azt a hazai jó gyakorlatot, ahogy az ellentétes érdekeken és a megyei
hangsúlyú fejlesztési rendszeren átlépve Budapest Főváros Önkormányzata és Pest megye
együttműködik a fejlesztésekben. Az előadó
rámutatott, hogy ez fennmaradhat a várható
régió szintű szétválást követően is.

Az előadásokat követő vitában két olyan
téma is előkerült, amely kiemelt érdeklődésre tarthat számot. Az első a helyi autonómia
kérdése, amelynek elsősorban francia vonatkozásait feszegették a kérdezők a vázolt folyamatok tükrében. A másik szintén olyan
kérdés volt, amely az összes felet érintette: a
francia tax professionelle vagy iparűzési adó
kérdése volt. A francia megszólalók e tekintetben kivételesen kritikusak voltak saját viszonyaik ismertetésében, mert egyértelmű
véleményük volt, hogy az adónem megszüntetése bukás volt. A helyettesítő megoldások
csak részben működtek, a forráskiesést csak
részben, illetve állami támogatásból pótolták,
ami szükségszerűen autonómiacsorbulással
járt. Harmadik téma a megyék franciaországi
megszűnésének kérdése volt, amely egyelőre
csak egyfajta perspektíva, de a megyék hagyományai Franciaországban is erősek.
A szünet után, mint konkrét decentralizációs kihívás került elő az oktatás kérdése.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város
polgármestere történeti kontextusba helyezte az önkormányzatok 2010 előtti pénzügyi
nehézségeit, amikor azt állította, hogy az
állam „letolta” az államadósságot, saját
pénzügyi nehézségeit az önkormányzatokra. Rámutatott, hogy a csökkenő finanszírozás következtében, saját városában, Tabon
az önkormányzatnak hozzávetőlegesen havi
24 millió forintot kellett összeszednie csak
az iskolafinanszírozásra. Ilyen helyzetekből adódott, hogy 2011 után, a közigazgatási
rendszer átalakításakor alig volt olyan önkormányzat, amely meg akarta volna tartani az
iskolát. Az elnök nem dicsérte a kialakított
új rendszert sem. Véleménye szerint minden
tekintetben fennmaradtak az óriási különbségek, ráadásul az önkormányzatok az elvont
jogosítványok és források ellenére ma is részt
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vesznek az iskolák a finanszírozásában. Illúzió volt azt hinni, hogy az állami támogatások és az önkormányzatok e célra fordított
forrásai elegendőek lehetnek a teljes közoktatási rendszer működtetésére. A körülbelül
négyezer intézmény kezelésére létrejött vízfej lényegében működésképtelen. Ma már
az önkormányzatok szeretnék visszakapni
iskoláikat, de erre kevés a remény. Ezeket az
intézményeket nem tudják távolról üzemeltetni, kell a saját tulajdonát érző, gondozó
gazda. A pedagógusok bérét viszont mindenképpen az államnak kell állnia.
A már korábban többször megszólaló Francois Homé ismertette a francia rendszert,
amely a hazaihoz hasonlóan bonyolult. Az
állam felel a közoktatásban az oktatási programokért, az önkormányzatok és társulásaik
(intércommunalité) felelnek az épületekért, a
felszerelésért, míg a megyei önkormányzat az
alapfokú oktatásért, a regionális önkormányzat pedig a középfokúért. Ezt követően Nicolas Sorret részleteiben ismertette a rendszert,
és gyakorlati példákkal illusztrálta azt. Végül
Szibrik Imre, Szentes város polgármestere következett. A polgármester elmondta, hogy a
hazai helyzet valóban hasonló a franciához,
ugyanakkor mintegy alapelvként és a korábbi
vitákra utalva megfogalmazta, hogy az autonómia mindaz, ami a helyi közügy, ezen belül,
pedig kiemelten „gyerekeink jövője”. Véleménye szerint a központosítás hosszú ügyintézést,
bürokratizmust eredményez (pl. három hónap
alatt nem tudták megjavítani a WC-t). Azok
az önkormányzatok, amelyek visszavették
iskoláikat, a tőlük elvont forrás egyharmada
költségen működtetik azt. A KLIK működése,
pénzügyei átláthatatlanok.
A vitában újabb elemekkel bővült az oktatási
rendszerek terítéken lévő kérdése: a magán és
egyházi oktatás rendszerbe illeszkedésével. Jól
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látható volt, hogy e tekintetben is sok a közös
a hazai és francia viszonyok között. Kérdésre válaszolva Nicolas Sorret elmondta, hogy
a gyerekek, szüleik tulajdonképpen menekülnek az állami rendből – ahogy egyébként a hazai rendszerben is megfigyelhető. A francia
viszonyok között a magániskolák szerződést
kötnek az állami szabályok, programok betartásáról, viszont az állam állja a pedagógusok
bérét. Ugyanakkor van a magániskoláknak
egy köre, amely nem köt ilyen szerződést, de
támogatást sem kap. Szibrik Imre a hazai viszonyok részleteit ismertetve elmondta, hogy
az önkormányzatok sok esetben inkább egyházaknak adták az iskolát, mint az államnak.
Az egyházi iskolák a finanszírozásban az állammal szerződnek, saját állami normatívát
kapnak, illetve egy korábbról fennmaradt, külön állami kiegészítő normatívát. Nálunk is, a
szülők és a gyerekek számára menekülő utat
jelentenek az állami rendszerből, de itt a felvételnél a felekezet, vallásosság is számíthat.
Ezek a jelenségek nem csupán az állami oktatás
minőségéből fakadhatnak, hanem a kötelező
körzeti befogadás ellensúlyaképpen, egyfajta
szegregációs jelenség, az antiszegregációs intézkedésekkel szemben. Mintegy zárásképpen,
e jelenségek kapcsán hívta fel Zongor Gábor a
figyelmet a norvég szabályozásra, ahol az elit,
illetve magániskolákba is fel kell venni bizonyos számban szegény gyerekeket.
A tanácskozáson a részvevőknek mindvégig lehetőségük nyílt a saját helyzetük áttekintésére, a magyar és a francia folyamatok
összevetésére. A két hasonló rendszer áttekintéséből is érzékelhető, hogy miközben jelenleg Franciaországban a centralizáció lebontása van folyamatban, addig Magyarországon a
decentralizáció helyett a centralizáció erősödött. Hasonló ugyan a megélt helyzet, de nem
mindegy, hogy merre vezet a további út.
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Finomhangolás Öttömösön
Szerző: Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke

