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Szabályok és együttműködés
A MANORKA projekt célja az önkormányza-

tok és az önkormányzati szövetségek kapacitá-
sának növelése, erősítése, működésük jobbítása. 
E tekintetben különösen fontos az önkormány-
zati érdekek megjelenítése, képviselete és vé-
delme. A Norvég Alap támogatásával és széles 
körű összefogással megvalósuló programban a 
projektpartnerek között a nyolc országos ön-
kormányzati érdekszövetség közül csak három 
– Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek-
szövetsége (KÖOÉSZ), Magyar Faluszövetség 
(MFSZ) és a projektgazda Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) – vesz 
részt a munkában a kezdetektől fogva.

A közös munka egyik kiemelt fontosságú té-
maköre az Önkormányzatok Nemzeti Együtt-
működési Tanácsa (ÖNET) tevékenységének 
megújítása. Ebbe a munkába értelemszerűen be 
kívántuk vonni a többi önkormányzati szövet-
séget, illetve a projektpartner három miniszté-
rium – a BM, az EMMI és a Miniszterelnökség 
– mellett a Nemzetgazdasági Minisztériumot 
is. Az ÖNET megújítását célzó munkacsoport 
tevékenységébe így bekapcsolódott még négy 
önkormányzati szövetség: a Budapesti Önkor-
mányzatok Szövetsége (BÖSZ), a Községek, Kiste-
lepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati 
Szövetsége (KÖSZ), a Magyar Önkormányzatok  
Szövetsége (MÖSZ) és a Megyei Önkormányza-
tok Országos Szövetsége (MÖOSZ). 

Az egyre szélesebb körű együttgondolkodás 
egyik fontos eseménye volt a magyar önkor-
mányzati és állami vezetői szintű delegáció ta-
nulmányútja április végén Oslóban. 

A látogatás során nyilvánvalóvá vált, hogy 
Magyarországon a magas szintű szabályok, 
így az Alaptörvény, az önkormányzati törvény 
és egyéb jogszabályok meglehetősen részlete-
sen rögzítik az önkormányzati érdekképvise-

letre vonatkozó szabályokat. Ezzel szemben 
Norvégiában ezek a témák nem szerepelnek 
jogszabályokban, viszont a kormányzat és az 
önkormányzati szféra közötti együttműködés 
és együttgondolkodás folyamatos és meglehe-
tősen szoros. Vagyis nem a jogi szabályozás kö-
telezi a feleket a párbeszédre, hanem a felek jól 
felfogott érdeke.  

Más szóval: a felek megállapodása alapozza 
meg a közös munkát, és határozza meg a párbe-
széd kereteit. Ennek eredménye a magas szintű 
politikai tárgyalássorozat a költségvetést érintő 
kérdésekről évente négy alkalommal. 

A tárgyalássorozaton az egyes ágazatokat 
érintő kérdéseket is megtárgyalják, így nem a 
költségvetés határozza meg az ágazati mozgás-
teret és feladatmegosztást, hanem az ágazati 
reális feladatellátásnak képezik le a költségve-
tési vonatkozásait. Norvégiában sem veszi át 
az önkormányzati szféra az állami döntés fe-
lelősségét, vagyis a megfelelő állami szervezet 
dönt a szabályokról, viszont mindezt annak tu-
datában teszi, hogy miben sikerült konszenzust 
teremteni, és miben nem.

Az út tanulsága, hogy Magyarországon van-
nak szabályok, amelyek formális betartása, vagy 
figyelmen kívül hagyása a jellemző az egyez-
tetési folyamatban, így a párbeszéd rendsze-
rének megújítása csak az érintett felek közös 
akaratával, és az erről szóló megállapodás-
sal lehetséges. 

Bízzunk benne, hogy a magyar önkormány-
zati rendszer 25. évfordulója egyben fordulatot 
is jelent az érdekegyeztetés területén, és szep-
tember 30-án aláírhatjuk a kormányzat és az 
önkormányzati szövetségek közötti megállapo-
dást az ÖNET megújítása érdekében.

Zongor Gábor,
a MANORKA projekt vezetője



A TÖOSZ szakmai előterjesztésére épülő kö-
zös állásfoglalás megállapítja, hogy a 2016. évi 
törvényjavaslat átfogó és összehasonlító érté-
keléséhez, valamint teljes körű minősítéséhez 
nem állnak megfelelő mértékben rendelkezés-
re a szükséges információk. A jövő évi költ-
ségvetés előkészítése és tárgyalása szakított az 
eddigi gyakorlattal, és a kormányzat szándéka 
szerint már ez év első félévében elfogadják. 

Az állásfoglalás kialakításánál figye-
lembe vették a Költségvetési Tanács (lásd: 
KVT/39-2/2015.), valamint az Állami Számve-
vőszék (15094 - T/4730/5 számú) véleményét. 
A Költségvetési Tanács döntően a makro fo-
lyamatok értékelésére tért ki, így nem érté-
keli az önkormányzatokat érintő helyzetet.  
Az Állami Számvevőszék megállapítása sze-
rint a helyi önkormányzatok feladatainak el-
látását a 2016. évi központi költségvetési tör-
vényjavaslat együttesen 661,7 milliárd forinttal 
támogatja, amely 1,9 százalékkal (12,5 Mrd Ft) 
haladja meg az előző évi 649,3 milliárd forint 
összegű eredeti előirányzatot. Az ellenőrzött 
előirányzatok összege 630,7 milliárd forint, 
amelynek 99,7 százaléka megalapozott, 0,3 
százaléka részben megalapozott. 

A feladatfinanszírozás rendszere alapvetően 
nem változik, ugyanakkor a részletszabályok 
módosultak a 2015. évi költségvetési törvény-
hez képest, viszont nincs változás: a települési 
önkormányzatokat megillető átengedett be-

nek a 85 százaléka megyei jogú városokban 
és a fővárosban csapódik le. Közel 3000 tele-
pülésen nincs érdemleges saját, szabadon fel-
használható forrás. Magyarország sokszínű, 
és látszik, hogy az elmaradott régiókban sa-
ját bevétel hiányában egyes nagyvárosok is 
pótlólagos forrásokra szorulnak.                                       

A járásszékhely városok feladatfinanszíroz-
ását is felül kell vizsgálni, és össze kell hason-
lítani, mert a beszámítás miatt nagy részük 
már 2015-ben szintén elveszti önkormányzó 
képességét. A lakosságszám szerinti kategori-
zálás helyett az önkormányzati típus szerinti 
differenciálást kell alkalmazni, így a 10 ezer 
lakos alatti járásszékhely települések hátrá-
nyos helyzetét is meg kell szüntetni. A hát-
rányos helyzetű, iparűzési adóbevétellel nem 
rendelkező járásszékhely városok eddig is sú-
lyos anyagi gondokkal küzdöttek, és kényte-
lenek folyamatosan működési kiegészítő tá-
mogatást igényelni.

A feladatalapú finanszírozás megalapozásá-
ban az idén sem történt érdemi lépés, így to-
vábbra sem ismertek azok a valóságon alapu-
ló számok és számítások, amelyek segítenék 
a reális összevetést és a specialitások megfe-
lelő kezelését. A tapasztalatok ismeretében 
szükséges felülvizsgálni 2015. szeptember 
30-ig a települési támogatásokhoz részlege-
sen nyújtott központi költségvetési támoga-
tás rendszerét.

vételeknél a jogcímekben és a mértékekben; 
a köztisztviselői illetményalap összegében, az 
továbbra is 38 650 forint; a Kjt. illetménytáb-
la fizetési fokozatainál és szorzóinál.

A növekmény egyértelműen a gyermekét-
keztetés ingyenessé tételének, valamint az 
egyes ágazatokban megszavazott béreme-
léseknek a fedezetét tartalmazza. A magyar 
államháztartás kiadási oldalán a nyugdíj- és 
egészségbiztosítás nélkül közel 11 ezer milliárd 
forintot költ az Országgyűlés. Ebből csupán 
661 milliárd forintot kapnak az önkormány-
zatok. Ez azt jelenti, hogy az ágazat támoga-
tása nem éri el a 7 százalékot. 

Nincs érdemi változás
Az önkormányzati szektor várhatóan 
2016-ban 1874 milliárd forintot költ működ-
tetésre. Ezzel szemben az összes működési 
bevétele 2049 milliárd forint. A bevételeken 
belül a saját közhatalmi bevételek, vagyis az 
adók nagysága – ami mintegy 300 településen 
csapódik le – 757 milliárd forint. Az összes 
önkormányzati költségvetésnek csupán egy-
harmada származik állami támogatásból, a 
többi az önkormányzatok saját bevétele.

Megállapítható, hogy mivel a saját bevételek 
nagy részét a működésbe kell visszaforgatni, 
így a szabad mozgástér összesen 175 milliárd 
forint. Ennyit lehet költeni szabadon fejleszté-
sekre. Ennek a szabad felhasználású összeg-

Konzerváló költségvetés
Szerző: Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. számú törvényjavaslatáról a szakmai áttekintés és egyes 
önkormányzatoktól, szakmai szervezetektől beérkezett javaslatok és vélemények alapján öt országos önkormányza-
ti szövetség elnöke – Gémesi György (MÖSZ), Lipők Sándor (KÖOÉSZ), Schmidt Jenő (TÖOSZ), Szabó Gellért (MFSZ)  
és Wekler Ferenc (KÖSZ) – közös állásfoglalást fogalmazott meg és tett közzé.
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A közös állásfoglalás megjegyzései 
és javaslatai

• Az önkormányzati hivatalok működési 
támogatása továbbra sem veszi figyelem-
be a helyi sajátosságokat az üdülő jellegű, 
a tanyás térségű és az országhatár menti, 
valamint az építésügyi hatósági jogkörrel 
rendelkező járásszékhely települések ese-
tében. Ennek következtében alulfinanszí-
rozottak ezek a hivatalok. 
• Továbbra sem megnyugtató a közszféra 
bérezésének helyzete. A köztisztviselők, va-
lamint az eddigi bérfejlesztéssel nem érin-
tett közalkalmazottak bérrendezése nem 
jelenik meg a jövő évi költségvetésben, így 
a közszférán belül kialakult feszültség to-
vábbra is fennáll.
• Miközben a polgármesterek bérére vo-
natkozó Mötv. szabályozás nem változott, 
továbbra sem szerepel a költségvetésben 
a polgármesteri bér fedezete, miközben 
a polgármesteri funkció kötelező feladat. 
Nincsenek meg az alpolgármesterek ja-
vadalmazásának pénzügyi feltételei sem.  
A polgármesteri, alpolgármesteri bér fede-
zetét a feladatalapú finanszírozásban meg-
felelő módon biztosítani kell valamennyi 
településen.
• A központi orvosi ügyelet megint nem 
került be a támogatások közé, pedig 50 
ezer fő populáció alatt ez még társulási 
formában is jelentős pénzügyi hozzájáru-
lást igényel. 
• A beszámítás rendszerének 2015. évi át-
alakítása – mely 2016-ban is megmaradna  
– elsősorban a járásszékhely városok szá-
mára hátrányos, figyelemmel a feladatel-
látás nagyságrendjére. Továbbra sem mű-
ködőképesek azok a járásszékhely városok, 
amelyeknek nincs megfelelő helyi adó be-
vételük.

• A beszámítás miatt az üdülőhelyi felada-
tokra gyakorlatilag nem jár támogatás, ami 
szintén hátrányosan hat a működőképes-
ségre. A turisztikai bevételek (IFA) kerül-
jenek ki a beszámítás alól. Az így felsza-
badult forrást a településeknek kötelező 
legyen turisztikai beruházásokra, fejlesz-
tésekre fordítani.
• Feladatok tömegével nem számol a felada-
talapú finanszírozás a beszámítással együtt 
sem. Nem veszi figyelembe az alapfokú isko-
lák működtetési költségeit, a bejáró tanulók 
költségeit, a mindennapos testnevelés költ-
ségeit (tanuszodák és sportcsarnokok). Jelen-
leg a település lakosságszámához köti a mű-
ködtetési kötelezettséget. Ahol alacsony az 
adóerő-képesség, ott az önkormányzatnak 
hozzá kell járulnia a működtetéshez, miköz-
ben maga is működési problémákkal küzd, 
és kénytelen MÜKI-t igényelni. A működ-
tetési kötelezettséget kiegészítő szabályként 
a lakosságszám és az adóerő-képesség mér-
tékétől kell függővé tenni. Azokon a telepü-
léseken, ahol nincs megfelelő mértékű saját 
bevétel, ott az állam vegye át az alapfokú is-
kola működtetésének finanszírozását.
• Az ingyenes közétkeztetés bevezetését 
kizárólag rászorultsági elv alapján támogat-
juk, és fontosnak tartjuk a feltételek meg-
létének rendszeres ellenőrzését, tekintettel 
az önkormányzatokat terhelő közfeladatok 
ellátásához biztosított állami támogatás je-
lenlegi szabályozási struktúrájára.
• Közművelődési és könyvtári támoga-
tás összege elégtelen. Ahol van közműve-
lődési intézmény, ott az 1440 Ft/fő támo-
gatás a fenntartás 15 százalékára sem elég. 
Megfontolásra javasoljuk, hogy a rendelke-
zésre álló pénzmennyiséget nem per főre 
kellene leosztani, hanem a tényleges fel-
adat arányában.

• Az önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok működtetésénél folyamato-
san nőnek a kintlévőségek. Legalább a meg 
nem fizetett bevételek után az áfa visszaté-
rítés vagy beszámolás működjön az ivóvíz- 
és szennyvízszolgáltatástól, a hulladékgaz-
dálkodásig. Az állam gondolja újra, hogy ki 
a feladat tényleges ellátója.
• Meg kell növelni a hazai fejlesztések tá-
mogatásának összegét, mintegy ötmilliárd 
forinttal, amely elsődlegesen a kisebb tele-
pülések úthálózatának felújítására, konyha-
felszerelésének pótlására és egyéb kötelező 
önkormányzati feladatok ellátására fordí-
tódna, amikre nem lehet EU-s forrásból pá-
lyázni. Ennek a fedezete az a 360 milliárd 
forint, ami a tervezet szerint tartalékként 
a kormány rendelkezésére áll.
• Nem támogatható semmi olyan újabb 
feladat, amelynek megvalósításához nincs 
meg a szükséges központi forrás. Meg kell 
szüntetni az év végi egyedi önkormányza-
ti támogatások szubjektív rendszerét, ra-
cionális és kevésbé improvizatív döntések 
szükségesek, legfőképpen a szociális támo-
gatásokra fókuszálva. 
• Ahol nincs érdemi helyi adóbevétel, ott 
az önkormányzat továbbra is kiszolgálta-
tott helyzetben van, mert nem rendelkezik 
a feladatellátáshoz szükséges forrásokkal. 
Ki kell mondani, hogy az önkormányzati 
szektor mára nettó befizetővé vált. Egyre 
jobban nő a centralizáció, ami gyengíti az 
öntevékenységet és önfenntartást, kiüresí-
ti az önkormányzatiságot. 

A 2016. évi költségvetés döntő mértékben a 
2015. évi költségvetésre épül, ezáltal konzer-
válja a kialakult viszonyokat. Ennek következ-
tében az önkormányzatok jelentős többsége 
elvesztette mozgásterét, és a helyi igények, 
elvárások teljesítésének képességét. 
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Az elnökségi ülésen elsőként Balogh Sándort, 
az Országos Tisztiorvosi Hivatal Alapellátá-
si főosztályvezetőjét hallgatták meg a polgár-
mesterek az önkormányzatokat érintő egészség-
ügyi kérdésekről. Az elnökség megállapította, 
hogy jelenleg veszélyben van az alapellátás és 
hosszabb távon nem finanszírozható az egész-
ségügyi ügyelet rendszere. Az elnökség szük-
ségesnek ítélte meg, hogy a társadalmi igények 
és lehetőségek figyelembevételével kerüljön sor 
széles körű egyeztetést követően a kérdés újra 
szabályozására és ennek megfelelően a finan-
szírozás rendszerének átalakítására.

Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök az elmúlt idő-
szak önkormányzatokat, valamint a szövetséget 
érintő kérdéseiről szóló tájékoztatójában kitért 
az öt szövetség elnöke által jegyzett közös állás-
foglalásra, amelyet a 2016. évi központi költség-
vetés kapcsán fogalmaztak meg. Ugyancsak szá-
mot adott az elnök az egyes operatív programok 
monitoring bizottságaiban történtekről.

Az együttműködő önkormányzati szövetsé-
gek közös állásfoglalásokat alakítottak ki aktu-
ális ügyekben. A jelenlévő társszövetségi veze-
tőkkel közösen foglaltak többek között állást a 
TÖOSZ-elnökség tagjai a szilárdhulladék-gaz-
dálkodás, vízi- és csatornaközmű közszolgálta-
tók jövőbeni működésével, az oktatási intéz-
mények működtetésével, az önkormányzati 
hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők jö-
vőbeni bérrendezésével kapcsolatban.

Állást foglaltak a polgármesteri összefér-
hetetlenségi szabályok enyhítésére benyújtott 
T/5137. számú önálló képviselői indítvánnyal 
kapcsolatban. Az elnökség örvendetesnek 
tartja, hogy a kormányzat és az Országgyű-
lés is felismerte, hogy változtatni szükséges a 
polgármesterek javadalmazása tekintetében. 
Ugyanakkor kifogásolták, hogy a polgármes-
teri bérek rendezését csupán az 1500 fősnél ki-
sebb települések esetében, a közfoglalkoztatási 
feladatokkal összefüggésben kívánják sajátos 
bérkiegészítés formájában megoldani. Helyette 
az elnökség továbbra is szorgalmazza a kérdés 
átfogó rendezését, amely megszünteti a jelen-
legi méltánytalan, aránytalan és igazságtalan 
helyzetet. Ugyancsak az átfogó bérrendezés 
oldaná meg azt a helyzetet, amely azokon a 
településeken alakult ki, ahol eltérítették a 
polgármesteri béreket és a törvénymódosí-
tással biztosítanák a beavatkozási lehetősé-
get a kormányhivatalok számára.

Átfogó tájékoztatást kaptak a jelenlévők az 
éghajlatváltozás helyi szintű kezelését segítő 
programról Fülöp Orsolyától, az Energiaklub 
szakmai igazgatójától és Krausz Veronikától, 
a TÖOSZ nemzetközi titkárától. Az Energia-
klub vezetésével és a TÖOSZ szakmai rész-
vételével ez idő tájt induló projektben a tele-
pülések felkészítését kívánják elősegíteni a 
klímaváltozás hatásainak enyhítése tekinte-
tében. A 2016. április 30-ig tartó projektben 

Magyarország 10 megyéjében és a fővárosban 
kerül sor tréningekre, valamint a klímaválto-
zás negatív hatásának enyhítésére vonatkozó 
megoldási javaslatok elsajátítására.

