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Bár 2015 nem volt a választások esztendeje, még-
is fontos folyamat lezárásának volt az éve, azzal, 
hogy ténylegesen idén fejeződött be a 2007-2013 
közötti európai uniós fejlesztési időszak. Számos 
településen zajlottak a finisben is munkálatok, 
és mindenki igyekezett kihasználni és felhasz-
nálni a még elérhető forrásokat.  

Ennek ellenére van Magyarországon 60 olyan 
település, amely akár pár évtizeden belül eltűn-
het, mivel az elmúlt tíz évben népességének a 30 
százalékát elvesztette. Az ezt feltáró KSH elem-
zés a 200 főnél kisebb népességű falvakról ké-
szített pillanatfelvételen alapul, amely szerint 
finoman szólva sem voltak az elmúlt évtized 
nyertesei a legkisebb települések. 

A fenntartható települési fejlődés, amely a tá-
gan értelmezett életminőség javulását szolgálja 
– ez nem szűkíthető le az anyagi jólétre, hanem 
magában foglalja a környezet minőségét, a de-
mokratikus jogok érvényesülését, a természe-
ti erőforrásokhoz, valamint a társadalom nyúj-
totta szolgáltatásokhoz és intézményekhez való 
hozzáférést a teljes testi, lelki egészséget, a sza-
badidőt, és a biztonságot – több száz kistelepü-
lés számára nem a napi valóságot jelenti.

A 2007–2013-as időszak fejlesztéspolitikájára 
jellemző volt az erőteljes lehatárolás a Strukturá-
lis Alapok (SA) és a Közös Agrárpolitika (KAP) 
programjai között: SA alapvetően városokat fi-
nanszírozta, a KAP a vidéki térségeket.

A 2014–2020-as fejlesztési időszakban közös-
ségi szinten cél a város-vidék kapcsolat erősíté-
se, a különbségek mérséklése, komplex, minden 
alapból finanszírozható programok kialakítása. 
Ezzel szemben Magyarországon a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program alapve-
tően városfejlesztési orientációjú, míg a Vidék-
fejlesztési Program a vidéki területekre tervez. 
Továbbra is meghatározó a lehatárolás, másod-

lagos az együttműködés. Sőt, minden eddigi-
nél erőteljesebb a nagyvárosoknak „ítélt” for-
rások elkülönítése a vidék csökkenő mértékű 
támogatásától.

A fejlesztéspolitika révén erőteljes urbani-
záció várható a következő tíz évben. Az ön-
magukra hagyott községek, kisvárosok, sőt a 
járásszékhelyek egy része sem lesz képes meg-
újulni, csökkenteni a területi különbségeket. 
A kisebb települések a lakossági összetételé-
ben tovább növekszik az elöregedés és a szoci-
ális rászorultság, infrastrukturálisan a lesza-
kadás, és a helyi erőforrások elvesztése.  

A leszakadás mértékének csökkentése – az 
energetikai rendszerek területén – az önellá-
tásra való törekvéssel, a saját ellátórendszerek 
optimalizálásával és működtetésével érhető 
el. Emellett szükség van az infokommuniká-
ció növelésére, a közszolgáltatások saját kéz-
ben tartására és a klímaváltozásra való felké-
szülésre.

2016 az új hétéves uniós fejlesztési időszak 
első igazán aktív esztendeje lesz, ezért is fon-
tos, hogy minden eszközt felhasználjunk az 
igazságosabb, kiegyensúlyozottabb és a fenn-
tartható fejlődést szolgáló fejlesztések megva-
lósítása érdekében. 

Az új év, változásokat is hoz a TÖOSZ életé-
ben például azáltal, hogy a szövetség titkársá-
ga új irodába költözött. A MANORKA projekt 
keretében létrehozott Önkormányzati Koordi-
nációs és Információs Központ szolgáltatásai 
hamarosan elérhetőek lesznek minden magyar 
önkormányzat számára!

Az új esztendőhöz, minden kedves olvasónak 
jó egészséget, sok örömöt és sikert kívánok!

Schmidt Jenő
TÖOSZ-elnök

Évforduló – aggodalmakkal
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Az első nap az Értékelő Csoport és Esély-
egyenlőségi Munkacsoport ülésével kezdő-
dött, majd Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitká-
ra, a MANORKA-projekt vezetője számolt be 
a 2015. május 18. óta eltelt időszakról. Beszélt 
az ÖNET-tanulmányútról, az ÖNET járá-
si eredményeiről, az Esélyegyenlőségi Mun-
kacsoport tevékenységeiről és a Képviselők 
képzéséről. 

Ezt követően Sütő László, a Kisvárosi Önkor-
mányzatok Országos Érdekszövetségének alel-
nöke, Marcali polgármestere tartott előadást, 
melyben beszámolt az eddig lezajlott work- 
shopokról, valamint jó példákat mutatott be  
a KÖOÉSZ által a MANORKA-projektben 
vállalt témakörben. Prezentációjának címe: 
„Az idősellátás helyzete Magyarországon ön-
kormányzati szemmel”.

Hangsúlyozta, hogy az időskorúak ellátá-
sa napjainkban komoly probléma, a helyzet a 
települések lakosságszámának csökkenésével 
egyre súlyosabb lesz. Közel 500 ezer 20-30 év 
közötti fiatal hagyta el az országot. Míg a múlt-
ban gyakori volt a többgenerációs együttélés, 
ma viszont a kistelepüléseken nagyon magas 
az egyedül élő idősek száma. A workshopok 
során fogalmazódott meg egy nagy dilemma: 
melyik szolgáltatás hasznosabb – az otthoni 
ellátás és a bentlakásos szisztéma, vagy ennek 
a kettőnek az ötvözete. A bentlakásos megol-
dás inkább a járási székhelyekben, nagyobb 

MANORKA projekttalálkozó Budapesten
A MANORKA projekt Értékelő Csoportja, Menedzsment Bizottsága, Esélyegyenlőségi Munkacsoportja  
és Járási Munkacsoportja tartott együttes ülést  2015. október 13-án és 14-én Budapesten. A találkozón  
hazai és norvég partnerek számoltak be a projektben eddig elért eredményekről, mutattak be megvalósí-
tást elősegítő gyakorlatokat.

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs szakértője

községeken oldható meg az infrastruktúra-
igény miatt. Így a házi gondozás nagy szere-
pet kap. Napjainkban a feladatfinanszírozás 
szerint egy gondozónak kilenc gondozottat 
kell ellátni, ez magatehetetlen emberek ese-
tében nagyon magas szám. Ez a feladatfinan-
szírozási modell nem reális – tette hozzá.  
A tényleges gondot így csak úgy lehet orvo-
solni, ha rendelkezésre áll a megfelelő kiegé-
szítő forrás az önkormányzat részéről.

Sütő László a megoldást a bentlakásos ott-
honok erősítésében látja. Ma túl sok a profit-
orientált intézmény, ami a községek számá-
ra nem igazán megoldás. Véleménye szerint 
szükség lenne a szociális megoldásokon ala-
puló, önkormányzati fenntartású otthonokra. 
A norvég rendszert pontosan ezért szeretnék 
tanulmányozni. Főként azt, hogy hogyan le-
het a többféle támogatási módot ötvözni, illet-
ve miként vonhatók be a civilek az ellátásba.

A norvég idősügyi helyzetről tartott bemu-
tató előadást továbbá Elita Cakule, a Norvég 
Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövet-
sége (KS) nemzetközi osztályának vezetője. 
Elita Cakule kiemelte, hogy az intézményi 
ellátás nagyon drága Norvégiában, ezért az 
otthoni ellátást kell biztonságossá tenni ah-
hoz, hogy minél többen maradhassanak ott-
hon. Az úgynevezett „Senior” lakások kiala-
kítása gyakori a norvég rendszerben. Ezek 
olyan apartmanházak, ahol közösen szerve- Sütő László, a KÖOÉSZ alelnöke

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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fontosságú a roma nők megszólítása. 1200 nő 
kapott képzést ebben a programban, 530- an 
vannak most munkában. Fontos lépés ez a ro-
ma közösség megszólításában, amelynek cél-
ja, hogy az érintettek a család ellátása mel-
lett is vállaljanak munkát. 

A nők és férfiak esélyegyenlőségének mun-
kaerő-piaci és családügyi vonatkozásairól 
tartott előadást Fűrész Tünde, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma család- és népe-
sedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára. 
Az első nap zárásaként Kovács Róbert, a Helyi 
Obszervatórium ügyvezetője ismertette a női 
esélyegyenlőségi felmérés eredményeit.

A projekttalálkozó második napján első-
ként a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulá-
sért képviselője a MANORKA-projekt 7. mun-
kacsomagjának – Szegénység elleni küzdelem 
az önkormányzatok képzésével – tevékeny-
ségeit ismertette, majd Fehér József, a Járási 
Munkacsoport vezetője, a Magyar Köztiszt-
viselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szakér-
tője hívta fel a figyelmet arra, hogy nemso-
kára kész az összefoglaló tanulmány, melyet 
majd meg kell ismertetni a trénerekkel, pro-
jektpartnerekkel, döntéshozókkal is.

mányzatok nagy létszámú munkaerőt foglal-
koztatnak, ezért fontos arról gondoskodni, 
hogy új munkaerő kerüljön az önkormány-
zati szektorba is – emelte ki a szakértő. Hoz-
zátette: az önkormányzatok által foglalkoz-
tatottak 77 százaléka nő, 23 százaléka férfi.  
A nők és férfiak másfajta szektorokra kon-
centrálódnak. A nők többsége a szociális és 
oktatási területen dolgozik, a férfiak döntő 
többsége pedig műszaki területen. 

A magyar esélyegyenlőségi és felzárkózta-
tási politikákról és tevékenységekről adott tá-
jékoztatást Langerné Victor Katalin, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma társadalmi 
felzárkózásért felelős helyettes államtitkára. 
Kiemelte, hogy komoly stratégiai tervezés 
előzi meg azokat a programokat, melyekből 
később a helyi szintű akciók, tevékenységek 
megszületnek – a nagy stratégiával összhang-
ban. Az egyenlő bánásmód stratégia kialakí-
tása kényszer volt, már a felülvizsgálatnál tart 
sok esetben az önkormányzat – hangsúlyoz-
ta az államtitkár.

A gyerekeknek nagyon sok fejlesztést szer-
veznek, csakúgy, mint a kistelepüléseknek és 
leszakadó települések számára is. A „Nő az 
esély” program kapcsán kiemelte, hogy kulcs-

zik meg az életüket az ott lakók, az önkor-
mányzatok és a civil szervezetek segítségé-
vel – mondta Elita Cakule. 

Az idősellátás magyarországi állami vo-
natkozásait ismertette Hulák Zsuzsanna, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma főosz-
tályvezetője, majd Pergő Margit, a TÖOSZ 
társelnöke, Berhida város polgármestere az 
esélyegyenlőségi munkacsoport norvégiai de-
legációvezetőjeként számolt be a szeptembe-
ri tanulmányút tapasztalatairól. A delegáció 
tagjai megtekintettek egy norvég óvodát. En-
nek kapcsán Pergő Margit azt emelte ki, hogy 
láthatóan a való életre nevelik a gyerekeket, a 
norvég óvodákban sokkal nagyobb a gyerme-
kek szabadsága, önállósága. Az esélyegyen-
lőség megmutatkozik a közéleti szereplők 
nemek szerinti összetételében is. A minisz-
terek majdnem ötven százaléka nő. Az első 
miniszterelnöknőnek volt először 50 százalé-
kos arányú női miniszteri apparátusa, azóta 
ezt az arányt nem kérdőjelezik meg a norvé-
gok – mondta.

Ezt követően a munka és magánélet egyen-
súlyáról, annak norvég önkormányzati vonat-
kozásairól tartott előadást Gunnbjorg Navik, 
a KS nemzetközi szakértője. A norvég önkor-

Elita Cakule, a KS osztályvezetője Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke Gunnbjorg Navik, a KS nemzetközi szakértője
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Tímár István főosztályvezető-helyettes, 
a Miniszterelnökség szemszögéből számolt 
be a járási munkacsomag eredményeiről. El-
mondta, hogy a tréningsorozat lehetőséget te-
remt a konfliktusok megbeszélésére a járási 
és az önkormányzati hivatalok résztvevői ré-
széről. A problématípusok közül vannak olya-
nok, amelyek a helyszínen kezelhetők és van-
nak olyanok, amelyekkel kormányzati szinten 
kell foglalkozni. Hozzátéve, hogy a vélemények 
becsatornázására lehetőséget kell biztosítani. 

Példaként említette, hogy a járási hivatalokhoz 
történő hatáskör-áttelepítés kapcsán is voltak 
egyeztetések. Érdekes kormányzati tapaszta-
latként említette, hogy azok az elképzelések, 
amelyeket fejlesztési oldalon fontosnak tarta-
nak, azok megjelentek a tréningeken.

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára önkor-
mányzati szemszögből mutatta be a járási 
munkacsomag eredményeit. Hangsúlyozta, 
hogy az összegző tanulmány nagyon fontos 
abból a szempontból, hogy az önkormányza-
ti érdekvédelem, a szakszervezet, valamint 
a kormányzat is megmondja, melyek azok a 
központi témák, amelyekben előre kell lépni. 
Az állami és önkormányzati feladatellátásnál 
hogyan lehet a partnerséget a rendszerbe be-
építeni – ez nagyon lényeges – hangsúlyozta 
a főtitkár. A települési ügysegéd rendszernél 
el kell gondolkodni, hogyan lehetne az önkor-
mányzati hivatalra építeni ezt a kérdést. A sze-
replők együttműködését ismerje fel a szabá-
lyozó is – mondta Zongor Gábor, hozzátéve: 
„el kell jutni oda, hogy a közösen kidolgozott 
eredményeket megfelelő módon tudjuk be-
vinni a jogalkotás rendszerébe”.

A trénerek nézőpontjából a felhalmozott 
tapasztalatokat Iványiné Szabó Andrea ve-

zető tréner foglalta össze, aki konklúzióként 
kiemelte, hogy az együttműködést érintő na-
gyon pici lépésekből az állampolgárok tudnak 
majd profitálni. Hangsúlyozta: az egész folya-
matban kiemelkedő jelentőségű volt a trénerek 
szakmai tudása és felkészültsége. A beszámoló 
után kerekasztal-beszélgetésre került sor a to-
vábbfejlesztés lehetőségeiről, irányairól. 

A találkozó zárásaként Boros Péterné, az 
MKKSZ főtitkára és Schmidt Jenő, a TÖOSZ 
elnöke átadták a tréneri okleveleket a képzés-
ben részt vállaló oktatók számára.

Langerné Victor Katalin és Fűrész Tünde, 
az EMMI helyettes államtitkárai

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára átadja 
a tréneri oklevelet 

Fehér József, a Járási Munkacsoport vezetője



TAKARÉK Személyi Kölcsön

Szabad felhasználásra, egyszerűen!

Reprezentatív példa: 1 millió forint kölcsönösszeg és 36 havi futamidő esetén az éves változó 
kamat 9,83%. THM: 11,67%. A havi törlesztőrészlet 32 297 forint.  
A teljes fizetendő összeg 1 162 707 forint. 
A hitel díja 179 907 forint.
*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos 
mértékben módosulhat. 
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem 
a Hitelintézetnél vezetett számlára történő egyösszegű érkezése esetén. 
A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,59-18,01%. 
A  kamatok  meghatározása  2015. október 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek meghatározása  az  aktuális  feltételek, valamint az akciós Kölcsön esetében 
600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A kölcsön igénylésének feltétele a Hitelintézetnél számla nyitása és vezetése.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti 
Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, 
és honlapján érhet el. 
2015. október

Akár 9,83 %* 

akciós induló kamat 
THM: 11,07-11,98%. 

T P SZK 230x215.indd   1 24/11/15   16:35
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Tóth József társelnök, Polgár város polgár-
mestere előterjesztése alapján az elnökség 
tagjai  egyetértettek a közétkeztetési reform 
megvalósításának kormányzati szándékával 
és céljával. A vitában viszont többségében 
arra vonatkozóan fogalmaztak meg kritikát 
a polgármesterek, hogy az EMMI rendeleté-
nek bevezetése nem volt megfelelően előké-
szítve. A diákok, a szülők és a közétkeztetést 
igénybe vevő vendégétkezők jelentős részé-
nek továbbra sincsenek kellő információi a 
változásokról, annak okairól, így viszont jel-
lemzően elutasítják a reformot. Az elnökség 
észrevételeit és javaslatait eljutatta az Emberi 
Erőforrások Minisztériumába.

Az elnökség kinyilvánította, hogy továbbra 
is megvalósítandónak tartja a Nemzeti Mini-
mum Program célkitűzéseit a gyermekéhezés 
magyarországi megszüntetése érdekében, és 
felkérte a szövetség Polgármesternői Tagozatát 
a program szakmai támogatására és gyakorla-
ti megvalósításának elősegítésére A családse-
gítő és gyermekjóléti szolgálatok működését 
érintő változásokkal kapcsolatban kezdemé-
nyezte az elnökség az EMMI-nél, hogy eny-
hítsen a szakmai követelmények rendszerén, 
annak érdekében, hogy az új intézményrend-
szer megkezdhesse tevékenységét. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény (Mötv.) módosítására irányu-
ló indítvánnyal kapcsolatban, amely lehető-
séget kíván biztosítani az 1500-nál kevesebb 
lakosú települések polgármesterei illetmé-
nyének 30 százalékkal történő megemelésé-
re az önkormányzat saját bevételei terhére, 
az elnökség egyhangú határozatában fogal-
mazta meg ellenvetését. A TÖOSZ ebben a 
formában nem támogatja a módosítást, és 
fenntartja korábban kialakított álláspont-
ját a polgármesteri bérek átfogó rendezésé-
vel kapcsolatban. 

Az Mötv. egy másik módosításával is fog-
lalkozott az elnökség. Az Alkotmánybíró-
ság határozata miatt beterjesztett törvény-
módosítás az elnökség megítélése szerint 
nem megfelelően javasolja rendezni a helyi 
önkormányzatok véleménye kikérésének, a 
véleménynyilvánítása módjának és rendjé-
nek szabályait. 

Az elnökség úgy véli: szükséges lenne elő-
írni a kormányhivatal számára, hogy a ja-
vaslatát tartalmilag részletesen indokolja 
meg. Az indokolt döntés ellen az érintett 
önkormányzatok képviselő-testületei tar-
talmi kifogással élhessenek a bíróság előtt. 
Ugyancsak szükséges lenne szabályozni a 

pénzügyi elszámolás rendjét a vitában lévő 
önkormányzatok között.

A testület megtárgyalta Pásztor Béla, Ve-
resegyház polgármestere kezdeményezésé-
re a Szempontok a helyi adó központosítása 
ellen című vitaanyagot. A hozzászólók kifej-
tették aggályaikat a helyi adókat érintő kor-
mányzati változtatásokkal kapcsolatban, ezért 
az elnökség kezdeményezte, hogy mielőbb 
kerüljön sor a szövetség vezetése és a Nem-
zetgazdasági Minisztérium illetékes állam-
titkárai közötti személyes egyeztetésre az e 
területen várható változásokról. 

A menekültválság, a migráció ügye meg-
lehetősen váratlanul és felkészületlenül ért 
egyes településeket. Jelenleg Magyarország 
érintettsége a megtett intézkedések hatásá-
ra nem jelentős, viszont nem lehet előre lát-
ni a folyamat alakulását. A témával kapcsola-
tos előterjesztés alapvetően Nógrádi Zoltán, 
Mórahalom polgármestere javaslataira épült. 
Az elnökség kezdeményezte, hogy a menekült-
kérdés kezelését, az állam és az önkormány-
zatok együttműködését segítendő kerüljön 
sor a belügyminiszter vezetésével egyezte-
tő megbeszélésre.