Dobó István polgármester a részvevők köszöntése után röviden bemutatta a települést.
Elmondta, hogy a település területe Szeged
városához tartozott, majd a 19. század végén Magyar Imre birtoka volt. Az ő leszármazottja a művelődési ház névadója, a híres
Afrika-kutató Magyar László. Errefelé viszonylag gyengébbek a földek, és a nagyobb
földterület megszerzése vonzotta ide 1900 körül az első letelepülőket. A település 1908 óta
önálló. Pusztamérges és Ruzsa községgel alakítottak közös hivatalt. Egyik legfőbb megélhetési forrás a mezőgazdaság, ezen belül is a
spárgatermesztés. (Minden júniusban Spárgafesztivált tartanak.) Ezen kívül fuvarozó
vállalkozások működnek, és itt gyártják a virágkötészet alapanyagát, az oázist. Az egyházi

fenntartású óvoda (20 gyermek) és általános
iskola (50 tanuló) az önkormányzat támogatásával működik. Szociális ellátást térségi szerveződésben nyújtják jó színvonalon,
a tanyagondnoki szolgálatot viszont önállóan tartják fönn.
A fórumon Szabó Gellért, a Magyar
Faluszövetség elnöke, ismertette a MANORKA-projekt fontosabb ismérveit. Elmondta, hogy a Faluszövetség által vállalt megyei
önkormányzati fórumsorozat és az egész
program is a végéhez közelednek. Megemlítette a más projektpartnerek által lebonyolított projektelemek teljesülését is, így a száz
járásban lezajlott járási hivatali és önkormányzati hivatali tisztviselői tréningeket, az
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési
Tanácsa (ÖNET) megújításának és az önkormányzati érdekszövetségek egymás közötti
együttműködésének reményteli fejleményét,
az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ megnyitását.
Megköszönte a lehetőséget a projektgazda
TÖOSZ-nak, külön kiemelve, hogy mindenben a legteljesebb partneri együttmunkálkodás jellemezte az eltelt időszakot.

Szabó Gellért, az MFSZ elnöke, Szentkirály polgármestere

Ujvári László, Balástya község polgármestere

A Magyar Faluszövetség 2016. február
4-én Öttömösön vitatta meg a falvak
érdekeit, jövőjét. A MANORKA kapacitásépítési programjának keretében
a 741 lakosú falu a művelődési házban
látta vendégül az összegyűlt polgármestereket, önkormányzati képviselőket és helyi érdeklődőket.
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A TÖOSZ Csongrád megyei tagozatának
vezetője, Ujvári László, Balástya község
polgármestere elmondta, hogy a MANORKAprojekt, és a hozzá hasonló külföldi kapcsolatokat is erősítő együttműködés a hazai települések vezetőinek adhat olyan ismereteket, amik
gazdagíthatják a saját feladatellátásuk tárházát. Elismeréssel szólt a Magyar Faluszövetség
projektben kifejtett tevékenységéről.
Ezt követően mutatta be a zárótanulmányt,
annak egyik szerzője, Zsár Virág, a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ munkatársa.
A hallgatóság elismeréssel szólt a vitára bocsátott tervezetről. Írásos észrevételek is érkeztek, amiket a szerzők megkaptak.
Az anyag belső tartalmával kapcsolatban
érdemi változtatásra nem igazán érkezett javaslat, az Ajánlások fejezethez viszont a jelenlévők részéről a következő főbb felvetések
hangzottak el:
• a mezőgazdasági jellegű települések számára állami pályázati rendszert kellene működtetni a kisgazdaságok, háztájik
fejlesztésére, továbbá a mezőgazdálkodás
alapismereteit az általános iskolai tananyag
részévé kellene tenni (iskolakertek).
• az önellátás-önfenntartás jól hangzó célkitűzés, de ennek fokát/esélyét tekintve
óriási különbségek vannak a települési adottságok között. A lemaradók nem
feltétlenül saját hibájuk miatt vannak kiszolgáltatott helyzetben, ők valóban csak
állami segítésben bízhatnak.
• hiába a polgármester minden igyekezete, ha segítő munkatársak nincsenek
mellette pályázatok írására, fejlesztési
célok megfogalmazására és azok megvalósítására. A köztisztviselőknek erre
már nincs energiája.
• a Nemzeti Vidékstratégia a falusi közösségek és a táj komplex egységét tartja a