Az elnökség áttekintette a Buda-Cash Bró-
kerház megszűnése következtében károsult 
önkormányzatok megsegítésére hirdetett szo-
lidaritási akció helyzetét. Mint ismert Ve-
resegyház városa – amely 50 millió forintot 
ajánlott fel – megkeresése alapján a TÖOSZ 
a KÖOÉSZ, a KÖSZ és az MFSZ összefogásá-
val fordult az önkormányzatokhoz, hogy tá-
mogassák egy pénzügyi alap létrehozatalát, 
amely a leginkább rászorult önkormányzatok 
megsegítését tette volna lehetővé.

Az ügyben a kormányzat viszonylag gyorsan 
és teljeskörűen nyújtott támogatást az érintett 
önkormányzatoknak, így a támogatás okafo-
gyottá vált, ezért az elnökség döntött, hogy a 
TÖOSZ számlájára érkezett támogatásokat 
köszönettel visszautalják az érintett önkor-
mányzatoknak.

Az elnökség csatlakozott az Európa Tanács 
ÖTBŐL EGY kampányához, amely a gyer-
mekek elleni szexuális erőszak megakadá-
lyozásáról szóló, a városok és régiók egyez-
ményének aláírására is irányul. A TÖOSZ 
elnöksége egyidejűleg felkérte a magyar he-
lyi önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak 
a mozgalomhoz és tegyenek meg mindent a 
gyerekek érő szexuális erőszak visszaszorí-
tása érdekében.

Az elnökség felvette a TÖOSZ tagjai sorá-
ba a Felső-Bácskai Önkormányzatok Szövet-
séget (FEBÖSZ), amelynek képviselője a jö-
vőben állandó meghívottja lesz a kibővített 
elnökségi üléseknek.

Tudósítás a TÖOSZ elnökségi üléséről
A TÖOSZ elnökségének  rendes június havi ülésére meghívást kapott a  
MANORKA projekt két önkormányzati szövetségi partnere, így az ülésen 
részt vett a Magyar Faluszövetség képviseletében Szabó Gellért elnök és  
Illés György alelnök, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek-
szövetsége képviseletében Lipők Sándor elnök és Sütő László alelnök.

Szerző: Zongor Gábor TÖOSZ-főtitkár
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Az elmúlt két évben már számos magyar önkormány-
zat döntött úgy, hogy igenis fontos a mindennapi 
életünkben az időjárás alakulásának minél ponto-
sabb ismerete! Mára a települések megengedhetik 
maguknak, hogy professzionális időjárási állomást 
vásároljanak és működtessenek és ezzel egy hasznos 
közszolgáltatást nyújtsanak a település lakosainak és 
az oda látogatóknak, mert a technológiai fejlődés 
okán a készülékegyüttes ára tört része a néhány évvel 
ezelőttinek, így az a kisebb forrásokkal gazdálkodó te-
lepülések, akár községek számára is elérhetővé vált! 

Kérjük tanulmányozza a www.tisz.hu 
honlapot, ahonnan minden szükséges 

információhoz hozzájut!

Tudományos tény, hogy kizárólag mikroklímánként 
lehet valós és használható meteorológiai adatokat 
szolgáltatni. Ez azt jelenti, hogy egy kb. 5x5 kilomé-
teres területen felállított, napelemes áramforrásával 
automatikusan üzemelő, professzionális szenzorokkal 
felszerelt, komplex meteorológiai állomás megbízható 
adatokat mér és az általunk kifejlesztett szoftver segít-
ségével akár 90%-os biztonsággal öt napos előrejelzést 
is ad. Ez a megoldás a turisztikai programszervezéstől a 
szúnyoggyérítés időpontjának kiválasztásán keresztül, 
a az időjárási vis maior helyzetek dokumentálásáig az 
év minden napján és órájában segítséget nyújt a tele-
pülés lakosainak és vezetésének.

A Települési Időjárási Állomás professzionális mű-
szer-együttesének nettó bekerülési ára az egymillió 
forintot sem éri el és mindössze nettó 69 000 forint 
éves összegű a Települési Időjárási Szolgálat szoftver-
használati díja. A konstrukció lehetővé teszi, hogy saját 
forrásból kigazdálkodható egyszeri ráfordítással és áta-
lánydíjszerű szolgáltatás-nyújtással egy település kö-
zössége mindenkor, óránként frissülő helyi adatokkal 
tájékozódhasson a legkülönbözőbb médiahordozókra 
optimalizáltan az aktuális helyi időjárási adatokról (he-
lyi TV csatornán sugározható, település Internet oldalá-
ra kihelyezett widget, Apple- és Android- optimalizált, 
ingyenes  okos-telefon alkalmazás (applikáció) minden 
felületen megjeleníthető a www.tisz.hu oldal tartalma. 
Az időjárási adatok érthető formában (piktogramokkal, 
szimbólumokkal, jellemző képekkel, közismert mérték-
egységekkel) és könnyen leolvasható módon értékes 
információkat nyújtanak a legkülönbözőbb kulturá-
lis, közösségi programok lebonyolításához, tervezett 
munkák (hó eltakarítás, szúnyoggyérítés, növényvé-
delem), vagy egyéb tevékenységek megkezdéséhez, 
sőt akár a mért adatok dokumentálásával a vis maior 
kárigény alátámasztásához is. 

Éves átalánydíjas szolgáltatás keretében elvégezzük 
a telepített eszközök idényre felkészítését, rendszeres 
karbantartását, a meghibásodó alkatrészek helyszíni 
cseréjét, az időjárási szolgálat szoftverének és a média- 
applikációinak frissítését.

A TÖOSZ ez évi megyei polgármesteri fórumain és 
küldöttgyűlésén nagy sikerrel bemutatott Települési 
Időjárási Állomás telepítésével a lakosok a szerződés-
be belépő önkormányzati testülethez, önkormányzati 
vezetőhöz köthetik mindazokat az előnyöket, amit ez 
az abszolút újdonságnak számító szolgáltatási termék-
csomag nyújt.

A telepítésre kerülő Települési Időjárási Állomás 
pontos mérési adatokkal szolgál folyamatosan, anélkül, 
hogy ezért az adatszolgáltatásért külön fizetni kellene! 
Mezőgazdasági célú alkalmazásra ebből a megbízható 
és hosszú élettartamú, osztrák és svájci szenzorokból 
álló készülék együttesből Magyarországon már több 
mint 500 db-ot értékesített az agrárium piacvezető 
cége, az Agrárin kft. (www.agrarin.hu)

Az általunk telepített, illetve felügyelt műszercso-
port külső áramforrás nélkül, napelemmel működve, 

rendszeres időközökben küldött GSM adatszolgál-
tatása többek között kiterjed a hőmérséklet (talaj és 
léghő), levegő páratartalom, csapadék mennyisége, 
szélerősség, napsugárzás intenzitás, valamint kívánság 
szerint egyéb speciálisabb adatokra is. Akár kiegészítő 
berendezés is felszerelhető (pl. az aktuális időjárást a 
településre jellemző háttérrel megjelenítő kamera, 
amely pillanatképet sugároz).

A netes és okos-telefon alkalmazásokkal ezt az or-
szágos hálózatba szerveződő szolgáltatást az érintett 
és átalánydíjas előfizetéssel rendelkező önkormányzat 
lakosa a www.tisz.hu oldalon utazás közben bárhol el-
érheti saját településére vonatkozóan, és mindazon 
településre vonatkozóan is, ahol  ez a szolgáltatás már 
működik.

A csatlakozó önkormányzatok non-profit társasá-
gunktól már második éve önköltségi áron jutnak az ér-
tékes, legújabb technikát alkalmazó, telepítésre kerülő 
eszközökhöz, illetve alapdíjas formában a szolgáltatá-
sokhoz. A Települési Időjárási Állomás most többféle 
konstrukcióban (vétel, lízing, bérlet) az Ön települé-
sének is elérhető! Írjon nekünk, vagy hívjon minket és 
felkeressük Önt településükön!

Sikerre ítélve
település időjárási Állomás

További információ: 
Egri D. János projekt igazgató

OAMSZ Non-Profit Kft.
8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33.

Mobil: 06-20-478-0880
E-mail: egri.d.janos@tisz.hu



Az ülésen reális helyzetképet kaptak a részt 
vevő polgármesterek, önkormányzati szak-
értők a járási tréningekről. A témát Steiner 
Erika témafelelős, TÖOSZ- főtitkárhelyettes 
vezette fel, majd Szabó Andrea, vezető tréner 
mutatta be a kétnapos szakmai együttlét tar-
talmi elemeit. Végül a munkacsomag veze-
tő szervezetének, a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgo-
zók Szakszervezetének (MKKSZ) két vezető 
munkatársa – Szabó F. Attila és Marosi Já-
nos – foglalta össze az eddigi tréningek gya-
korlati tapasztalatait. 

A tanácskozáson szó esett az ÖNET meg-
újításáról és az ezzel kapcsolatos munkála-
tok helyzetéről.

Mi fog történni a 7-es munkacsomagban? 
címmel adott számot a várható események-
ről Várkonyi Zoltán szakértő a Szövetség az 
Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) képvi-
seletében. Ezen a tanácskozáson alakította 
ki közös álláspontját a polgármesteri, a köz-
tisztviselői és a közalkalmazotti bérek hely-
zetéről, valamint a hivatali létszám ügyekről 
a KÖOÉSZ, az MFSZ és a TÖOSZ.

Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport ülésén 
lezajlott a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatá-
nak megújítása, az elnök és az elnökség meg-
választása. A tagozat új elnöke Takács Pálné, 
Szorgalmatos (Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye) polgármestere lett. 

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés): 
Szegvári Ernőné, Kiszombor (Csongrád)
Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye):  
Zsírosné Pallaga Mária, Hernád (Pest)
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom, Eszter-
gom, Veszprém): Horváth Klára, Bábolna 
(Komárom-Esztergom)
Dél-Dunántúl (Somogy, Tolna, Baranya): 
Zsoldos Márta Piroska, Böhönye (Somogy)
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Zala): Lendvai Ivánné, Kunsziget (Győr- 
Moson-Sopron)

Az elnökség tagjait az alapszabálynak meg-
felelően régiónként választották meg. 

Elnökségi tagok
Elnök: Takács Pálné, Szorgalmatos (Szabolcs 
-Szatmár-Bereg megye)
Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén): Horváth Jánosné, Pa-
rasznya (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok, Haj-
dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg): Vincze 
Andrásné, Hortobágy (Hajdú-Bihar)

MANORKA: áttekintés és értékelés
Az Értékelő Csoport, a Menedzsment Bizottság és az Esélyegyenlőségi Munkacsoport együttes ülést tartott 2015. május 
19-én Gunnbjørg Nåvik, a norvég önkormányzati szövetség, a KS szakértője részvételével. Az ülésen áttekintették és ér-
tékelték a MANORKA projekt helyzetét. Tájékoztatót tartott a Képviselők Képzése programról Steiner Erika témafelelős, 
TÖOSZ-főtitkárhelyettes, Szabó Andrea vezető tréner és Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium ügyvezetője.

Szerző: Tóth Karolina, a TÖOSZ testületi titkára

Zsiros Sándorné régi és Takács Pálné új elnök
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államtitkára a rendőrség, a polgárőrség és az 
önkormányzatok együttműködésének új lehe-
tőségeire hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy a Belügyminisztérium lehetőség szerint 
minden támogatást megad az informatikai 
és egyéb fejlesztésekhez. Felhívta a polgárőr 
vezetők figyelmét a polgárőrség népszerűsí-
tésének lehetőségére a fiatalok körében a kö-
zépiskolai közösségi szolgálat által.

Túrós András, az OPSZ elnöke (fotónkon)
elmondta: az együttes ülést az is indokolta, 
hogy új helyzetbe került a Polgárőrség a pol-
gárőrtörvény módosítása miatt, az önkor-
mányzatok szintén, mivel az önkormányzati 
törvény lehetőséget nyújt az önkormányza-
ti rendészet megteremtésére, és beszűkült a 
támogatás az önkormányzatok részére. Meg 
kell találni a kiegyensúlyozott együttműkö-
dés formáit és tartalmát az új rendészeti szer-
vek és a polgárőrség között. A településeken 
a közbiztonság megszilárdítása a rendőrség, 
a polgárőrség és az önkormányzatok kiemelt 

het a polgárőr egyesületeknek. Emellett az 
önkormányzatok vállalják a jövőben a kö-
zös pályázati lehetőséget a polgárőrök tech-
nikai ellátása érdekében, mint ahogy az igen 
népszerű gépjármű-beszerzési pályázatban 
is sok önkormányzat nyújtott segítséget a 
polgárőr egyesületeknek. Az önkormányza-
tok többsége kiemelt figyelmet fordít a helyi 
polgárőr egyesületek működésére, lehetősé-
geihez képest anyagilag, technikailag, erköl-
csileg is támogatja őket.

Az OPSZ részéről elhangzott: a Polgárőr-
ség továbbra is kéri a rendőrség ugyanilyen 
aktív támogatását, hogy az a bizonyos hármas 
egység (önkormányzatok, rendőrség, polgár-
őrség) legyen a biztosíték a kiegyensúlyozott 
közbiztonság megtartásához.

A Polgárőrségnél 2015 az oktatás éve. Ebből 
az alkalomból arra törekednek, hogy a pol-
gárőrök az alapképzés mellett szakmai kép-
zésben is részesüljenek. Emellett vezetőik 
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kö-
zösen létrehozott – Polgárőr Akadémiának 
köszönhetően magas fokú vezetőképzést is 
kapjanak. Élhető településeket szeretnénk, 
ezért dolgoznak a polgárőrök országszerte 
– hangsúlyozta Csóra György, az OPSZ ok-
tatási elnökhelyettese.

Az együttes elnökségi ülésen Papp Ká-
roly rendőr altábornagy, országos rendőrfő-
kapitány, az ORFK vezetője kifejtette, hogy 
példás együttműködést szeretnének az ön-
kormányzatokkal is, olyat amilyen a polgár-
őrséggel már kialakult. Közrend, közbizton-
ság nincs közös fellépés nélkül, mert egyedül 
nem megy. Legyen cselekvési program min-
den résztvevő bevonásával, mert ahol a há-
rom stratégiai partner együttműködése ösz-
szehangolt, ott a településen rend van.

Csampa Zsolt, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati koordinációért felelős helyettes 
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Közösen  
a biztonságért
Szerző: Tóth Karola, a TÖOSZ testületi titkára

Az Országos Polgárőr Szövetség 
(OPSZ) és a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
elnöksége 2014. augusztus 10-én, 
Abasáron aláírt megállapodása 
alapján tovább folytatta közös és 
összehangolt tevékenységét, s 2015. 
május 8-án együttes ülést tartott 
Budapesten, a Stefánia Palotában.

Tájékoztatók hangzottak el a polgárőr egye-
sületek és az önkormányzatok együttműködé-
sének tapasztalatairól, kiemelten a települési 
önkormányzatok és a polgárőr szövetségek, 
egyesületek együttműködési helyzetéről. A 
TÖOSZ részéről előadást tartott az önkor-
mányzatok és a polgárőrség együttműkö-
désének gyakorlati tapasztalatairól Csaplár 
Zoltán, Mecsér polgármestere, aki egyben a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnöke és Lénártné Benei Anikó, Abasár 
polgármestere, tiszteletbeli polgárőr.

Az előadók és a hozzászóló TÖOSZ elnöksé-
gi tagok arra kérték fel az önkormányzatokat, 
a polgármestereket, hogy a jövőben még haté-
konyabban támogassák az önkéntes bűnmeg-
előzőket, akik letéteményesei egy-egy települé-
sen az ott élők szubjektív biztonságérzetének. 
A biztonságért az önkormányzatok, a rendőr-
ség és a polgárőrség tehet a legtöbbet.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke azt java-
solta: a polgárőrség vállalja el a mezőőri te-
vékenységet, ily módon a támogatása is nő-



közös feladata, ha ebben összefogás van, ak-
kor kiegyensúlyozott közbiztonság is lesz. 
Az OPSZ elnökének javaslatára az együttes 
ülés egyhangúlag elfogadta az alábbi állás-
foglalásokat:

•  az együttes ülés elismerte az 51 ezer pol-
gárőrnek a települések biztonsága érde-
kében végzett tevékenységét; 

•  az önkormányzatok letőség szerint támo-
gassák a polgárőr egyesületek részére nyúj-
tandó infrastrukturális fejlesztéseket;

•  a jövőbeni együttműködések kibővítését 
a jó gyakorlatok átadásával segítik. 

Pályázatot írtak ki a Polgárőr Város, 
Polgárőr Község, Fővárosi Polgárőr 
Kerület címekre, amelyeket 2015. június 
20-án Komlón adnak át az Országos Polgár-
őr Napon.
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A vita alapját Szegvári Péter szakértő ösz-
szegző anyaga képezte (az összegző írás a 15. 
és a 17. oldal között található). A kérdéshez 
Berczik Ábel, az NGM helyettes államtitkára 
szólt hozzá elsőként, és szorgalmazta, hogy 
ne csak a költségvetés kapcsán konzultálja-
nak a szövetségek. Megállapította, hogy sa-
játos a helyzetük, mert az NGM nem tagja 
az ÖNET-nek, viszont minden önkormány-
zatokat érintő ágazati ügynek vannak pénz-
ügyi vonatkozásai. 

A norvég KOSTRA rendszerrel kapcso-
latban elmondta, hogy a hiteles informá-
ciószolgáltatás az egyik legégetőbb kérdés 
Magyarországon. Ez utóbbi felvetéshez kap-
csolódott Szabó Gellért, az MFSZ elnöke, 
aki az ASP rendszer (jelentése: alkalmazás 
szolgáltató központ) kiterjesztésével kap-
csolatban fejtette ki aggályait. Eszes Béla, 
a MÖSZ alelnöke hangsúlyozta a norvégi-
ai pénzügyi kiegyenlítő rendszer fontossá-
gát, amely kiszámítható módon biztosítja 
a szegényebb önkormányzatok költségve-
tési támogatását, jelezve, hogy Magyaror-
szágon is ahhoz hasonlóvá kellene tenni a 
rendszert. Kónya Ferenc László, a BM tit-
kárságvezetője kérte, hogy az önkormány-
zati szövetségek írják meg véleményüket az 
ASP rendszer kapcsán.