Az elnökség tudomásul vette az Európai 
Unió Kisvárosainak Szövetsége (CMTE) Zá-
ró Nyilatkozatát, valamint Áldozó Tamás 
TÖOSZ-társelnöknek a nemzetközi szö-
vetség alelnökévé választását.

Az elnökség döntött, hogy a küldöttgyűlést 
előkészítő megyei polgármesteri fórumsoro-
zatra 2016. január 19. és március 31. között, 
kedd, szerda, csütörtöki napokon kerüljön sor, 
s a rendezvényeken a főtitkár mellett a szö-
vetség elnöke, vagy valamelyik társelnöke is 
vegyen részt. Az elnökség határozott arról is, 
hogy a TÖOSZ következő soros küldöttgyű-
lését 2016. április 21-én (csütörtök) Veszprém 
városában tartja.

A TÖOSZ elnökségi ülése

Napirenden: ügyek sokasága
Szerző: Tóth Karola, a TÖOSZ elnökségi titkára

A TÖOSZ 2015. november 17-én tartott kibővített elnökségi ülésén Schmidt 
Jenő elnök az elmúlt időszak önkormányzatokat és a szövetséget érintő leg-
fontosabb kérdésekről elhangzó tájékoztatását követően, elsőként a közétkez-
tetési reform helyzetét tekintették át. Napirenden szerepelt két, Mötv. módo-
sítására irányuló kezdeményezés, valamint egy, a helyi adók központosítása 
elleni vitaanyag. Döntés született a polgármesteri fórumsorozat és a küldött-
gyűlés időpontjáról is.



www.toosz.hu 9negyedik negyedév | ÖNkormányzat

Aktuális

A kormány és az országos önkormányzati 
érdekszövetségek közötti stratégiai együtt-
működésről szóló megállapodást a 25 éves 
magyar önkormányzati rendszerre megemlé-
kező napon, szeptember 30-án írták alá a fe-
lek. Ezzel szoros összefüggésben készült el a 
november 17-én aláírt együttműködési meg-
állapodás az országos önkormányzati szö-
vetségek között, amely arra törekszik, hogy 
az önkormányzati szféra érdekeinek képvi-
selete a jelenleginél egyértelműbb, egysé-
gesebb, hatékonyabb és hatásosabb legyen. 

A megállapodás célja, hogy az aláíró önkor-
mányzati érdekszövetségek között rendszeres 
legyen a munkamegosztás, egyeztetés, továb-
bá a kormányzattal való megújuló partneri 
együttműködés során megfelelő eredményt 
érjenek el a szövetségek.

Az a tény és körülmény, hogy a nyolc or-
szágos önkormányzati szövetség vezetői kö-
zül heten egyidejűleg részt vettek – a szö-
vetség székhelyén kialakított könyvtárban 
– az aláíráson is jelzi, hogy egyetértés van 
abban, hogy szükséges a meglévő önkor-

mányzati erők integrálására. (A Budapes-
ti Önkormányzatok Szövetsége képviselője 
később írja alá a megállapodást, mivel az 
aláírással egy időben tartotta meg a Fővá-
ros Napja ünnepi rendezvényét, amelyen a 
fővárosi és a kerületi önkormányzatok veze-
tői részt vettek – a szerk.)

A megállapodás (amelynek szövege a 10. 
oldalon olvasható) tartalmazza azokat a ke-
reteket és eljárásrendeket, amelyek alapján 
a szövetségek munkája a jelenleginél összehan-
goltabb lesz. Ugyancsak a közös munka alap-
ján kerülhet sor az Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Tanácsa (ÖNET) üléseinek 
és tárgyalásra kerülő napirendek megalapo-
zására, a közös álláspontok kiérlelésére. 

Az ÖNET-re vonatkozó 1742/2015 (X. 13.) 
számú kormányhatározat szerint a tanács 
társelnökét rotációs elv alapján az országos 
önkormányzati szövetségek konszenzusos 
döntése alapján biztosítják. Ennek megfe-
lelően november 17-én, egyhangú döntéssel 
az ÖNET első társelnökévé Schmidt Jenőt, 
a TÖOSZ elnökét választották a 2016-os év-
re, a 2017-es évre Lipők Sándort, a KÖOÉSZ 
elnökét. Abban is megállapodtak a résztvevő 
szövetségek vezetői, hogy mindig egy évvel 
korábban megválasztják a következő társel-
nököt, amelynek következtében a mindenkori 
elnök munkáját a jövőben segíteni fogja a ko-
rábbi, illetve a következő elnök is.  

A negyedszázados magyar önkormányzati rendszer megalakulása alkalmából a nyolc országos önkormányzati érdek-
szövetség elhatározta, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján erősíti az egymás közötti együttműködést a ha-
tékonyabb és eredményesebb érdekképviseletért. Ennek megfelelően november 17-én, a TÖOSZ székhelyén a  szövet-
ségek képviselői aláírták az együttműködésről szóló megállapodást, melynek célja, hogy a jelenleginél rendszeresebb 
és összehangoltabb legyen a közös munka.

Cél: az önkormányzatok hatékonyabb érdekképviselete
Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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Az országos önkormányzati szövetségek megállapodása
Önkormányzatok sokasága által joggal me-
rül fel az igény, hogy erősíteni kellene az ön-
kormányzatok érdekérvényesítő képességét. 
A 2014-es önkormányzati választásokat kö-
vetően valóban új helyzet áll elő azáltal, hogy 
önkormányzati vezetők, polgármesterek már 
nem lehetnek egyben országgyűlési képvi-
selők is. Ennek következtében – mindaddig, 
amíg nem jön létre az Országgyűlés Felső-
háza – az önkormányzati érdekeket szerve-
zetten, csak erős és együttműködő képvise-
lettel lehet megjeleníteni.

Változtatni kell az eddigi megközelítésen, 
vagyis ne a mindenkori hatalommal szem-
ben szerveződjünk, hanem a saját érdekünk-
ben! A demokrácia hazai fejlődésével és ala-
kulásával együtt az országos önkormányzati 
szövetségek felülvizsgálják, és új alapokra 
helyezik együttműködésüket a közös érde-
kek mentén.

Az országos önkormányzati érdekszövet-
ségek kinyilvánítják, hogy együttműködésü-
ket a bizalomra és a folyamatos párbeszédre 
építik, annak érdekében, hogy az eltérő érde-
kekből adódó vitákat és nézetkülönbségeket 
egymás között, konstruktív módon rendezzék 
közös stratégiai érdekeik védelmében.

A szövetségek közötti bizalmat ki kell épí-
teni, majd erősíteni. Az érdekképviselet so-
rán az érdekképviselők közötti versengés nem 
vezet sehova sem. Az érdekképviselet sikere 
nem múlhat a szövetségi képviselők személyi 
ambícióin. A jelenlegi önkormányzati érdek-
képviselet viszonylagos gyengeségének nem 
a szövetségek nagy száma, hanem azok meg-
osztottsága és megoszthatósága az oka. 

Az országos önkormányzati szövetségek 
egymás véleményét tiszteletben tartva, egy-

mást segítve és erősítve végzik küldetésüknek 
megfelelő munkájukat. Céljaik és stratégiáik 
közös pontjait feltérképezve erőforrásaik ész-
szerű megosztására törekednek. Összefogá-
sukkal egységes önkormányzati oldalt képvi-
selnek bármely harmadik féllel szemben.

Az országos önkormányzati érdekszövet-
ségek által kialakított közös tevékenység te-
remti meg az alapját a kormányzattal és a 
törvényhozással kapcsolatos egyeztetések-
nek, tárgyalásoknak.

Általános célok és elvek
Az önkormányzás nem jelentett és nem je-
lenthet a jövőben sem mindentől és min-
denkitől való függetlenséget, így a közpon-
ti hatalomtól sem, hiszen a jó állam csak az 
államszervezetet alkotó egyes szervezetek, 
szereplők együttműködése és a kiszámítható 
partnerség esetén lesz képes nyújtani mind-
azt az itt élők számára, amit polgáraink jog-
gal elvárnak.

Az országos önkormányzati érdekszövet-
ségek tevékenységüket a magyar önkormány-
zatok és önkormányzatiság megerősítése és 
védelme érdekében végzik, hogy az önkor-
mányzatok a jövőben is a helyi közügyek au-
tonóm intézői, a helyi közszolgáltatások dif-
ferenciált biztosítói, a helyi demokrácia és 
helyi társadalom erjesztői, védelmezői le-
gyenek. 

Az erős önkormányzati érdekképviselet 
és érdekérvényesítés alapvető feltétele, hogy 
valamennyi önkormányzati szint és típus fo-
gadja el a másikat. A kicsi a nagyot, a nagy 
pedig a kicsit. Érvényesülni kell a közös ön-
kormányzati értékeknek és elveknek, vala-
mint a szolidaritásnak.

Ehhez elengedhetetlenül fontos, hogy az 
önkormányzati vezetők, különösen a pol-
gármesterek higgyenek az önkormányzás 
erejében, és ismerjék fel az új feladat- és fe-
lelősségmegosztásban a lehetőségeket. Az át-
láthatóság és a rendezettség segíti a telepü-
lések fenntarthatóságát és önkormányzatuk 
megerősödését egyaránt. 

Változtatnunk kell az eddigi szemléleten és 
megközelítésen: nem elegendő azt kifejezni, 
hogy mivel és miért nem értünk egyet, ha-
nem arra is választ kell adnunk, hogy az adott 
vitás kérdést vagy megoldatlan közszolgálta-
tási feladatot hogyan oldanánk meg, vagyis 
saját alternatív javaslatokkal kell rendelkez-
nünk. Ebből következően az önkormányzati 
szférának magának is meg kell fogalmaznia  
– a jelen társadalmi és gazdasági folyamatai-
nak ismeretében – a reálisan megvalósítható 
önkormányzati jövőképet. Ez természetsze-
rűen komoly belső vitákat feltételez a külön-
féle önkormányzati típusok között. 

Az egyes önkormányzati típusoknak és szö-
vetségeknek lehetnek eltérő érdekei, amelyeket 
nem lehet integrálni, így ezekben az esetek-
ben a különvélemények tiszteletben tartá-
sa mellett szükséges az álláspontokat nyil-
vánosságra hozni.

Konkrét elhatározások
Az országos önkormányzati érdekszövetségek 
az általános célok elérése érdekében konkrét 
feladatok megvalósítását határozták el.

Belső egyeztetési folyamat
•   Szakmai egyeztetések havonta
 Ebben az egyes szövetségek munkaszer-

vezeteinek vezetői, illetve munkatársai 
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A megállapodást aláírták

Lipők Sándor, a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetségének  
(KÖOÉSZ) elnöke

Csomor László, a Községek, Kistelepülések 
és Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetségének (KÖSZ) alelnöke

Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség 
(MFSZ) elnöke

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének (MÖSZ) elnöke

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok  
Szövetségének (MJVSZ) elnöke

Kakas Béla, a Megyei Önkormányzatok  
Országos Szövetségének (MÖOSZ)  
képviselője

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke

vesznek részt, akik a szakmai hátteret 
biztosítják, és előkészítik a vezetői egyez-
tetéseket, valamint kezdeményezik az 
egyes témák tárgyalását, elemzéseket 
készítenek.

•   Vezetői egyeztetések negyedévente
 Az önkormányzati szövetségek elnökei, 

illetve választott vezetői vitatják meg 
az egyes aktuális témákat és határozzák 
meg az elkövetkezendő időszak feladatait.  
A vezetői egyeztetéseken határozzák meg 
az egyes témák felelőseit.

•   Évente átfogó, nyilvános értékelés
 Az önkormányzati szövetségek elnökei, 

illetve választott vezetői, valamint a mun-
kaszervezetek vezetői értékelik az éves 
együttműködés eredményeit, illetve meg-
határozzák a következő év főbb témáit.

 A szövetségek között kialakuló esetleges 
vitákat elsődlegesen az érintett szövetsé-
gek vezetői egymás között, illetve igény 
szerint valamennyi országos önkormány-
zati érdekszövetségek bevonásával a ve-
zetői egyeztetésen tisztázzák. 

Szakértői hálózat
A megfelelő szakmai megalapozó munka fel-
tételezi a munkaszervezetek munkatársain 
kívüli szakértők bevonását is. Törekedni kell a 
széles körű szakértői hálózat kialakítására.

Feladatmegosztás és munkamegosztás
Az országos önkormányzati érdekszövetsé-
gek a rendelkezésükre álló szakmai, szemé-
lyi és szervezeti kapacitások alapján közösen 
kialakítják az egyes önkormányzati felada-
tok ismeretében, hogy melyik szervezet, 
vagy szervezetek gondozzák az adott témát. 
A munkamegosztásban szereplő témafelelős 
szövetség folyamatosan tájékoztatja a többi 
érintett szövetséget a végzett munkáról. 

Képviselet és visszacsatolás
A kialakított munkamegosztás figyelembe-
vételével alakítják a szövetségek az önkor-
mányzati érdekek képviseletét az egyes érdek-
képviseleti és egyéb szakmai testületekben, 
fórumokon. A témafelelős szövetség gyűjti be 
az egyeztetési tanácskozást megelőzően a töb-
bi szövetség álláspontját és egyeztetés után tá-
jékoztatja a szövetségeket a történtekről.

Kommunikáció
Az önkormányzati és a szélesebb társadal-
mi közvélemény tájékoztatása érdekében a 
kommunikációs tevékenység fokozása és ösz-
szehangolása szükséges. Az egyes témakörök 
kommunikációjának irányítását alapvetően a 
témafelelős szövetség látja el, de a közös állás-
pontot mutatja be, kitérve az esetleges külön-
véleményekre. Különösen fontos témákban 
a szövetségek közös kommunikációs kam-
pányt folytatnak. Minden egyéb önkormány-
zati érdekeket érintő témában valamennyi 
szövetség minél erőteljesebb kommunikációt 
folytat, egymást erősítve és tevékenységüket 
összehangolva.

Egymás rendezvényeire meghívás
A bizalom erősítése és az együttműködés el-
mélyítése érdekében az országos önkormány-
zati érdekszövetségek kölcsönösen meghívják 
egymást az éves közgyűléseikre, küldöttgyű-
léseikre, illetve az adott szövetség által szer-
vezett országos rendezvényeire.

Jó példák közös feltárása, gyűjtése,  
értékelése
A szakmai hálózat erősítése és szélesítése ér-
dekében az országos önkormányzati érdek-
szövetségek részt vesznek az önkormányzati 
jó gyakorlatok és példák feltárásában, gyűjté-
sében, értékelésében és népszerűsítésében.

Nemzetközi képviselet
Az országos önkormányzati érdekszövet-
ségek munkamegosztásuknak megfelelően 
koordináltan vesznek részt a nemzetközi 
együttműködésekben.

Az országos önkormányzati érdekszövet-
ségek reményüket fejezik ki, hogy a létrejött 
megállapodás alapján az elkövetkező évek-
ben érdemben javulni fog az önkormányzati 
érdekképviselet Magyarországon. 

Záradék
Amennyiben valamelyik országos önkor-
mányzati érdekszövetség nem kíván részt 
venni a jelen megállapodással elhatározott 
közös munkában, azt a többi szövetség el-
nökéhez intézett nyilatkozattal egyoldalúan 
megteheti. 

Budapest, 2015. november 17.
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A pályázatot három témában hirdették meg: 
Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat, Gaz-
dálkodó település, Roma nemzetiségi és helyi 
önkormányzat együttműködése. A döntőbe 
jutott pályázók automatikusan versenyezhet-
tek a különdíjért, a Magyar Territoria Inno-
vációs Díjért.

A pályázatra összesen 43 pályamű érkezett 
be. Ebből a közfoglalkoztatás témában 32 pályá-
zat (Ajak, Arló, Ásotthalom, Bácsszetngyörgy, 
Cégénydányád, Derecske, Gyulaj, Hajdúbö-
szörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Ináncs, 
Jánoshida, Karakószörcsök, Karancslapujtő, 
Kazár, Kelevíz, Kistapolca, Kisvarsány, Lo-
vászpatona, Nagypáli, Nagypall, Udvari, Újszil-
vás, Putnok, Szabadhídvég, Szalapa, Szarvas,  
Tetétlen, Tiszaigar, Varsány, Zalaszentmár-

ton, Zics). Gazdálkodó település témában 7 
pályázat érkezett (Alsómocsolád, Cégénydá-
nyád, Garadna, Hajdúnánás, Mór, Szorgalma-
tos, Tunyogmatolcs). A Roma nemzetiségi és 
helyi önkormányzat együttműködése témában 
4-en pályáztak (Budapest IV. kerület, Duna-
újváros, Szolnok, Varsány).

A beérkezett 43 pályázatból az Irányító Bi-
zottság „rövid listába” beválasztott – helyszí-
ni látogatásra érdemesre ítélt – 34 pályázatot, 
amelyből a látogatások után 11 gyakorlatot jut-
tatott tovább a döntőbe. Az ünnepélyes díját-
adót megelőzően a döntőbe jutott 11 önkor-
mányzat képviselői részt vehettek a szövetség 
által szervezett egynapos prezentációs trénin-
gen, melyet Iványiné Szabó Andrea tartott, ez-
zel segítve a döntőbe való felkészülést.

Az ünnepélyes díjátadón Pogácsás Tibor 
államtitkár (fotónkon) köszöntőjében kiemel-
te, hogy a legjobb helyhatósági gyakorlatok-
ból a teljes önkormányzati rendszer profitál, 
ezért szükség van az újításokat bemutató 
fórumokra. Hangsúlyozta, milyen fontos-
nak tartja, hogy a polgármesterek elmond-
hatják, bemutathatják újításaikat, legyen 
szó jól levezetett közfoglalkoztatási prog-
ramról vagy gazdálkodási tevékenységről, 
így az érintetteknek lehetőségük van tanul-
ni egymástól.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének elnöke, Tab 
város polgármestere köszönetét fejezte ki a 
pályázóknak, akik megmutatták a szélesebb 
közvéleménynek a saját bevált gyakorlatukat, 
megoldásukat. Elmondta, minden pályázót el-
ismerés illet, függetlenül, attól, hogy helye-
zést ért el vagy sem.

Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium mun-
katársa ismertette a közfoglalkoztatási prog-
ramok főbb céljait, amelyek közül kiemelte a 
szociális szövetkezetek számának növelését, 
valamint a közfoglalkoztatottak visszavezeté-
sét munkaerőpiacra, vagyis a haladást a tel-
jes foglalkoztatás felé.

A felzárkózáspolitika prioritásairól tájékoz-
tatta a jelenlévőket Sztojka Attila, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Felzárkózási Fej-
lesztések Főosztályának főosztályvezetője.  

Kitüntették a 2015. év legjobbjait
November 5-én a Belügyminisztérium Márvány aulájában rendezték meg a 2014–2015. évi Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok Program zárókonferenciáját. Az ünnepélyes díjátadó és prezentációs versenyen előadást tartott Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Sztojka Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadal-
mi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, Benedek Tamás, a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesz-
tésért Felelős Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, valamint Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium munkatársa.

Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára



negyedik negyedév | ÖNkormányzat

Konferencia

negyedik negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Hosszú János, a dunaújvárosi roma önkormányzat elnöke 
átveszi az I. helyezésért járó díjat

Tetétlen polgármestere, Borbélyné Fülöp Hajnalka nyerte el a 
Legjobb közfoglalkoztatási díjat

Elmondta, 2010-ben azt a célt tűzték ki, hogy 
csökkenjen a szegénységben élők száma, és 
javuljon a romaügy kezelése. A szegénység 
az egyik okozója a társadalmi feszültségek-
nek. Kiemelte, hogy a felzárkózás a széles kö-
rű partnerségen alapuló, az egyén öngondos-
kodását, erősítését, ezáltal lehetőségei minél 
tágabb körű megvalósítását jelenti.