•

•
•

•

•

vidékfejlesztés célrendszerében, ám ennek gyakorlati megvalósulása elmarad
az abban foglalt ütemezéstől és a várakozásoktól.
az új uniós fejlesztési ciklus kormányzati célkitűzése a kisvállalkozások megerősítésére támogatható, de ezen források lehívásához alkalmassá kell tenni a
helyi szereplőket, pl. megyei szintű mentorhálózattal.
a feladatfinanszírozás szolgálja a biztonságos működést, de azt teljesen! Ezen felül
kelljen csak fejlesztésre pályázni.
a közigazgatás nagy átalakításai megtörténtek(?), de finomhangolásra még szükség van – halljuk –, ám a finomhangolást sosem a karmester végzi, legfeljebb
a szólamvezető, még inkább maga a zenész. Az erősödő centralizáló törekvések
szétzilálják emberek és közösségek kapcsolatrendszerét, és talajvesztetté teszik
a polgárt, aki másutt (külföldön) keres
megélhetést.
a hitelkonszolidáció és annak utóhatásai, a karácsonyi „puha pénzek” osztása,
az uniós források konkrét kivitelezőknek
célzott pályáztatása, a nem csillapodó
jogalkotási „vihar” lehetetlenné teszik a
csak kiszámítható jogi és gazdasági környezetben megvalósítható távlatos tervezést. Felőrlik azokat az erkölcsi normákat, amik századokon át jelentettek
közösségformáló és megtartó erőt falun
és városon egyaránt.
államhatalom ereje (lehetőleg) mellett, de
ha szükséges, ellenében az önkormányzatoknak erőt kell felmutatniuk, ami
csakis az érdek-képviseleti tevékenység
eddigi hatékonyságának jelentős javításával érhető el – éppen az erős állam mint
közösség érdekében.
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A falvak hatékonyságának vizsgálata
A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ ajánlásai a magyar falvak jövőképének újraalkotásához és javaslatai
ezen jövőkép megvalósítását szolgáló lépésekre.
1. Kulcsfontosságú segíteni a polgármesterek/képviselő-testületek közösség- és
gazdaságfejlesztő terveinek véghezvitelét – az Mötv. szellemiségével összhangban.
Ezen túlmenően a településvezetők motiválása a saját kezdeményezések elindításában,
együttműködésre a környező településekkel,
érdekszervezetekkel. Ennek eszközei többek
között:
– a polgármesteri bérek megfelelő mértékének biztosítása (a jelenlegi bérhelyzet
javítása elsősorban a kistelepüléseken);
– ösztönzők beépítése a rendszerbe (az önkormányzat megfelelő szintű önállósága
és teljesítőképessége esetén pénzbeli vagy
egyéb elismerés biztosítása, önkormányzatok közötti együttműködések ösztönzése, kistelepülések pályázati forrásokhoz
juttatása önerő elengedésével stb.);
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– megfelelő szakmai háttér biztosítása –
többek közt – a közfoglalkoztatás és közösségi gazdálkodás megszervezéséhez
(járási, megyei szakértők rendelkezésre
bocsátása, szakemberek önkormányzati
foglalkoztatásának támogatása, az ország
különböző pontjain bevált jó gyakorlatok
összegyűjtése és elérhetővé tétele).
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
további finomhangolása, elsősorban
– a feladatok és hatáskörök egyértelmű lehatárolásával, helyéretételével;
– a feladatfinanszírozás további normarendszerű korrekciója, figyelembe véve a
települések speciális helyzetét (drágább
közszolgáltatások), valamint a központi
forráselvonás csökkentése;
– a közszolgáltatások közel egyenlő színvonalának biztosítása, külön figyelmet
fordítva a kistelepülésekre és helyzetükből fakadó igényeikre (kielégítő színvonal
meghatározása, speciális körülmények figyelembevétele, közszolgáltatások nyújtásának monitorozása, ide értve a felhasználók véleményének visszacsatolását
összhangban a Vidékfejlesztési Program
ilyen irányú beavatkozásaival).
3. A központi, megyei és helyi döntéshozók közötti párbeszéd megerősítése keretében
– a bizalmon alapuló párbeszéd megteremtése a különböző szintű döntéshozók
között a falvak érdekeinek védelmében
és az államreform program megvalósult
eredményeinek becsatornázása végett
(ÖNET szerepének erősítése, a településvezetők motiválása a problémák és
feszültségforrások megoldására vonatkozó érdemi javaslatok felsőbb szintre
juttatásában);
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– az adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer fejlesztése a különböző szintű döntéshozók és az igazgatásban dolgozók
segítése érdekében (olyan ASP-rendszer
országos szintű kiépítése, amely fogadja
az önkormányzatoknál jelenleg használatban lévő valamennyi korszerű program által generált adatszolgáltatást is, lehetővé teszi az adatok eltérő mélységű,
de a monitorozás és a tervezés színvonalát javító hozzáférhetőségét a különböző szinteken);
– intézményes keretek biztosítása a helyi
önkormányzatok és a járási hivatalok, valamint a megyei önkormányzatok közötti
párbeszéd megteremtésére, a problémák
minél alacsonyabb szinten történő feltárása és megoldása érdekében.
4. A falvak erőforrásainak jobb kihasználása, kiemelt figyelmet fordítva
– a minél teljesebb körű önfenntartás
megteremtéséhez szükséges feltételek
biztosítására (helyi erőforrások felhasználását szolgáló programok indítása,
ezek szűkössége esetén megfelelő állami kompenzáció biztosítása, önfenntartást segítő beruházások [megújuló
energiafelhasználás, energiahatékonyság, közösségi gazdálkodás stb.] indítása,
támogatása, és a belső erőforrásokra támaszkodó jövedelemszerzés [háztájik, nem
mezőgazdasági tevékenységek] ösztönzése pályázatok útján, összhangban a
Nemzeti Vidékstratégia 2012–2020 célkitűzéseivel);
– a pénzügyi önállóságra: helyi gazdasági
teljesítőképesség erősítése, helyi vállalkozók támogatása, közfeladatok finanszírozásának tökéletesítése – figyelembe véve
a speciális igényű és speciális körülmények közt élő kistelepülések önkormány-
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zatainak szükségleteit, központi forráselvonás mérséklése, megszüntetése;
– a vidéki Magyarország emberi erőforrásainak megtartására és fejlesztésére:
a Vidékfejlesztési Program beavatkozási területein túl a helyi igazgatáshoz és
államigazgatáshoz, valamint az önkormányzati vállalkozások menedzsmentjéhez és szakmai igényeihez szükséges
munkaerő foglalkoztatása, megfelelő
színvonalú és kiszámítható életpálya biztosítása, a vidéki képzetlen munkaerőnek munkát nyújtó programok indítása
és támogatása (közösségi gazdálkodás),
szegregált társadalmi csoportok szociális
gondozása és munkához juttatása, vidéki vállalkozók mentorálása, kapacitásfejlesztő programok önkormányzati vezetők
és dolgozók számára a MANORKAprogram keretében indított kezdeményezés mintájára;
– a falvak fejlesztési igényeit figyelembe
vevő központi költségvetési keret biztosítására: nem pályázati prioritásokhoz
igazított fejlesztések, hanem a tényleges
szükségletek kielégítését ösztönző integrált beruházások;
– a falvak élhetőségét, attraktivitását szolgáló kezdeményezések támogatására,
véghezvitelére: közösségek felépítése és
megerősítése, szegregált társadalmi csoportok bekapcsolása, a helyi érdekű hazafiság erősítése, az előírt közszolgáltatások
színvonalának biztosítása az önfenntartásra való törekvésen túl, munkavállalók
mobilitási feltételeinek javítása;
– a hosszú távú kiszámíthatóság biztosítására pénzügyi és igazgatási területen: a
rendszer ad hoc változtatásainak kiküszöbölése, pénzügyi támogatások és jogszabályi környezet stabilizálása.