Az ÖNET munkacsoport következő ülé-
sének szakmai előkészítésére Schmidt Jenő, a 
TÖOSZ elnöke, a munkacsoport vezetője fo-
galmazta meg javaslatait. Minthogy a tervek 
szerint szeptember 30-án szeretnék aláírni 
az ÖNET megújítását elősegítő dokumen-
tumokat, az elnök javasolta, hogy Szegvári 
Péter és Zongor Gábor készítsenek egy meg-
állapodás-tervezetet. Olyan megállapodásra 
van szükség, amely rögzíti az önkormány-
zati szövetségek együttműködését, valamint 
szabályozza a kormány és az önkormányza-
ti szövetségek kapcsolatát.

Az ÖNET munkacsoport kezdeményezte, 
hogy 2015. szeptember 30-án – amikor 25 éves 
lesz az újkori magyar önkormányzati rend-
szer – rendezzenek nemzetközi konferenciát 
az ünnepi megemlékezésre és a megállapo-
dás tervezett aláírására. Az ünnepi eseményt 
az önkormányzati szövetségek és a Belügy-
minisztérium közösen szervezze, a javasolt 
helyszín a Parlament felsőházi terme. En-
nek jegyében kezdeményeztünk Pintér Sán-
dor belügyminiszterrel egyeztetést, amelyre 
lapzártánkat követően kerül sor.

Az ÖNET munkacsoport egyetértett a 
TÖOSZ kezdeményezésével, hogy készül-
jön könyv a 25 éves magyar önkormányza-
ti rendszerről. 

Harmadik ülését tartotta februári megalakulását követően, május 13-án az Ön-
kormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) megújítására szerve-
ződött munkacsoport. A tanácskozásnak aktualitást adott, hogy az előző napon 
tartotta idei első ülését az ÖNET, így a másnapi munkacsoport ülésen részt vevők 
többsége annak a megbeszélésnek is részese volt. Ugyanakkor az ülés az április 
végi norvégiai tanulmányút tanulságainak összegzését is szolgálta.

Az ÖNET munkacsoport ülése
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Skjetne, a norvégiai Helyi és Regionális Önkor-
mányzati Szövetség (KS) igazgatója köszön-
tötte a résztvevőket. Előadásában bemutatta 
a norvég önkormányzati rendszert, valamint 
a folyamatban lévő önkormányzati reformot, 
amelyre azért van szükség – mondta –, mert 
a széttagoltság akadályozza az egyes szolgál-
tatások (pl. gyermekek, pszichiátriai gondo-
zás, egészségügyi ellátás) megfelelő, szaksze-
rű ellátását, valamint azért, hogy a tudatos 
várostervezés ne szétaprózottan történjen. 
A reform során a feladatokból kell kiindul-
ni. Erről folyik az egyeztetés a kormányzat 
és a KS között. A KS álláspontja, hogy az ön-
kormányzatok több feladatot tudnak ellátni, 
mint amennyi jelenleg náluk van.

Frode Lindtvedt, KS Helyi demokrácia és 
vezetés osztályvezetője hangsúlyozta: elérték, 
hogy a folyamatok helyi vezérlésűek legyenek, 

tet: hogyan működik a két országban a jogi 
háttér és hogyan a gyakorlat? A tanulmány-
út céljai között szerepelt az inputok gyűjté-
se, a közös gondolkodás a magyar egyezte-
tési rendszer megújításáért. Kiemelt cél volt 
az ÖNET munkacsoport munkájának meg-
alapozása.

A delegáció összeállításakor elsődleges 
szempont volt a kormány-önkormányzatok 
együttműködése, továbbá hogy a háromol-
dalú társadalmi párbeszéd szempontjából 
valamennyi releváns intézményt és szerep-
lőt bevonják. Fontos volt a projektpartnerek 
részvétele, hiszen a projekt alapelve a közös 
végrehajtás, valamint a vezetői szint bevo-
nása, illetve a munkacsoportban tevékeny-
kedők részvétele.

A mindössze két sűrű szakmai napot tar-
talmazó látogatás során elsőként Kjell-Torgeir 
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A MANORKA projektben a magyar Önkor-
mányzatok Nemzeti Együttműködési Ta-
nácsát (ÖNET) megújító munkacsomagban 
kiemelt szerepet kapott a norvég kormány-
zati-önkormányzati együttműködés és pár-
beszéd tanulmányozása.

A tanulmányút legfőbb célja a tapaszta-
latszerzés volt a norvég kormányzati-önkor-
mányzati együttműködésről a magyar önkor-
mányzati szövetségek kapacitásépítéséhez, 
továbbá az információszerzés a norvég költ-
ségvetési tervezésről, benne az önkormány-
zati érdekszövetség/KS szerepéről. A delegá-
ció tagjai a KS és a KS Bedrift (KSB) példáján 
keresztül tanulmányozták, hogy hogyan lehet 
a munkáltatói érdekvédelmet hatékonyabbá 
tenni, valamint azt is, mitől hatékony a KS 
együttműködése a kormányzattal. Össze-
hasonlították a norvég és a magyar helyze-

Kormány-önkormányzatok párbeszéde Norvégiában
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ-főtitkárhelyettese

A MANORKA projekt keretében 2015. 
április 21-24. között magyar kormány-
zati, önkormányzati, szakszervezeti és 
civil szervezeti vezetők tanulmányoz-
ták a kormányzat és az önkormányza-
tok közötti párbeszédet Norvégiában, 
Oslo városában. A tanulmányúton ve-
zetői szinten képviseltette magát a 
MANORKA projekt valamennyi  part-
nerszervezete, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a Magyar Államkincstár, 
továbbá a projektben ez idáig nem te-
vékenykedő országos önkormányzati 
szövetségek is.



amelynek hatására az önkormányzatok moz-
gástere korlátozódik, és ez a centralizációs 
törekvések irányába mutat.

Oyvind Renslo, a KS jogásza előadásában 
megerősítette, hogy Norvégiában az alkot-
mány nem szól az önkormányzatokról, és 
az önkormányzati törvény sem tartalmaz-
za az önkormányzáshoz való jogot, viszont 
az egyeztetési folyamatok révén a helyi ön-
kormányzatoknak a véleménye megjelenik a 
nemzeti törvényhozásban és a kormányzati 
döntéshozatalban.

Gunn Marit Helgesen, a KS elnökasszonya 
ismertette a KS szervezetét, feladatait, vala-
mint a kormányzattal történő tárgyalás fo-
lyamatait. Norvégiában a 428 helyi önkor-
mányzat mindegyike, valamint a 19 megyei 
önkormányzat tagja a KS-nek. A helyi ön-
kormányzatoknál összesen 11 500 képviselő 
tevékenykedik. A tagok sorába tartozik 500 
önkormányzati tulajdonban lévő cég is. A KS 
munkáltatói szervezet is egyben, mivel a 495 
ezer alkalmazott  bérezésével kapcsolatban fo-
lyamatosan folytatnak tárgyalásokat. Az álla-
mi költségvetés egyharmadát az önkormány-
zati költségvetés teszi ki. Az elképzelésük az, 
hogy független és innovatív önkormányzati 
rendszer alakuljon ki Norvégiában.

és a feladatellátás független az önkormányza-
tok méretétől. A feladatellátások nagy része 
társulásban történik, de mivel túl sok a tár-
sulás, ezért a helyi választott politikusoknak 
nincs igazán rálátásuk a helyi ügyekre. Nor-
végiában igen magas az önkormányzati alkal-
mazottak száma, minden ötödik munkavállaló 
az önkormányzati szektorban dolgozik.

Norvégiában 1837-ben fogadták el az el-
ső önkormányzati törvényt. 2014-ben ün-
nepelték alkotmányuk 200. évfordulóját.  
Az alkotmányban nincs szó az önkormányza-
ti kompetenciáról, az állami és önkormány-
zati szint közötti egyeztetést az alkotmány 
nem rögzíti. 

Az 1814-es alkotmány célja az egységes 
állam létrehozása volt, az egységes önkor-
mányzás később került meghatározásra. Mi-
vel Norvégiában az önkormányzás komoly 
bizalmon alapul, nem volt szükség állami 
garanciákra. Jogi kritériumrendszer nincs az 
állami és az önkormányzatok közötti konf-
liktusok kezeléséhez. 

Az önkormányzás védelme azért kiemelt 
fontosságú, mert a jóléti szolgáltatások meg-
valósításában az önkormányzatok nagy sze-
repet vállalnak.  Az elmúlt időszakban azon-
ban az állam olyan szabályozást vezetett be , 

ugyanakkor elismerték, hogy szükség van egy 
választott regionális szintre is. Ha valós re-
formot szeretnének, akkor nagyobb szabad-
ságfokot kell adni a feladatellátásban is. Ezt 
sajnos egyelőre nem tudták még teljes mér-
tékben megvalósítani. 

A parlamenti képviselők elfogadják a de-
centralizációs törekvéseket, nehézségek  
a kormányzat egyes szerveinél tapasztalha-
tóak. Ha a feladatokat megfelelő szinten ke-
zelik, akkor az hatékonyabb ellátást biztosít 
az állampolgároknak. A lakosok ily módon 
tudják befolyásolni a szolgáltatásnyújtókat és 
a döntéshozókat is. Ha sikeresek szeretnének 
lenni, kapjanak feladatokat az önkormányza-
tok, de felelősséget és hatáskört is.

A magyar delegációt fogadta a Norvég Par-
lament, a Storting Önkormányzati és Köz-
igazgatási Állandó Bizottságának képvise-
lője, Frank Jensen és Marianne Brænden,  
a parlamenti bizottsági titkára. A képviselő  
a norvég önkormányzati rendszerről és az azt 
körülvevő egyeztetésekről tartott tájékozta-
tást. Hangsúlyozta, hogy a szolgáltatásnyújtás  
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Kormány-önkormányzatok párbeszéde Norvégiában

 Kjell-Torgeir Skjetne Frode Lindtvedt Frank Jensen és Marianne Brænden Bjorg Ravlo Rydsaa



A norvég önkormányzati adatbázis,  
a KOSTRA lényegéről tartott tájékoztatást 
Sigmund Engdal tanácsadó. Arról beszélt, 
hogy az önkormányzatokat friss adatokkal, 
információkkal kell ellátni, s hogy ez egyfaj-
ta információmenedzsmentet jelent a helyi 
szolgáltatásokra és pénzügyekre vonatkozó-
an. Az adatszolgáltatás menedzsmentjének 
javítása fontos cél volt. A KOSTRA mind  
a központi kormányzat, mind a helyi önkor-
mányzatok számára hasznosnak bizonyult. 
Nagyon fontos eszköz a közigazgatási folya-
matok megvalósításában.

Az adatok nyilvánosak – kutatók, diákok, 
médiaszereplők, szakszervezetek, egyéb sze-
replők is hozzáférnek. Előny, hogy nem kü-
lönböző helyekről kell lekérni ugyanazokat 
az adatokat, hanem egyetlen adatbázisból. Az 
adatok segítségével felmérhető, hogy milyen 
hasonlóságok vannak az önkormányzatok kö-
zött, például egy adott probléma csak a kicsi-
ket érinti-e, vagy a nagyobb önkormányza-
tokat is. Az önkormányzatok információval 
látják el a norvég statisztikai hivatalt. A regi-
onális hatóságoknak és minisztériumoknak 
van beleszólásuk abba, hogy az önkormány-
zat milyen adatokat szolgáltat.

A KOSTRA sikerének kulcsa az egységes 
adatfeldolgozás. Az önkormányzatok bench 
markingre, illetve különféle tervezésekre 
használják az adatokat. A szociális szolgál-
tatások rendszere, például a költségvetésben 
elég problémás terület, de a KOSTRA alapján 
viszonylag megbízható adatokat lehet nyer-
ni, így jól meg lehet tervezni ezen a téren is  
a jövőt. Cél, hogy minél jobban kihasználják 
a KOSTRA által nyújtott lehetőségeket. 

A KOSTRA fontos információkat nyújthat 
az egyes szolgáltatások helyzetéről. Majdnem 
minden önkormányzati szolgáltatásról van 
megbízható forrása. Az önkormányzatok ál-
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tal szolgáltatott különféle adatokat a statisz-
tikai hivatal dolgozza fel. Idén elérték, hogy 
az önkormányzatok 80 százaléka határidő-
re szolgáltatott adatot. 

Ízelítőt kaptak a résztvevők a KS Bedrift-ről 
és a tagvállalatok érdekében végzett érdek-
képviseleti munkáról Bjorg Ravlo Rydsaa asz-
szonytól, a KSB igazgatójától. A KS Bedrift 
példája alapján a MANORKA projekt hát-
ralévő részében külön vizsgáljuk a magyar 
közszolgáltató cégek szakmai és érdekvé-
delmi szerepét.

Helge Eide ügyvezető igazgató, a KS Stra-
tégiai Osztály képviseletében beszélt a kor-
mányzattal való együttműködés formáiról 
és tartalmáról az önkormányzati költségve-
tés készítése során. A kormányzat oldaláról 
Hilde Marie Skarvang, a Helyi Önkormány-
zati és Modernizációs Minisztérium munka-
társa adott tájékoztatást az önkormányzati 
és kormányzati egyeztetésekről minisztéri-
umi szemszögből.

Ezt követően Schmidt Jenő, a magyar de-
legáció vezetője, a TÖOSZ elnöke mutatta 
be a résztvevőket, és fogalmazta meg a ta-
nulmányút céljait, szükségességét, majd ezt 
követően a magyar önkormányzati rendszer 
struktúrájáról beszélt. 

Szegvári Péter TÖOSZ szakértő bemutat-
ta a magyarországi önkormányzati érdekvé-
delmi rendszert. 

Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium Kincstárért felelős helyettes állam-
titkára a magyar önkormányzatok finanszí-
rozási és gazdálkodási rendszeréről tartott 
tájékoztatást.

A néhány napos tanulmányút jelentősen 
hozzájárult az ÖNET megújítását célzó mun-
kához. A szakmai tanulságokat és következ-
tetéseket Szegvári Péter következő oldalakon 
olvasható elemzése tartalmazza.

Sigmund Engdal

Gunn Marit Helgesen

Szegvári Péter

Berczik Ábel



A konzultációs rendszer lehetővé teszi, hogy 
az önkormányzatok és a kormányzat között 
a KS közreműködésével hatékony és eredmé-
nyes együttműködés alakulhasson ki – össze-
hangolva a politikai és végrehajtói szinteket 
–, amelynek keretében a kormányzat elvárja, 
hogy a KS összehangolt („egyhangú”) állás-
pontot képviseljen valamennyi önkormány-
zatot érintően. A konzultációs rendszeren 
keresztül az önkormányzati szektor tapasz-
talatai és véleményei eljutnak a kormányzat-
hoz, mindemellett a kormányzat koordinált 
egyeztetéseket folytat az önkormányzati szek-
tor kihívásairól, a helyi szinthez kapcsolódó 
irányelvekről, szabályozásokról.

de a kormányzat valódi partnerséget alakí-
tott ki a helyi önkormányzati szövetséggel.  
A központi kormányzattal folytatott konzul-
tációs tevékenység 1997-ben indult el, ekkor a 
KS képviselői rendszeres egyeztetéseket foly-
tattak a kormánnyal. 

A kormány és a KS közötti konzultációs fo-
lyamatok formai szabályozása 2001-ben tör-
tént meg, amelyet több bilaterális megállapo-
dás is kiegészített. 

A kormány és a KS közötti megállapodás 
alapján évente négy alkalommal ülésezik a 
kormány és önkormányzati fórum Norvé-
giában. A négy ülésen makrogazdasági kér-
déseket, főként az éves költségvetést vitatják 
meg, valamint lehetőség nyílik a gazdasági 
programhoz kapcsolódó további finanszí-
rozási kérdések, egyéb az önkormányzato-
kat érintő témák megbeszélésére is. A négy 
konzultációs fórum szervezeti és működé-
si szabályzatát 2007 óta hivatalos útmutató 
rögzíti, amely a konzultációs fórumok teljes 
menetrendjén túl tartalmazza a KS és állam 
közötti bilaterális együttműködések kialakí-
tásának szabályozási rendjét, valamint annak 
folyamatát, miként vesz részt a KS a konkrét 
költségvetési tételek meghatározásában, az 
egyes szolgáltatások költségvonzatainak ki-
számításában.

Norvégiában egy önkormányzati érdekvédel-
mi és szolgáltató szövetség működik, a Helyi 
és Regionális Önkormányzatok Szövetsége 
(KS), amelynek mind a 428 norvég önkor-
mányzat, valamint a 19 megye a tagja. 

Korábban a közszolgáltató cégek munkálta-
tói érdekképviseletét is ellátó KS Bedrift (KSB) 
az önkormányzati szövetség égisze alatt mű-
ködött. 2015. január 1-jétől azonban a KSB kü-
lön jogi személyiségként tevékenykedik, de a 
KS továbbra is szoros együttműködésben dol-
gozik a KSB-vel, amely 500 közszolgáltatáso-
kat ellátó cég érdekeit képviseli, s mintegy 495 
ezer alkalmazottnak a bérezésével kapcsolat-
ban folytat folyamatosan tárgyalásokat, tehát 
munkáltatói szervezet is egyben. 

A KS központi irodája Oslóban található, 
szerte az országban nyolc regionális irodá-
ja van, valamint irodát tart fent Brüsszelben 
is. A KS kiemelkedő szerepei közzé tartozik, 
hogy a központi kormányzattal folyamatos 
konzultációs kapcsolatot tart fenn rögzített 
keretek között, munkáltatói érdekvédelmi te-
vékenységet folytat, valamint tanácsadói tes-
tületként is munkálkodik.

A helyi önkormányzatokról és az önkor-
mányzati szövetségnek a kormánnyal való 
együttműködéséről sem az alkotmány, sem 
egyéb magas szintű törvény nem rendelkezik, 

Szakmai elemzés – következtetésekkel 
A norvég önkormányzati szövetség és a központi kormányzat együttműködéséről
Szerző: Szegvári Péter, az ÖNET munkacsoport szakértője

Szegvári Péter is részt vett a norvégiai tanulmányúton, s részletes szakmai 
elemzést írt a norvég önkormányzati szövetség és a központi kormányzat 
együttműködéséről, melyhez hozzáfűzte következtetéseit is a norvég gya-
korlat hazai adaptálásának lehetőségeiről.
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A norvég konzultációs rendszer célkitűzései
•  A kormányzati és önkormányzati szint megegyez-

zen a feladatokról és a hozzájuk kapcsolódó finan-
szírozási forrásokról.