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Prog-
ram településeket érintő pályázati felhívásairól 
a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztésért 
Felelős Államtitkárság főosztályvezető-he-
lyettese, Benedek Tamás tájékoztatta a jelen-
lévőket, akik információt kaptak a program 
forrásmegoszlásáról, valamint a főbb válto-
zásokról, mint például az eljárásrend és az 
elszámolás egyszerűsítése.

Az Irányító Bizottság – amelynek tagjai: a 
Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége, a Belügymi-
nisztérium, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Államtitkársága, a Miniszterelnökség Ag-
rár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársá-
gának képviselői – döntése alapján 2015-ben 
a témánkénti helyezések az alábbiak szerint 
alakultak:

Közfoglalkoztatás témában
1. Tetétlen – 3 millió forint
2. Jánoshida – 2 millió forint
3. Hajdúdorog – 1 millió forint
3. Karancslapujtő – 1 millió forint
3. Szabadhídvég – 1 millió forint jutalom-

ban részesült a Belügyminisztérium támoga-
tásával. A díjat Csampa Zsolt, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati koordinációért 
felelős helyettes államtitkára, a TÖOSZ  
elismerő oklevelét Schmidt Jenő, a TÖOSZ 
elnöke adták át.

Gazdálkodó település 
témában

1. Alsómocsolád – 3 millió forint
2. Garadna– 2 millió forint
3. Szorgalmatos – 1 millió forint jutalom-

ban részesült a Miniszterelnökség Agrár-Vi-
dékfejlesztésért Felelős Államtitkárság tá-
mogatásával. A díjakat Benedek Tamás, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályve-
zető-helyettese, a TÖOSZ elismerő oklevelét 
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át.

Roma nemzetiségi és helyi ön-
kormányzat együttműködése

1. Dunaújváros – 1 200 000 forint
2. Szolnok – 800 000 forint
3. Budapest IV. kerület – 500 000 forint 

jutalomban részesült az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával. A díjakat Sztoj-
ka Attila, az EMMI Társadalmi Felzárkózá-
sért Felelős Államtitkárságának főosztályve-
zetője, a TÖOSZ elismerő oklevelét Schmidt 
Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át.

A Francia–Magyar Kezdeményezések 
(INFH), a Helyi Obszervatórium (LRMI) és 
a TÖOSZ által létrehozott Magyar Territoria 
Innovációs Díj Szervező Bizottsága csatlako-
zott a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
pályázati rendszeréhez. A Magyar Territoria 
Innovációs Díj Szervező Bizottsága és a LÖGY 
Irányító Bizottsága megállapodása szerint a 
döntőbe jutók automatikusan versenyeznek 
az innovációs különdíjért. 

Különdíjat kaptak
Személy kategóriában: Borbélyné Fülöp 
Hajnalka, Tetétlen polgármestere.
Közösség kategóriában: Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város.
Önkormányzat kategóriában: Szorgal-
matos község önkormányzata.
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Dicső László, Alsómocsolád polgármestere 
Gazdálkodó település témában kapott I. díjat
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A magyar önkormányzati rendszer 25 éves 
évfordulóján tartott konferencia gondolatát 
Pásztor Béla polgármester fél évszázados reg-
nálása adta, amely rávilágított arra, hogy a te-
lepülés vezetése összetett feladat, amelyben 
fontos az adott falu, város helyzete és adott-
sága, de meghatározó jelentősége van a pol-
gármesternek is. A polgármesterség, mint 
hivatás negyedszázada gyakorolható Magyar-
országon, a mesterség esszenciáit, személyes 
életutakat ismerhettek meg a határon innen 
és túlról érkező települési vezetők Pásztor 
Béla és önkormányzati szövetségek vezetői, 
polgármesterek prezentációiból. Részleteket 
villantunk fel az elhangzottakból.

Pásztor Bélát elsőként Kerekes Miklós, Ajak 
város polgármestere, a TÖOSZ társelnöke kö-
szöntötte, aki megköszönte a TÖOSZ elnök-
sége nevében a legrégebben hivatalban lévő 
településvezetőnek, hogy évtizedeken keresz-
tül támogatta azt a gondolatot, amit a TÖOSZ 
kezdetektől megfogalmazott: az együttgon-
dolkodást, a közös konstruktív megegyező 
politizálást.

 Mi polgármesterek a képviselő-testület-
tel együtt a szubszidiaritás elvének megfe-
lelően megkerülhetetlennek vagyunk, min-

dent megteszünk annak érdekében, hogy a 
centralizációt egészséges határokon belül 
tartsuk és az önkormányzatiság alapelve-
it érvényesítsük a jövőben is – hangsúlyozta 
Kerekes Miklós.

Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke, Berhida 
város polgármestere szerint: egy adott te-
lepülés vezetőjére – legyen az párszáz fős 
vagy több százezres – mindig úgy néznek, 
mint a település első emberére. Rögtön jön 
a kérdés, hogy miben első? Erre én azt mon-
dom, hogy mennél kisebb a település annál 

több mindenben várják el, hogy első legyen, 
merthogy több a közvetlenebb tapasztalata 
az embereknek az ő vezetőjükkel kapcsolat-
ban. A mindennapos találkozások nem sokáig 
engedik meg a mellébeszélést vagy az ígérge-
tést – mondta a polgármesterséggel kapcso-
latban Pergő Margit.

Nógrádi Zoltán, Mórahalom város polgár-
mestere, a TÖOSZ tanácsnoka a polgármes-
teri hivatás kapcsán kifejtette: a polgármester 
a legváratlanabb helyzetben is tudja, merre 
vezesse a közösséget ahhoz, hogy az eljus-
son az adott pontra, miközben azt a straté-
giai célkitűzést még kevesek értik, és kevesen 
tudják elfogadni, ezért nekünk a mindenna-
pos problémamegoldásban helytálló opera-
tív vezetőnek is kell lennünk – hangsúlyozta 
 Mórahalom első embere.

Hebling Zsolt Alsóőrs község polgármes-
tere, a TÖOSZ küldötte az egymástól ta-
nulás jelentőségét emelte ki előadásában.  
A TÖOSZ kapcsolatok, együttműködések ki-
alakulásában betöltött szerepét hangsúlyozta.  

A POLGÁRMESTER – ünnepi konferencia Veresegyházon

Az 2015. október 15-i veresegyházi konferencia apropóját az adta, hogy Pásztor 
Béla, a város polgármestere 50 éve vezeti folyamatosan a helyi közösséget. Ez az 
egyedülálló körülmény hívta életre a tanácskozás megszervezésének gondola-
tát. A konferencián önkormányzati szövetségi vezetők és gyakorló polgármeste-
rek tartottak előadást a polgármesterség különböző megközelítéseiről a 25 éves 
magyar önkormányzati rendszer tükrében. Az eseményen több mint száz telepü-
lési vezető vett részt és köszöntötte Veresegyház 1965 óta hivatalban lévő önkor-
mányzati szaktekintélyét. 

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs szakértője
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Egy élet – egy városMajd utalt a kiváló tanulási és képzési lehető-
séget nyújtó Polgármester Akadémiára, me-
lyet maga is elvégzett. Itt találkozott először 
személyesen Pásztor Bélával, aki előadóként 
mély benyomás tett rá, szakmai pályáját pél-
daértékűnek és követendőnek nevezte.

Sivák József, Pányok község polgármeste-
re a modernkori önkormányzatiság történeti 
áttekintését érintette előadásában. Elmond-
ta: huszonöt év alatt a tanulási folyamatban 
egy nagyon erős polgármesteri szerepválla-
lás alakult ki. A rendszer indulásánál felme-
rülő viták után felbecsülhetetlen intellektu-
ális kapacitás halmozódott fel helyi szinten. 
Sokat tudunk tenni a közszolgáltatások mi-
nősége, az állami feladatellátás érdekében. 
Sivák nagy hibának tartja, ha ezt a szellemi 
kapacitást nem használja ki az állam.

Pásztor László, Veresegyház vezetőjének 
legifjabb gyermeke, Erdőkertes polgármes-
tere hivatását életformának tartja, amit na-
pi 24 órában, a hét minden napján kell űzni. 
A polgármesterség magában foglalja a hiva-
tás, a szakma irányában az örökös nyitottsá-
got, a tanulni és teremteni vágyást úgy, mint-
ha a település vezetője egyszerre lenne gazda 
és plébános. Gazdaként gondoskodik a tele-
pülés anyagi biztonságáról, mindennapi mű-
ködéséről, kézzelfogható fejlődéséről, amit 
az emberek megtapasztalnak. Másfelől plé-
bános, aki foglalkozik minden ember gond-
jával és meghallgat mindenkit. 

Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, 
a Magyar Faluszövetség elnöke előadásában 
hangsúlyozta, hogy a szubszidiaritás nem azt 
jelenti, hogy az alsó szinten történjenek meg 
a dolgok. Mint mondta, szubszidiálni azt je-
lenti – segítséget odavinni, segíteni azokat, 
akikben a képesség megvan egyénként és 
közösségként ahhoz, hogy a tőlük elvárha-
tó legjobb képességeiket ki tudja bontakoz-

tatni. Hozzátette: katalizátorok is vagyunk 
mindannyian, olyan felületet biztosítunk a 
saját településünk közössége számára, ame-
lyen létrejönnek reakciók, amelyek egyébként 
nélkülünk nem jöttek volna létre, és előre vi-
szik a közösségünket.

Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára az elhang-
zott személyes érzelmekkel átitatott előadá-
sokat követően összegezte a tapasztaltakat. 
Ma ez a szakma ez a hivatás, ha megfelelő 
módon művelik és a művelői nyitottak, hogy 
újabb tudást szerezzenek, tanuljanak, ezáltal 
még hatékonyabbá tud válni a magyar ön-
kormányzás. 

Kimondatott az a tény, hogy a településve-
zetők alapkövei annak a tevékenységnek, ami-
től Magyarország erős, fejlődő ország lehet. 
Érződött a konferencián, hogy a jelenlévő pol-
gármesterek számára egyfajta lelki támaszt 
jelentett kollégáikat hallgatni, és megerősítet-
te, hogy ha nehezek is a körülmények, de ér-
demes csinálni, a kiváló erőt nyújtó példák, 
után még nagyobb lendülettel lehet hozzá-
fogni a munkához.

Az ünneplés sem maradt el. A Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének  
Elnöksége a szövetséget alkotó polgármes-
terek, jegyzők, önkormányzati vezetők kép-
viseletében egyhangú határozatával TÖOSZ 
JUBILEUMI ELNÖKSÉGI ELISMERÉS ki-
tüntetésben részesítette Pásztor Bélát.  
A TÖOSZ elnöksége a kitüntetéssel együtt 
köszönetét fejezte ki Pásztor Béla fél évszá-
zados sikeres önkormányzati vezetői mun-
kájáért, a TÖOSZ szerepének, súlyának és 
rangjának erősítése, valamint az önkormány-
zatiság érdekében végzett következetes tevé-
kenységéért. A rendhagyó elismerő oklevelet 
Pergő Margit, Kerekes Miklós és Tóth József, 
a TÖOSZ társelnökei, valamint Zongor Gá-
bor, a TÖOSZ főtitkára adták át. 

A TÖOSZ-konferencia után Veres-
egyház polgármesterét, Pásztor 
Bélát köszöntötték településveze-
tői működésének 50. évfordulóján.   
Az egyedülálló jubileumra megjelent 
Veresegyház fél évszázada című albu-
mot Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár és 
Szále László publicista mutatta be.

Néhány idézet a megnyitóból: „Nehéz műfaj az effé-
le emlékkönyv, hommage, melynek fő célja a tisztelet-
adás, a hódolat valamely nagy teljesítmény előtt. (…)  
A mi nemzedékeink a személyi kultusznak csak a negatív, hamis, 
hazug oldalát ismerik. A Sztálint, Rákosit övező őrületet.  Pedig 
a személyi kultusz pozitív is lehet. Nagy személyi kultusza volt 
Jézusnak, Buddhának, Széchenyinek, Gandhinak, Martin Luther 
Kingnek, II. János Pálnak mindenféle hatalmi háttér nélkül. Mind 
építő emberek voltak – lelket, erkölcsöt, hazát – építő emberek.  
Pásztor Béla is az: városépítő, közösségépítő ember.  

Tökéletesen megérdemli, hogy leemeljük a kalapunkat életmű-
ve előtt, de egy kalapleemelés még nem könyv. Száz kalapemelés 
se. Talán Pásztor Béla bemutatásának igazi műfaja a várostörténet 
lenne. Amely nem róla szól, hanem a városáról, annak fejlődéséről. 
Persze abban is folyton fölbukkanna a neve, hogy …és akkor elha-
tározta, hogy a mélyben meleg vizű forrásokat keres – százmilliót 
kockáztatva. Ha nem talál, bukik, s csődben a város. De talált. Hogy 
elhatározta, megvásárolja piaci ár fölött a kárpótlásban visszaka-
pott földeket – hogy szabad keze legyen a városfejlesztésben, s a 
gazdák is jól járjanak. Stb. Nagyszerű könyv még így is, hogy szin-
te csak a jó dominál benne, de valami azért nagyon hiányzik be-
lőle: Pásztor Béla saját visszaemlékezése. Igazolt a hiányzása any-
nyiban, hogy ő alkotni jobban szeret, mint írni. Utat építeni, követ 
hordani egész nap, inkább, mint leírni, hogy utat építettünk, követ 
hordtunk. Pedig mennyivel könnyebb az utóbbi! Mégis fontos lett 
volna, hogy írjon bele, mert tudjuk, mi lenne az első két monda-
ta: „várost egyedül nem lehet építeni. Mindez egyedül nem, csak 
a veresi emberekkel együtt valósulhatott meg.”

A könyvbemutató után levetítették Törőcsik Mari meghatóan 
szép videoüzenetét, s köszöntötte-méltatta az ünnepeltet a barát 
(Kopátsy Sándor közgazdász), a tanítvány (Nemoda István, a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztérium munkatársa), továbbá közeli-távo-
li polgármester kollégák sora, többen a határon túlról is – Ipoly-
balogtól Korondon át Bácsfeketehegyig. Végül Pásztor László, a 
szomszédos Erdőkertes polgármestere köszöntötte édesapját, sa-
ját magát így jellemezve: a hozzád legközelebb álló kollégád, aki 
nagyon messze van még tőled, és közeledbe sosem ér. (Sz. L.)
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Magyarország 34 városában, 6 kórházában értékesítettünk 
fizetőparkolási rendszereket, automatákat
 •  Forgalmazás, szállítás, telepítés,  karbantartás, üzemeltetés

Korszerű, megbízható  
és minőségi bankjegyváltó 
automaták elérhető áron

Tervezi fizeTőparkolás bevezeTéséT? Hívjon minkeT!

Garázs és parkolóházi sorompós 
beléptető díjfizető rendszerek

Bevált, megbízható, felújított, 
használt parkolóautomaták  

a készlet erejéig

Távfelügyelet • Érmés, bankjegyes, bankkártyás, 
RFID érintőkártyás fizetési módok

Pénzváltás, visszaadás • Zárt csereérmekazetta

Újszerű követelményekhez, 
változó elvárásokhoz

Újdonság!

TicketL
ine® 7

A MANORKA Projekt Esélyegyenlő-
ségi Munkacsoportjának „ Élhető 
település egyenlő esélyekkel” című 
zárókonferenciájára 2015. december 
3-án az  Eötvös 10 Közösségi és Kultu-
rális Színtér színháztermében került 
sor. Részletes beszámolót a rendez-
vényről a 2016. évi első számunkban 
olvashatnak.

Pontosítás
A magyar önkormányzatok 25 éve című-
jubileumi kiadványunkban a 414. olda-
lon megjelent adatok helyesen: 
Baranya megye 
Lakóinak száma: 391 455
Települések száma: 301
Járások száma: 10

Figyelem!
A TÖOSZ új irodába költözött 2015. december 14-től, a MANORKA 
projektben létrehozott Önkormányzati Koordinációs és Információs 
Központba. 

A cím: 
H-1071 Budapest, Damjanich u. 44. III. emelet 1. 

(A telefonszámok és az e-mail címek nem változtak.)

Az Önkormányzati Koordinációs és Információs Központ szolgálta-
tásai hamarosan elérhetők lesznek minden magyar önkormányzat 
számára!
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Informatika

rastruktúra üzemeltetője a NISZ Nemzeti Info-
kommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.   

Az önkormányzatok csatlakoztatását az ASP 
Központ a Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése alap-
ján látja el a technikai, pénzügyi és személyügyi 
kapacitásoknak megfelelően. Az ASP Központ 
szolgáltatásaihoz történő csatlakozás feltétele-
it az önkormányzatok és a Magyar Államkincs-
tár között létrejövő Csatlakozási Szerződés rögzí-
ti. A csatlakozási folyamat időtartama minimum 
3-4 hónap. 

A csatlakozási időszak a csatlakozási szerződés 
aláírásával indul meg, mely megteremti annak az 
alapját, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozás 
feltételei kialakításra kerüljenek, azaz az önkor-
mányzat felkészítése az ASP rendszer használa-
tára, továbbá az ASP Központ felkészítse az ASP 
rendszert az önkormányzat éles indulására. 

Az önkormányzati ASP központ szolgáltatása-
inak az igénybevétele az önkormányzatok részé-
re térítésmentes, de szükséges a csatlakoztatás 
időszaka alatt a helyi feltételeket megteremtenie, 
mint pl. műszaki minimumfeltételek (pl. munka-
állomások, hálózati elérés, az önkormányzati kol-
légák egyedi e-mail címekkel való rendelkezése), 
IT biztonság, helyi ügyviteli és szabályozási felté-
telek megteremtése. Továbbá a csatlakozás érde-
kében szükséges az önkormányzatoknak a jelen-
leg használt rendszereiben adattisztítást, illetve 
bizonyos egyeztetéseket elvégezni, adatteljessé-

A szolgáltatás számos kedvező technológiai és gaz-
dasági megoldást jelent különösen azon önkor-
mányzatok részére, amelyek a feladataikat széles 
körben támogató alkalmazásokhoz a hagyomá-
nyos módon nem juthatnak hozzá, azok magas 
beruházási, üzemeltetési költségei miatt. A szol-
gáltatások bevezetésének fő célkitűzései között 
szerepelt az önkormányzati feladatellátás segíté-
se, egységesítése, az erőforrások hatékonyságának 
és eredményességének biztosítása.

Az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Ön-
kormányzati ASP központ felállítása” című projekt 
keretében megvalósult az ASP rendszer, melynek 
köszönhetően 2015. első félévében 55 önkormány-
zat sikeresen csatlakozott, és a napi munkavégzés-
hez már az ASP szakrendszereit használja. 

Az ASP központ által nyújtott szolgáltatás-port-
fólió: keretrendszer, adó szakrendszer, gazdál-
kodási szakrendszer, ingatlanvagyon-kataszter 
szakrendszer, ipar-kereskedelmi szakrendszer, 
iratkezelő szakrendszer, települési portál, intra-
net portál rendszer, elektronikus ügyintézési (el-
ügy) portál.

A Magyar Államkincstár szervezeti keretein 
belül létrejött az Önkormányzati ASP Alkalma-
zásokat Támogató Főosztály (továbbiakban: ASP 
központ) az ASP rendszer működtetésére, és az 
alkalmazásokat igény bevevő önkormányzatok 
kiszolgálására. 

Az önkormányzati ASP központ működését biz-
tosító adatközponti és hálózati informatikai inf-

Önkormányzati ASP

Az ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) egy új 
üzleti és egyben technológiai modell, amelynek lényege, hogy a felhasználók 
egy egyszerű böngésző program segítségével az interneten keresztül vehe-
tik igénybe a távoli szolgáltató központtól a tevékenységük támogatásához 
szükséges szoftvereket, alkalmazásokat.

get biztosítani. Az egyes szakrendszerekbe az ada-
tok migrálása szintén az önkormányzat feladata, 
melynek elvégzéséhez az önkormányzat dönthet 
úgy, hogy külső erőforrás igénybevételével kívánja 
megoldani. Esetlegesen felmerülhetnek helyi in-
tegrációs igények, melyeknek költségvonzata az 
önkormányzatokat terhelheti.