Kitekintő

Önkormányzati nyilatkozattervezet
az EU kohéziós politikájának jövőjéről
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
Az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR) 1999 óta tagjai a magyar
önkormányzatok az országos magyar önkormányzati szövetségeken keresztül. A CEMR,
amely több mint százezer helyi és regionális
önkormányzatot képvisel Európa-szerte, hozzá szeretne szólni az EU kohéziós politikájának jövőjéről folyó vitához. Ha észrevétele,
véleménye van, juttassa el hozzánk, hogy a
magyar önkormányzatok érdekei is megjelenhessenek már e korai szakaszban.
A regionális és várospolitikáért felelős uniós biztos, Corinna Cretu asszony is arra szólította fel a kulcsszereplőket, hogy már most
hozakodjanak elő új, az eddigi hagyományokat
és módszereket meghaladó ötletekkel.
Az Európai Bizottság már elkezdte a 2020
utáni Többéves Pénzügyi Keret fejlesztését,
amelyben a kohéziós politika adatai jelentős
szerepet töltenek be.

Nyilatkozat

A CEMR álláspontja szerint az EU új kohéziós politikájának a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
Integrált & egyszerűsített – a cél olyan átfogó kohéziós politika megalkotása lenne,
amely nem tartalmaz párhuzamosságokat, hézagokat és ellentmondásokat. Jelenleg húsznál is több EU alap és támogatási
program fut párhuzamosan, amelyek hatással lehetnek a területfejlesztésre, és számos esetben nehéz úgy kombinálni őket,
hogy valóban a helyi érdekeket szolgálják.