•  A források felhasználásának meghatározása a két 
oldal által egyeztetett prioritások mentén megtör-
ténjen; csökkenjen a céltámogatásokra, központi 
szabályozásokra alapuló állami kontroll. 

•  A helyi szabadság növelése közös megoldásokon 
keresztül az erőforrások hatékonyabb felhaszná-
lásához, valamint a helyi demokrácia megerősö-
déséhez vezessen.

•  Az önkormányzati szektor számára kiszámítha-
tóbb, biztos keretek alakuljanak ki.

•  A kormányzat, parlament számára megbízható in-
formációs bázis szolgáltatásának lehetővé tétele 
az állami és önkormányzati menedzsment haté-
kony tervezéséhez.

•  Az átláthatóság megteremtése. 



ban és szabályozásban. A reformok bevezetése 
során nagyon fontos szerepet kap a következ-
mények mérlegelése, valamint a költségvetési 
vonzatok pontos költségigényen alapuló meg-
határozása. A KS aktív szerepet vállal a refor-
mokhoz kapcsolódó finanszírozási tételek meg-
határozásában – a KOSTRA adatbázis alapján 
–, ezeket az egyeztetéseket a konzultációhoz 
kapcsolódó titkársági ülésen tartják, amelye-
ken az új költségmeghatározási mechanizmu-
sok mellett, lehetőség nyílik a meglévő költsé-
gek áttekintésére is.

A KS bevonása előtt a Helyi Önkormány-
zatok és Regionális Fejlesztési Minisztérium 
koordinálásával a kormányzatnak tisztáz-
nia kell az esetlegesen felmerülő ellentéteket 
a kormányzaton belül, csak egységes állás-
pontot képviselhet a kormányzat a konzul-
táció során. 

2013-ban született megállapodás az önkor-
mányzati és a kormányzati szint között a jog-
alkotási folyamatokban való együttműködés-
ről. Ez nem alapszabályban rögzített, hanem 
egy bilaterális megállapodás része. A megál-
lapodás hátterében a 2011 és 2012-es jelenté-
sek állnak. Lényege, hogy egyre több olyan 
jogszabály születik, amely érinti az önkor-
mányzatokat. A bilaterális megállapodásban 
a KS speciális felhatalmazást kapott a jogalko-
tási folyamatban való részvételre. Az egyezte-
tések fókusza az egyensúly megtalálása a kor-
mányzati és önkormányzati érdekek között, 
azért, hogy az önkormányzati autonómia nö-
vekedjen. Ha nézeteltérés van a kormányzat és 
az önkormányzat között, akkor ezt a törvény-
alkotásban meg kell jeleníteni. Az államnak 
informálnia kell a KS-t az új készülő jogsza-
bályokról. Az állam részéről önkéntes, hogy 
a KS-t bevonják a jogalkotási folyamatba, de 
célszerű, hogy a KS-t a kormány informálja 
a jogi változásokról. 

ismertetik az előző év eredményeit, az önkor-
mányzati szolgáltatások minőségi mutatóit, s 
ennek tükrében vitatják meg a pénzügyi muta-
tókat, a kormány-önkormányzatok közötti bi-
laterális kapcsolatokat rögzítő egyezményeket, 
valamint az esetleges reformjavaslatok, szol-
gáltatásfejlesztéssel kapcsolatos szabályozási 
lehetőségek változásait. 

Augusztus végén, szeptember elején, két 
héttel azután, hogy az első költségvetési ter-
vezetet benyújtották a parlamentnek, össze-
állítanak egy egységes dokumentumot, amely 
a költségvetési törvényt alapul véve összefog-
lalja az önkormányzati szektor gazdasági ke-
reteit, reformtörekvéseit, szolgáltatásfejlesz-
tési terveit, és ezt – előzetes egyeztetések és 
a felek jóváhagyását követően – megküldik a 
parlamentnek. Fontos, hogy a konzultáción 
nem kell feltétlenül közös megegyezésre jut-
ni a KS és a kormányzat képviselőinek, de az 
álláspontjukat a parlament számára ismertet-
ni kell a konzultáció alapján. 

A negyedik konzultáción – október vége fe-
lé – olyan témákat vitatnak meg, amelyek az 
önkormányzati szektor gazdasági programjá-
hoz kapcsolódnak, esetlegesen fontos változást 
jelentenek a meglévő viszonyokban, és mind-
emellett jelentős politikai akarat húzódik meg 
mögöttük. Ha az adott téma politikai vihart 
kavarhat, akkor annak előzetes áttekintése a 
kormányzat által elengedhetetlen. Csekély je-
lentőségű témák nem kerülnek a konzultációk-
ra, illetve olyanok sem, amelyek korábbi meg-
vitatása nem vezetett a kívánt változásokhoz. 
A KS és a kormányzat közötti egyet nem ér-
tést egyértelműen jelezni kell a készülő össze-
foglaló dokumentumban.

A KS-t a kormányzat bevonja mindazok-
nak az önkormányzati reformfolyamatoknak 
a megtervezésébe, amelyek jelentős változáso-
kat hoznak az önkormányzati feladatellátás-

A kormányzat célja, hogy segítse egy haté-
kony és erős önkormányzati szektor kiépülését, 
amely ily módon kulcsszerepet tölthet be a he-
lyi és regionális közösség fejlesztésében, továb-
bá jó szolgáltatásokat, a választás szabadságát 
és részvételt biztosíthat a lakosság számára, az 
egyéni jogok védelme mellett. Emellett a KS 
részvétele a konzultációkban segíti az állami 
reformtörekvések jobb elfogadását is.

A konzultációs folyamatok kulcsszerep-
lői Norvégiában: a Helyi Önkormányzatok 
és Regionális Fejlesztési Minisztérium, vala-
mint a Pénzügyminisztérium vezetői, képvi-
selői; a KS részéről az egyeztetéseken a szer-
vezet által delegált vezetők vesznek részt.  
A konkrét önkormányzati témák esetében 
bevonják a releváns minisztérium vezetőit is.  
A négy hivatalos konzultációt minden esetben 
két-két titkársági előkészítő megbeszélés elő-
zi meg, amelyek célja, hogy a KS-n, valamint 
a minisztériumokon belül előre egyeztetett 
dokumentumokat, itt is megbeszéljék, össze-
hangolják, és így megfelelő módon előkészít-
ve küldhessék ki a konzultációs fórum részt-
vevőinek. Az előkészítő titkárság munkájában 
a két vezető minisztérium, az adott témákban 
érintett minisztériumok, valamint a KS kép-
viselői vesznek részt.

A négy konzultáció szorosan kapcsolódik 
a kormányzati munkához, elsősorban a költ-
ségvetési folyamatokhoz, amelynek menetét 
a megállapodás részletesen rögzíti. 

Az első találkozót a költségvetési tárgyalá-
sok megkezdése előtt rendezik, kb. március vé-
gén, április közepén, a téma: az önkormányzati 
rendszer keretei, valamint a következő évi költ-
ségvetés. A második találkozóra májusban ke-
rül sor, mielőtt a költségvetési dokumentumot 
benyújtanák a parlamentnek (a KS által mű-
ködtetett KOSTRA egységes önkormányzati 
adatbázis mutatóinak figyelembevételével). Itt 
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séges a hatékony együttműködéshez, amit 
végső soron megállapodásban célszerű rög-
zíteni. Ebben indokolt felsorolni a kormány-
zat és az önkormányzati szövetségek közöt-
ti konzultációs folyamat tartalmi és eljárási 
feltételeit is. 

A tanulmányút jó lehetőséget adott az ÖNET 
munkacsoport munkájának megalapozásához 
is, hiszen a kormányzati és az önkormányza-
ti szövetségi képviselők és szakértők azonos 
tapasztalatok birtokában képesek részt ven-
ni a munkacsoport tevékenységében.

seletet jelent, ami a magyar jogi és politi-
kai környezetben speciális együttműködési 
formaként értelmezhető, de a szakszerve-
zetekkel való tárgyalásoknál adaptálható 
lehet a modell.

A KS együttműködése a kormányzattal alap-
vetően a szabályozottság és a közös akarat 
révén hatékony. 

*
A kormányzat és az önkormányzati szö-

vetségek „közös akaratnyilvánítása” szük-

A tanulmányút céljait figyelembe véve az 
alábbi következtetések vonhatók le a szerzett 
tapasztalatokból: 

A norvég önkormányzati szövetség műkö-
dése jó példát szolgáltat a magyar önkor-
mányzati szövetségek kapacitásépítéséhez, 
különös tekintettel a kormányzati-önkor-
mányzati együttműködéshez. 
A valódi partnerségen alapuló együttmű-
ködéshez szükséges az önkormányzatok 
egységes érdekképviselete, azaz a magyar 
önkormányzati szövetségek szoros és ösz-
szehangolt együttműködése.
Az önkormányzati szövetségek és a kor-
mányzat közötti politikai szintű egyez-
tetéseket meg kell hogy előzzék a szak-
mai szintű párbeszédek és konzultációk.  
Az önkormányzati szövetségeknek a kon-
zultációhoz megfelelő szakmai kapacitás-
sal kell rendelkezniük. 

A norvég költségvetési tervezés folyama-
tában az önkormányzati érdekszövetség 
részvétele jó példát adhat a kormányza-
ti-önkormányzati egyeztetésekre.
A költségvetési konzultációs folyamatokban 
Magyarországon is használhatók a norvég 
tapasztalatok a kormány és az önkormány-
zati szövetségek közötti együttműködés 
egyik tartalmi elemeként. 
A KOSTRA mintájára az NGM és a MÁK 
is egységes adatbázis hozzáférhetőségével 
segítheti a helyi önkormányzatokat a kon-
zultációban való érdemi részvételhez.

A KS és a KS Bedrift példájának tanulmá-
nyozásával a munkáltatói érdekvédelem 
hatékonyabbá tétele külön vizsgálat tárgya 
lehet Magyarországon is. A KSB működé-
se elég sajátos munkavállalói érdekképvi-

ZAJVÉDELEM MAGAS FOKON
20 ÉV TAPASZTALATÁVAL

MEGÓVJUK A LAKOSSÁGOT 

A KÁROS ZAJTERHELÉSTŐL!
Kapcsolat: 

Hunyadi József 
Tel.: 30-228-8912 

E-mail: jozsef.hunyadi@zajep.hu
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A plenáris ülésen Pogácsás Tibor önkormány-
zatokért felelős államtitkár kiemelte, hogy 
az elmúlt 25 évben az önkormányzatok fo-
lyamatos átalakuláson mentek keresztül. 
A rendszerváltást követően létrejött önkor-
mányzati struktúra ma már nem tud működ-
ni. 2010-ben a feladatmegosztás átszervezé-
se volt a cél, de ez ma még korántsem teljes. 
El kell jutni oda, hogy minden feladatot meg 
kell vizsgálni, és ehhez szabni a finanszíro-
zást. Egyre inkább nő a települések önfenn-
tartó képessége. Ma már 160-170 település 
önfenntartóként tud működni.

A belső szakhatósági ellenőrzési rendszer 
megszűnik, az eljárási határidők rövidülnek. 
Egységes szervezetrendszer jött létre azáltal, 
hogy a járási hivatalokat osztályokra tagolták. 
Csökkent a vezetői álláshelyek száma is.

A járási és az önkormányzati hivatalok 
együttműködésének főbb területei:

•  a kormányablakoknál intézhető ügyek 
száma bővül, 2015. március 1-jétől a já-
rási hivatalok vették át a szociális felada-
tokat. Az a cél, hogy 278 kormányablak 
működjön év végére;

•  ügysegédi rendszer – a települési ügyse-
gédek száma is nő, 2015. szeptember 1-jé-
től működnek a családtámogatási ügy-
segédek.

A 2014-20-as Közigazgatás- és Közszolgálta-
tás-fejlesztési Stratégia négy alappillére:

•  a szolgáltató közigazgatási feladatrend-
szer megteremtése (dereguláció, illetőleg 
a hatósági eljárások áttekintése);

•  humánerőforrás-fejlesztés – 2016-tól köz-
szolgálati életpálya modell;

•  a közszolgáltatások színvonalának eme-
lése, javítása;

•  digitális állam – e-közigazgatási modell; 
az elektronikus úton intézhető ügyek szá-
mát 50 százalékkal kell megemelni.

Cél, hogy egységes járások legyenek ugyan-
olyan minőségű közszolgáltatásokkal.

Tove Skarstein, a Norvég Királyság nagy-
követe hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatok 
fontosságát. Norvégia 16 kedvezményezett or-
szágot támogat. A MANORKA projekt kivá-
ló példája a helyi demokrácia fejlesztésének. 
Norvégia az általa biztosított támogatások-
kal tartós intézményi kapcsolatokat nyit meg. 
Mindkét ország tanulhat egymástól. A háttér 
ugyan eltérő, de Magyarország is és Norvégia 
is ugyanazokat az értékeket képviseli.

 Belányi Márta, a Miniszterelnökség Terü-
leti Közigazgatásért Felelős Államtitkárság, 
hatósági ügyekért felelős helyettes államtit-
kára kiemelte, hogy közös cél a járási és az 
önkormányzati hivatalok együttműködése.  
Az államigazgatás feladata, hogy a lakosság 
helyben tudjon mindent elintézni, a közigaz-
gatás célja pedig, hogy a lakosság számára 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtson.

A szervezetrendszer átalakításáról elmond-
ta, hogy a Kormányhivatalokban 2015. április 
1-jétől belső integráció valósul meg. Több új 
szervezet (természetvédelmi felügyelet, bá-
nyakapitányságok, család- és lakástámogatási 
rendszer, egyes OEP ügyek) került a hivata-
lokhoz, és 2100 kormánytisztviselővel bő-
vült a rendszer. Egyfajta hatásköri integráció 
is megvalósul azáltal, hogy a kormánymeg-
bízott gyakorolja az egyes feladat- és hatás-
köröket, járási szinten pedig a hivatalvezető.  

Nemzetközi konferencia Monoron
Szerző: Tóth Karolina TÖOSZ testületi titkár, Steiner Erika TÖOSZ-főtitkárhelyettes

A MANORKA projekt járási munkacsomagja keretében 2015. április 9-én a monori Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Dísztermében gyűltek össze a TÖOSZ küldöttek, társönkormányzati szövetségek képviselői, valamint önkormányzati 
vezetők és szakértők. Elsőként a nemzetközi konferencia plenáris ülésére került sor. A szünet után workshopot tartot-
tak a járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének megújításában részt vevő szakmai szereplők, míg a kül-
döttek döntöttek a szövetség életét befolyásoló legfontosabb kérdésekről.
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Maritta Ohrstrand, a Norvég Helyi és Regi-
onális Önkormányzatok Szövetségének (KS) 
szakértője ismertette a norvégiai helyi képvi-
selők képzése programot. Ez szolgált mintául 
a magyarországi Helyi Önkormányzati Kép-
viselők Képzése Programnak, amelyet öt év-
vel ezelőtt hozott létre a TÖOSZ, és a jelen-
legi MANORKA projektben is lehetőségük 
van az önkormányzati képviselőknek részt 
venni a kétnapos tréningeken. Norvégiában 
azt szeretnék elérni, hogy mind a 10 785 vá-
lasztott képviselő részt vegyen a programban.  
A program középpontjában az önkormány-
zati feladatok, hatáskörök, illetőleg az együtt-
működés áll.

Zongor Gábor ismertette a magyarországi 
képviselők képzése programot, amelyet a KS 
folyamatos támogatásával és a norvég tapasz-
talatok figyelembevételével alakítottunk ki. 
A cél, hogy a választott képviselők hozzáál-
lásának és gondolkodásmódjának formálása 
által fejlődjék a helyi demokrácia, a települési 
közösség és az állampolgárok számára nyúj-
tott közszolgáltatások színvonala. A program 
alapvető ismereteket ad az újonnan és az új-
ra megválasztott önkormányzati képviselők 
számára, illetve segíti a fejlődést azzal, hogy 
a jó önkormányzás példáit terjeszti. 

Az idei szakmai konferenciánk a Norvég Alap 
támogatásával megvalósuló MANORKA pro-
jekt egyik fontos kérdését, a 2013. január el-
sejével létrehozott járási hivatali és a vele 
szoros együttműködésben dolgozó önkor-
mányzati hivatali működést támogató kér-
déskört vizsgálja.

 A változtatás elkerülhetetlen volt. A ki-
tűzött célokkal a túlnyomó többség egyet-
értett, de az átalakítás felemásra sikerült. 
Alapvetően állami kompetenciába kerültek 
egyes korábbi önkormányzati közszolgálta-
tások, köztük a közoktatás, köznevelés. Az 
eddigi tapasztalatok azt mondatják velem, 
hogy a KLIK rendszere egyáltalán nem vál-
totta be a hozzáfűzött reményeket. Az ál-
lam mint iskolafenntartó kevésbé gazdája 
az oktatási intézménynek, mint amennyire 
az önkormányzatok voltak. Az oktatásban 
az esélyegyenlőség továbbra is csak jelszó, 
és nem valóság.

Ugyancsak nem érzékelhető, hogy az ál-
lami térnyerés érdemben segítette volna az 
egészségügyet. Továbbra is megoldatlan az 
orvosi ügyelet finanszírozása, valamint sok 
helyen egyre kilátástalanabb a háziorvosi 
rendszer helyzete.

A feladatalapú finanszírozás is felemásra 
sikeredett. Úgy tűnik most is – mint a nor-
matív finanszírozás idején –, a rendelkezés-
re állónak tekintett központi forrás vissza-
osztása a meghatározó szempont, és nem a 
tényleges költségek optimalizálása révén ki-
számított valóságos támogatási igény. Amíg 
nem a tényleges költségek alapján határoz-

zuk meg a finanszírozást, addig csak görget-
jük magunk előtt az évről évre növekvő mű-
ködési hiányt.

Szintén nem sikerült még egyértelműen 
kialakítani az állami hatósági feladatellátás 
új rendszerét. A MANORKA programban ar-
ra vállalkoztunk, hogy a Miniszterelnökség 
és a Belügyminisztérium szakértő appará-
tusának iránymutatása mellett helyben, a 
járásban és a településen dolgozó kollégák-
kal közösen tárjuk fel az együttműködés új 
lehetőségeit. 