Jelenleg 33 önkormányzat csatlakoztatása fo-
lyik – Pest, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Fejér megyét érintően – az ASP Gazdálkodási 
szakrendszer, valamint a Keretrendszer vonat-
kozásában.

Az önkormányzat csatlakoztatása a szolgáltatá-
si szerződés megkötésével zárul, mely tartalmaz-
za az önkormányzat részére nyújtott ASP szolgál-
tatások feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit. 
A kétfaktoros azonosítás megvalósítása végett a 
csatlakozási időszakot követően az ASP rendszer-
be való belépéshez egy tokenre vagy chipkártyá-
ra és azon lévő tanúsítványra van szükség, ezen 
tanúsítvány érvényességi ideje 2 év.

Az önkormányzati érdekszövetségek felől érke-
ző igény alapján, és az ASP rendszer széles kör-
ben való megismertetése céljából az ASP Központ 
elkészített egy ASP DEMO verziót, melynek ke-
retében az érdeklődő önkormányzatok számára 
egy 15 napos teljes körű hozzáférés kerül bizto-
sításra az egyes ASP szakrendszerekhez. Az ASP  
DEMO verzióhoz való hozzáférést az önkormány-
zat jegyzője kezdeményezheti, továbbá a hozzáfé-
rési jogosultságok önkormányzatonként maximum 
3 tesztelőben korlátozott. A hozzáférés előfeltéte-
le a felhasználói és titoktartási nyilatkozatok meg-
küldése a működtető részére.

Az ASP DEMO igénylésével, valamint az ön-
kormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos továb-
bi információkat a http://alkalmazaskozpont.asp.
lgov.hu oldalon érhetik el.  

Reméljük, hogy az Ön települési önkormány-
zatát is mihamarabb az elégedett ügyfeleink tá-
borában köszönthetjük!

Szerző: Barnácz Dzsenifer, a Magyar Államkincstár ASP alkalmazási szakértője



Szeretne sikeresen pályázni?

❑   Épületenergetikai célú felújításokra, rekonstrukciókra?
❑    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 tar-
tozó földterületek energetikai felújítására, illetve a megújuló ener-
giaforrások fokozott bevonásával történő projektek megvalósítására 
vonatkozó kiírások. A pályázók részére megyénként külön költség-
vetés áll rendelkezésre. 

A felhívások közös jellemzői 

✔   TOP 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 el-
számolható. Az előkészítési költség a megvalósíthatósági ta-
nulmány későbbi elkészítésével együtt is 1 százalék alatt marad 
(1% a lehívható támogatás). 

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.

Eséllyel pályázni, illetve sikeresen lehívni a pályázati forráso-
kat csak ezen feltételek teljesülése után lehet majd. A sikerhez a 
TÖOSZ az enerGO ZERO Kft.-t, mint energetikai partnert ajánlja Ön-
nek együttműködésre. Érdeklődni lehet: Pártos Balázsnál a (30) 554 
8004 vagy Pártos Dénesnél a (30) 505 4380 telefonszámokon, vagy 
írjon levelet az info@energozero.com címre. 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!
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Interjú

– Graciela, miért fontos napjainkban a ta-
nuló közösségek létrejötte?

– Hosszú ideje beszélünk már az egész éle-
ten át tartó tanulásról, de az a tendencia, hogy 
az embereknek egész életük folyamán tanul-
niuk kell, egyre növekszik. Változik a társa-
dalom, fejlődik a technológia, demográfiai 
változások történnek – egyre tovább élünk, 
egyre tovább fogunk dolgozni –, s egyre haté-
konyabbá kell válnunk. Ezért nő meg annak a 
fajta folyamatos tanulásnak a szükségessége, 
amely a hagyományos keretek között folyta-
tott tanulást követi. Ahhoz, hogy ez a tanu-
lás hatékony legyen, ott kell megvalósulnia, 
ahol az emberek élnek, helyi szinten, megfe-
lelő módon. Régebben az egész életen át tartó 
tanulást az oktatás területéhez kapcsoltuk, de 
mostanra egyre inkább felismerjük azt, hogy 
a folyamatos tanulás nemcsak az oktatáshoz 
kapcsolódik, hanem az egészségügyhöz, a szo-
ciális kérdésekhez, a foglalkoztathatósághoz, 
de a társadalmi befogadáshoz, az otthoni ta-
nuláshoz és minden máshoz is. Akkor vajon 
kinek a felelősségi körébe tartozik mindez? 
A válasz: a helyi közösségek vezetőinek fel-
adata ez, és helyi szinten kell megvalósítani. 
Ezért fontos ez a projekt a polgármesterek 
számára, hiszen egyrészt segíti őket annak 
tudatosításában, hogy mi is igazából, és mi-

Együttműködés és szinergia
November elején a SZETT vendége volt Graciela Sbertoli, a VOX, Norvég Ügy-
nökség az Életen Át Tartó Tanulásért igazgatóhelyettese és nemzetközi koordi-
nátora, aki magyar polgármesterekkel találkozott, hogy együtt megvitassák a 
települések legfontosabb mai gondjait, és azt, hogy ezekkel a problémákkal, 
kihívásokkal hogyan lehet szembe nézni a közösségi tanulás elősegítésén, tá-
mogatásán keresztül. Várkonyi Zoltán, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 
felnőttoktatási szakértője készített vele interjút.

ért fontos a tanuló közösség, másrészt pedig 
eszközökkel és ötletekkel támogatja a felnőtt 
tanulás helyi elterjedését.

– Hogy látja, mik a megvalósítás sikeré-
nek feltételei?

– Nagyon fontos felismernünk, hogy a fel-
nőtté válás folyamatában egyre inkább külön-
bözünk egymástól, tehát a tanulást az egyének 
nagyon különböző igényeire kell szabni. Ezért 
tartom jónak azt az elgondolást, hogy a tanu-
lást helyi szinten kell megvalósítani, mivel a 
kis, helyi közösségek polgármesterei, önkor-
mányzatai ismerik legjobban a helyi igénye-
ket. Egy felnőttet sosem szabad úgy tanítani, 
mint egy gyereket. A felnőttoktatásnak van 
néhány nélkülözhetetlen eleme: valóban na-
gyon motiválónak, illetve nagyon rugalmas-
nak kell lennie, de a legfontosabb a relevancia. 
Azok a felnőttek, akik motiváltak a tanulásra, 
olyasmit akarnak megtanulni, amit azonnal, 
már ma este, holnap vagy akár a jövő héten 
tudnak használni, nem olyasmit, ami csak 
tíz év múlva lehet hasznos, mint ahogy ez a 
gyerekeknél lehetséges. Sokat dolgozunk te-
hát Norvégiában és az Alapkészségek Európai 
Hálózatának (EBSN) keretében azon, hogy a 
képzéseket megpróbáljuk az egyének valódi 
igényeire szabni, a munkájuknak, a társadal-

mi életüknek, a továbbtanulásuknak, az ér-
deklődési körüknek és szabadidős tevékeny-
ségüknek megfelelően.

– Az elmúlt napokban találkozott magyar 
polgármesterekkel. Melyek voltak a legfon-
tosabb üzenetei a magyar közösségek veze-
tői számára?

– Azon tapasztalatok alapján, amit kívül-
állóként tudok Magyarországáról, a legfőbb 
üzenet az, hogy önökre van bízva a feladat, 
önök tudják előidézni a változást, ne hagy-
ják ezt a központi kormányzatra. Lehet, hogy 
nehéz lesz, de minden jó irányba tett lépés 
sokat jelent. És ami mindezek közül talán a 
legfontosabb, hogy minden az együttműkö-
désen és a szinergián múlik. Lehet valaki na-
gyon kis település polgármestere, és érezheti 
úgy, hogy nem képes teljesen egyedül előre-
lépni. Rendben van, akkor fogjon össze más 
polgármesterekkel, fogjon össze a közösség 
többi érdekeltjével, hozzon létre kapcsolato-
kat és együttműködést, és aztán lépésről lé-
pésre, sok optimizmussal és „Hajrá!” érzés-
sel el fogja érni a változást. 
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tudásalapú társadalomban, és biztosítják a 
munkaerő nagyobb rugalmasságát, lehetővé 
téve az állandó változásokhoz való gyorsabb 
alkalmazkodást egy egyre nagyobb mérték-
ben összefonódó világban. Fontos tényezői 
továbbá az innovációnak, a termelő- és ver-
senyképességnek, valamint hozzájárulnak a 
dolgozók motivációjához és elégedettségéhez, 
a munka minőségéhez.”
Az EU Bizottság nyolc ilyen kulcskompeten-
ciából álló keretrendszert állított fel: 

az anyanyelven folytatott kommunikáció, 
amely annak képessége, hogy az egyén fo-
galmakat, gondolatokat, érzéseket, ténye-
ket és véleményeket tud kifejezni és értel-
mezni szóban és írásban egyaránt (hallott 
szöveg értése, beszédkészség, olvasott 
szöveg értése és íráskészség), valamint 
hogy nyelvileg helyes és kreatív módon 
kapcsolódik be a társadalmi és kulturá-
lis tevékenységek teljes körébe;

az idegen nyelveken folytatott kommuni-
káció, amely az anyanyelvi kommuniká-
ció fő készségein felül magában foglalja a 
közvetítés és az interkulturális megértés 
készségeit is. A nyelvtudás szintje számos 
tényező, valamint a hallott szöveg értése, 
a beszédkészség, az olvasott szöveg érté-
se és az íráskészség függvénye;

a matematikai kompetenciák és alapvető 
kompetenciák a természet- és műszaki 
tudományok terén. A matematikai kom-
petencia a matematikai gondolkodás fej-
lesztésének és alkalmazásának képessége 
a mindennapok problémáinak megoldá-
sa érdekében, ahol a hangsúly a folyama-
ton, a tevékenységen, valamint a tudáson 
van. Az alapvető kompetenciák a termé-
szet- és műszaki tudományok területén 
a természeti világot magyarázó ismere-
tek és módszertanok elsajátítására és al-

 

Az elmúlt évtizedek során Európának a kész-
ségek és képesítések iránt a munkaerőpiacon 
jelentkező egyre magasabb szintű igényekkel 
kell megküzdenie. Az egyes országok között 
a gazdasági és technológiai fejlettségben ta-
pasztalható jelentős különbségek ellenére is 
nyilvánvaló, hogy a folyamatos változás ál-
landósul. 

A globalizáció és a munkaerőpiacon tapasz-
talható egyre növekvő verseny eredményeként 
azokban a munkakörökben is szükségessé 
vált a formális képesítés, amelyekben koráb-
ban elegendő volt a készségek és az ügyesség 
megléte. A technológiai fejlesztések a minősé-
gi követelményekkel összekapcsolódva meg-
teremtették azt a helyzetet, ahol a munkavál-
lalóknak új készségeket kell megszerezniük, 
hivatalosan dokumentálniuk kell a régie-
ket, és folyamatosan frissíteniük kell kom-
petenciáikat. Abban az esetben, ha egy or-
szág gazdasági szerkezetében gyors változás 

áll be, a munkavállalóknak is szembesülniük 
kell a változással, amely magában foglalja új 
készségek elsajátítását, új képesítések és tu-
dásanyag megszerzését. Norvégiában is ér-
vényes mindez, például az olajipar részleges 
leépítése miatt. 

Tanuló társadalmak, tanuló városok
A „tanuló társadalom” fogalma kiemelt he-
lyen szerepel az UNESCO és az OECD mun-
kájában. A koncepció szerint az oktatás a 
nemzetek gazdasági fejlődésének kulcsa, mely 
túlmutat a formális (hagyományos oktatási 
intézményekben – iskolákban, egyetemeken 
stb. – megvalósuló) oktatáson, ideértve a in-
formális és nonformális tanulási tevékenysé-
geket a tudásgazdaság támogatása érdekében. 
Az Európai Parlament és a Tanács az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcs-
kompetenciákról szóló Ajánlása kimondja: 
„A kulcskompetenciák elengedhetetlenek egy 

Ami biztos: az állandó változás
Szerző: Graciela Sbertoli, a VOX, Norvég Ügynökség az Életen Át Tartó Tanulásért igazgató-
helyettese és nemzetközi koordinátora

Európai Hálózat az Alapkészségekért 
European Basic Skills Network (EBSN) 

A nemzetközi nonprofit szervezet azért jött létre, hogy hozzájáruljon az alapkészségek fejleszté-
sére irányuló európai és nemzeti szakpolitikák és intézkedések hatékonyabbá és eredményeseb-
bé tételéhez. Tagjai között megtalálható közel 20 európai ország oktatásért felelős minisztériuma, 
az UNESCO Életen Át Tartó Tanulási Intézete, valamint az alapkészség-fejlesztéshez kapcsolódó 
szakpolitikák alakításában aktívan közreműködő országos és regionális szervezetek, egyetemek 
és kutatóintézetek, nemzeti fejlesztési programokat végrehajtó ügynökségek. A hálózat célja, 
hogy segítse a tagszervezetek közötti tapasztalatcserét, jó gyakorlatok megismerését. Bővebb 
információk a www.basicskills.eu oldalon olvashatóak. Az EBSN Közgyűlésnek döntése szerint 
2013 januárjától a hálózat operatív szervezési feladatait ellátó titkárság Budapesten működik.
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ket készít és visz véghez. Az egyén meg-
érti munkája környezetét, és képes arra, 
hogy megragadja a kínálkozó a lehető-
ségeket. Ez alapját képezi az olyan spe-
ciálisabb készségek és tudás elsajátítá-
sának, amelyre azoknak van szükségük, 
akik társadalmi vagy kereskedelmi tevé-
kenységet hoznak létre, vagy ilyen tevé-
kenységhez járulnak hozzá. Ez magában 
foglalja az etikai értékekkel kapcsolatos 
tudatosságot, és ösztönzi a jó vezetési 
gyakorlatot;

a kulturális tudatosság és kifejezőkész-
ség, amely magában foglalja az elképzelé-
sek, élmények és érzések kreatív kifejezé-
se fontosságának elismerését a különféle 
művészeti ágakban (a zenében, az elő-
adó-művészetben, az irodalomban és a 
képzőművészetben).

Ezek a kulcskompetenciák – melyek kö-
zé tartozik az írás-olvasás és számolás alap-
készsége –, valamint az alapszintű digitális 
kompetenciák nyitják meg az utat az egész 
életen át tartó tanuláshoz, amely a változá-
sok kezelésének és a jobbító változás előidé-
zésének legeredményesebb módja az egyén, 
a munkaerőpiac, a gazdaság és helyi közös-
ségünk számára egyaránt. 

Ez egyrészt annak az egyénnek a felelőssé-
ge, akinek motivációt kell találnia a tanulás-
ra, másrészt pedig a közigazgatásé – orszá-
gos, regionális és helyi szinten –, amelynek 
elő kell segítenie az attitűdbeli változáso-
kat, olyan tanulási utakat kell kialakítania, 
amelyek megfelelnek a felnőtt népesség he-
terogén igényeinek, meg kell teremtenie a ta-
nulást segítő infrastruktúrát, és kezdemé-
nyeznie kell azt a fajta együttműködést az 
érintettek között, amely biztosítani fogja a 
hatékony, fenntartható és sikeres rendsze-
rek működését. 

kalmazására vonatkoznak. Ezek maguk-
ban foglalják az emberi tevékenység által 
okozott változások megértését és az egyes 
polgár felelősségét;

a digitális kompetencia magában foglal-
ja az információs társadalomhoz kötődő 
technológiák magabiztos és kritikus hasz-
nálatát, és így az információs és kommu-
nikációs technológiák (IKT) terén meg-
lévő alapvető készségeket;

a tanulás elsajátítása a tanuláshoz, a saját 
tanulás egyéni vagy csoportos, saját igé-
nyekhez igazodó megszervezésének ké-
pességéhez, valamint a módszerek és le-
hetőségek ismeretéhez kötődik;

a szociális és állampolgári kompeten-
cia. A szociális kompetencia a szemé-
lyi, interperszonális és interkulturális 
kompetenciákra, illetve minden olyan 
viselkedésformára vonatkozik, amely 
képessé teszi az egyént arra, hogy haté-
kony és építő módon vegyen részt a tár-
sadalmi és szakmai életben, összefügg az 
egyéni és társadalmi jóléttel. Elenged-
hetetlen fontosságú a viselkedési sza-
bályok és az egyéni tevékenység külön-
féle környezeteiben uralkodó szokások 
megértése. Az állampolgári kompeten-
cia, különösen a társadalmi és politikai 
koncepciók és struktúrák (a demokrá-
cia, az igazságosság, az egyenlőség, az 
állampolgárság és a polgári jogok) is-
merete felvértezi az egyént, hogy aktí-
van és demokratikus módon részt tud-
jon venni a közügyekben;

a kezdeményezőkészség és a vállalkozói 
kompetencia az elképzelések megvaló-
sításának képessége. Ide tartozik a kre-
ativitás, az innováció és a kockázatvál-
lalás, valamint annak képessége, hogy 
az egyén célkitűzései érdekében terve-

VOX, Norvég Ügynökség  
az Életen Át Tartó Tanulásért  
A VOX, a Norvég Ügynökség az Életen Át Tartó Ta-
nulásért, a Norvég Oktatási és Kutatási Minisztéri-
um háttérintézménye, melynek elsődleges küldeté-
se az aktív állampolgárság elősegítése, a képzésben 
részt vevő felnőttek számának, illetve a foglalkoz-
tatás növelése.

A VOX támogatja a felnőttek formális és nem 
formális képzéshez való hozzáférését, és részvéte-
lét az életen át tartó tanulás, a társadalmi befoga-
dás, a felnőtt bevándorlók oktatási és társadalmi 
integrációja, a munkaerő-piaci orientáció terüle-
tén megvalósított kutatások kidolgozása és prog-
ramok megvalósítása, valamint nemzeti szakpoli-
tikák fejlesztése által.

Az ügynökség jelenleg a felnőttkori tanulásra 
vonatkozó megújított európai cselekvési prog-
ram norvégiai koordinátora, illetve a Felnőtt-tanu-
lás Észak-európai Hálózatának (Nordic Network for 
Adult Learning, NVL) házigazdája. 

A VOX egyik kiemelt szakmai területe a felnőttko-
ri alapkészség-fejlesztés. Az ügynökség hozzájárul 
a felnőtteknek szánt egyedileg adaptált alapkész-
ség-fejlesztési szolgáltatásokhoz az írás-olvasás, a 
számolás, az IKT készségek és a szóbeli kommuni-
kációs készségek terén. 2010-ben a VOX javaslatára 
született meg az Európai Hálózat az Alapkészsége-
kért (European Basic Skills Network – EBSN).

A tudás- és tapasztaltmegosztás Európában és 
azon kívül a VOX minden szervezeti egysége tevé-
kenységének fontos gyújtópontja, és az ügynökség 
aktívan vesz részt az Európai Bizottság felnőttkori ta-
nulás fejlesztését célzó szakpolitikai munkájában.
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A projekt 7. számú fejlesztési komponense 
keretében a Szövetség az Életen Át Tartó Ta-
nulásért (SZETT) összesen hét kiválasztott 
magyarországi települési önkormányzat veze-
tőjét, illetve a hivatalok munkatársait készíti fel 
az életen át tartó tanulás helyi lehetőségeinek 
feltárására, a helyi erőforrások mozgósítására, 
összehangolására és az életen át tartó tanulás 
helyi stratégiájának kidolgozására, a szociális 
gazdaság szereplőinek bevonására, azaz folya-
matos tanulás helyi megvalósítását koordináló 
szerepre. A felkészítést szakmailag a Norvég 
Oktatási és Kutatási Minisztérium felnőtt ta-
nulási háttérintézménye, a VOX támogatja. 