Meg kell fontolni, hogy a jelenlegi sokszínűség helyett egyszerűbb és integrált fejlesztési eszközt alkalmazzunk.
Befogadó – a területi partnerségnek alulról felfelé kellene építkeznie, arra alapozva, hogy az adott területen mi működhet,
mi lenne a hasznos; ahelyett, hogy az EU,
az Eurostat definíciók vagy a nemzeti kormányok eleve elrendelnék. A központi-helyi partnerség elvét is tovább kell fejleszteni: sokkal erősebb ellenőrzést kellene
bevezetni, hiszen így lehetne garantálni az Európai Strukturális és Befektetési Alapok jobb tulajdonosi pozícióit. Így
sokkal nagyobb átláthatóság lenne elérhető, mint amit a tagállamok manapság
produkálnak.
Eredményorientált – az EU pénzügyi beavatkozásainak helyi és konkrét eredményeket kellene felmutatnia a költségek és
kimenetek figyelemmel kísérése helyett. Ez
azt jelenti, hogy például nemcsak a képzési
órák számát kellene figyelni, hanem azt is,
hogy a képzés következtében a képzettek
közül hányan kaptak új állást. Az EU politikáinak és alapjainak hozzáadott értékét és hatását sokkal könnyebb a helyi és a
regionális szinten bemutatni, mint a mostani EU vagy nemzetállam szintű teljesítményt mérő keretrendszerekkel.
Releváns, elérhető & rugalmas – a tematikus célkitűzéseknek és befektetési prioritásoknak közvetlenül olyan kimeneteket kell
szolgálniuk, amelyeket a nemzetállamok
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Európa 2020 nemzeti reform programjaiban meghatároztak, tükrözve mind a területi kohézió, mind pedig a fenntartható
növekedési és foglalkoztatási EU-s célokat.
A központi alatti szinttel együtt kell ezeket
kidolgozni, majd nyomon követni. Az EU
kohéziós politikájának széttagozódását el
kell kerülni, miközben az Egyezmény 174.
cikkelye értelmében tiszteletben kell tartani, hogy bizonyos területek – a népessége vagy a korlátozott pénzügyi lehetőségei
miatt – a kisebb önkormányzatok részvétele a fejlesztésekben korlátozott.
Elérhető mindenfajta önkormányzat számára – egyik változtatás sem állhat ellentétben azzal az elvvel, hogy a kohéziós
politikának nyitva kell állnia valamennyi
EU-térség számára, és hogy elsősorban a
legkevésbé fejlett területekre kell fókuszálnia. A nemzeti finanszírozási kereteknek
továbbra is meg kell maradniuk annak érdekében, hogy egyenlőbb módon történhessen a források elosztása EU-szerte.
A biztonságiháló-elvhez továbbra is
ragaszkodunk, miszerint az előző időszakhoz képest a támogathatóságban való változás ne eredményezhesse, hogy hirtelen
elessen az adott térség az EU-támogatások lehetőségétől a következő programozási időszakban.
Ez az állásfoglalás előzetes ötleteket körvonalaz. Célja, hogy eszmecserét indítson a
CEMR és annak tagjai, valamint az EU intézményei között a kohéziós politika jövőjéről.
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Hangulatkép az első „Klímaválasz” tréningnapok után
Szerző: Lohász Cecília, a Klímaválasz projekt képzési vezetője

Éhen haló, árva jegesmedvebocsok és öngyilkos merényletre
készülő, antarktiszi jégtáblákra szorult pingvinek felvillantása nélkül is elég izgalmas és húsba vágó kérdésnek bizonyul az
éghajlatváltozás: telt házzal indultak a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodásról szóló Klímaválasz képzések. (A Klímaválasz projekt izlandi, lichtensteini és norvég támogatásból valósul meg.)
Ritka alkalom, hogy ennyi tettre kész ember üljön egy teremben, szakértők, polgármesterek, önkormányzati munkatársak, civil
szervezetek képviselői. Ide mindenki azért
jött, mert tisztában van azzal, hogy melegebb
lesz, felborul a mostani megszokott időjárás
és települési szinten muszáj lesz cselekedni.
A heves zivatarok romboló, közlekedést lebénító hatását jól ismerik már a települési
vezetők, egy-egy áramkimaradással is megbirkóztak már. A hőhullámok miatt megnövekedett halálozási statisztikák azonban a
kevésbé ismert jelenségek közé tartoznak.
Szintén ritkábban hangoztatott tény, hogy
Dél-Magyarországon a körzeti orvosok egyre több súlyos gyulladással járó rovarcsípést
diagnosztizálnak, illetve, ahogy az átalakuló
Wekerle-telepen tett látogatásunk során egy
borász elmesélte, az erősebb UV-sugárzás
nemcsak a bőrrák kockázatát növeli, hanem
egyes szőlőfajták esetében karamellizálja a
cukrot a szőlőszemekben, ami zavart okoz
a borkészítés során.
Az alkalmazkodás igen fiatal tudomány/
szakpolitikai terület: azért csak a 21. században kaptuk fel, mert előtte elhittük, hogy csupán a széndioxid-kibocsátás csökkentésével
megmenekülhetünk a klímaváltozástól. Most
már viszont elég világosan látszik, ahogyan a
higany szála emelkedik a globális hőmérőn,
úgy araszolunk a most ismert világ végleges