Magyarország jelenleg 3178 települési ön-
kormányzat szerves egysége. Akik azt hiszik, 
hogy lehetnek sikeres, elkülönült szigetek, 
azok rövid időn belül rádöbbennek, hogy té-
vednek. Csak közösen, egymás erősségeit és 
gyengeségeit ismerve tudunk együtt fejlőd-
ni, ehhez kell a közös szakmai tudás és meg-
értő szolidaritás.

 Mindezeken túl elengedhetetlenül szük-
séges a köz szolgálatában dolgozók tiszta-
kezűsége. A közpénzzel való gazdálkodás 
csak akkor lehet eredményes, ha mindezt a 
tevékenységet átláthatóan és a szabályoknak 
megfelelően végezzük. A korrupció árnya ve-
szi körül a közpénzek felhasználóit, így az ön-
kormányzati döntéshozókat is.

Természetesen sem az egyes önkormány-
zatok, sem maga az önkormányzati szféra 
nem képes önmagában tartós eredményt 
elérni. Legfőbb szövetségesünk az állam! 
Ezért kezdeményezzük – újra és újra – a kor-
mányzattal az érdemi párbeszédet és a part-
nerséget.

Felemás átalakítások
– Részletek Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök beszédéből –
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Fehér József, a Járási Munkacsomag vezetője 
elmondta, hogy a MANORKA projekt egyik 
legfontosabb feladata a 2013. január 1-jével 
létrehozott járási hivatalok és a velük szoros 
együttműködésben dolgozó önkormányzati 
hivatalok közötti együttműködés fejlesztése. 
Ezt szolgálja a Járási Munkacsomag, amely-
ben száz járási tréning lebonyolítását tervez-
zük az együttműködés fejlesztéséhez.

A workshopon megalakult a TÖOSZ köz-
igazgatási szakmai szekciójának szervező-
bizottsága is, amely – ahogy Steiner Erika 
TÖOSZ-főtitkárhelyettes, a Járási Munka-
csomag szakmai koordinátora elmondta – 
egyrészt a TÖOSZ véleményező, kezdemé-
nyező munkájának szakmai megalapozását 

Maritta Ohrstrand, a Norvég Helyi és Re-
gionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) 
szakértője (felvételünkön) az állami és ön-
kormányzati feladatok közös hivatalban tör-
ténő ellátásáról beszélt. Norvégiában létre-
hoztak egy Munkaügyi és Szociális Jóléti 
Szolgálatot, amelynek feladatai közé kerül-
tek – többek között – az önkormányzatok ál-
tal ellátott szociális feladatok is. Az állami és 
önkormányzati partnerség ezáltal teljes mér-
tékben megvalósul Norvégiában. 

A szolgálat felállításának elsősorban az 
volt a célja, hogy az egyes ellátásokban ré-
szesülők száma csökkenjen, minél több em-
bert tudjanak foglalkoztatni, testre szabott 
szolgáltatásokat nyújtsanak az állampolgá-
roknak is. 

Működik munkaügyi és jóléti szolgáltatá-
si részleg is, amely az egyének pénzügyi biz-
tonságáról gondoskodik, és együttműködik 
a helyi közösségekkel, valamint a munkaerő-
piac képviselőivel is. 

hivatott segíteni, másrészt pedig fontos tá-
mogatást tud majd nyújtani a járási hivata-
lok, az önkormányzatok és a közigazgatási 
szakma részére is.

A résztvevők két nemzetközi jó példát is 
megismerhettek. Mihályi Gábor, a Szlovák Te-
lepülések és Városok Szövetségének (ZMOS) 
tanácstagja a szlovákiai járások és helyi  
önkormányzatok kapcsolatrendszeréről, a fel-
adatok és hatáskörök megosztásáról adott tá-
jékoztatást. A szlovákiai járási rendszer sok 
tekintetben hasonlít a magyarországihoz. 
Szlovákiában az államigazgatási rendszer 
2013. október 1-jétől változott, amikor létre-
jöttek a járási hivatalok, átvéve egyes állam-
igazgatási feladatokat.

Szakmai workshop
A járási workshop a TÖOSZ 2015. évi küldöttgyűlésének kísérő szakmai 
programja volt, amelyen szép számban voltak jelen jegyzők, közigazgatási 
szakemberek és járási hivatalvezetők.

ÖNkormányzat | második negyedév www.toosz.hu20

Konferencia



A szolgálat 2006-2010 között minden ön-
kormányzattal partnerséget alakított ki.

A nemzetközi jó gyakorlatok ismerteté-
sét követően élénk vita alakult ki a résztve-
vő önkormányzati és járási hivatali szakem-
berek között az együttműködésről.

Megfogalmazódott, hogy Magyarországon 
a közigazgatási reformok végrehajtásához saj-
nos nem volt meg a szükséges pénzügyi, em-
beri erőforrás, valamint az informatikai háttér. 
Teljes mértékben még nem sikerült kialakí-
tani az állami hatósági feladatellátás új rend-
szerét. Az átszervezésekkel a bérek radikáli-
san csökkentek. 

Az állami igazgatás nem működik önkor-
mányzati igazgatás nélkül, ezért nem biz-
tos, hogy a járásoknak kell minden feladatot 
ellátni. A problémák az egyéneknél jelent-
keznek, mivel az átszervezések tele vannak 
feszültségekkel, ezért is vált időszerűvé a 
MANORKA projekt Járási Munkacsomag-
jának elkészítése, az együttműködés fejlesz-
tése, a szakmai bizalom és a kölcsönös meg-
értés kialakítása. 

Ennek megvalósításában partner a Minisz-
terelnökség és a Belügyminisztérium szak-
mai apparátusa is. 

Norvégiában ma is zajlanak átszervezések  
a közigazgatásban, ennek azonban megvannak 
az informatikai, a humán és az anyagi feltéte-
lei. Az átszervezések nem jártak létszámleépí-
téssel és bércsökkenéssel. Korábban kis hiva-
talok működtek, de a gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy nagyobb hivatal létrehozásával hatéko-
nyabban tud működni a feladatellátás.

Természetesen vannak jó példák nálunk is 
az együttműködésre a járási hivatalok és az 
önkormányzati hivatalok között, mint ahogy 
ez el is hangzott: tapasztalataikat majd jó 
gyakorlatként tudják népszerűsíteni a pro-
jektben. 

Az elnökség felkérésére és a küldöttgyűlés ál-
tal megerősített mandátumvizsgáló bizott-
ság – tagjai: Sándor István, Magyarnándor és 
Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere 
– jelentését Kovács Péter, Vép polgármeste-
re, a bizottság elnöke ismertette. Elmondta, 
hogy a küldöttgyűlést megelőzően alapsza-
bály szerint megtartották a megyei polgár-
mesteri fórumokat, ahol megválasztották a 
küldötteket. 

Az éves küldöttgyűlés összehívása szabá-
lyosan történt, amit a küldöttgyűlés is meg-
erősített.

A tisztújító küldöttgyűlés a jelölőbizott-
ságba – az elnökség indítványa alapján – 
megválasztotta elnöknek Hostok Imrét, 

Tisztújító küldöttgyűlés

Győrsövényház polgármesterét, tagoknak 
Basky Andrást, Lajosmizse város polgár-
mesterét, valamint Ujvári Lászlót, Balás-
tya község polgármesterét. A jelölőbizott-
ság munkáját előzetesen segítette a megyei 
tagozatvezetőkből álló jelölést előkészítő 
bizottság. 

Az esetleges titkos szavazás lebonyo-
lításához szavazatszámláló bizottságot 
is választottak, amelynek elnöke Szegvári  
Ernőné, Kiszombor polgármestere lett, tag-
jai Tóth Gabriella, Sóshartyán polgármestere  
és Ottó Péter, Zirc polgármestere.

A TÖOSZ és szervei elmúlt évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóhoz elsőként Schmidt 
Jenő elnök szólt hozzá.

A küldöttgyűlést Zongor Gábor főtitkár vezette, és köszöntötte a megjelent 
volt szövetségi elnököket, tisztségviselőket, a társszövetségek képviselőit, 
valamint Pogácsás Tibort, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitká-
rát és Farkasné Gasparics Emese helyettes államtitkár asszonyt. 
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Pogácsás Tibor, a BM államtitkára a polgár-
mesteri bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy 
Boldog István képviselő benyújtotta indítvá-
nyát a kistelepülési polgármesterek béremelé-
se érdekében. Sajnos, ez a probléma pártpoli-
tikai színezetet kapott, ami nem könnyíti meg 
a helyzetet és a megoldást. Adósságkonszoli-
dációban nem részesült önkormányzatok nagy 
része már megkapta a kormány által ígért tá-
mogatás első részét. A pályázati kiírások fo-
lyamatosak, minden önkormányzat részesülni 
fog a megígért támogatásban, az ütemezésnek 
megfelelően halad a pénzek utalása. Az állam-
titkár a DRB bankkal és az utóbbi időben ki-
robbant botrányokkal kapcsolatban elmond-
ta, hogy a kormánydöntés itt is megszületett. 
Az érintett önkormányzatok állami forrásból 
megkapják elveszett pénzüket. 

Kérdések és hozzászólások sorában első-
ként Kovács Péter, Vép polgármestere szólalt 
fel. Köszönetét fejezte ki, amiért településük 
megkapja a támogatást mint adósságkonszo-
lidációban nem részesült önkormányzat. 

Tilhof István, Mátyásdomb polgármestere 
örömmel állapította meg, hogy talán mégis 
lehetőség nyílik a polgármesteri bérek ren-
dezésére. A közös hivatalok létrejöttével saj-
nos, nem csökkent a munka, sőt feladatok so-
kasága hárul az önkormányzatokra. Sürgette 
a köztisztviselők bérének rendezését, e téren is 
kormányzati intézkedéseket tart szükségesnek. 
Elmondta, hogy a közfoglalkoztatás jó prog-
ram, sok munkát ad, de itt sem a pártpolitikai 
szempontokat kellene figyelembe venni, hanem 
a szakmunkát kell szem előtt tartani. 

Ujvári László, Balástya polgármestere hoz-
zászólásában felhívta a figyelmet a pénz-
ügyi területen dolgozók munkájának fon-
tosságára. 

Garaguly Tibor, Etyek polgármestere fel-
vetette, hogy az általános iskoláknak vissza 

Az éves beszámolóhoz fűzött kiegészítésé-
ben Schmidt Jenő áttekintette az elmúlt idő-
szak folyamatait. Többek közt kifejtette: „Az 
elmúlt két évtizedben az önkormányzatok  
és az önkormányzatiság bizonyították, hogy 
az öntevékenység, a helyi közösség képes 
nagy belső energiákat, erőket mozgósítani, és 
olyan eredményeket elérni, amelyek révén el-
sődlegesen a falvak sokaságában indult meg 
újból a helyi fejlődés. A lokálpatriotizmus fel-
színre hozta a belső erőket és értékeket, ám 
sok tekintetben ellene hatott a településkö-
zi összefogásnak. 

A 90-es évtized első felében még az »egye-
dül is képesek vagyunk mindenre« szemlélet 
volt a jellemző, majd 1996-tól, a területfejlesz-
tési törvény életbelépésétől kezdődően egy-
re inkább nyilvánvalóvá vált »az egyedül nem 
megy« igazsága.” 

Hozzátette még: „Az önkormányzatok au-
tonómiája az előző évekhez képest tovább 
gyengült az ellátandó feladatok, és a gaz-
dasági finanszírozás területén. Ugyanakkor 
az új típusú önkormányzás rendszere még 

nem alakult ki, azaz az öntevékenység és 
önellátás remélt gyakorlata továbbra is vá-
rat magára.”

Az elnök ezután a TÖOSZ szervezetéről, 
szervezettségének örvendetes erősödésé-
ről és növekvő kapcsolatrendszeréről beszélt. 
Kiemelte a TÖOSZ kormányzati kapcsolatai-
nak bővülését, különösen azt a tényt, hogy a 
LÖGY verseny 2015. évi pályázatának lebonyo-
lításában a Belügyminisztérium mellett részt 
vesz a Miniszterelnökség és az Emberi Erő-
források Minisztériuma is. Elmondta, hogy a 
társszövetségek közül – a MANORKA projekt-
ben való részvétel révén – tovább erősödött 
az együttműködés a Magyar Faluszövetség-
gel és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos  
Érdekszövetségével, s hogy a Megyei Jogú  
Városok Szövetsége kivételével valamennyi 
országos önkormányzati szövetség részt vesz 
az ÖNET megújítását célzó programban. 

Szólt arról is, hogy: „A polgármester sze-
mélye, egyénisége, munkabírása, mentali-
tása, nyitottsága, humanizmusa és szociális 
érzékenysége meghatározó az adott telepü-
lés élete és jövője szempontjából. Ő valóban 
a település közösségének szolgája. Ez így is 
van jól, mint ahogy az is, hogy a polgármes-
ter nem hivatalnok, hanem mindenes. Éppen 
ezért nem hagyhatjuk, hogy a közösség első 
számú szereplőjét leértékeljék”.  

Befejezésül örömmel állapította meg, hogy 
a TÖOSZ szakmai elismertsége az elmúlt esz-
tendőben a nehézségek ellenére is tovább 
növekedett, a kormányzati szervek, az or-
szággyűlési képviselők, az önkormányzatok, 
a civil szféra és a sajtó részéről egyaránt. „Ezt 
jelzi, hogy önkormányzati érdekképviseletről  
TÖOSZ nélkül nem beszélhetünk!”

Schmidt Jenő: „Egyedül nem megy”
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kellene kerülniük az önkormányzatokhoz, 
a megfelelő források mellérendelésével. Kér-
te a kormányzatot, hogy kísérje figyelemmel  
a KLIK-kel való elszámolásokat. Keserűen tet-
te szóvá, hogy a polgármester szinte a nap 24 
órájában dolgozik, mindent megtesz a telepü-
léséért, ezzel szemben fizetése elfogadhatat-
lanul alacsony. Véleménye szerint a kormány 
és az önkormányzatok egyenrangú partne-
rek. Megfontolandónak tartja, hogy a kor-
mány kössön stratégiai megállapodásokat  
a polgármesterekkel. 

Süvegjártó Csaba, Iregszemcse polgármes-
tere az általános iskolák visszaadásában egyet-
értett az előtte szólóval, majd a közétkezte-
tés gondjára hívta fel a figyelmet. Nagyon sok 
helyen fejleszteni kellene az infrastruktúrát, 
s korszerűsíteni a konyhákat.

Szirbik Imre, Szentes polgármestere szerint 
probléma, hogy a Magyar Államkincstár kéri 
az önkormányzatokat, határozatban nyilat-
kozzanak az iskola további működtetéséről.  
A költségvetésben viszont nincs normatíva 
erre, így nem tudják adatokkal alátámasztani 

sem azt, hogy működtetik-e tovább, sem azt, 
ha nem. Hogyan hozzon így a testület meg-
alapozott határozatot, ha nem tudunk mivel 
számolni? – tette fel a kérdést.

Horváth Győző, Iharos polgármestere sze-
rint a közfoglalkoztatásban alkalmazandók 
aránya az FHT-s (foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás) és az álláskeresők között 80-20 
százalék. Ez nagy gondot okoz náluk, de vél-
hetőleg másoknál is, hiszen így nem tudnak 
összeállítani a rendelkezésre álló „munkaerő-
ből” olyan csapatot, amely megfelelő munkát 
végez. Felvetette, hogy legyen rugalmasabban 
kezelhető az arány, és ebben kapjanak nagyobb 
mozgásteret az önkormányzatok.

Németh Gyula, Borsodszentgyörgy polgár-
mestere szintén a polgármesteri bérekkel kap-
csolatosan kérdezte meg, hogy miért maga-
sabb az alpolgármesterek fizetése?

Pogácsás Tibor államtitkár válaszában 
a bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy a 
kormány ismeri a problémát, bár egyelőre 
előrelépés nem látszik. Sajnos a kincstár-
ral kapcsolatos problémákról sem tud sem-

mit mondani, tárgyalások voltak, és jelen-
leg is folynak. 

Annyi bizonyos – szögezte le –, hogy az is-
kolák belátható időn belül nem kerülnek vissza 
az önkormányzatokhoz. A KLIK működésé-
nek szabályozása, rendezése folyamatban van. 
A hitel nélkül gazdálkodó települések támo-
gatásával kapcsolatban elmondta, hogy négy 
év alatt, két részletben, lakosságszám-ará-
nyosan 50 milliárd forint támogatást kapnak.  
A támogatások kifizetése rendben halad,  
a kormány a vállalását teljesíti. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos felve-
tésre reagálva sajnos megint csak nem tudott 
megnyugtató választ adni. Az aktuális prob-
léma megoldásaként jelezte, hogy az európai 
uniós fejlesztési forrásból megvalósított ját-
szótér beruházásokkal kapcsolatos pénzek 
visszafizetésére is támogatást nyújt a kor-
mány, kisegíti az önkormányzatokat. 

A küldöttgyűlés a TÖOSZ és szervei elmúlt 
évi tevékenységéről szóló beszámolót, vala-
mint a kezdeményezéseit a vitában elhang-
zottakkal elfogadta.

A TÖOSZ 2014. évi zárszámadását, a 2015. 
évi költségvetést, illetve a Felügyelő Bizottság 
jelentését – amelyet Szalay Imre, Bősárkány 
polgármestere, a FEB megbízott elnöke terjesz-
tett elő – a küldöttgyűlés vita nélkül elfogadta.

A TÖOSZ alapszabályának módosítása dön-
tően technikai jellegű volt. Köztük az is, hogy 
a kamara elnevezés helyett a jövőben a hálózat 
kifejezést használják. Porga Gyula, Veszprém 
polgármestere, a TÖOSZ Történelmi Városok 
és Települések Kamarájának elnöke rövid tá-
jékoztatójában beszámolt arról, hogy a kama-
ra a jövőben mint hálózat törekszik a sajátos 
települési értékek felmutatására. Örömmel 
jelezte, hogy a megalakulás óta már 50 tele-
pülés csatlakozott hozzájuk, és valamennyi 
megyéből vannak aktív tagjaik. 

második negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu 23

Konferencia



A TÖOSZ elnökének, tisztségviselőinek meg-
választási folyamatában elsőként Hokstok 
Imre, a jelölőbizottság elnöke tette meg ja-
vaslatát a jelöltekre. 