A SZETT felépítése, célrendszere 
A szövetség magyarországi nonprofit, civil 
szervezetek szövetsége. Tagszervezeteinek 
túlnyomó többsége még a kilencvenes évek 
elején kezdte meg működését az ország hát-
rányos helyzetű kistérségeiben, települése-
in vagy településrészein a munkanélküliség 
és a szociális nehézségek kezelésének helyi 
szintű megoldásain gondolkodva. A munka-
nélküliek és hátrányos helyzetűek helyi segí-
tésének több mint tízéves tapasztalata, vala-
mint a munkáltatók megváltozott elvárásai 
az elmúlt években ráirányították a figyelmet 
a foglalkoztathatóság javításának és a kompe-
tenciák fejlesztésének szükségességére a mun-

kaerő-piaci integráció és a társadalmi befoga-
dás elősegítésében, ezért a SZETT taggyűlése 
úgy döntött 2005-ben, hogy a szakmai fejlesz-
tő munka fókuszába a kompetenciafejlesztés 
módszereit helyezi, tágabb értelemben az éle-
ten át tartó tanulás gyakorlati megvalósítá-
sának elősegítését. 

A szövetség célja szakmai dialógus és 
együttműködés létrehozása országhatáro-
kon belüli és azokon kívüli oktatási, foglal-
koztatási szervezetekkel, valamint szociális 
partnerekkel, annak elősegítése érdekében, 
hogy az alapkészségek és kompetenciák, az 
életen át tartó tanulás lehetőségei minden-
ki számára elérhetőek legyenek. Kiemelt cél 
továbbá a foglalkoztathatóság javítása és az 
aktív állampolgárság, valamint a társadalmi 
befogadás erősítése az egész életen át tartó 
tanulás gyakorlati eszközeivel.

A fenti célrendszerbe illeszkedve a SZETT 
a Norvég Életen Át Tartó Tanulási Intézettel 
együttműködésben valósította meg a Tanulási 
partnerségek kezdeményezése című projektet, 
amelynek fókuszában a kulcskompetenciák 
fejlesztése állt. E kísérleti program eredmé-
nyeinek értékelését követően fogalmazódott 
meg a „NYITOK modell”, amely a sikeres ta-
nulási központok paramétereit írta le. A fenti 
fejlesztési folyamat szerves folytatása a NYI-
TOK modell széles körű elterjesztése és an-
nak szakmai háttérbázisát jelentő módszer-
tani és tudásközpont kialakítása.

A projekt mérföldkőnek számít a SZETT 
azon törekvésében, hogy a kompetenciafej-

lesztési lehetőségek és az életen át tartó ta-
nulás a hátrányos helyzetű emberek számá-
ra is széles körben hozzáférhetőek legyenek, 
és az alapkészség fejlesztéséhez szükséges 
szakmai tudás és infrastruktúra létrejöjjön 
Magyarországon.

A fejlesztések háttere
A 2008-ban kezdődő pénzügyi és gazdasági 
világválság az Európai Uniót és a tagállamok 
között sok tekintetben sereghajtó Magyaror-
szágot az átlagosnál jobban érintette. A ma-
gyar munkaerő-piaci helyzet legfontosabb 
jellemzője a tartósan alacsony munkaerő-pi-
aci részvétel, ami az alacsony foglalkoztatási 
szint és a viszonylag magas munkanélküli-
ségből ered. A kistelepülések, aprófalvak az 
iskolabezárások és a kulturális intézmények 
megszűnésével kénytelenek szembe nézni.  
A lakóhely jelentős oktatási hátrányok forrá-
sává válik, a felnőttképzési szolgáltatásokkal 
ritkán találkozunk. Hazánkban a szegény-
ség kialakulása és fennmaradása elsősor-
ban a foglalkoztatottság hiányára vezethető 
vissza. A magyar munkaerőpiacot jellemző 
alacsony foglalkoztatási ráta elsősorban az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező né-
pesség magas inaktivitására vezethető vissza, 
amely mindkét nemnél és a munkaerőpiacon 
egyébként legaktívabbnak számító középkor-
osztálynál is megfigyelhető. Olyan kompeten-
ciafejlesztő programokra van tehát szükség, 
melyek javítják az inaktív lakosság munka-
erő-piaci esélyeit, s aktivizálják őket.

A 2009-ben kilenc helyi nyitott tanulási 
központtal létrehozott, majd 2013-ban 50 köz-
pontra bővített NYITOK Hálózat a felnőtt-
képzésben kialakult akadályokat kívánja le-
küzdeni a filozófiájával, támogató, rugalmas, 
helyi szükségletekre szabott módszerekkel, 
a „tanulás házhoz vitelével”, a befogadó kö-

SZETT – a mindennapi boldogulásért
A MANORKA projekt egyik kiemelt célja az önkormányzatok támogatása az 
életen át tartó tanulás szemléletének helyi meghonosításában és fejlesztésé-
ben, ami kulcseleme a helyi foglalkoztathatóság javításának.
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ményekkel jártak a helyi közösségekben.  
A megvalósítás időszaka: 2015. novem-
ber–december. 

•	 Testreszabott	településvezetői	tanuló-
klub szervezése a hat-hét település önkor-
mányzatának vagy polgármesteri hivata-
lának egy-egy vezetője számára, melyben  
a résztvevőknek a település érdekében 
mozgósítható idegen nyelvi és infokom-
munikációs ismereteit bővítjük, valamint 
a felnőttek tanulásáról, hazai és nemzet-
közi jó gyakorlatokról kapnak helyben jól 
hasznosítható ismereteket. A tanulóklubok 
a hét kiválasztott településen valósulnak 
meg összesen 20 óra (4 nap × 5 óra) idő-
tartammal (kb. 8-10 résztvevő/alkalom), 
a 2016. január–március időszakban.

•	 Felkészítő	műhelymunka	megtartása	
a részt vevő önkormányzatok két-két hi-
vatalnokának, akik felkészítést és támoga-
tást kapnak a helyi tanulási szükségletek 
beazonosítása, a helyi tanulási stratégia 
megalkotása, a helyi tanulási partner-
ség kialakítása és szociális vállalkozá-
sok részvételének támogatása területén. 
A felkészítő műhelymunka szintén a hét 
kiválasztott településen valósul meg 50 
órás (5 alkalom, 2 nap/alkalom, 5 óra/nap) 
időtartammal (kb. 16 résztvevő/alkalom), 
a 2016. január–március időszakban.

•	 Az	életen	át	tartó	tanulást	népszerűsítő,	
a tanulásra mozgósító rendezvény meg-
szervezése és támogatása a hét kiválasz-
tott településen.

•	 A	fent	bemutatott	közvetlen	fejlesztések	
mellett a részt vevő települések számára 
útmutató készül a az életen át tartó ta-
nulás helyi stratégiájának kialakításához 
és fejlesztéséhez.

A térképen az életen át tartó tanulással kap-
csolatos helyi fejlesztések helyszínei láthatók.

zösség megteremtésével és a speciális kom-
petenciafejlesztő módszerek kínálatával. El-
sődleges cél a mindennapi boldoguláshoz és 
aktivizálódáshoz szükséges alapkompetenci-
ák fejlesztése, úgymint anyanyelvi és idegen 
nyelvi kommunikáció és írástudás, informa-
tikai és kommunikációs eszközök használata, 
alapvető munkavállalói kompetenciák illet-
ve a vállalkozásindításhoz szükséges alapis-
meretek és készségek fejlesztése.

További információ a NYITOK Hálózat-
ról: www.nyitok.hu

A helyi fejlesztésekről 
A SZETT a TÖOSZ felkérésére csatlakozott 
a MANORKA projekthez. Az általa megva-
lósítandó projektelem alapvető célja, az el-
köteleződés erősítése a települések vezeté-
sében az életen át tartó tanulás támogatása 
iránt, és hasznos minták átadása ennek gya-
korlati megvalósításához. Ebben nagy segít-

séget nyújtanak a norvég partnerek, hiszen 
Norvégiában az életen át tartó tanulás lehe-
tőségének biztosítása a kötelező önkormány-
zati feladatellátás része. A projektelem há-
rom, egymásra épülő fejlesztési tevékenység 
a helyi tanulási központok bevonásával va-
lósul meg.

A projektben hét kiválasztott település és 
mindegyik vonzáskörzetébe tartozó továb-
bi hat-hét település részesül szakmai támo-
gatásban, az alábbiak szerint:
•	 Helyi	tájékoztató	nap	megtartása	a	hét	

kiválasztott településen, a térségükbe 
tartozó hat-hét település önkormány-
zati vezetői számára. A szeminárium 
célja, hogy pontosabb rálátást adjon a 
kiválasztott önkormányzatok számára, 
hogy mily módon élhetnek az életen át 
tartó tanulás lehetőségével, olyan kül-
földi és hazai kezdeményezések bemu-
tatása által, melyek kézzelfogható ered-
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A szakmai napot a magyar delegációt ve-
zető Lipők Sándor elnök rövid bemutatkozó 
előadása nyitotta meg a KÖOÉSZ-ről, a ma-
gyar önkormányzati szövetségekről és a hazai 
helyzetről. Ezután azokat a konkrét kérdése-
ket vetette fel, amelyekre a nap során szeret-
nének válaszokat kapni a résztvevők. Többek 
között kiemelte a finanszírozás kérdését és a 
technikai, építészeti adatok konkrét megis-

Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ elnökségi titkára

Első nap a Oppergård önkormányzata által 
működtetett legnagyobb idősotthonba láto-
gatott el a delegáció, ahol a Norvég Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS), 
az önkormányzat szociális osztályának mun-
katársai, valamint az idősotthonban dolgozó 
szakemberek adtak tájékoztatást a norvég idős-
ellátás törvényi hátteréről, az idősellátás for-
máiról, illetve az intézmény működéséről. 

KÖOÉSZ-tanulmányút

Idősellátás Norvégiában

A MANORKA-projekt keretében a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek-
szövetségét képviselő polgármesterek, jegyzők, valamint a szociális területen 
dolgozó szakemberek november 3-6. között szakmai tanulmányúton vettek 
részt, melynek során megismerhették az idősellátással összefüggő önkormány-
zati feladatok ellátásának módját Norvégiában. 

merésének lehetőségét, tekintettel arra, hogy 
a jelenlévők közül többen is idősotthon létre-
hozásán, építésén dolgoznak. Ezen belül az 
érdekelte a résztvevőket, hogy Norvégiában 
milyen törvényi előírásokat kell betartani az 
idősotthonok létesítésénél, például az épüle-
tek, szobák méretére, a fürdőszobák számá-
ra vonatkozólag. 

Ezt követően Liv Overaae, a KS tanácsadó-
ja beszélt a norvég önkormányzati rendszer 
felépítéséről, a KS működéséről, s elmondta, 
hogy sajnos, Norvégira is az elöregedés jel-
lemző, újabb betegségek növekvő számban 
jelennek meg, így egyre nagyobb igény mu-
tatkozik még több orvosra, nővérre és szak-
ápolóra. Norvégiában az önkormányzatok-
nak kell biztosítaniuk a megfelelő színvonalú 
szociális és egészségügyi szolgáltatásokat a la-
kosok részére. Kivétel ez alól a fogászati ellá-
tás, amelynek felelőse a megyei önkormány-
zat. Ez a szolgáltatás 18 éves korig, valamint 
az idősotthonokban élők számára ingyenes, a 
többiek magánrendelés útján tudják igénybe 
venni a kezeléseket. Néhány számadat a szol-
gáltatások igénybevételéről: az összlakosság 
6,6 százaléka veszi igénybe az egészségügyi 
szolgáltatásokat, ebből a korcsoporti meg-
oszlást tekintve kitűnik, hogy legnagyobb 
arányban (90,5%) a 90 évnél idősebb embe-
rek. Negyvenezer ember él bentlakásos ott-
honban, vagy speciális apartmanházakban, 
de az utóbbi időben megnövekedett az ott-
honi ellátási forma igénybevétele. 

A finanszírozásról elmondta, hogy norma-
tív támogatási rendszer működik, de az ön-
kormányzat határozza meg a prioritásokat a 
saját költségvetésén belül. A szolgáltatások 
biztosításához kérhet hozzájárulást az ellá-
tottaktól, bentlakás esetén napidíjat is kiszab-
hat. Az otthoni ellátási rendszerben vannak 
ingyenes szolgáltatások is. Norvég vendéglátóink
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szolgáltatás, légzéskönnyítés. Akár heti 
100 órás szolgáltatást is igénybe vehet-
nek. A jövedelemtől függő, térítéses szol-
gáltatások körébe tartozik többek között 
a takarítás és az ágyneműcsere. Minden 
gondozottnak van ápolója, illetve kap-
csolattartója, aki mindennap megláto-
gatja, akár többször is.

■   Idősotthonok: három idősotthont működ-
tet az önkormányzat, ez a legnagyobb, itt 
öt osztály működik, megtalálható többek 
között a hosszú távon bent lakók rész-
lege, a demenciában szenvedők, illetve 
az átmeneti bentlakásos és a nappali el-
látást igénybevevők osztálya is. A nap-
pali ellátást reggel 9 órától biztosítják, 
amelybe beletartozik a reggeli, valamint 
a napközbeni programok megszervezése. 
Az idősotthon saját orvossal, szakképzett 
ápolókkal, gazdasági vezetővel, fiziote-
rapeutával és mosodával is rendelkezik. 
A bentlakók részére a vacsorát egy oslói 
étkezési vállalat biztosítja. A legnagyobb 
intézmény költségvetése 55 millió norvég 
korona, összesen 110 alkalmazottat fog-
lalkoztatnak, átlagban 72 gondozott el-
látását kell megoldaniuk. Az épület főbb 
adatai: egy-egy szoba 22-24 m2 alapterü-
letű, és mindegyikhez tartozik fürdőszo-
ba. A demenciában szenvedő ellátottak 
egyedül élnek egy szobában.

Az előadásokat követően a delegáció látoga-
tást tett a nappali ellátó központba, melyben 
van étterem is, ahol házias, meleg ételekkel 
várják elsősorban az időseket, de természe-
tesen a közelben dolgozók is igénybe vehetik 
– igen kedvező árakon. Az étteremrész kö-
zösségi célokat is szolgál, az ebédek mellett 
zenés összejöveteleket is szerveznek, illetve 
van egy másik helyiség is a benti elfoglalt-
ságok, programok megrendezésére. Az ide 

san megjelölhessék azokat a tevékenysége-
ket, amelyek végzése során vissza szeretnék 
nyerni a függetlenségüket. A tréningek hely-
színe minden esetben a betegek otthona. Ez-
után történik meg az állapotfelmérés először 
a 10. héten, majd a 6. hónapban. A folyama-
tos értékelés pontozással történik, itt a gon-
dozott saját magát, az elért eredményeket és 
a terapeutát is pontozza. 

Oppergård önkormányzatának képvise-
lője az idősellátásról beszélt: 2700 lakosával, 
37 km2 területével Oppergård egyike a legki-
sebb önkormányzatoknak a környéken. Oslo 
közelségének pozitív és negatív hatása egy-
aránt van a településre, hiszen itt is, mint a 
fővárosban nagyon jók a szolgáltatások, vi-
szont versenyezni kell a rengeteg versenyké-
pes oslói munkaadóval. Összesen 1700 ön-
kormányzati alkalmazott dolgozik, és három 
település alkotja az önkormányzatot. Igen 
magas és jól képzett munkaerő-állomány-
nyal rendelkeznek, ennek megfelelően ma-
gasak az átlagbérek. 

Az önkormányzat az alábbi szolgáltatáso-
kat biztosítja az idősek számára: 

■   Apartmanházak: három apartmanköz-
pont van, a legnagyobb 85 lakásos, ebben 
az ellátási formában havidíjat fizetnek a 
lakók. A központok állami támogatásból 
épültek, és minimum 50 m2-es egy-egy 
lakórész, ahol található konyha, nappa-
li, fürdő és hálószoba. Az önkormányzat 
24 órás felügyeletet biztosít a bentlakók-
nak, viszont étkezést nem. 

■   A házi segítségnyújtásban 115 alkalma-
zott dolgozik az önkormányzatnál, mun-
kájukat elektromos autó és elektromos 
bicikli segíti. A gondozottak ingyenesen 
vehetik igénybe az egészségügyi szolgál-
tatásokat, mint például az intravénás an-
tibiotikum, fájdalomcsillapítás, hospice 

A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy a 
mindinkább fejlettebb technológia nagyban 
hozzájárul és lehetővé teszi azt, hogy minél 
tovább otthonukban maradhassanak az idő-
sek és minél később vegyék igénybe az idős-
otthonokat. 

Harminckét önkormányzatnál épült ki ed-
dig az ún. jóléti technológia, amely magában 
foglalja többek között GPS-rendszer kiépíté-
sét a demenciával küzdő betegek részére, lo-
gisztikai szolgáltatást, amelynek segítségével 
jobban megtervezhetik a szolgáltatás igény-
bevevők az útvonalaikat, és éjszakai távfel-
ügyeletet is biztosítanak. 

Az idősotthonban dolgozó fizioterapeuta 
az Erőnléti és egyensúly programról tartott 
rövid beszámolót. Időskorban sajnos az iz-
mok is gyengülnek, és egyre többször tapasz-
talható egyensúlyi probléma is. Az elesések 
csökkentésére bevezették be azt az erőnléti 
és egyensúlyi gyakorlatokat magába fogla-
ló módszert, amely bár igen nehéz és állan-
dó gyakorlást igénylő feladatsort tartalmaz, 
de nagy hatékonysággal csökkenti a problé-
ma előfordulásának nagyságrendjét. Mind-
ezt bizonyítja, hogy a program alkalmazá-
sával 40-60 százalékkal csökkent az esések 
száma. Elmondta, hogy két csoportot hoztak 
létre, az egyikben a már balesetet szenvedett 
betegek megerősítése folyik, a másikban pe-
dig a már megerősödött, illetve egészséges 
gondozottak erőnlétének és egyensúlyérzé- 
kének további erősítése.  

Ezt követően a foglalkoztatási terapeuta a 
mindennapi rehabilitáció fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a témá-
ban dolgoznak egy támogatott projektben, 
amely 2014 decemberétől 2015 decemberéig 
tart, 16 gondozott részvételével. Legelőször 
a betegek személyes céljainak meghatáro-
zására került sor, hogy a résztvevők ponto-



www.toosz.hu26 ÖNkormányzat | negyedik negyedév

Tanulmányút

össze röviden az idősellátás magyar vonat-
kozásait. Elmondta, hogy Magyarországra a 
lakosságszám folyamatos csökkenése, és a la-
kosság elöregedése jellemző. Sajátos problé-
ma nálunk az alacsony szintű nyugellátások 
mellett, hogy az idősek természetes támaszai  
– a munkát kereső fiatalok városokba irányu-
ló mobilitásának felerősödésével párhuzamo-
san – hiányoznak.

Az idősek szociális alapszolgáltatásában 
a helyettesítő ellátást a kormány a helyi ön-
kormányzatok kötelező feladataként határoz-
ta meg. Az állami támogatás, a szolgáltatási 
önköltségnek csupán a fele, a fenntartás to-
vábbi részét térítésidíj-bevétel és főként ön-
kormányzati hozzájárulás fedezi, ami eléggé 
megterhelő számukra.

Az önkormányzat egészségügyi és ápolá-
si osztályának vezetője előadását az önkor-
mányzat bemutatásával kezdte. Elmondta, 

látogatók igénybe vehetnek kényelmi szol-
gáltatásokat, például fodrászat, gyógymasz-
szőr, tanácsadás, ahol szakértőkkel beszél-
gethetnek bármely őket érdeklő kérdésről. 
Technikai segítséget is kaphatnak, példá-
ul hallássérültek a készülékük kezeléséhez, 
elemcseréhez.