megváltoztatása felé. Aki ügyesebben és gyorsabban alkalmazkodik az új hatásokhoz, az
előnyös helyzetbe kerülhet.
Az alkalmazkodás fontos alapfogalmai a
sérülékenység (vulnerabilitás) és a rugalmasság (reziliencia), alkalmazkodóképesség és érzékenység. A településeket úgy is elképzelhetjük, mint az emberi szervezetet. Gyenge
ideg- és immunrendszerrel (érzékenység), rugalmatlan szemellenezősként (alacsony szintű alkalmazkodási hajlandóság) nehezebben
reagálunk egy ismeretlen, új eseményre, kórokozóra, új megtanulandó viselkedési formára. Kötélidegzetű, vas immunrendszerű,
ám rugalmasan változó személyiségűvé sem
egyik napról a másikra válunk: az alapadottságink mellett folyamatos tanulás, képzés,
gyakorlás, reflexió szükséges hozzá. Mindez egy településnél pedig még bonyolultabb,
ahol – a teljesség igénye nélkül – a közlekedés, az épületek, az ivóvízellátás és az egészségügy rendszerét mind fel kell készítenünk
arra, hogy gyorsan és rugalmasan reagáljon
a lecsapó zivatarra, vagy egy több hetes hőhullámra, hogy a település legsérülékenyebb
pontjai védve legyenek. Ahogy egy ember is
sokféleképpen készítheti fel magát az extrémebb időjárásra (pl.: tájékozódással, jobb
árnyékolással), úgy a településeknek is sok
eszköz van a kezükben, a szabályozáson át a
megfelelő tájékoztatásig.
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Például a nem lebetonozott füves árkok,
amelyek a 20. században még a fejletlenség
jelképei voltak, de mára már a természetes
növényzettel beültetett árkok az adaptációs
infrastruktúra alapjává váltak, és karbantartásukkal sokkal többet tehetünk a településünkért, mint azt elsőre gondolnánk.
A nagyobb víz tárolására alkalmas helyeket ma már szintén reziliens megoldásoknak
nevezzük: nagy esőben víztározóként működnek, aszálykor pedig a megtartott vízzel öntözhetünk, vagy teljes kiszáradás esetén akár
rekreációs célokra használhatók.
A budapesti Klímaválasz képzéseken a
XIII. kerületi Angyalzöld+ program (http://
www.angyalzold.hu/web/index.php?speaking2=index.html), a Wekerle-telep jó példáit ismerhették meg a résztvevők, a kaposvári
turnus pedig a főtér klimatikus kielemzése
után még Alsómocsoládra (http://alsomocsolad.hu/) is ellátogatott. Az apró északbaranyai településen a halastó hullámzását
nézve a naplementében természetesen azonnal el lehet feledkezni az éghajlatváltozásról
és bármilyen települési sérülékenységről.
Pedig a polgármester elmondása szerint, ha
csak egy kicsit roggyan a korfa, már borul
az egész település. A polgármester szívesen
meghallgatja a lakosok észrevételeit, és támogatja ötleteiket.
Ha kedvet kapott a témához, böngéssze a
projekt honlapját (www.klimavalasz.hu), csatlakozzon Facebook csoportunkhoz.
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GÁMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1124 Budapest, Hegyalja út 146.
Tel./fax: 06-1-319-5938
info@gaman.hu; www.gaman.hu

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

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?

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

Korszerű, megbízható
és minőségi bankjegyváltó
automaták elérhető áron

NÁLUNK MINDENRE TALÁL MEGOLDÁST!

MEMBER OF MEVA GROUP

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

MEVA-HU Kft.
Garázs és parkolóházi sorompós
beléptető díjfizető rendszerek

Tervezi fizetőparkolás bevezetését? Hívjon minket!

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

Díszkerítés
Exkluzív kerítéselemünk alkalmas új kerítések építésére, vagy kiválthatja a régi, rossz állapotú templomkerti vagy temetői kerítéseket is. Rendkívül esztétikus
látványt nyújt, egyben csillapítja a közút zaját is. Mintázata és az elemek tetejének kialakításából adódó
hullámzásszerű ív szemet gyönyörködtető látvány.
Anyaga lehet szürke beton, vagy adalékkal ellátott „nemes” beton, amely mészkő őrleményt és

fehér cementet tartalmaz. Felülete a természetes
kövek szépségével vetekszik, ha homokfúvásos
technikával készül. Az elemek anyagukban színezhetők vagy felületükön festhetők.
Felépítése gyors és egyszerű: az oszlopok előre
elkészített kehely alapokba állítása és betonozása
után a lábazati részt kell elkészíteni, majd az oszlopokon kialakított hornyok közé beemelhető a kerítéslap. A kerítéslap alja egyenes, felfektethető az előre elkészített aljzatra.

•
•
•
•
•
•
•

Szépsége figyelemre méltó
Nehezen rongálható
Időállósága kiváló
Gyorsan kivitelezhető
Könnyen beépíthető
Bonyolult alakzatok is kialakíthatók
Nem igényel drága zsaluzást

E-mail: bogyo.tibor@railone.hu • Web: www.railone.hu • Telefon: 06-30/456-9404

Az oszlopfejre a temetőben nyugvók
vallására jellemző lenyomat kerülhet.
A kerítéslapban áttörések – akár kereszt,
akár csillag formában is – helyezhetők el.

Minőségi online jogi- és cégadatbázis kedvező áron

Dfelhasználóbarát jogi adatbázis
Dköltséghatékony moduláris felépítés
Dközigazgatási iratminták
Dszéles körű joggyakorlat
Dhatásköri jegyzék
Dkommentárok
Dönkormányzati és államigazgatási adatbázis kontaktadatokkal
Dsaját anyagok integrálása
Dinnovatív céginformációs szolgáltatások
OPTEN Informatikai Kft. • 1147 Budapest • Telepes utca 4. • Tel.: +36 1 696 0688 • Fax: +36 1 470 0751 • opten@opten.hu • www.opten.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!
Szeretne sikeresen pályázni?
❑
❑
❑
❑
❑
❑

 pületenergetikai célú felújításokra, rekonstrukciókra?
É
Napelemes beruházásokra?
Biomassza és szennyvíziszap hasznosítására?
Szüksége lenne energetikai tanúsítványokra?
Tűz- és balesetvédelmi tervre?
Hosszú távú városfejlesztési koncepcióra?