A TÖOSZ elnöke továbbra is Schmidt Je-
nő maradt, Tab város polgármestere, aki 
egyedüliként nyújtotta be írásos pályáza-
tát a tisztségre. A korábbi társelnökök közül 
maradt Kerekes Miklós, Ajak polgármestere 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg), míg új a tisztsé-
gében Áldozó Tamás, Pápa (Veszprém), Per-
gő Margit, Berhida (Veszprém) és Tóth József, 
Polgár (Hajdú-Bihar) polgármestere. A jelö-
lőbizottság javaslata alapján valamennyi me-
gyei tagozatvezető egyben az elnökség tagja.  
(A táblázatban dőlt betűvel szerepelnek az új 
tagozatvezetők.)

Hivatalból tagja még az elnökségnek a fő-
titkár is, így a tisztújítást követően az elnök-
ség létszáma maradt 21 fő, mivel az elnök  
és három társelnök egyben megyei tagozat-
vezető is.

A megújult Felügyelő Bizottság elnöke Szir-
bik Imre, Szentes (Csongrád) polgármestere 
lett. A korábbi FEB tagok közül maradt tisztsé-
gében Szabó István, Derekegyház (Csongrád),  
Szalay Imre, Bősárkány (Győr-Moson-Sopron) 
és Tóth István, Bogyiszló (Tolna) polgármes-
tere. Új tagja a testületnek Szabó József, Rép-
celak (Vas) polgármestere.

A tizennyolc tanácsnoki tisztségből tízen 
továbbra is betöltik ezt a szakmapolitikai 
szerepet, míg nyolcan újonnan vállalkoztak  
az egyes szakterületek gondozására.

Tanácsnokok
oktatási – Tóth Csaba,  
Lesenceistvánd (Veszprém)
ifjúsági és gyermekvédelmi – Tóth Lucia, 
Kisrécse (Zala)
sport – Kislászló Csaba,  
Igrici (Borsod-Abaúj-Zemplén)
kulturális – Hodálik Pál,  
Szarvas (Békés)
nemzetiségi – Matusz Tamás,  
Hidvégardó (Borsod-Abaúj-Zemplén)
egészségügyi – Major Jenő,  
Beled (Győr-Moson-Sopron)
szociális – Pauló Tiborné,  
Garadna (Borsod-Abaúj-Zemplén)
településüzemeltetési és település-
fejlesztési – Szekeres Katalin,  
Kékcse (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
társulási – Nagy Attila,  
Sellye (Baranya)
területpolitikai – Nógrádi Zoltán,  
Mórahalom (Csongrád)
közlekedéspolitikai – Szabó Zsolt,  
Hahót (Zala)
turisztikai – Szabó László,  
Bugac (Bács-Kiskun)
informatikai – Borján Péter,  
Kőszárhegy (Fejér)
környezet- és természetvédelmi  
– Beke Imre,  
Nádudvar (Hajdú-Bihar)
infrastrukturális  
– Schunder Tibor, 
 Baj (Komárom-Esztergom)
önkormányzati-gazdálkodási  
– Patyi Elemér,  
Bögöte (Vas)
külkapcsolati – Sértő Radics István,  
Uszka (Szabolcs-Szatmár-Bereg)
közfoglalkoztatási – Horváth Jánosné, 
Parasznya (Borsod-Abaúj-Zemplén)

(A felsorolásban dőlt betűvel szerepelnek az új  
tanácsnokok.)

Megye Tagozatvezető neve Település neve

Baranya Dicső László Alsómocsolád

Bács-Kiskun Basky András Lajosmizse

Békés Molnár Sándor Vésztő

Borsod-Abaúj-Zemplén Zsiros Sándorné Alsózsolca 

Csongrád Ujvári László Balástya

Fejér Schrick István Rácalmás

Győr-Moson-Sopron Hokstok Imre Győrsövényház

Hajdú-Bihar Tóth József Polgár

Heves Vig Zoltán Lőrinci

Jász-Nagykun-Szolnok Molnár Bálint Öcsöd

Komárom-Esztergom Pölöskei József Réde

Nógrád Markó Antal Szügy

Pest Pásztor László Erdőkertes

Somogy Schmidt Jenő Tab

Szabolcs-Szatmár-Bereg Kerekes Miklós Ajak

Tolna Süvegjártó Csaba Iregszemcse

Vas Vargyai Vilmos Uraiújfalu

Veszprém Áldozó Tamás Pápa

Zala Czupi Magdolna Csesztreg
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1. A konferencia plenáris ülésének elnöksége
2.  Szirbik Imre Szentes város polgármestere,  

a TÖOSZ Felügyelő Bizottságának új elnöke 
3.  Zsombok László Monor polgármestere,  

az esemény házigazdája
4.  Belányi Márta, a Miniszterelnökség hatósági 

ügyekért felelős helyettes államtitkára 
5.  Fehér József, az MKKSZ szakértője

 6.  Mihályi Gábor, a ZMOS képviselője
 7.  Résztvevők a szakmai workshopon
 8.  Bálint József Kalocsa polgármestere, a TÖOSZ 

közigazgatási, szakmai vezetője
 9.  Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke
10.  Tóth Lucia Kisrécse polgármestere 
11.  Résztvevők a nemzetközi konferencián
 Fotó: Kolin Péter
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TÖOSZ Aranygyűrű
Pergő Margit, Berhida város polgármestere 
a szövetség Veszprém megyei küldötteként és 
közfoglalkoztatási tanácsnokaként, valamint 
sikeres településvezetőként az önkormányza-
tok érdekében több évtizeden át végzett kö-
vetkezetes és eredményes munkájáért.

Schunder Tibor, Baj község polgármeste-
re a szövetség Komárom-Esztergom megyei 
küldötteként és infrastrukturális tanácsno-
kaként, valamint sikeres településvezetőként 
az önkormányzatok érdekében több évtize-
den át végzett következetes és eredményes 
munkájáért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

A küldöttgyűlés végén Schmidt Jenő elnök, 
valamint Pogácsás Tibor államtitkár átadták 
a TÖOSZ 2015. évi kitüntetéseit.

TÖOSZ Tűzzománc Emléklap
Klímabarát Települések Szövetsége az ön-
kormányzatoknak a természet változásaihoz 
helyi szinten történő alkalmazkodását előse-
gítő tevékenységük elismeréseként.

Országos Polgárőr Szövetség a helyi köz-
biztonság elősegítse érdekében az önkor-
mányzatokkal tartósan kialakított partneri 
együttműködésük elismeréseként.

Energiaklub az önkormányzatok energia-
tudatos tevékenységét támogató, fejlesztő és 
erősítő tevékenységük elismeréseként. (Az el-
ismerést a szövetség a május 19-ei MANORKA 
rendezvényen vette át.)

TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett
Borszéki Gyula, Budapest XIII. kerületi ön-
kormányzat alpolgármestere az önkormány-
zatok együttműködése, a főváros, a XIII. 
kerület fejlődése érdekében végzett követ-
kezetes és eredményes munkájáért.

Csaplár Zoltán, Mecsér község pol-
gármestere a szövetség alapító tagjaként,  
valamint sikeres településvezetőként az ön-
kormányzatok érdekében több évtizeden át 
végzett következetes és eredményes mun-
kájáért.

Csetneki Csaba, Újszentmargita község 
polgármestere sikeres településvezetőként a 
falufejlesztés és -megújítás, valamint az ön-
kormányzatok érdekében huzamosan végzett 
következetes és eredményes munkájáért.

Hebling Zsolt, Alsóőrs község polgármes-
tere a szövetség Veszprém megyei küldötte-
ként, valamint sikeres településvezetőként 
az önkormányzatok érdekében végzett kö-
vetkezetes és eredményes munkájáért.

Borszéki Gyula

Csaplár Zoltán

Hebling Zsolt

Pergő  Margit

Schunder Tibor

Csetneki Csaba
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A  Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Program keretében 2014 decemberében 
a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége pályázatot hirdetett, amely-
nek beadási határideje 2015. április 15-e 
volt. A megjelölt határidőre 43 pályázat 
érkezett be. 

A program Irányító Bizottsága (tagjai: a 
Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége, a Belügymi-
nisztérium, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, a Miniszterelnökség) 2015. május 
21-i ülésén úgy döntött, hogy 33 pályázat ke-
rül rövid listásra, azaz jut tovább, amelyeket 
az Irányító Bizottság delegáltja helyszíni vizs-
gálaton értékel, s választja ki majd a döntőbe 
jutó pályázatokat.

A Miniszterelnökség által támogatott 
Gazdálkodó település című témában hét pá-
lyázat került rövid listára: Alsómocsolád: Ma-
gunk Kenyerén – Helyi Gazdaságfejlesztési 
Program; Cégénydányád: Kitörés az egyéni 
foglalkoztatás irányába; Garadna: Közfoglal-

– avagy segély helyett munka; Kisvásárhely: 
Mini falu nagy lépései; Lovászpatona: Komp-
lex mezőgazdasági mintaprogram; Nagypáli: 
Zöld Úton a közfoglalkoztatottakkal; Nagypall: 
Egész évben munkát – MINDENKINEK;  
Udvari: „Szól a kakasunk az a nagy tarajú”;  
Újszilvás: Közfoglalkoztatás Újszilváson; 
Putnok: Mezőgazdasági mintaprogram az 
önfenntartó közétkeztetésért; Szabadhídvég:  
Kertészeti START Mintaprogram Szabad-
hídvégen; Szarvas: Út a termőföldtől a ter-
melői boltig; Tetétlen: Együtt, egymásért, a 
településünkért!; Zalaszentmárton: Háztáji 
gazdálkodás beindítása közfoglalkoztatot-
tak bevonásával Önfenntartó falu elképze-
lés – Háztáji gazdálkodás és önfenntartás – 
fenntartható foglalkoztatás.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával meghirdetett A települési és a 
helyi roma nemzetiségi önkormányzat együtt-
működése témában négy pályázat esetében 
kerül sor helyszíni látogatásra: Budapest IV. 
kerület: Magyarország első Cigány Helytör-
téneti Gyűjteményének felállítása és intéz-
ményesítési törekvése; Dunaújváros: Együtt 
a közös jövőért; Szolnok: Szolnok Megyei  
Jogú Város Integrációs Programja; Varsány: 
Kiút a szegregátumból – Varsány.

A helyszíni vizsgálatok lefolytatása után az 
Irányító Bizottság 2015 októberében ülésezik, 
ekkor választja ki a 34 rövid listás pályázat-
ból a finisbe jutó és a budapesti zárókonfe-
rencián és döntőn bemutatkozási lehetősé-
get kapó önkormányzatokat.

koztatás és Szociális szövetkezet együttmű-
ködésének jó gyakorlata Garadna községben; 
Hajdúnánás: Gazdálkodó település – Ökoló-
giai mintagazdaság; Mór: Gazdálkodással a 
munka világába; Szorgalmatos: Szorgalmas 
szorgalmatosi közmunkások az önfenntartó 
Szorgalmatosért; Tunyogmatolcs: Tunyogma-
tolcs mint gazdálkodó település.

 
A Belügyminisztérium támogatásával 

meghirdetett Közfoglalkoztatási jó gyakor-
latok témakörben 23 pályázat jutott tovább: 
Ásotthalom: Batáta a közfoglalkoztatásban; 
Bácsszentgyörgy: Bácsszentgyörgyi Népi Já-
tékok Program; Cégénydányád: Álomból va-
lóság; Derecske: Startmunka Mezőgazdasági 
Program; Hajdúdorog: Öngondoskodás a szo-
ciális kihívások megoldására; Ináncs: Önfenn-
tarthatóság Ináncson (segély helyett munka); 
Jánoshida: STARTMALOM működtetése nö-
vénytermesztéssel, állattenyésztéssel és fel-
dolgozással a Zagyva partján; Karakószörcsök: 
Rekreációs tó és szabadidőpark kialakítása  
– értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósí-
tása; Karancslapujtő: Gyöngyszem a Karancs 
lábánál; Kazár: Helyi sajátosság, kazári baba 
készítése; Kelevíz: Esélyteremtés Kelevízen 

Szerző: Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

Negyvenháromból harminchárom

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

2015



2015. május és november között eddig ki-
lenc településen, közel húsz érintett település 
száztizenhat résztvevőjének és tíz trénernek 
a közreműködésével zajlottak le a tréningek.  
A résztvevők polgármesterek, alpolgármeste-
rek, jegyzők és önkormányzati képviselők.

Az eddigiek mellett folyamatosan szer-
vezünk újabb tréningeket további települé-
sek számára. A kétnapos tréningek végén  
a résztvevők lehetőséget kaptak, hogy anonim 
módon véleményt nyilvánítsanak tapasztala-
taikról, élményeikről, kérdőíves monitoring 
vizsgálat formájában. A résztvevők 1–6 pon-
tig osztályozhattak. Értékelték a tréninget,  
a trénert, saját és társaik hozzáállását, és sza-
badon megfogalmazott formában írhatták le 
véleményüket. Minden tréning 5 pont feletti 
összértékelést kapott a résztvevőktől. A tréne-
rek minden esetben jó-kiváló értékelést kaptak. 
A legalacsonyabb értékelést minden esetben 
a „saját hozzáállás” megítélése kapta.

A trénerek tapasztalatai
•  Jól működő tréningtematika.
•  Rugalmasságot igényel a trénertől, hogy 

a helyzetnek megfelelően tudja megvaló-
sítani a programot. 

•  A résztvevők élvezték a csapatmunkát,  
a szerepjátékokat, a társadalmi részvétel 
játékot, az együttműködést és kreativitást 
igénylő feladatokat, a kisfilmeket.

A résztvevők végig konstruktívak, együttmű-
ködők voltak.

A megfogalmazott stratégiai célok közül 
választott a két csapat egy-egy témát: a kö-
zösség erősítését és a turizmusfejlesztést, 
amelyeket ezzel a segítséggel nagyon gya-
korlatiasan gondoltak végig, terveztek meg. 
A zárókörben pozitív visszajelzéseket adtak 
egymásnak, megerősítették a további együtt-
működési szándékot, a rendszeres szervezet-
fejlesztés szükségességét, és visszacsatolták 
a módszer hatékonyságát is.

Néhány megjegyzés a  tréningértékelő kér-
dőívekből: „az elvártnál lényegesen többet 
kaptunk; tetszett a »csapatmunka«;a sok-
színűség, a párbeszéd; szívesen emlékszem  
az együttes tevékenykedésre; kreativitást 
igénylő, gondolkodtató feladatokra.”

Etyeken az önkormányzat korábbi ciklusa-
iban komoly viták voltak, a mostani testület, 
benne az együtt induló csapat és a formáli-
san „ellenzéki oldal” képviselői is ott voltak 
a tréningen – nyitottan a közös gondolko-
dásra, együttműködésre. Több alkalommal 
felmerültek (leginkább a szünetekben) a ko-
rábbi időszak problémái, rossznak tartott 
döntései, de ezek – talán egy kicsit a tré-
ningnek köszönhetően is – nem hátráltatták 
a közös gondolkodást, hanem arra inspirál-
ták a résztvevőket, hogy találjanak közös, jó 
megoldásokat.

•  A résztvevők új oldalról ismerték meg 
egymást – áttörést hoz a tréning abban, 
hogy az egymást alig ismerő képviselők, 
és a szomszédos települések képviselői 
közelebb kerüljenek egymáshoz.

•  A vitás partnerek is nyitottak voltak az 
együttműködésre és együttgondolko-
dásra.

•  Több helyen szerepelt a programkölt-
ségvetés.

•  Érvényesült a program szemléletformá-
ló és közösségépítő hatása.

•  Felismerés: tervezési folyamatok tudato-
sabbá válnak.

•  Megvalósuló projekttervek is születtek 
a tréningeken.

Előző lapszámunkban már hírt adtunk az 
addig zajló képzésekről, a tapasztalatokról 
és közzétettük néhány résztvevő településve-
zető véleményét is a képzésről. Ezúttal az azóta 
megvalósult tréningekről számolunk be.

Etyek
Konstruktív együttműködéssel zajlott a kép-
viselői tréning Etyeken 2015. március 11–12-
én, Halmai Gáborné trénerünk vezetésével, 
aki a képzést Rujp Zsuzsa alpolgármester asz-
szonnyal készítette elő. A kétnapos program 
zökkenőmentesen, hatékonyan zajlott le.

A sikeres előkészületek után a tréninget az 
előre megtervezett ütemben bonyolították le. 

Megújult tartalommal
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese, a Képviselők Képzése program témafelelőse

A TÖOSZ a MANORKA projektben a tavaly őszi önkormányzati választásokat követően, megújult tartalommal ismét 
útjára indította, a korábban norvég mintára kifejlesztett Képviselők Képzése Programot. A program sikerrel zajlik, a 
résztvevők megelégedése mellett. Ezt támasztják alá a Helyi Obszervatórium Nonprofit Kft. (HO) monitoring jelenté-
sei is. A HO munkatársai a végrehajtás során folyamatosan elemzik a képzéseket.
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Letenye
2015. március 25–26-án Kovács Edina tréner 
vezetésével Letenye város (4238 lakos) polgár-
mestere, alpolgármestere, képviselő-testületé-
nek tagjai, bizottságainak nem képviselő tag-
jai, jegyzője, Kistolmács társközség (174 lakos) 
polgármestere, Murarátka társközség (262 la-
kos) polgármestere, Zajk társközség (253 lakos) 
polgármestere és képviselő-testületének tagjai 
sikeresen teljesítették a MANORKA projekt 
Képviselők Képzése programot.

A tréninget az elejétől a végéig jó hangulat, 
a csoport tagjainak együttműködése, aktivi-
tása jellemezte. Visszajelzéseik alapján a ta-
nultak segítettek rálátni a képviselő-testület 
működésére, feladatainak jobb megértésé-
re. A tervezés új módszereivel lettek gazda-
gabbak. A feladatok kapcsán sikerült kilép-
niük komfortzónájukból, ami által fejlődött 
problémamegoldó képességük, együttműkö-
dési készségük is.  

A tréning hozadékának tekinthető, hogy  
a polgármesterek és a képviselők közötti kap-
csolat erősödött, más aspektusból is megis-
merték egymást. Az együttmunkálkodás ha-
tására oldódni látszottak néhány képviselő 
közötti személyes ellentétek is. 

A tréning legfontosabb sikerének tekint-
hető, hogy érvényesült a program szemlé-
letformáló és közösségépítő hatása. A siker 

része – és bizonyítéka –, hogy a résztvevők 
többségének a második nap végéig kitartott 
az érdeklődése és az aktivitása.