A következő nap Hokksund önkormányzata 
látta vendégül a delegációt, ahol szintén idős-
otthonban töltöttünk el egy érdekes szakmai 
napot. Napindítóként az otthon konyhájának 
mindennapi életébe tekinthettünk be, ahol 300 
fő részére készül meleg étel, amelynek többsé-
gét kiszállítják. Nagy hangsúlyt fektetnek az 
egészséges táplálkozásra, ezért sok zöldséget, 
fehérjét tartalmazó fogások, valamint diétás 
ételek készülnek. Valamennyi alapanyagot 
nagy beszállító cégektől vásárolják. 

A KÖOÉSZ képviseletében Sütő László  
alelnök mutatta be a szövetséget, foglalta 

hogy három település alkotja az önkormány-
zatot, összesen 18 039 lakos él a településeken. 
A szervezeti felépítés alapján az ápolási osz-
tály a jegyző alá tartozik. Az ápolási osztály 
hatáskörébe tartozik a házi segítségnyújtás, 
az idősotthonok működtetése, pszichiátri-
ai ellátás, fogyatékkal élők segítése, a gyer-
mekvédelem és családügy. Az önkormányzat 
költségvetése az alábbiak szerint alakul: leg-
nagyobb részt (36%) tesz ki az állami támoga-
tás, ezt követik a saját adóbevételek (35%) és 
a szolgáltatási díjbevételek (10%). Ami a ki-
adásokat illeti: legnagyobb arányban (40%) a 
szociális ellátásokra költenek, 21 százalékot 
fordítanak az oktatásra és 13-at a bölcsődei és 
óvodai ellátásra. Az egészségügyi és ápolási 
osztály költségvetését a központi kormány-
zat, az önkormányzat, az ellátást igénybeve-
vő betegek, valamint a rokonok csekély hoz-
zájárulásai teszik ki. 

Ezt követően az otthon egyik orvosa beszélt 
a nemzeti koordinációs reformról, amelynek 
legfőbb célja csökkenteni a kórházi felvételek 
számát, valamint az ellátási időt. 

Fókuszba került a táplálkozás, hiszen nap-
jainkban gyakori, hogy idősebb korban az em-
berek nem táplálkoznak megfelelően. Ennek 
súlyos következményei lehetnek, pl. súlyos-
bodhatnak a már meglévő betegségek, és leg-
rosszabb esetben az alultápláltság halálhoz is 
vezethet. Mindezek megelőzése érdekében 
vizsgálat indult a táplálkozási szokásokról, 
szedett gyógyszerekről, ezek összefüggései-
ről, ami igazi kihívás a szakemberek számá-
ra, hiszen technológiai és forráshiány van 
ezen a területen.

Az önkormányzat osztályvezetője a házi 
segítségnyújtásról beszélt. Elmondta, hogy 
három településen látnak el feladatokat, min-
denhol működik éjszakai ellátás is. A napköz-
beni ellátási centrumban biztosított az ellá-A tanulmányút résztvevői 
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tottak számára olyan hely, ahol elvégezhetik 
az egyensúlyi tréningeket, kényelmi szol-
gáltatásokat (fodrászat, masszázs) vehetnek 
igénybe, illetve társasági életet élhetnek. Me-
leg étkezést biztosít az önkormányzat, illet-
ve, aki szükségesnek tartja, igénybe veheti a 
jelzőrendszeres szolgáltatást is. A gondozók 
a takarításban, tisztálkodásban, bevásárlás-
ban, a mindennapi feladatok ellátásában is 
segítik otthonaikban az időseket. Elmondta, 
hogy lehetőség van átmeneti idősotthoni el-
látásra, rehabilitációra, valamint apartman-
ban történő elhelyezésre is.

Ezt követően a jóléti szolgáltatásokkal kap-
csolatos technológiák bemutatására került 
sor. Ezek az eszközök segítik a felhasználókat 
a rokonokkal, az ápolókkal és az önkormány-
zattal való állandó kapcsolattartásban: min-
den olyan ápolónak van iPadje, aki kimegy az 
idős emberek otthonába. Ebbe minden adatot 
bejegyez, naprakészen vezeti az esetleges vál-
tozásokat, igényeket. Mindenkinek van egy 
elektronikus kulcsa, amellyel az ellátottak 
otthonánál felszerelt dobozból ki tudja ven-
ni a lakáskulcsot a bejutáshoz. Riasztó kar-
kötő vagy nyaklánc áll a betegek rendelkezé-
sére a vészhelyzetek jelzésére.

Az előadásokat követően a delegáció lá-
togatást tett a demenciában szenvedő beteg 
részére az önkormányzat által létrehozott és 
fenntartott központban, ahol hét apartman-
ban élnek demens betegek, egy központi he-
lyiségből nyílnak a szobák, egy kis kert is tar-
tozik az lakásokhoz. Éjjel-nappali felügyelet 
van, az ápoló állandóan a betegek rendelke-
zésére áll.  

A nap végén az információs központba fo-
gadták a szakemberek a delegációt, itt legfőbb 
feladatként az információk átadását látják el 40 
ezer ember részére. Kiadványaik más és más 
témákat ölelnek fel, egyes kiadványokban tel-

jes körű információt kaphatnak az egyes be-
tegségekről, a megelőzési és kezelési lehető-
ségekről. Tartalmazza mindazon kapcsolati 
elérhetőségeket, amelyeken szakemberekkel 
lehet konzultálni az adott témában. Informá-
ciós napokat, személyes tanácsadást is tarta-
nak. Csoportoknak szerveznek tréningeket is, 
ahol egészségmegőrző gyakorlatokat sajátít-
hatnak el a résztvevők.

A szakmai tanulmányút utolsó napján a de-
legáció Oslo legnagyobb kórházában kialakí-
tott bemutatótermet látogatta meg, az úgy-
nevezett „Almas Hus” – Alma házat, mely 
lényegében egy lakásban berendezett rész-
leg, ahol látható minden olyan technológia, 
technikai, informatikai eszköz, amellyel az 
otthonukban élő idős, esetleg kezdődő de-
menciával és más betegségekkel küzdő em-
berek életét lehet segíteni, megkönnyíteni  
– hogy minél tovább otthonukban tudjanak 
maradni. A technikai eszközök mellett több 
olyan lehetőség is van, amelynek alkalmazá-
sa az otthonokban nagyon sokat segít a bete-

geknek az eligazodásban a mindennapi tevé-
kenységek elvégzésében. Ilyen lehet például 
a lakás tudatos berendezése, a bútorok ter-
vezett elhelyezése. Fontos, hogy a szoba át-
látható legyen, könnyen lehessen közlekedni 
egyik helyiségből a másikba. 

A megvilágítással is sokat lehet segíteni, 
kevesebb fényt irányítanak azokra a terü-
letekre, amelyet legkevésbé használ a gon-
dozott, illetve erősen világítják meg azokat, 
ahol a legtöbbet tartózkodik a beteg. Nagy 
segítség továbbá a különböző színek alkal-
mazása. A demens betegek lakásában, illetve 
az idősotthonokban a falakat fehérre, a für-
dőhelyiség ajtaját zöldre stb. festik. Termé-
szetesen az ajtókra felszerelt táblák is eliga-
zodást nyújtanak a színek mellett. Ízelítőül 
néhány technikai eszköz: a betegek ágyába, 
illetve az ágy elé helyezett szőnyegbe épített 
nyomás- és mozgásérzékelők jelzik, ha eset-
leg a beteg felkelt éjszaka. 

Az egész szoba vagy bármely helyiség padló-
ja alá beszerelhető nyomásérzékelők, amelyek 
jelzik az esetleges elesést, vagy azt, hogy há-
nyan és hol tartózkodnak a szobában. Elektro-
nikus gyógyszeradagoló, amely nemcsak fény-
nyel, de hanggal is figyelmeztet a gyógyszer 
bevételére. A szobában elhelyezhető, hordoz-
ható, érzékelőkkel ellátott tűzoltó készülék, 
amely vízpára segítségével oltja el a keletkezett 
tüzet. A fürdőhelyiségben állítható magasságú 
és kapaszkodókkal ellátott mosdókagyló van, 
de telefonba szerelhető GPS, illetve vészjelző 
gomb stb. is található a szobákban. 

A tanulmányút során elhangzott valameny-
nyi szakmai előadás és bemutató nagyban 
hozzájárulhat ahhoz, hogy hazatérve a részt-
vevők a látottak akár egy-egy elemét alapul 
véve saját településükön is megvalósíthassák 
a norvég példákat az idősek ellátásban, meg-
könnyítve ezzel mindennapi életüket.

Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára 
és az Almas Hus munkatársa
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A pályázat olyan modellértékű együttműkö-
dési programokat támogat, amelyek célja az 
egy járáshoz tartozó települések, helyi szerep-
lők közötti területi együttműködések kialakí-
tása és megerősítése a társadalmi felzárkózást 
elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi progra-
mok végrehajtásához kapcsolódó – a járás-
székhely települések által ellátott – koordiná-
ciós tevékenység megvalósítása. A projektben 
megtartott rendezvények, kerekasztal-megbe-
szélések, workshopok célja az esélyegyenlőség 
előmozdítása, a társadalmi kirekesztettség és 
az előítéletesség csökkentése, a társadalmi fel-

Cél: a konfliktuskezelés
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a közelmúltban részt vett 
az Államreform Operatív Program részeként megvalósuló Területi együttmű-
ködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia ré-
giókban (ÁROP-1.A.3-2014. sz.) című pályázati konstrukció megvalósításában. 
Ennek keretében a TÖOSZ négyszer egynapos közösségi rendezvényeket tar-
tott a makói, a kapuvári, a tabi és a tapolcai járásban.

zárkózás és az esélyegyenlőség iránti elköte-
lezettség erősítése. Az egyes rendezvényeken 
résztvevők (legtöbben védőnők, pedagógusok, 
szociális és családsegítő intézmények munka-
társai voltak) elsősorban olyan területekről 
érkeztek, ahol rendszeres konfliktushelyze-
tek adódnak.  Ezért a TÖOSZ vezető trénere, 
Iványiné Szabó Andrea olyan módszert dol-
gozott ki, amelyben a résztvevők a konfliktu-
sokat megelőző viselkedésről, élethelyzetekről 
cserélhettek tapasztalatot.

Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese 
ismertette a TÖOSZ esélyegyenlőségi prog-

ramjait, különös tekintettel az ügyfelek és 
ügyintézők, hivatali dolgozók konfliktusai-
nak kezelésére összeállított programot s an-
nak eredményeit.

Egy filmrészlet segítségével, a jelenet sze-
replőinek viselkedését elemezve a résztve-
vők azokat az emberi igényeket, szükséglete-
ket tárták fel, amelyek a konfliktusok mögött 
húzódnak.  Azokat az élethelyzeteket vizsgál-
ták, amelyek kiváltják a konfliktusokat. Mi-
lyen körülmények hatnak egy szituáció sze-
replőire, mi állhat a konfliktusok hátterében. 
Mi alakítja ki az életjátszmákat, mik a különb-
ségek a játszmák és konfliktusok között.  Ki-
derült, hogyan „csomagoljuk” üzeneteinket, 
milyen nehéz dekódolni a beszélő szándé-
kát. A résztvevők kiscsoportos gyakorlaton 
érzés és igénykártyák segítségével állapítot-
ták meg a konfliktus megoldásának módjait, 
a nyertes-vesztes és nyertes-nyertes kommu-
nikáció összetevőit.  Egy saját élményű páros 
gyakorlat segítségével a résztvevők megis-
merkedtek az erőszakmentes kommuniká-
ció alapgondolataival s egyes módszereivel. 
Az ítéletek és megfigyelések közötti különb-
ségeket vizsgálták, illetve azt, hogyan tud-
juk konkrét kérésekkel kifejezni kommuni-
kációnkban igényeinket. 

Tolmács gyakorlat segítségével megnéz-
ték a mediátor személyiségének jellemző-
it, vizsgálták a mediációs technikák alapjait. 
Kitértek a hallgatók és beszélők a kommuni-
kációs hibáira, megvitatták az aktív figyelem 
technikáit, majd áttekintették azokat a köz-
léssorompókat, amelyek az ügyfelek kezelé-
sénél szerepet játszhatnak a konfliktusok ki-
alakulásában.

Az alternatív vitarendezés formáit is érin-
tették a közösségi konfliktusok kezelésénél.

Ebéd után a részvevők kisebb csoportok-
ban world café módszerrel dolgoztak fel négy 
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témát. Négy asztaltársaság alakult, minden 
asztal kijelölt egy asztalgazdát, aki az egész 
beszélgetés alatt a saját asztalánál maradt. 
Minden asztal kapott egy témát. A beszél-
getések témáiban az asztaltársaságok elmé-
lyedtek, majd az ötletek alapján jegyzeteket, 
készítettek. A beszélgető csoportok 30 perc 
után feloszlottak, az asztal témájáért felelős 
„asztalgazda” kivételével mindenki új asztalt, 
új asztaltársaságot keresett magának. Az asz-
talgazda röviden vázolta a „vendégeknek” az 
eddig elhangzott ötleteket, tapasztalatokat, 
lényeges megállapításokat. Így lehetővé vált, 
hogy az egyes beszélgetések tanulságai ter-
jedjenek, keveredjenek, egymáshoz kapcso-
lódjanak és épüljenek. Három körben min-
denki megismerte az összes témát. A végén 
plenáris rész következett, melyben a prezen-
tációk releváns részei hangzottak el. 

A csoportok a következő témákban gondol-
kodtak együtt:

■   Prevenció az iskolában: a tanár-tanár, ta-
nár-diák, szülő-tanár, diák-diák konflik-
tuskezelés lehetséges módszerei, konflik-
tusmegelőző programok, képzések.

■   A védőnői hálózat modernizációja, a vé-
dőnők szerepének újragondolása, az is-
kolai felvilágosító foglalkozások szerepé-
nek, formájának megváltoztatása.

■   A kialakult konfliktus kezelésének in-
tézményei, közösségi hálózata az egyén 
szemszögéből.  Kihez fordulhat egy gyer-
mek, fiatal, ha bántalmazás éri?

■   Az önkormányzat prevenciós intézkedései 
az ügyfélerőszak elkerülése érdekében, a 
hivatal kialakítása, ügyfélbarát szolgálta-
tások, ügyfélképzés lehetőségei.

A szakmai nap végén a részvevők össze-
gezték ötleteiket, gondolataikat, jó gyakor-
latok ismertetésével zárult a tapasztalatcse-
re mind a négy helyszínen.

A Polgármester Akadémián belül adtunk he-
lyet a 2015. november 12-én megrendezett 
közbeszerzési konferenciának, amelyen az 
önkormányzati vezetőkön kívül szép szám-
mal voltak jelen azok a szakemberek, akik  
elsősorban a közbeszerzési eljárásokban a 
döntéshozásban, a bírálóbizottság munká-
jában, illetőleg a műszaki leírás elkészítésé-
ben vesznek részt. 

A szakmai konferenciát Hubai Ágnes ügyvéd, 
közbeszerzési szakértő tartotta (képünk).

A téma aktualitását az adta, hogy november 
elsején új közbeszerzési törvény, a 2015. évi 
CXLIII. törvény lépett hatályba. Bár a közbe-

Közbeszerzési konferencia
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egyre nagyobb hangsúlyt 
helyez az önkormányzati vezetők,  tisztségviselők, közigazgatási szakemberek 
tudásának bővítésére. Ennek érdekében különböző kapacitás-építési progra-
mokat hajtunk végre pályázati forrásokból. 2010-ben indítottuk el a Polgár-
mester Akadémiát, amelynek keretében önkormányzati vezetőket képeztünk 
és folyamatosan képzünk. 

szerzésre vonatkozó jogszabályok nem változ-
tak meg alapvetően, a törvény sok új előírást 
tartalmaz. Az értékhatárok nem változtak, de 
tekintettel arra, hogy az építési és a szolgál-
tatási koncessziók részletesen szabályozásra 
kerültek, az ezekre vonatkozó értékhatárok 
bekerültek a törvénybe. Módosult a kivételi 
kör, mind uniós, mind pedig nemzeti eljárás-
rendben. A házon belüli (in-house) kapcsola-
tokra vonatkozó előírások kevésbé szigorú-
ak, mint korábban, és megjelent a fordított 
in-house eset is. 

Az új törvény nagy hangsúlyt helyez az el-
járások megfelelő előkészítésére, a becsült ér-
ték megfelelő meghatározására. Az egybeszá-
mítás szabályai nem változtak. 

Az uniós eljárásrendben lefolytatható el-
járások köre kibővült az innovációs partner-
séggel. A meghívásos és a tárgyalásos eljárás 
megindítása már nemcsak részvételi felhívás-
sal történhet, hanem az eljárások előzetes tá-
jékoztató útján is meghirdethetők. A Kbt. a 
sajátos beszerzési módszerek között szabályoz-
za a keretmegállapodásos eljárást, az elektro-
nikus árlejtést, a dinamikus beszerzési rend-
szert és az elektronikus katalógusokat.    

A törvény kötelezővé teszi az ajánlatkérők 
számára, hogy indokolják, ha a közbeszer-
zési eljárásban – bár arra lehetőség lenne 

Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese
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– nem biztosítanak részajánlattételi lehe-
tőséget. Új előírás, hogy az ajánlatkérő kor-
látozhatja az egy ajánlattevő által elnyerhe-
tő részek számát. 

Módosultak a kizáró okok, az alkalmassá-
gi feltételek meghatározása során pedig több 
korlátra is tekintettel kell lenni.  

Az aránytalanul alacsony ár vizsgálata so-
rán már nem kell a beérkezett ajánlatokat a 
becsült értékhez viszonyítani, és így kikerült 
a jogszabályból a 20 százalékos eltérés ese-
tére előírt kötelező vizsgálat. Ajánlatkérő-
nek azonban továbbra is kötelezettsége, hogy 
meggyőződjön az ajánlatok megalapozottsá-
gáról. Az árindokolást nem fogadhatja el, ha 
az ajánlat nem felel meg a környezetvédel-
mi, szociális és munkajogi követelmények-
nek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelező-
en alkalmazandó kollektív szerződés, illetve 
a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezet-
védelmi, szociális és munkajogi rendelkezé-
sek írnak elő.

Módosításra kerültek az üzleti titokra és az 
iratbetekintésre vonatkozó előírások. 

A legjelentősebb változásra az értékelé-
si szempontok szabályozásában került sor. 
A legalacsonyabb ár önmagában csak kivéte-

lesen alkalmazható, akkor, ha az ajánlatkérő 
igényeinek valamely konkrétan meghatáro-
zott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg. Ez a 
szempont nem alkalmazható tervezési, mér-
nöki és építészeti szolgáltatások, valamint épí-
tési beruházások esetében. Ajánlatkérőnek 
elsősorban a legalacsonyabb költség, vagy a 
legjobb ár-érték arány értékelési szempontot 
kell alkalmaznia. 

A nemzeti eljárásrend rendelkezései jelen-
tősen megváltoztak, fő szabályként egyik el-
járás sem indul hirdetmény közzétételével. 
Eltérő előírások vonatkoznak árubeszerzés 
és szolgáltatás megrendelés esetén a nettó 
18 millió forintot, építési beruházás esetén 
pedig a nettó 100 millió forintot elérő, illet-
ve el nem érő beszerzésekre. 

A szerződésmódosítás lehetőségei kibővül-
tek. Fontos új előírás, hogy a Közbeszerzési 
Hatóság a jövőben ellenőrizheti a szerződé-
sek teljesítését is.
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Az eDemokrácia Műhely megvizsgálta 317 ön-
kormányzat több mint 82 ezer kötelezően köz-
zéteendő adatait. Ebből az derült ki, hogy az 
önkormányzatok mindössze 17 százalékban tel-
jesítik az előírásokat. Még városi szinten sincs 
fent a honlapokon a kötelező adatok fele sem.