Megvan a megoldás!
Jövő év elején várható az új uniós ciklus önkormányzatokat érintő
pályázatainak a kiírása. Ebben szerepelnek majd az önkormányzati
tulajdonban lévő épületállományok, valamint a településekhez tartozó földterületek energetikai felújítására, illetve a megújuló energiaforrások fokozott bevonásával történő projektek megvalósítására
vonatkozó kiírások. A pályázók részére megyénként külön költségvetés áll rendelkezésre.

Tisztelt Polgármester Úr!
A projekt-előtanulmányok készítésének
folyamata
1. Épületek felmérése: építészet, gépészet, villamosság,
megújuló energia, tanúsítványok;
2. Egyéb energetikai beruházásokkal kapcsolatos
felmérések és tervek;
3. Koncepcióterv: energetikai számítások, pénzügyi tervek,
megtérülési számítások;
4. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, várhatóan
a támogatási döntés után.

A felhívások közös jellemzői
✔ T
 OP pályázatok lesznek, különböző kódszámmal;
✔ vissza nem térítendő támogatások, amelyekhez
nem szükséges önerő;
✔ a támogatások az épületenergetikai projektben elérhetik a
400 millió forintot, más projekteknél még ennél is többet;
✔ önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal
is lehet pályázni;
✔ egyéb, kiegészítő fejlesztések is pályázhatók
(pl. akadálymentesítés, lift stb.).

Fontos tudnivaló
A támogatás elnyerésének feltétele a pályázati anyag pontos
szakmai előkészítése. Az előkészítés költsége nem haladja meg
a projekt 0,5 százalékát, és a pályázatban 100 százalékban elszámolható. Az előkészítési költség a megvalósíthatósági tanulmány későbbi elkészítésével együtt is 1 százalék alatt marad
(1% a lehívható támogatás).

Eséllyel pályázni, illetve sikeresen lehívni a pályázati forrásokat csak ezen feltételek teljesülése után lehet majd. A sikerhez a
TÖOSZ az enerGO ZERO Kft.-t, mint energetikai partnert ajánlja Önnek együttműködésre. Cím: 1085 Budapest, Stáhly utca 1., földszint
4/a. Érdeklődni lehet: Pártos Balázsnál a (30) 554 8004 vagy Pártos
Dénesnél a (30) 505 4380 telefonszámokon, illetve írjon levelet az
info@energozero.com címre.

MTD Hungária Kft.
Történetünk 1932-ben, az Egyesült Állomokban kezdődött, amikor
is megalakult a Modern Tool and Die Company (MTD). A cég, mely
azóta is családi tulajdonban van, világszerte az egyik legjelentősebb
gyártónak számít a kertápoló kisgépeket előállító vállalatok között.

nálunk. Egy év alatt 65.000 db fűnyírótraktor gördül le szalagjainkról. Gyártósoraink legintenzívebb hónapjaiban több mint 1000-en
dolgozunk azon, hogy megbízható termékekkel lássuk el vásárlóinkat.

Az európai piacon 1970-ben kerültek bevezetésre az MTD termékek, majd amikor az amerikai vezetés 1995-ben felvásárolta a
német Gutbrod vállalatot - amelynek már akkor voltak magyarországi kötődései - a nemesvámosi telephely is az MTD tulajdonában
került. Ezt követően 1996-ban megszületett az MTD Hungária Kft.
és eredményül egy modern, innovatív fűnyírógyártás vette kezdetét
Magyarországon.
A folyamatos beruházások révén mára már Nemesvámoson több
mint 14.000 m2 alapterületű csarnokrendszerrel bővültünk, új
festőüzemmel gazdagodtunk. 2014-re saját présüzemünkkel is
elkészültünk, mely 2500 m2 alapterületen 6 db présgéppel működik
folyamatosan. A saját présüzemnek köszönhetően sokkal rugalmasabban és hamarabb tudjuk előállítani a vásárlók igényeinek megfelelő méretű és típusú fűnyírókat.
A 2014-es év másik szempontból
is egy fontos mérföldkő életünkben, hiszen ettől az évtől kezdődően nemesvámosi gyárunkban
megkezdődött a fűnyírótraktorok
gyártása is.
Évente megközelítőleg 250.000 db
fűnyírót gyártunk. Szezonban naponta 2000-2500 db gép készül

Kiemelkedő márkáink közül a magyarországi piacon az MTD, a
WOLF-Garten és a Cub Cadet márkákkal találkozhatnak a kertbarátok. Ezen márkanevek rendkívül széles termékkínálata szinte
minden elképzelhető kertészeti munkához kínál és gyárt motorizált
berendezéseket, melyek egytől egyig felhasználóbarát és strapabíró
eszközök.
Az elmúlt 20 évben munkatársaink, dolgozóink segítségével lettünk
sikeresek és az egyre növekvő munkaerő igényünk által a térség
kiemelt foglalkoztatójává is váltunk. Olyan magyar termékeket gyártunk, amelyek környezetünk fejlődését is szolgálják, mindemelett
olyan el nem múló értékekhez tartjuk magunkat, mint a lelkiismeretesség, a tisztelet, az elhivatottság és a becsület.
MTD Hungária Kft.
H-8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1.
mtdhungary@mtdproducts.com • www.mtdhungaria.hu