Kovács Edina trénerünk szerint „A tréning 
eredményeként a résztvevők felismerték, hogy 
a képviselő-testület eddigi tervezési folyamatai 
nem voltak ennyire tudatosak. Ahogyan ha-
ladtunk a tréningprogramban, a polgármes-
terek, bizottsági elnökök több esetben tudták 
kötni az elhangzottakat tervezett vagy folya-
matban lévő projektjeikhez. Különösen hasz-
nosnak találták a lakosság bevonásának mód-
szereit, valamint a stratégiai tervezést.” 

Almásfüzitő
2015. április 14–15-én.Almásfüzítőn vezetett 
tréninget Gyurkó Béla trénerünk, aki ezúttal 
is kiváló minősítést kapott. 

Almásfüzitő község Komárom-Esztergom 
megyében, a komáromi járásban található, la-
kóinak száma meghaladja a 2000 főt. A két 
nap alatt az alábbi témákat dolgozták fel: 
az első nap a képviselői szerep, az önkor-
mányzat szervezete, valamint az együttmű-
ködés témáit vették át. A második nap fel-
dolgozták a költségvetés, közszolgáltatások, 
helyi demokrácia és településvezetés, prog-
ramköltségvetés, valamint a társadalmi rész-
vétellel kapcsolatos témákat. Nagyon tetszett 
a résztvevőknek a csoportmunka, valamint  

a szerepjáték, amelyek eddig nem ismert erős-
ségeiket hozták elő.

Látható volt ezen a tréningen is, hogy sok 
olyan információt kaptak a résztvevők, ame-
lyekkel még nem foglalkoztak, mint például 
a programköltségvetés. A résztvevők ismer-
ték ugyan egymást, de mindezek ellenére új 
oldalukról is megmutatkozhattak. A tréning 
hatására felismerhettek olyan újabb megkö-
zelítési, együttműködési, feladat-megoldá-
si, szerepvállalási, lebonyolítási lehetőséget, 
amelyekkel eddig kevésbé éltek.

A tréner egyértelműen megállapította, hogy 
a jól működő településvezetésnek is jót tesz 
a közös tréning. A résztvevők a kitöltött tré-
ningértékelő lapokon kifejezték elégedettsé-
güket, összességében a kapott információkat, 
módszereket a mindennapokban is használ-
hatónak találták. 

Szemere
2015. május 4–5-én Szemerén tréningelt  
a képviselő-testület. A szemerei polgármester 
kiváló szervezőkészségének hála a házigaz-
dán kívül öt település – Garadna, Beret, De-
tek, Szalaszend – képviseltette magát, három 
polgármesterrel és a képviselőkkel.

A sikerességet bizonyítja, hogy a jelenlévő 
polgármesterek vitték a program jó hírét, aján-
lották olyanoknak, akik eddig még nem mer-
tek belevágni a MANORKA programba.

A résztvevők a kitöltött tréningértékelő 
lapokon kifejezték elégedettségüket, összes-
ségében a kapott információkat, módszere-
ket a mindennapokban is használhatónak 
találták.

A programra továbbra is lehet jelentkez-
ni. További információért forduljanak biza-
lommal hozzánk. A program felelőse: Steiner 
Erika TÖOSZ-főtitkárhelyettes – steiner@
toosz.hu.
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2014-ben kezdtük el a tréningek képzési anya-
gának előkészítését, majd a végleges anyagot 
Iványiné Szabó Andrea és Várkonyi Zoltán,  
a program vezető trénerei dolgozták ki.

Tavaly decemberben kiválasztottunk 25 
kormányhivatali és 25 önkormányzati trénert  
a Miniszterelnökség aktív közreműködésével. 
2015. januárban lezajlott a háromszor kétna-
pos trénerfelkészítő tréning, amelynek során 
a program anyagát is pontosítottuk. (A tréne-
rek tréningjéről, valamint a képzési anyagról 
az előző lapszámunkban tudósítottunk.)

2015 februárjában felkészítést tartottunk az 
MKKSZ megyei titkárai részére, hogy ered-
ményesen tudják megszervezni a tréningeket.  
A tréningek konkrét szervezését a január–már-
cius hónapokban zajló megyei polgármesteri 
fórumokkal készítettük elő. A fórumokon jelen 
voltak a megyei kormánymegbízottak, valamint 
a járási hivatalok vezetői, illetőleg munkatársai 
is. A megyei fórumokon ismertettük a járási és 
önkormányzati hivatali együttműködések cél-
ját, s szó esett a problémákról is. Egyértelművé 
vált, hogy szükség van az együttműködés erő-
sítésére, a kapcsolatrendszerek elmélyítésére, 
amelyeket az érintettek a mindennapi mun-
kájuk során is tudnak hasznosítani.

Április 9-én, Monoron – a TÖOSZ küldött-
gyűlésével egyidejűleg – megrendezett nem-
zetközi szakmai konferencián önkormányzati 

Néhány adat számokban
Átlagban 16 fő vett részt egy-egy tréningen, 
ezt jónak tartjuk. Jó a két hivatal részéről is 
a részvételi megoszlás: 51,3 százalék az ön-
kormányzattól és 48,7 százalék a járásoktól.  
Mindegyik tréningen részt vett az adott me-
gye MKKSZ megyei titkára is. Az eddigi ta-
pasztalatok alapján a résztvevők elégedettek 
a képzéssel, a tréningértékelő kérdőíveken az 
1–5-ig adható osztályzatok 4 feletti értéket 
jelölnek. A feldolgozás folyamatos. Kedve-
ző, hogy a résztvevők kiemelten elégedettek 
a tréning hasznosíthatóságával és a képzé-
si anyaggal.

Tréneri tapasztalatok
Hatékony kapcsolatépítés: az eddig lebo-
nyolított tréningek tapasztalatai alapján ko-
rábban viszonylag kevesen vettek részt ilyen 
jellegű tréningeken. Talán ebből adódóan is, 
általában kezdetben idegenkedve, fenntar-
tásokkal, sztereotípiákkal terhelten érkeztek  
a tréningre az önkormányzati, a járási hiva-
tal köz-, illetve kormánytisztviselői egyaránt.  
A tematikának, a moduloknak és a tréner 
személyének köszönhetően gyorsan oldódott  
a feszültség. Nagyban befolyásolta ezt az in-
teraktív módszerek alkalmazása, az együtte-
sen, vagy csoportokban történő feladat-meg-
oldási lehetőségek. A feladatok megoldása 

vezetők, projektpartnereink és járási hivatalve-
zetők részvételével értékeltük az addig lezajló 
tréningeket, valamint együtt gondolkodtunk 
az önkormányzati és járási hivatali együttmű-
ködés további lehetséges módjairól.

A tréningek monitoringja
Minden megyében és a fővárosban is lesz 
tréning. A legtöbb tréning Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében várható (11 járásban). 
Hozzá kell tenni, hogy a járások száma is kü-
lönböző, van olyan megye ahol 6 járás van 
(Komárom, Nógrád) és van, ahol 18 (Pest). 
Az érdeklődés sem volt egyforma, van ahol 
egy önkormányzat jelentkezett, és van ahol 
szinte mindegyik.

Különleges helyzet alakult ki Tolna megyé-
ben: a Dombóvári járásban 13 önkormányzat 
jelentkezett, így ebben a járásban két trénin-
get kell tartani, mivel nem szeretnénk visz-
szautasítani egy jelentkezőt sem. 

Mindezeket beszámítva a száz tréning-
re való jelentkezés önkormányzati oldalról 
megtörtént.

 A megvalósult tréningek száma folyama-
tosan változik. Lapzártáig 69 tréning időpon-
tot rögzítettünk helyszínnel, résztvevőkkel, 
és 2015. június 1-jéig összesen 51 tréning va-
lósult meg. Csongrád megyében a tervezett 
összes tréning lezajlott.
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A járási tréningekről
Szerző: Steiner Erika, a Járási Munkacsomag témafelelőse, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A MANORKA projekt 6-os munkacsomagjának kiemelt célja az önkormányzati hivatalok és a járási hivatalok közötti 
együttműködés fejlesztése, a területi problémák feltárása. A munkacsomag vezetője a Magyar Köztisztviselők, Közal-
kalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), szakmai partner – minisztériumi oldalról – a Minisz-
terelnökség és a Belügyminisztérium. A programban száz járási tréning lebonyolítását vállaltuk. 



során felszínre hoztunk több anomáliát, meg-
oldandó problémát is. Többek között azzal 
a realitással kellett szembesülnünk, hogy  
a rendkívüli leterheltség hatására bizonyos 
szinten elszemélytelenedett még az azonos 
hivatalokban dolgozók viszonya is. Ennek 
megoldására valamennyi tréningen felme-
rültek különféle kapcsolatépítő együttműkö-
dések, rendezvények (a közös köztisztviselő 
napi rendezvények szervezésétől az appará-
tusi értekezleteken keresztül a „lecsó feszti-
válos” falunapig), valamint konfliktuskezelő  
és a jelenlegihez hasonló, vagy azzal azonos 
tréningek megszervezése, lebonyolítása. 
Megjelent értékként a személyes megismerés,  
a párhuzamos hatásköri feladatot ellátó kollé-
gák között. Ennek hatására több helyszínen is 
sikerült azonos ügyben eljárni, benne döntést 
hozni, eddig megoldatlan feladatokat eredmé-
nyesen lezárni. Minden szinten az ismeretsé-
get, a bizalmi viszonyt megerősíteni.

Közös gondolkodás
A tréningen több modul csoportbontást, il-
letve az abban való közös feladatmegoldáso-
kat igényel. Hol homogén (csak járási, vagy 
önkormányzati kollégák alkották), hol pe-
dig heterogén (vegyes) csoportban dolgoz-
tak. Itt az eredményességre törekvés elvá-
rása egységbe kovácsolta a még esetlegesen 
eltérő gondolkodásmódú, különböző munka-
körben, beosztásban feladatot végző munka-
társakat is. Átérezhették más területek prob-
lémáit, azonosságait. Együtt új gondolatok, 
elképzelések, javaslatok születtek.

Az együttműködés erősítése
Több tréningen már eleve jó kapcsolat volt  
az önkormányzatok és a járási hivatalok kö-
zött. Ennek a megerősítésére is sor került. 
Több helyszínen felmerült viszont a járási 

hivatal részéről a „szegény rokon” effektus. 
Nehezebben jutnak az erőforrásokhoz (dolo-
gi, személyi kérdésekben), irányításuk, mű-
ködésük szigorúan centralizált, munkáltatói 
döntéseik korlátozottak (státusz betöltések 
anomáliája), sokszor bagatell eszközbeszer-
zési, javítási ügyekben is az önkormányzatok 
segítségére szorulnak (ügysegédi rendszer-
ben is sok esetben nemcsak a helyszínt adja 
az önkormányzat, de a működési feltételeket 
is). Az önkormányzat struktúrájából, jogállá-
sából adódóan gyorsabban – s ha rendelkezik 
kellő forrásokkal –, hatékonyabban is reagál 
a felmerülő új feladatok megoldására. Hu-
mánerőforrás kérdésében, kölcsönös támoga-
tás tapasztalható. Ez több szinten (ügyintéző, 
vezető, hivatalvezető, jegyző, polgármesteri) 
is megvalósul. Fejlesztési területnek tekint-
hető – itt még vannak tartalékok a rendszer-
ben, amelyeket már az eddigi tréningek is fel-
színre hoztak.

Kiegyensúlyozott szakmai munka
Közös területek: 

•  az osztott hatáskörök (személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás, szociális pénzbeli és 
természetbeni ellátások, építésügy),

•  a települési ügysegédi rendszer, 
•  közfoglalkoztatási feladatok ellátása, 
•  ingó-ingatlan vagyonelemek közös hasz-

nálata,
•  ügyfélszolgálat közösen használt épü-

letben,
•  információs csatorna biztosítása.

A szakmaiság a szakmai követelmények 
megléte miatt adott, viszont hatékonysá-
gát csökkentheti a túlterheltség, a túlbü-
rokratizált ügyintézés (jogszabályi környe-
zet áttekinthetetlensége, rendkívül nagy 
mennyiségű jelentési, adatszolgáltatási kö-
telezettség…).

 Ugyanilyen anomáliát vet fel a motiváció 
(anyagi értékelési viszonyok) nem megfele-
lő volta. Az anyagi elismerés kihat az élet-
viszonyokra, életminőségre, ami viszont  
a kiegyensúlyozott szakmai munkavégzést 
befolyásolhatja, mely mindkét hivatal részé-
ről megfogalmazódott. 

Javítandó területek:
•  dereguláció,
•  infrastrukturális körülmények javítása,
•  bizonytalanságok megszüntetése,
•  szakrendszerek összekapcsolása,
•  párhuzamosságok megszüntetése,
•  hozzáférési kérdések (információk köny-

nyebb elérése, folyamatok követése),
•  egyszerűsített eljárások,
•  határozatok, végzések tartalmának egy-

szerűsítése,
•  vezetői önállóság.

Az együttműködést segíthetik:
•  „egy család” tudat,
•  átlátható folyamatok,
•  közös honlapok (vagy egymás honlapjáról 

hasznos információk megjelenítése),
•  közös képzések,
•  személyes egyeztetések,
•  összehangolt ügyfélfogadás,
•  összehangolt ingatlanhasználat,
•  iratátadás.

Az eddig megvalósult tréningek egyértel-
műen pozitív eredményt hoztak. Vannak per-
sze olyan önkormányzatok és járási hivatalok, 
ahol már eleve jó az együttműködés, ezeket 
majd jó példaként tudjuk terjeszteni. 

A tréningekről készült tréneri beszámo-
lók folyamatosan figyelemmel kísérhetőek  
a projekt honlapján,  a www.manorka.net 
weboldalunkon.
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A közúti és vasúti közlekedés természetes és elkerülhe-
tetlen velejárója a megnövekedett zajszennyezés, amit 
az útvonalak mentén lakók kénytelenek elviselni nap 
mint nap. Nyugati példát követve, a zajszennyezés okoz-
ta negatív behatásoktól kívánja megóvni a lakosságot a 
Leier Hungária Kft. fejlett, Durisol zajárnyékoló falrend-
szereivel. A 2011 óta Magyarországon is elérhető Leier 
Durisol termékek mindig a hivatalos zajvédelmi szabá-
lyozások előtt járnak, a csúcsminőséget képviselve a ha-
zai zajárnyékoló rendszerek piacán. Az, hogy a Durisol 
termékek mindig pár lépéssel a nemzetközi szabályozás, 
a piaci igények és a konkurencia előtt jár, a folyamatos 
innováció eredménye. 

Egyre növekvő beépített terület mellett egyre nehezebbé válik, 
sok esetben lehetetlenné, hogy a forgalmas utak és a lakóöve-
zetek között kellő távolság legyen, szavatolva ezzel a nyugodt, 
zajszennyezéstől mentes életet. A probléma azonban nem új 
keletű. Az első modern kori, a közlekedési zaj csökkentésére 
irányuló zajárnyékoló falakat az 1960-as években építették az 
Amerikai Egyesült Államokban. Természetesen ez előtt is épül-
tek zajvédelmi rendszerek, csak azok még kifejezetten ipari lé-
tesítményekhez tartoztak, a közúti forgalom addig nem köve-
telt meg ilyen fajta védelmet. Európában az 1970-es években 
jelentek meg az első zajárnyékoló falak, a közúti hangszennye-
zést mérsékelni hivatott falrendszerek pedig a ’80-as években 
kezdtek gombamód szaporodni. 

Magyarországon a zajárnyékoló falak telepítése az országos 
közút és vasúthálózat mentén az 1990-es évek elején kezdődött 
csak meg az MO-ás déli részén és a 6. számú főút mentén. Ek-
koriban még a zajvédelemre, azon belül is a zajárnyékoló falak 
létesítésére vonatkozó szabályozás nagyon gyerekcipőben járt.  
A zaj- és rezgésterhelésre vonatkozó határértékeket egy 
1983-as MT rendelet szabályozta ugyan, de konkrétan a zaj-
árnyékoló falak létesítésére és engedélyezésére semmilyen 
kötelező érvényű előírás nem volt. Leggyakrabban építési 
engedély nélkül, vagy jobb esetben az önkormányzat vala-
milyen felügyelete alatt végezték ezeknek a falaknak a tele-
pítését minden nemű műszaki, vagy esztétikai szabályozást 
mellőzve. 

DuriSol zajárnyékoló falak  
– ahol a minőség kezdődik

A Leier zajárnyékoló termékei továbbra is a piac  
és a szabályozás előtt járnak, ha a minőségről van szó



Igazán nagy változást a Leier által egy évvel korábban meg-
vásárolt Durisol márkanév alatt futó, fejlett zajárnyékoló ter-
mékcsalád megjelenése jelentette a magyar piacon, 2011-ben. 
A Durisol márkanév már több mint 40 éve világszerte ismert, 
speciális, préselt technológiával előállított fabeton építőanya-
got jelent, amely egészen új dimenziót jelentett a hazai piacon. 
A Durisol termékek megjelenésével egy időben Magyarorszá-
gon is hatályba lépett az uniós szabályozás, amely A4 néven 
minimum 11 dB-ben határozta azt az értéket, amennyi zajt egy 
árnyokoló falnak el kell nyelnie. Miután ezt az értéket kizárólag 
a Leier Durisol termékek voltak képesek elérni, sőt túlhaladni 
(12 dB), így az új márka egy csapásra a piac megkerülhetetlen 
tényezőjévé vált. A folyamatos fejlesztésnek, új adalékanyagok 
és receptúrák alkalmazásának köszönhetően a Leier stabilan őr-
zi vezető szerepet. Ennek egy nagyszerű tanúbizonysága, hogy 
ugyan 2014 végén az uniós szabályozás A4-ről A5-re, 15 dB-es 
minimum értékre szigorodott, ez a Durisol termékeknek nem 
okoz gondot, hiszen már régóta 17 dB-es zajt képesek elnyel-
ni. A Leier termékei tehát ismét jóval a nemzetközi szabályozás 
előtt járnak, egyedüliként a piacon. 

„A legújabb uniós szabályozás egy nagyszerű jele annak, hogy 
jó úton haladunk a piacvezető szerepünk megőrzését tekintve. 
A folyamatos innováció, a technológia fejlesztése az egyetlen út, 
ami a jövőben is biztosítani tudja, hogy minden követelmény-
nek megfelelő, prémium kategóriás termékekkel legyünk jelen 
a hazai piacon. A szabályozás szigorítása mellett, annak betar-
tása is kiemelt szempont számunkra. A jövőben is mindent el 
fogunk követni, hogy maximálisan megfeleljünk és adott eset-
ben túl is szárnyaljuk a megrendelői igényeket” – mondta el 
Nepp Dániel, a Leier Hungária Kft. mélyépítés, környezettech-
nika és Durisol üzletágának termékmenedzsere.