Az eDemokrácia Műhely Egyesület és Páz-
mánd Község Önkormányzata ezért felhívással 
fordul a magyarországi önkormányzatokhoz. 
Arra kérik őket: csatlakozzanak a Százszázalé-
kos Önkormányzatok Klubjához. Ennek tagjai 
elhatározzák, hogy száz százalékban teljesíte-
ni fogják a közérdekű adatok nyilvánosságára 
vonatkozó előírásokat, és ezzel átláthatóvá te-
szik választóik számára működésüket és gaz-
dálkodásukat.

A kezdeményezők tapasztalata szerint lehet-
séges a jogszabályok százszázalékos betartása. 
Erre példa a pázmándi Üvegfalu modellprog-
ram. Pázmánd önkormányzata ugyanis az eDe-
mokrácia Műhely segítségével olyan mintapor-
tált hozott létre, amely minden kötelező adat 
közzétételét lehetővé teszi számára, sőt annál 
többet is. Emellett többek között rendeletter-
vezetet is készítettek az adatnyilvánosságról. 
A projekt zárókonferenciáját 2015. november 
26-án tartották Budapesten 

A Százszázalékos Önkormányzatok Klub-
jához csatlakozhat bármely önkormányzat, 
amely vállalja, hogy 2016 év végére megköze-
líti a törvényi előírások teljes körű teljesítését. 
A klub keretében az eDemokrácia Műhely és a 

Korrupciómentes települések kerestetnek! 
Szerző: L. László János, az eDemokrácia Műhely  Egyesület elnöke

Olyan településeket keres az eDemokrácia Műhely Egyesület és Pázmánd Község Önkormányzata, ame-
lyek vállalják, hogy közérdekű adataik teljes körű közzétételével tökéletesen átláthatóvá teszik a gazdál-
kodásukat és a működésüket. Az egyesület reprezentatív kutatása szerint az önkormányzatok jelenleg 
17 százalékban teljesítik közzétételi kötelezettségeiket.

guk van tudni arról, mire költik el adóforint-
jaikat, akkor egy idő után ezt meg fogják köve-
telni a nagypolitika szereplőitől is.

Ezzel a gesztussal a települések arra  mu-
tathatnak példát, hogy az internet korában 
viszonylag kis erőfeszítéssel megvalósítható a 
tökéletes átláthatóság. Mindez csak akarat és 
hozzáállás kérdése. 

A kezdeményezők szerint számtalan olyan 
település van az országban, amelynek önkor-
mányzata bátran kiállhatna a választói elé, csu-
pán rá kell döbbenniük, hogy ennek bizonyí-
tása, demonstrálása nem is olyan nehéz – ezt 
könnyedén megtehetik a Százszázalékos Ön-
kormányzatok Klubja égisze alatt. A csatlako-
zók védjegyként használhatják majd klubtagsá-
gukat, ezzel jelezve elkötelezettségüket – majd 
megfelelésüket – az átláthatóság magas szín-
vonalának biztosítása iránt. 

A szervezők kezdeményezésüktől azt várják, 
hogy az országos szinten felhívja a figyelmet a 
kötelező közzététellel, a közérdekű és közhasz-
nú információk elérésével kapcsolatos jelenle-
gi ellentmondásos helyzetre, a kihasználatlan 
lehetőségekre, s a már megvalósult, szélesebb 
körben is elterjeszthető megoldásokra.

A Százszázalékos Önkormányzatok Klubja 
iránt érdeklődők az edemokracia@gmail.com 
e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot az eDe-
mokrácia Műhellyel. A klub működésének rész-
letes szabályait az első 10 jelentkező bevonásá-
val közösen fogják kialakítani.

pázmándi önkormányzat megosztja a Norvég 
Civil Alap támogatásával megvalósult Üvegfa-
lu-projekt során szerzett tapasztalatait, valamint 
segítséget nyújt a csatlakozóknak a jogszabályi 
előírások teljesítésének szakmai, szabályozási 
és technikai, informatikai hátteréhez.

Az eDemokrácia Műhely honlapján www.
edemokracia.hu elérhető az a táblázat, amely 
alapján bárki – önkormányzat, civil szervezet, 
magánszemély – ellenőrizheti, hogy a saját te-
lepülése jelenleg milyen arányban publikálja a 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat.

Magyarországon a korrupció hatalmas mé-
reteket öltött, és rengeteg pénz folyik el ille-
gális csatornákon. A korrupció természetesen 
nem a településeken a legnagyobb. Viszont az 
önkormányzatok méretei és közelségük a tele-
pülésen élőkhöz lehetővé teszi, hogy minden-
ki számára viszonylag könnyedén követhető 
legyen a közpénzek útja, onnantól kezdve, ho-
gyan születnek meg a döntések, miért pont ar-
ra költenek amire, egészen addig, hogy a meg-
valósult beruházások a legjobb minőségben 
és a legtakarékosabb módon készülnek-e el. 
A polgármesterek és a települési képviselők 
csak nyerhetnek azzal, hogy választóik fedd-
hetetlennek és tiszta kezűnek tartják őket  
– ebben nyújt támogatást a Százszázalékos Ön-
kormányzatok Klubja.

A kezdeményezők meggyőződése, hogy a 
korrupció elleni harcot alulról kell elkezdeni. 
Ha a településeken élők megszokják, hogy jo-
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Szalay Imre
Bősárkárkány polgármestere

Folyamatosan
változó jogszabályok 
tengerében

Alaptörvény 31. cikke kimondja: „Magyar-
országon a helyi közügyek intézése és a helyi 
közhatalom gyakorlása érdekében helyi ön-
kormányzatok működnek”. Közérthetőbben: 
A helyi önkormányzás a helyi közügyekben 
demokratikus módon, széles körű nyilvános-
ságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi 
közakaratot. Mindenképp el kell választani a 
központi kormányzattól, hiszen a helyi ügye-
ket helyben tudják legjobban képviselni.

Az önkormányzati rendszer elmúlt 25 éve, 
az önkormányzatiság kialakulása és működé-
se a demokratikus intézményrendszer egyik 
alappillére, amely szükséges a társadalom ön-
kifejező képességének megvalósításához. Az 
önkormányzatiság elve, gondolata nem egyen-
lő a települési önkormányzatok ügyével, an-
nál jóval szélesebb-átfogóbb fogalom. 

Egy települési önkormányzat abban az 
esetben tudja jól ellátni feladatát, ha min-
den olyan kérdésben érdemi döntéshelyzet-
ben van, amely kérdések meghatározó módon 
befolyásolják az általa képviselt lakosság élet-
viszonyait. Ennek jogszabályi, költségvetési 

polgármestert keresik. Ha egy utcában nincs 
áram, nincs telefon, vagy kimarad a buszjá-
rat, az embereknek az az első, hogy az önkor-
mányzatot, a polgármestert kérdezik, s nem a 
szolgáltatót. A polgármesterség 24 órás mun-
kakör, heti hét, évi 365 napos elfoglaltsággal. 
Jól működő önkormányzati hivatal, jó mun-
katársak nélkül a polgármester is csak félka-
rú vezető. Sajnos a köztisztviselők megbecsü-
lése – itt elsődlegesen az anyagi elismerésre, 
bérezésre gondolok – a sor végén áll. Ezen 
mindenképpen változtatni kell, a köztisztvi-
selői illetményalapot, amely 2008 óta válto-
zatlan, a közalkalmazottakhoz hasonlóan fo-
lyamatosan emelni kell. 

A legfontosabb tanulság: nem lehet min-
denkinek a kedvére tenni. A közösség érde-
kében hozott intézkedések sérthetik az egyé-
ni érdekeket. A legfontosabb megtalálni azt a 
szűk utcát, feltérképezni a legideálisabb megol-
dást, amikor a lehető legjobb döntést meghoz-
hatjuk. Nincs, nem lehet mindenkinek igaza. 
A település, a közösség egészének az érdekét 
kell képviselni. Ez úgy érzem, sikerült. A be-
ruházásokat húsz év alatt 243 pályázaton el-
nyert több, mint 2.520 millió forint támoga-
tással sikerült megvalósítanunk.

Jelenleg a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
mind a 3200 önkormányzatnak ugyanolyan 
feladatokat és hatásköröket határoz meg. A tör-

és kommunikációs feltételei vannak, amiket 
az önkormányzati törvény és az erre épülő 
helyi rendeletek szabályoznak. Ez a hármas 
szabályzó nem egyformán jelenik meg a kü-
lönböző méretű önkormányzatoknál. Minél 
nagyobb egy önkormányzat, általánosságban 
annál nagyobb pénzügyi lehetőségei vannak. 
A lakosságszám csökkenésével pedig a kom-
munikáció, a lakosság elvárásai, a visszacsato-
lás feltétele teljesül nagyobb arányban.

Mindezek után is a magyar önkormányzati 
rendszer legnagyobb értékének az ország ösz-
szes, mind a 3200 településén sorra létrejövő, 
vagy újra megalakuló egyesületek, bejegyzett 
civil szervezetek, vagy csak a közös cselekvés 
akarata miatt alakult klubok számát említem. 
A sportegyesületek, tűzoltó egyesületek, pol-
gárőr egyesületek, alapítványok, dalárdák, 
nyugdíjasklubok stb. mind-mind  a helyi ön-
kormányzatok pénzbeli, jogi, szervezési támo-
gatásával jöttek létre, és működnek ma is.

Saját településemen is tíznél több szerve-
zet működik a rendszerváltás előtti kettővel 
szemben. Polgármesterségem tanulságai? Fi-
atalon a tisztséget, a feladatot nem ismerve 
lettem először polgármester. Az első ciklus 
elején csak tanultam a szakmát, ugyanis a 
polgármesterség is szakma, lehet jól és rosz-
szul is csinálni. Ami eltérő más munkakö-
röktől: egy községi polgármesternek „min-
denhez” értenie kell, mert minden ügyben a 

Átadták a Köllner Ferenc-emlékdíjakat
A Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából, az újkori magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 25. évfordulóján, 
szeptember 30-án a Belügyminisztériumban rendezett ünnepségen Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke Köllner Ferenc-em-
lékdíjakat adott át. A TÖOSZ által 1999-ben életre hívott emlékdíjakat idén Szalay Imre, Bősárkány Nagyközség polgár-
mestere és Molnár Bálint, Öcsöd Nagyközség polgármestere kapták. Összeállításunkban a kitüntetett polgármesterek 
véleményét olvashatják – Molnár Bálinté A magyar önkormányzatok 25 éve című kiadványban is megjelent.
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Az akció a 2015. december 31-ig beérkezett  megrendelésekre érvényes.

felhasználóbarát jogi adatbázis

költséghatékony moduláris felépítés

közigazgatási iratminták

széles körű joggyakorlat

hatásköri jegyzék

kommentárok 

önkormányzati és államigazgatási  

adatbázis kontaktadatokkal

saját anyagok integrálása

innovatív céginformációs szolgáltatások

Ha váltani szeretne, konkurens kedvez-
ményünkkel kapcsolatban érdeklődjön 
értékesítőinknél!

2015. december 31-ig tartó akciónk ke-
retében, Vendégként bejelentkezve Ön 
most a bővített, ingyenesen elérhető 
adattartalmon felül további EXTRA tar-
talmakat (kommentárok, ítéletkereső, 
időállapot váltás) érhet el!
Töltse le most a megújult OptiJUS mobil 
alkalmazást, amely elérhető az Apple 
store-ban és a Google Play-ben is.

Szalay Imre, Bősárkány polgármeste-
re 1967. május 25-én született Csornán. 
1988-ban a győri Széchenyi István Mű-
szaki Főiskola magasépítő szakán szer-
zett üzemmérnöki diplomát. 1990–1992-ig 
Csorna Városi Hivatal Építésügyi Osztá-
lyán műszaki előadó, majd két évig hu-
mán referens a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Munkaügyi Központban. 1994-től 
Bősárkány nagyközség polgármestere. 
Jelenleg a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Önkormányzat és a Területfejlesztési Bi-
zottság tagja, a TÖOSZ kistérségi küldött-
je, a TÖOSZ Felügyelőbizottságának tagja, 
2015-ig megbízott elnöke.

vény 11.§.-a rendelkezik arról, hogy a község-
nek, a városnak, a járásszékhely városnak, a 
megyei jogú városnak, a fővárosnak és kerü-
leteinek, valamint a megyei önkormányzat-
nak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei 
lehetnek. Ez a rendelkezés azonban – sajnos 
– sem a törvényben, sem az egyéb jogszabá-
lyokban nincs részletesen kifejtve, s így a fi-
nanszírozás sem követi. 

A feladatfinanszírozás mindenképpen jobb, 
mint a korábbi normatív támogatás, azonban 
nem veszi, nem veheti figyelembe teljeskörű-
en a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi ön-
kormányzatok eltérő adottságait, különösen 
a gazdasági teljesítőképességet; a lakosság-
számot; a közigazgatási terület nagyságát. 
Ezek a szempontok a törvény 11§. (2) bekez-
désében szerepelnek ugyan, ám rajtuk kívül 
még pár tucatot fel lehet sorolni. 

Mottóm: „Egynek minden nehéz; soknak sem-
mi sem lehetetlen.” Széchenyi István

Molnár Bálint 
Öcsöd polgármestere

Energiatakarékos
 szemlélettel

A magyar önkormányzati rendszer legfőbb 
értéke, hogy létrejöttével lehetővé vált: a 
településüket a helyiek irányítsák, a pol-
gármestert és a képviselő-testületi tagokat 
többes jelölés után válasszák, s a lakosság-
nak sokkal nagyobb beleszólása lett a he-
lyi ügyekbe.

Öcsödnek 4800 lakosa volt 1985-ben, ami 
sajnos azóta fokozatosan csökken, jelenleg 
3500-an vagyunk. Az egész településen össze-
sen két utcaszakaszon volt szilárd burkolatú út, 
körülbelül 800 méter hosszúságban. Az egyik 

Névjegy
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legfontosabb feladat a szilárd burkolatú utak 
és az új ravatalozó építése volt, továbbá egy fe-
dett búcsúztató hely kialakítása a temetőben. 
Szükséges volt az is, hogy szilárd burkolatú út 
vezessen a szeméttelephez. Ezek az utak épül-
tek meg leghamarabb, majd a közintézmények-
hez vezető utakkal folytattuk. 

Jelentős változásokat hozott a tulajdon-
viszonyokban és a közigazgatásban a rend-
szerváltás. Létrejöttek az önkormányzatok, 
és megválasztották a képviselő-testületi ta-
gokat. A privatizációval átalakult a birtok-
rendszer, de Öcsödön két évet késett a földek 
magántulajdonba adása. Ezzel a helyi me-
zőgazdasági termelőszövetkezet megszűnt 
mint legnagyobb foglalkoztató a településen.  
Az emberek nehezen, vagy egyáltalán nem 
találtak munkát. Az önkormányzatnak nagy 
terhet jelentett a sok munkanélküli és sok se-
gélyezett ellátása.

A mindenkori képviselő-testülettel min-
den évben elkészítettük az önkormányzat 
fejlesztési terveit és a költségvetését. Igye-
keztünk minden fejlesztést pályázati támo-
gatásból megvalósítani, az útépítésekhez a 
saját erőt legtöbbször a lakosság segítségével 
teremtettük elő. A legkritikusabb szakaszo-
kon felújítottuk a belvízelvezető csatornákat. 
Energiatakarékos lámpatestekkel felújítottuk 
közvilágítást az egész faluban. Az önkormány-
zat összes intézményében szintén energiata-
karékos lámpatesteket szereltünk fel.

A lakosság igényeinek megfelelően sikerült 
vezetékes gázzal ellátni a települést. Sokat dol-
goztunk azon, hogy kiépüljön a telefonhálózat 
az egész településen, ami megvalósult, és ez-
zel együtt nagyon sok lakásba eljutott az in-
ternet és a kábeltelevíziós szolgáltatás.

Az intézményeket folyamatosan felújítottuk 
energiatakarékos szemlélettel. 2000-ben meg-
szüntettük a szeméttelepet, és megszervez-

tük a rendszeres szemétszállítást, 2006-ban és 
2014-ben megvalósult a szennyvíztisztító te-
lep és csatornahálózat kiépítése. Ezzel Öcsöd 
infrastruktúra hálózata teljes lett.

A hátrányos helyzetű kistérségünkben a fej-
lesztési lehetőségek korlátozottak. Nagyobb 
támogatásra lenne szükség a hazai és uniós 
forrásokból célzottan is. A jelenlegi finanszí-
rozási rendszer nem biztosítja a települések 
kötelező feladatainak ellátását sem. A polgár-
mesterek bérére nincs állami finanszírozás, a 
bérek megállapítása sablonszerű, nincs tekin-
tettel az iskolai végzettségre, szakmai tudásra, 
gyakorlati tapasztalatra. Az önkormányzatok 
saját bevételét nem kellene elvonni, főként ak-
kor, ha az adóerő-képessége nem éri el a jog-
szabályban meghatározott szintet.

A törvényalkotásnál bizonyos törvények 
nincsenek egymással szinkronban, a salá-
tatörvény nem elegendő a problémák ren-
dezésére, és azt a veszélyt rejti, hogy más 
törvényben meghatározott jogokat korlátoz. 
A köztisztviselők és közalkalmazottak bérét 
sürgősen rendezni kell.

Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere 1947. 
március 2-án született Öcsödön. 1974-ben 
mezőgazdasági gépész üzemmérnök dip-
lomát szerzett. 1965-től 1985-ig az öcsö-
di Kossuth téeszben dolgozott. 1985-ben 
tanácselnöknek választották. 1988-ban az 
államigazgatási főiskolán igazgatás szer-
vező diplomát szerzett. 1990 októbere 
óta Öcsöd nagyközség polgármestere. 
1990-től 1994-ig és 1998-tól 2002-ig tagja 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyű-
lésnek, illetve 1998-tól 2010-ig a Megyei Te-
rületfejlesztési Tanács tagja, és a mellette 
működő ellenőrző bizottság vezetője.

Névjegy

Deák Ferenc-jogászdíjjal, a jogász szak-
ma legmagasabb elismerésével tüntették 
ki 2015. október 20-án Zongor Gábort, a 
TÖOSZ főtitkárát. A szakmai díjat olyan 
személyiségek kaphatják meg, akik al-
kotmánybíróként, bíróként, ügyészként, 
ügyvédként, közigazgatási szakember-
ként, közjegyzőként, jogtudósként az el-
múlt századok nagy jogászainak, a deáki 
hagyományoknak méltó utódai. 

Zongor Gábor 1953. június 11-én született 
Mosonmagyaróváron. Jogász (1977), jogtaná-
csos (1981). 1977-1980 között a Veszprémi Já-
rási Hivatal főelőadója, 1980-tól a Veszprém 
Megyei Tanács VB. Szervezési és Jogi Osztály 
főelőadója, majd 1987-től osztályvezető. 1990 
nyarától a Veszprém Megyei Tanács megbí-
zott vb-titkára. 1990. december 21-től 1998. no-
vember 2-ig a Veszprém Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke, 1998-2002 között 
a megyei közgyűlés tagja, majd 2002-2006 
között a közgyűlés ügyrendi és igazgatási bi-
zottság elnöke, 2006-2010 között a bizottság 
alelnöke. 1998. május 24-től 1999. december 
31-ig országgyűlési képviselő (MSZP Veszp-
rém megyei lista), az Alkotmányügyi és Tör-
vényelőkészítő Bizottság tagja. 1999. október 
13-tól a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára.

Harmincnyolc éve dolgozik a közigazgatás 
különféle szintjein és beosztásaiban, számos 
szakmai elismerésben részesült. 1977-től fo-
lyamatosan vesz részt felsőfokú oktató mun-
kában. Harmincegy szakmai folyóiratban több 
mint száz, míg könyvekben több mint hatvan 
tanulmánya jelent meg. Három könyv szer-
zője, illetve hatnak társszerkesztője.