Befektetések újragondolva
Ha ma állampapírt vásárolunk, vagy egyszerűen csak lekötjük a pénzünket pár százaléknál magasabb hozamot
sem itthon, sem külföldön nem érünk el. Az alacsony kamatkörnyezet most a befektetők egyik legnagyobb
ellensége. De mit tehetünk egy ilyen környezetben? Erről és a vagyonkezelésben rejlő lehetőségekről kérdeztük
Schuszter Pétert, a közel 400 milliárd forintot kezelő Generali Alapkezelő elnök-vezérigazgatóját.
Már a bevezetőben elhangzik, hogy eltűntek a kamatok. Adódik hát a kérdés,
hogy van-e jobb megoldás,
mint 0 százalékon lekötni a
pénzünket?
A jelenlegi kamatszint már anynyira alacsony, amivel mindenki elégedetlen. Lassan már az
egy százalékos kamatok is akciósnak tűnnek, így maradnak
a kockázatosabb befektetések
vagy a privát vagyonkezelés.
De mi magyarok nem szeretünk kockázatot vállalni, viszont továbbra is szeretnénk magasabb hozamot elérni. A privát vagyonkezelés tehát az egyik olyan terület, amire
mi is koncentrálunk.
Sokan nem ismerik a privát vagyonkezelést és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Mit érdemes tudni róluk?
A vagyonkezelésben a legnagyobb hozzáadott érték, hogy az ügyfélnek
nem kell napi szinten foglalkoznia a befektetéseivel. Van egy keretszerződése, amely befektetési politikát, irányelveket fektet le, és ezeken a
kereteken belül a vagyonkezelő hozza meg a befektetési döntéseket.

generali.hu

Mi történik, ha valaki a vagyonkezelést választja: hogyan néz ki a
folyamat és milyen egy tipikus privát ügyfél portfóliója?
Nagyon fontos, hogy mindig az ügyfél elvárásainak megfelelően alakítjuk
ki a portfóliókat. Az új ügyfelekkel mindig leülünk felmérni az igényeiket
és kockázatviselési képességüket. Az ügyfeleink nekünk a partnereink, akiknek megpróbáljuk a legjobb megoldásokat kialakítani. Mi ilyen
szempontból konzervatívak vagyunk, sosem állítjuk azt, hogy biztosan
két számjegyű hozamokat fogunk elérni, inkább egy biztos, infláció feletti, hosszú távon is kiszámítható eredményre törekszünk.
Az ügyfelek többségének kötvények és kötvényjellegű befektetési alapok jegyei alkotják a portfóliót. A devizapozíciók is nagyon elterjedtek,
ami folyamatosan változik. Tehát erősebb szinteken növeljük, míg gyengébb szinteken csökkentjük a devizakitettséget. A kockázatos befektetésekkel – jellemzően részvényekkel – nagyon óvatosan bánunk.
Önök mire számítanak az előttünk álló időszakban?
Az előttünk álló időszakban nehezebb piaci környezet jön, és a magyar
ügyfeleknek is el kell fogadniuk, hogy a pár százalékos hozam bizonyos
esetekben nagyon jónak számít. Ugyanakkor a helyes befektetési döntés meghozatalához nélkülözhetetlen, hogy naprakész információkkal és
szakmai ismerettel rendelkezzünk. Ezért érdemes olyan konstrukciót választani, ahol ezt egy professzionális csapat, a piacokat, grafikonokat és
árfolyamokat folyamatosan figyelő vagyonkezelő megteszi helyettünk.

Sörpad garnitúra minden méretben!
Az akció érvényes: 2016. április 30-ig.
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Megnevezés

Asztallap
mérete

Pad
mérete

Garnitúra 1 (6 személyes)

180 x 50 cm

180 x 24 cm

Garnitúra 2 (6 személyes)

180 x 70 cm

180 x 24 cm

Garnitúra 3 (8 személyes)

220 x 50 cm

220 x 24 cm

Garnitúra 4 (8 személyes)

220 x 70 cm

220 x 24 cm

2x

Önkormányzati és üzletági katalógusaink
megtekinthetőek honlapunkon
PDF formátumban!
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Raktáron lévő kerti bútorainkból -10%

Wicker-Í | íves szék
alumínium csőváz, fonott,
INOX lábdugók
57

59

83
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5
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5
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s. barna

s. barna

Wicker-K | karfás szék
alumínium csőváz, UV álló PE fonat,
INOX lábdugók
56

55

86

45

Wicker-S | szék
alumínium csőváz, hullám PE fonat,
INOX lábdugók
56

HOTEL-GASZTROBÚTOR

45

(bio fenyő színben, piros élzárással)

a,
nik

Min
ő

ké
lo

A kedvezmény a hirdetésben feltüntetett
termékekre vonatkozik, amennyiben
a hirdetésünkre hivatkozik.
Az akció érvényes: 2016. április 30-ig.
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NORBI EXTRA
ÓVODAI FEKTETŐ
Termék kód: TNF-01
Alapfelszereltség: folyóvízzel mosható,
lángálló, izzadásgátló, légáteresztő bevonattal
Mérete: 133x58x16 cm

NORBI EXTRA
ÓVODAI FEKTETŐTARTÓ
Termék kód: TNF-01-T
Elektrosztatikusan porszórt acélcsőváz, görgős
Mérete: 133x58x16 cm

ÓVODABÚTOR

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

Mobil: +36 20/534-7953 / Fax: +36 23/565-088

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

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