Deák Ferenc-díjat 
kapott Zongor Gábor



Petra András, Gacsály polgármes-
tere, 1957. július 13-án született 
Gacsály községben. Középisko-
la után, 1975-ben a helyi tanácsi 
hivatalban helyezkedett el, ahol 
igazgatási területen dolgozott. 
1977-ben a tanácsok átszervezé-
sével a Rozsály Nagyközségi Közös 
Tanácsnál folytatta munkáját 1988. 
december 31-ig, majd ezt követően, szülőfaluja önálló-
sodása után újra otthon dolgozott igazgatási munka-
körben. Az 1990-ben választották meg szülőfaluja pol-
gármesterének, ezt a tisztét azóta is betölti. Nős, egy 
nagykorú gyermekük van.
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Közszolgálat ókori bérekkel
Petra András, Gacsály polgármestere az újkori magyar önkormányzati rendszer 
negyedszázadáról mondja el véleményét. Írása A magyar önkormányzatok 25 
éve című jubileumi kiadványból – technikai okokból – kimaradt.

Az önkormányzati rendszer létrejöttekor,  
a Magyar Demokrata Fórum négyéves idősza-
ka alatt egy virágzó helyi közhatalmat gyakorló 
időszakot éltek meg az önkormányzatok. Ebben 
az időszakban voltak olyan költségvetési éveink, 
hogy a költségvetés tárgyalásakor azon vitatkoz-
tunk a képviselő-testülettel, hogy a pénzmarad-
ványt milyen fejlesztésekre fordítsuk. Sajnos,  
a négyéves ciklust követő hatalomváltás bárme-
lyik időszakáról beszélünk napjainkig – ez már 
nem mondható el.

A főszerepet mindig a finanszírozás, a forrá-
sok elvonása töltötte be, és ez jelenleg is így van. 
Próbálkoztak mindig valamilyen módon változ-
tatni ezen a rendszeren, de soha nem alakult úgy, 
hogy az önkormányzatok jobban jártak volna. 
(Ezt igazolja az is, hogy sajnos a közelmúltban 
adósságrendezési eljárás alá is kerültünk.) Vol-
tak és vannak még most is ugyan ilyen-olyan ki-
egészítő források, amihez pályázat útján hozzá 
lehetett, és lehet jutni, de ez mindig a bizonyta-
lanságban tartotta az önkormányzatokat – ma is. 
A jelenlegi hatalom nem rég bevezette a felada-
talapú finanszírozást. Azt reméltem, talán ezzel 
a módszerrel végre megoldódik a mindig fenn-
álló forráshiány. Sajnos, nem így történt, hanem 
tovább súlyosbodtak likviditási gondjaink. 

Visszatekintve az elmúlt ciklusok pályázta-
tási rendszeréhez mely a fejlesztésekre vonat-
kozott – talán pozitívumként tudnám értékel-
ni a Területfejlesztési Tanácsok által nyújtott 
lehetőségeket (pl. TEKI, LEKI, CÉDE), mivel 
itt több olyan hazai forrást lehetett megcéloz-
ni, ami, sok lehetőséget nyitott meg az önkor-

mányzatok előtt. Ezekben a forrásokban nem 
a nagyság volt inkább a meghatározó, hanem a 
több lehetőség. Kisebb összegekre pályázhat-
tunk, ám ezzel sok olyan kis, megvalósításra 
váró feladat volt megoldható, ami fontos volt 
az önkormányzatok életében.

A jelenlegi uniós pályázatok anomáliái között 
fontosnak tartom, hogy kevés olyan lehetőség 
van, ami átültethető egy kistelepülés fejleszté-
si lehetőségeire, ugyanakkor a hozzájutás és az 
egyéb eljárások, főleg az elszámolás annyira bü-
rokratikus, hogy szinte félő belevágni.

Az új körjegyzőségek kialakítása megint csak 
nem az önkormányzati rendszer erősödését, és a 
demokráciát szolgálja, hanem kicsit mintha visz-
szamentünk volna a múltba, azaz a tanácsi rend-
szerbe. Nem beszélve a hatáskörök elvonásáról, 
ami megint csak a centralizációt erősíti.

A polgármesteri tisztségnek közel sincs meg 
az a tekintélye, amit valamikor a törvényalko-
tó gondolt. Manapság feladatának az ellátását 
ahhoz tudnám hasonlítani, mint valamikor az 
uradalmi rendszerben a földbirtokos helytar-
tókat alkalmazott, akiknek el kellett végezni 
a szennyes munkát a cselédség körében. „Mo-
dern” világunkban feladataink nagyobb részét a 
közmunka programok töltik ki, illetve az érde-
mi munkára alig tudunk időt fordítani.

Nem beszélve a javadalmazásról, amit le-
csökkentettek, és ugyanakkor nincs semmi-
lyen központi forrás – oldjuk meg az egyéb sa-
játos bevételeinkből. Arról elfeledkeztek, hogy 
egy ilyen kis településen, mint a mienk is, van 
két vállalkozó, tehát akkor kérdem én, mennyi 

iparűzési adóra lehet itt számítani. Vagy meg-
említeném a gépjármű adót melynek 60 száza-
lékát elviszi a nagykassza. A napokban került a 
törvényhozás elé a 30 százalékos béremelési le-
hetőség ugyancsak a saját bevételeink terhére, 
tehát erre sem nyújtanak semmilyen központi 
forrást. Kérdem én, akkor miből is lehet ezt fi-
nanszírozni. Ha az önkormányzatnak van pén-
ze, akkor a helyi képviselő-testület ezt meg tud-
ja oldani, ilyen törvény nélkül is. (…)

Jól tudja mindenki, hogy a köztisztviselők bér-
rendezése mikorra nyúlik vissza. Ezt képletesen 
az ókornak tudnám nevezni, és még elgondo-
lás vagy javaslat sincs ezeknek a dolgozóknak 
a bérrendezését illetően. Lassan a közmunka 
béreknél tartanak, mert köztudottan azt min-
den évben emelik. Hát így becsüli meg az állam  
 a kinyújtott jobb kezét, akikkel dolgoztat.

Összegezve az elmúlt 25 év önkormányza-
ti rendszerének utolsó 20 éve sajnos nem úgy 
alakult, ahogy az első ciklus. Az utóbbi idők-
ben már nemigen beszélhetek sikerélményről, 
csak a demokrácia gyengítéséről, a centralizá-
ció megerősödéséről.



www.toosz.hu36 ÖNkormányzat | negyedik negyedév

Energiaklub

Az önkormányzatok átlagosan 12 millió fo-
rintot, azaz a települési költségvetés 4 szá-
zalékát fordították tavaly a környezeti károk 
enyhítésére, annak ellenére, hogy a 2014-es 
év ebből a szempontból meglehetősen ese-
ménytelen volt. Ez az arány viszont akár a 
tízszeresére is nőhet egy-egy váratlan, ext-
rém esemény bekövetkezésekor – derül ki az 
Energiaklub legfrissebb felméréséből.1 A Klí-
maválasz projekt során elvégzett kutatás sze-
rint a vezetők közel harmada úgy érzi, nincs 
elegendő információja, hogy a klímaváltozás 
hatásait kezelni tudja. A januárban induló 
képzéssorozat abban segít a településvezetők-
nek, hogy konkrét intézkedéseket tudjanak 
kidolgozni a felkészülés érdekében. 

1   Az önkormányzati felmérés 202 véletlenszerűen 
felhívott önkormányzati vezető (elsősorban pol-
gármester) körében zajlott.

A klímaváltozás problémát jelent  
a településeknek
A települések alkalmazkodását segítő Klíma-
válasz projekt keretében megkérdezett ön-
kormányzati vezetők több mint fele szerint az 
éghajlatváltozás a településén is súlyos vagy 
nagyon súlyos problémát jelent.

Tízből hét vezető szerint a saját környeze-
tében érzékelhető problémát okoznak a forró 
nyarak, az UV-sugárzás, az aszály, a hőmér-
séklet-ingadozások és az egyre hevesebbé vá-
ló viharok, zivatarok. A vezetők 84 százaléka 
arról számolt be, hogy a kártevők elszaporo-
dása konkrét probléma a településen. 

A megkérdezettek szerint a klímaváltozás 
a mezőgazdaságot érinti leginkább: tízből he-
ten súlyosnak vagy nagyon súlyosnak érzik a 
mezőgazdaságra gyakorolt hatást, ugyanak-
kor az élő környezetre, az élővilágra, a felszí-
ni vizekre gyakorolt hatást is súlyosnak lát-
ják a válaszadók. 

Az önkormányzati vezetők többségének 
korlátozott információ áll a rendelkezésére 
ahhoz, hogy a települése fel tudjon készülni a 
klímaváltozás hatásaira. Minden területen jól 
informáltnak mindössze a vezetők 9 százalé-
ka érzi magát, 31 százalékuk pedig kifejezet-
ten úgy érzi, hogy nincs információja. 

Az önkormányzatok úgy látják, hogy legin-
kább biztosítások kötésével tehetnek lépése-
ket a változásokra való felkészülésben: az ön-
kormányzatok közel 60 százaléka rendelkezik 
biztosítással. Mindössze a települések 13 szá-

Ingyenes képzéssorozat önkormányzati vezetőknek

Hogyan készüljünk a környezeti változásokra?
A Klímaválasz projekt keretében elvégzett kutatásokra alapozva ingyenes képzéssorozatot indít 2016. 
 januártól az Energiaklub, amelynek szervezésében a TÖOSZ is aktív szerepet vállal. A tréning abban segíti 
a településvezetőket, hogy konkrét intézkedéseket tudjanak kidolgozni a felkészülés érdekében.

Mennyire tartja súlyosnak a klímaváltozást?
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Mennyi információ áll rendelkezésükre, hogy településük 
fel tudjon készülni a klímaváltozás hatásaire?

Mennyire súlyosan érinti a klímaváltozás 
az alábbi területeket az ön településén?
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ben 4 régió: Dél -Dunántúl, Közép- Dunántúl, 
Észak-Alföld és a Közép -Magyarország Ré-
gió keleti fele, összesen 140 fő, elsősorban ön-
kormányzati vezető vagy érintett szakterületi 
vezető vehet részt. A tudásanyag nagy részét 
interaktív, gyakorlatorientált módszertannal 
adják át, sok példával és gyakorlati feladattal 
szemléltetve a tartalmakat.

zalékán növelték a zöld felületeket, ugyanak-
kor a települések több mint felében már folya-
matban van a közterületek zöldítése. 

Tízből hét településvezető úgy gondolja, 
hogy több településnek közösen, együtt kelle-
ne alkalmaznia klímafelelőst, és mindössze 3 
százalékuk gondolja úgy, hogy az önkormány-
zatnál senkinek sem kell a klímaügyekkel fog-
lalkoznia. A települések fele nem tartja szük-
ségesnek, hogy klímastratégiát készítsen, 40 
százaléka azonban már gondolt rá. 

A vezetők 62 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy részt venne egy kifejezetten önkormány-
zatoknak szóló ingyenes, klímaváltozással 
foglalkozó képzésen. 

Tréningek a települési szintű  
alkalmazkodás érdekében
A fenti igényekre válaszolva, illetve az elő-
ző lapszámunkban közölt lakossági percep-
ció kutatási eredmények tükrében januárban 
képzéssorozat indul a Klímaválasz projekt 
keretében. „Abban segítjük a polgármeste-
reket, hogy a gyakorlatorientált tréningek 
végére konkrét intézkedéseket tudjanak ki-
dolgozni településük számára a környezeti 
változásokra való felkészülés érdekében” – 
mondta Fülöp Orsolya, az Energiaklub szak-
mai vezetője.

Mit is jelent klímaváltozás a magyar te-
lepüléseknek konkrétan? Milyen lehetősé-
geik vannak az önkormányzatoknak, hogy 
felkészüljenek az éghajlatváltozás hatásai-
nak kezelésére?  Az Energiaklub Klímavá-
lasz programja keretében induló ingyenes 
képzéssorozaton ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kapnak a résztvevők. A 6 napos képzés-

nem nem tudja igen

Résztvenne- az ingyenes KLÍMAVÁLASZ képzésen?

62%

16%

22%

Témakör Témák, eszközök Tervezett  
óraszám

I. Éghajlatváltozás változó éghajlati tényezők, negatív és pozitív hatások, filmek 2

II. Éghajlatváltozás 
hatásai

várható hatások Magyarországon, regionális specifikumokkal, 
helyi/személyes tapasztalatok 2

III. Sérülékenység 
értékelés

sérülékenység-vizsgálat készítéséhez módszertani  
és gyakorlati tanácsok, adatgyűjtés, helyzetértékelés: 
kitettség, érzékenység, adaptív kapacitás 

10

IV. Rugalmasság 
(adaptációs  
készség) fokozása

jó példák, adatgyűjtés, intézményi környezet, adaptív kapaci-
tás felmérése és célok kitűzése, tanulmányút helyi jó gyakorla-
tok megtekintésére

14

V. Adaptációs  
tervek készítésé-
nek főbb lépései

a kapacitásokhoz alkalmazkodó célok kitűzése, szükséges 
intézkedések meghatározása a következő területeken (a 
feltárt sérülékenység függvényében): vízgazdálkodás, mező-
gazdaság, erdőgazdaság, egészségügy, épített infrastruktúra, 
közlekedés, energiaellátás, turizmus, katasztrófavédelem, 
hulladékgazdálkodás

12

VI. Forrásteremtés 
az adaptációs 
intézkedésekhez

pénzügyi források és lehetséges ösztönzők rövid bemutatása 3

VII. Kommuniká-
ciós készségfej-
lesztés

célcsoport specifikus kommunikáció, adaptációs témák köz-
vetítésének lehetőségei, kríziskommunikáció, szimulációs 
feladatokkal

5
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A képzésen megismerhetik a legaktuálisabb 
kutatási eredményeket, azokat az adatbáziso-
kat, amelyeket a jövőben használni tudnak a 
munkájukhoz (Nemzeti Adaptációs Térinfo-
ratikai Rendszer), megismerhetik, hogy mi-
lyen éghajlati trendek várhatóak a közeljövő-
ben, hol mennyire fognak melegedni a nyarak, 
milyen lesz a csapadék éves eloszlása. 

A résztvevőknek lehetőségük lesz, hogy 
megvizsgálják, melyek településükön a leg-
sérülékenyebb pontok, és milyen erőforrá-
sokat tudnak mozgósítani ezek védelmére. A 
kritikus pontok meghatározása után akció-
tervet készítenek például arra, hogy mit te-
gyenek, hogy a települési vízelvezetési rend-
szer a nagyobb valószínűséggel bekövetkező 
intenzívebb csapadékhullást is képes legyen 
befogadni.

A felkészülést különböző anyagok is se-
gítik, például a városi klímáról, a klímaba-
rát építészetről, a vízgazdálkodási lehetősé-
gekről és arról, hogy milyen jogi lehetőségei 
vannak egy önkormányzatnak a klímabarát 
településfejlesztés ösztönzésére. A megoldá-
sokat többek közt a Szegedi Egyetem, a Deb-
receni Egyetem és a Corvinus Egyetem elis-
mert szaktekintélyei ismertetik.

A szervezők felkutatták azokat a települé-
seket, helyszíneket, ahol már tudatosan ké-
szülnek az éghajlatváltozás kihívásaira. Egy 
tanulmányi kiránduláson minden régióban 
meglátogatnak néhány, már jól működő jó 
kezdeményezést. Így ismerhetik meg töb-
bek között a 13. kerület zöld stratégiáját, il-
letve az Átalakuló Városok címet is elnyert 
Wekerle-telepet. A Közép-Dunántúlon a ta-
tabányai önkormányzat mutatja be a tervek 
szerint, mi mindent tett azért, hogy a tele-
pülés élhetőbb legyen, de meglátogatnak kis-
gazdaságokat is, ahol már készülnek a szára-
zabb, melegebb klímára. 

A felkészülés során nemcsak a jó szaktu-
dásra, hanem a megfelelő kommunikációra 
is szükség van, egyrészt a lakosság tájékoz-
tatása és bevonása érdekében, másrészt az 
esetleg kialakuló krízishelyzetekben. Ezért 
a képzés során fél napot kifejezetten a klí-
maváltozás és az ehhez kapcsolódó krízis-
helyzetek megoldásának kommunikációjá-
ra fordítanak.

A gyakorlatorientált tréningek végére a 
résztvevők egy választott témakörben konk-
rét intézkedéseket fognak kidolgozni tele-
pülésük számára a környezeti változásokra 
való felkészülés érdekében, illetve képessé 
válnak települési klímaadaptációs stratégia 
kidolgozására. 

Számítanak mindazokra, akik a helyi kö-
zösség életét befolyásolni tudják és szeretné-
nek tenni annak érdekében, hogy a település 
minél felkészültebbé váljon az éghajlatválto-
zás kihívásaival szemben, számítanak különö-
sen (de nem kizárólagosan) az önkormányzati 
döntéshozókra, szakmai felelősökre, helyi ci-
vil szervezetek képviselőire. A programba be-
kapcsolódni annak is van lehetősége, aki nem 

a célrégióik egyikében tevékenykedik: csatla-
kozhat a facebook-csoporthoz („megújuló te-
lepülések”), tájékozódhat a www.klimavalasz.
hu tartalmaiból, illetve részt vehet az Ener-
giaklub nyugat-magyarországi, észak-ma-
gyarországi, közép-magyarországi és dél-al-
földi régiókban 2016. áprilisában szervezett 
konferenciák egyikén. 

A képzést legsikeresebben teljesítők a ter-
vek szerint 2016. nyarán norvégiai tanul-
mányúton tekinthetnek meg sikeres telepü-
lési projekteket.

A képzésekre december 15-ig lehet je-
lentkezni a www.klimavalasz.hu/trening_
regisztracio oldalon, ahol minden szükséges 
információt megtalálnak az érdeklődők. 

A Klímaválasz projekt izlandi, lichtensteini 
és norvég támogatásból valósul meg (www.
eeagrants.org; http://eea.rec.org/).

(K.V.)

A kurzusok helyszínei és időpontjai:

Helyszín Időpont: 1-2 nap Időpont: 3-4 nap

Kaposvár január 15–16. február 18–19.

Szekszárd február 5–6. március 2–3.

Budapest január 13–14. február 12–13.

Budapest február 3–4. március 4–5.

Hajdúnánás január 27–28. február 26–27.

Szolnok február 10–11. március 10–11.

Balatonfüred január 29–30. február 24–25.



Költséghatékony bel- és külterületi útjavítás 
MUMGÉP technológiával, 
csapadékcsatorna építés

Kommunális és 
mezőgazdasági gépek 

értékesítése

gréderek
traktorok

gémes kaszák

árokásók mulcsozókágaprítók
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Várjuk tisztelt érdeklődőinket személyes konzultációra a 2016. január 27-30. között 
megrendezendő AGROmashEXPO C pavilonjában, standszámunk 11/A

Kapcsolat
Mobil: +36 20 525-9999
Tel./fax:+36 62 740-400

Cím: 6724 Szeged, Rókusi krt. 90.

e-mail: umwelt@umwelt.hu
web: www.umwelt.hu
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 e-mail: molnar.melinda@alexbutor.hu  /  www.alexbutor.hu
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ÓVODABÚTOR
Óvodai kapacitásbővítéshez

kérje árajánlatunkat!

UTCABÚTOR
Köztéri bútorok széles választéka

 a padoktól az utasvárókig.

A kedvezmény a hirdetésben feltüntetett

termékekre vonatkozik, amennyiben 

a hirdetésünkre hivatkozik.

Az akció érvényes: 2015. január 31-ig.

A kedvezmény a hirdetésben feltüntetett

Madrid támlás padokra, vonatkozik 

amennyiben a hirdetésünkre hivatkozik.

Az akció érvényes: 2015. január 31-ig.
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OVB-1704
Flinstone öltözőszekrény
(bio fenyő színben, piros élzárással)

Mese téglalap asztal
fém vázzal

Frédi szék  |  Dini szék
rétegeltlemez ülőkével és támlával
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