További információt a Leier cégcsoportról és termékeiről  
a  www.leier.hu oldalon talál.



Magyarországon a tanulási lehetőséget kínáló 
szolgáltatások rendkívül egyenetlenül érhe-
tők el, és éppen azokon a területeken hiányoz-
nak vagy alacsony szintűek, ahol a foglalkoz-
tatottság kicsi, és ahol a legnagyobb szükség 
lenne a foglalkoztathatóságot javító kompe-
tenciafejlesztésekre. 

Gyakori probléma, hogy nincs olyan szer-
vezet, amely a tanulási lehetőséget kínáló 
szolgáltatókat és a tanulás iránt érdeklődő-
ket össze tudná kapcsolni.

A foglalkoztathatóság, az életminőség és a tanulásra való nyitottság, az új  
ismeretek folyamatos megszerzése között szoros kapcsolat van. Magyarorszá-
gon azonban a felnőtt lakosság az EU átlagánál lényegesen kisebb mértékben 
vesz részt felnőttoktatásban. 

A problémákra válaszként a Szövetség az 
Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) létrehoz-
ta országos lefedettségű Nyitott Tanulási Köz-
pontok (NYITOK) hálózatát (a NYITOK-ról 
lásd keretes írásunkat). A központokban zajló 
munka tapasztalatai azt mutatták meg, hogy 
a felnőtteknek az életen át tartó tanulásban 
való részvétele nagy mértékben függ a helyi, 
tanulásban érintett szereplők szervezettségé-
től, attól, hogy van-e olyan szervezet, amely 
e szereplők szolgáltatási kínálatát, a helyi ta-
nulási igényeket felméri, valamint az igénye-
ket és a szolgáltatásokat összehangolja, a helyi 
közösségnek hitelesen közvetíti. Ilyen helybe-
li tanulást szervező szereplők lehetnek a he-
lyi önkormányzatok, amelyeknek ráadásul az 
emberek foglalkoztathatóságának és az élet-
minőségének javítása érdekében célszerű is 
ezen kezdeményezés élére állni.

A TÖOSZ a települési önkormányzatok-
nak  nyújt támogatást a fent leírt, az életen 
át tartó tanulás helyi megvalósítását koor-
dináló szerepre való felkészüléshez. A szö-
vetség által megvalósított projekt keretében 
50 önkormányzat segítséget kap a Szövet-
ség az Életen Át Tartó Tanulásért konzorci-
umi partnerünktől ahhoz, hogy a lakosság, 
köztük a hátrányos helyzetű munkavállalók 
számára helyben tanulási lehetőségeket biz-
tosítson, a településen a különféle tanulási 
lehetőségeket kínáló szereplők tevékenysé-
gét összehangolja, és helyi tanulási partner-

A Nyitott Tanulási Központok hálózata (NYITOK) 
2010-ben létesült kilenc helyi közösség keretei-
ben, amelyek Magyarországnak azokban a tér-
ségeiben helyezkednek el, ahol nagyobb igény 
van a tanulási programokra és képzésekre. Min-
den NYITOK Központban rendelkezésre áll egy 
tanulásszervező szakember, akinek az a feladata, 
hogy – a helyi és mikrotérségi igényekkel össz-
hangban – lehetőségeket biztosítson elsősorban 
az alapkompetenciák fejlesztésére, azaz a digitá-
lis írástudás, írás-olvasás, számolás, nyelvi (kom-
munikációs) kompetenciák erősítésére. 

A központok tanulási közösségi pontként ko-
moly szerepet játszanak a közösség életében, 
növelve a közösség tagjainak társadalmi beil-
leszkedési esélyeit is. 2013-tól a NYITOK hálózat 
már 50 nyitott tanulási központtal működik or-
szágszerte. 

További információ: www.nyitok.hu 

séget hozzon létre. A támogatás a 2015. szep-
tember és 2015. december közti időszakban 
lesz elérhető.

Az önkormányzatok az info@nyitok.hu 
e-mail címen érdeklődhetnek.

A projektben részt vevő önkormányzatok 
az alábbi támogatásban részesülnek:

• Az országban összesen hét helyszínen a 
település önkormányzatának vagy polgár-
mesteri hivatalának egy-egy vezetője szá-
mára húszórás tanulóklub keretében testre 
szabott településvezetői felkészítést nyúj-
tunk, amelyben a résztvevőknek a telepü-
lés érdekében mozgósítható idegen nyelvi 
és infokommunikációs ismereteit bővítjük 
(település bemutatása IKT eszközök hasz-
nálatával, külföldiek számára is angol nyel-
ven), valamint a felnőttek tanulásáról, hazai 
és nemzetközi jó gyakorlatokról kapnak a 
résztvevők helyben jól hasznosítható is-
mereteket;

• A résztvevő önkormányzatok két-két hiva-
talnokának 50 órás felkészítő műhelymunka 
(szintén hét helyszínen országszerte), mely-
nek keretében a résztvevők felkészítést és 
támogatást kapnak a helyi tanulási szükség-
letek beazonosítása, a helyi tanulási straté-
gia megalkotása, a helyi tanulási partnerség 
kialakítása és szociális vállalkozások részvé-
telének támogatása területén;

• A képzések mellett útmutatást nyújtunk 
az önkormányzatoknak az életen át tartó ta-
nulás helyi stratégiájának kidolgozásához;

• Támogatjuk hét helyszínen az életen át 
tartó tanulást népszerűsítő rendezvény 
megszervezését, az azon való részvételt az 
önkormányzatoknak, tanulási lehetőséget 
biztosító szervezeteknek.
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Szerző: Balázs Ákos, a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért (SZETT) elnöke

Az életen át tartó tanulás – helyben



• Multidiszciplináris központok létreho-
zása a gyermekek körében, iskolákban és 
más intézményekben;
• A gyermekekkel dolgozó érintettek sze-
mélyek képzése;
• Viták és tájékoztatók szervezése;
• Együttműködés a civil szervezetekkel,  
a médiával és a magánszektorral;
• Tájékoztató anyagok terjesztése; 
• Feliratkozás az Egyezményhez az inter-
neten keresztül.

A Lanzarote-i Egyezmény célja a koheren-
cia biztosítása Európában és egyenlő védelem 
nyújtása minden gyermeknek azzal, hogy kö-
zös követelményrendszert és meghatározá-
sokat vezetnek be minden európai országra 
vonatkozóan, különösen pedig a büntetőjog 
harmonizálása révén. A Lanzarote-i Egyez-
ményt 2007. október 25-én készítették elő alá-
írásra a spanyolországi Lanzarote városában, 
és 2010. szeptember 1-jén lépett hatályba. 
Rendelkezéseinek célja a gyermekek szexuá-
lis kizsákmányolásának és szexuális bántal-
mazásának megelőzése, a szexuális bűncselek-
mények gyermekkorú áldozatainak védelme 
és az elkövetők felelősségre vonása.

További információ: http://www.cong-
ress-1in5.eu/ 

szexuális erőszak elleni harc frontvonalában 
vannak, így a teendőik közé tartozik az ak-
ciótervek és stratégiák kidolgozása a jövőbe-
ni esetek kezelésére és megelőzésére.

Az Európa Tanács Helyi és Regionális  
Hatóságok Kongresszusa azért dolgozta ki  
a Városok és régiók egyezményét a gyerme-
kek elleni szexuális erőszak megakadályozá-
sáról, hogy útmutatást nyújtson a hatóságok 
számára a szexuális kizsákmányolás és bán-
talmazás elleni küzdelmükhöz. Az egyezmény 
listát ad a helyi és regionális szinten végrehaj-
tandó gyakorlati kezdeményezésekről és poli-
tikákról a gyermekbarát szolgáltatások kiala-
kítása, a gyermekek védelme érdekében és a 
közösségen belüli szexuális erőszak megelő-
zésének elősegítésére.

A javaslatok a „4 P” (angol nyelvű kezdőbe-
tűjük szerint) koncepcióján alapulnak: a bán-
talmazások megelőzése, az áldozatok védelme, 
az elkövetők felelősségre vonása és a gyerme-
kek részvétele a teljes folyamatban.

Néhány példa a kezdeményezésekre
• Az ÖTBŐL EGY kampány népszerűsí-
tése helyi és regionális szinten;
• A támogató szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés megkönnyítése;
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Az Európa Tanács ÖTBŐL EGY kampányához 
hozzájárulva a Helyi és Regionális Hatóságok 
megalkották a Városok és régiók egyezményét 
a gyermekek elleni szexuális erőszak meg-
akadályozásáról. A TÖOSZ Elnöksége 2015. 
júniusi ülésén az ÖTBŐL EGY kampányhoz 
való csatlakozás mellett döntött. 
Ezúton is szeretnénk felhívni minden ön-
kormányzati vezető figyelmét, hogy védjük 
gyermekeinket: csatlakozzanak Önök is és 
vezessenek be olyan intézkedéseket, amik e 
célt szolgálják településükön, ezt követően 
mutassák be a bevezetett politikákat és kez-
deményezéseket, hogy mások is tanulhassa-
nak belőle.  

A helyi és regionális hatóságok a kormá-
nyokkal együtt felelősek azért, hogy védjék és 
előmozdítsák a polgárok emberi jogait, ami 
magában foglalja a területükön élő gyerme-
kek és fiatalok biztonságának és jólétének 
a védelmét is. A szexuális erőszak és bántal-
mazás áldozatainak megsegítéséhez szüksé-
ges szolgáltatások főként helyi szinten hasz-
nosulnak igazán. 

A bűnmegelőző és tudatosságnövelő in-
tézkedések is ezen a szinten lehetnek a leg-
hatékonyabbak. A helyi és regionális hatósá-
gok ezért a gyermekek sérelmére elkövetett 

ÖTBŐL EGY
A becslések szerint Európában minden ötödik gyermek szexuális erőszak  
áldozatává válik valamilyen formában. Figyelembe véve a probléma nagysá-
gát, 2010-ben az Európa Tanács elindította – 47 tagállamában és a tagállamok 
körén túl is – az ÖTBŐL EGY kampányt. A kezdeményezés célja, hogy felhívja  
a gyermekek, a szülők és a gyermekekkel kapcsolatba kerülők figyelmét a gyer-
mekek védelmére a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen, 
és előmozdítsa az Európa Tanács Lanzarote-i Egyezményének aláírását.

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára



A szemináriumok témái:
•  Új szolgáltatásnyújtás formái az önkor-

mányzatoknál – Az informatikai  
fejlesztések miként befolyásolják  
a munkavállalói, illetve a felhasználói  
oldalt, valamint az adatvédelmi kérdé-
seket. 

•  Globalizációhoz kapcsolódó olyan  
témák, mint a klímaváltozás, energia-
átállás, migráció, illetve ezeknek  
az önkormányzatokra és az állampol-
gárokra gyakorolt hatása.

•  Életen át tartó tanulás, fiatalok  
munkahelyi integrációja, idősellátás.

•  Egészséges és biztonságos munkahelyi 
körülmények megteremtése. 

A TÖOSZ-nak, a többi európai társszerve-
zethez hasonlóan, lehetősége nyílik a részvé-
telre a szemináriumok tartalmi kérdéseinek 
kialakításában.

Irene Mandle, az Eurofound szakértője 
beszélt az ügynökség Új foglalkoztatási for-
mák elnevezésű kutatásáról. Az Eurofound az  
Európai Bizottság hivatalos ügynöksége, számos 
témában készítettek már összehasonlító tanul-
mányokat a gazdasági élet különféle területein. 
Az Új foglalkoztatási formák kutatás esettanul-
mányokon alapuló felmérés. A kutatás során ki-
lenc új foglalkoztatási formát írtak le, melyek fő 
ismérve, hogy vagy a munka szerkezete, vagy pe-
dig a munkavállaló és munkáltató kapcsolata tér 
el a megszokott teljes munkaidejű munkaszer-
ződésen alapuló munkaviszonytól. 

A tanulmány magyar nyelvű összefoglaló-
ja az alábbi linken érhető el:

http://www.eurofound.europa.eu/sites/de-
fault/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1461hu1.pdf.

hogy Magyarországon elmélyített formában 
folytassa a TÖOSZ-szal való együttműködése 
során lebonyolított Harmadik oldali erőszak 
megelőzése és kezelése helyi szinten projektet. 
Az előző program projektjeinek képviselői 
külön megbeszélésen egyeztetettek az eddigi 
tapasztalatokról, valamint a következő prog-
rammal kapcsolatos elvárásaikról.

Az Európai Bizottság június végéig folytat 
európai szintű konzultációt a nemek közöt-
ti esélyegyenlőség, valamint a szociális pár-
beszéd témájában a foglalkoztatás terüle-
tén. A konzultáció formája: feleletválasztós 
kérdőívek, melyekről az EPSU és a CEMR 
folyamatosan egyeztetnek. Míg a szociális 
párbeszéddel kapcsolatos konzultáció kap-
csán nem terveznek kiadni közös állásfog-
lalást, addig az esélyegyenlőség témájában 
közös munkacsoportot alakítottak ki, amely 
decemberig dolgozik egy közös állásfoglalás 
megfogalmazásán.

Az EPSU és a CEMR 2015–16-ban közös 
projekten dolgozik: ezen belül négy szeminá-
riumot szerveznek majd, amelyek célja, hogy 
az adott témákban megfogalmazzák az ak-
tuális problémákat, összegyűjtsék a lehetsé-
ges megoldási javaslatokat, s megszervezzék 
az európai jó gyakorlatok cseréjét.  

Az ülések témái a következőek voltak: a Nor-
vég Alap Tisztes munka és háromoldalú pár-
beszéd programjának bemutatása, a Szociális 
Párbeszéddel kapcsolatos európai bizottsági 
konzultáció, a Nők és férfiak esélyegyenlő-
ségével kapcsolatos európai bizottsági kon-
zultáció, az Európai Munkaidő Direktívával 
kapcsolatos EPSU–CEMR egyeztetések, az 
EPSU–CEMR közös projektje a foglalkozta-
tás témakörében, valamint a foglalkoztatás 
új formáiról szóló Eurofound kutatás ered-
ményeinek bemutatása. 

A Tisztes munka és háromoldalú párbe-
széd program pályázatairól Liss Schanke, a 
Norvég Helyi és Regionális Önkormányza-
tok Szövetségének (KS) szakértője tartott elő-
adást mindkét napon. Elmondta, hogy a kö-
vetkező időszak programjáról még tartanak 
az egyeztetések az Európai Unió és Norvégia 
között, de azt biztosan lehet tudni, hogy mind 
az EU, mind a Norvég Királyság támogatja  
a program folytatását. A KS-nak referencia-
csoportként lehetősége van arra, hogy részt 
vegyen a program témáinak, szerkezetének 
kialakításában. A szövetség szeretné folytatni 
az előző időszak során elindított projektjeit, 
illetve kiterjesztené őket mind a 13 jogosult 
országra. A KS elképzelései között szerepel, 

Az Európai Szociális Párbeszéd aktuális témái
Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A Helyi és Regionális Önkormányzatok – mint munkáltatók – szakértői 
csoportja 2015. május 21-én ülésezett Brüsszelben, előkészítendő a hoz-
zájuk kapcsolódó Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság május 
22-i ülését, amelyen az európai országok önkormányzati szövetségeinek,  
valamint szakszervezeteinek képviselői mellett részt vettek az Európai 
Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR), a Közszolgáltatói Szerve-
zetek Európai Konföderációja (EPSU) és az Európai Bizottság képviselői.  
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét Krausz Veronika nem-
zetközi titkár és Steiner Erika főtitkárhelyettes képviselték.
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le csoportokat annak érdekében, hogy minél 
toleránsabb helyi társadalmat építsenek. A jó 
példákat pedig össze kell gyűjteni és terjesz-
teni egész Európában.

A Hét idei rendezvényeinek céljai
•  a lakosok tájékoztatása, képzése az alap-

vető jogokról és szabadságokról, valamint 
arról, hogy mennyire fontos, hogy azok 
mindenkit megillessenek;

•  annak biztosítása, hogy a közösség vala-
mennyi tagja rendelkezzen a készséggel és 
képességgel, hogy tiszteletben tartsa és ke-
zelni tudja a sokszínűséget, az eltérő véle-
ményeket és meggyőződéseket;

•  lehetőségek teremtése arra, hogy megvitat-
hassák együtt a közös utakat az állampol-
gári részvételhez a közéletben, oktatáshoz, 
kultúrához és gazdasághoz függetlenül at-
tól, hogy mely kultúrához, valláshoz vagy 
hagyományhoz tartoznak;

•  előítéleteket és diszkriminációt megelőző, 
megszüntető tevékenységek, amelyek bi-
zalmat építenek egymás között, társadal-
mi és kulturális különbségeket áthidal-
va, és nyilvános beszélgetések elősegítése 
ezekről a témákról;

•  a sokszínű és valóban befogadó társadal-
makban való együttélésből származó elő-
nyök és lehetőségek bemutatása a polgá-
roknak.

A programsorozathoz egyszerűen lehet 
csatlakozni, a szervezők pénzügyi támogatást 
ugyan nem nyújtanak, de nem is követelnek 
bonyolult együttműködési formákat.

A Hétről és a csatlakozás lehetőségeiről to-
vábbi információért keressék fel a program 
honlapját: http://www.congress-eldw.eu/ 

Európai dimenziók
Számos szervezet dolgozik a helyi demokrá-
cia erősítésén Európában. Az Európa Tanács 
elkötelezetten támogatja a polgárok elvárá-
sainak megfelelő helyi önkormányzást, akár-
hol is legyen az a település. Kezdeményezte a 
Helyi Önkormányzás Európai Kartáját – idén 
ünnepeljük aláírásának 30. évfordulóját –,  
s a Kongresszus felelőssége, hogy rendszere-
sen vizsgálja tagországaiban annak teljesülé-
sét. Akik a kartát aláírták – eddig 47 ország 
– vállalták, hogy a helyi önkormányzás jogát 
elismerik és a belső jogrendjükbe illesztik.

Az idei Hét központi témája: „Együttélés 
a multikulturális társadalmakban: tisztelet, 
párbeszéd és együttműködés”.

A kölcsönös tisztelet a sokszínű társadal-
makban az együttélés legfontosabb szabálya. 
Tisztelet egymás kultúrája, vallása és hagyo-
mányai iránt azok alapján, amelyek mindenkit 
összekötnek: az egyetemes emberi jogok.

A párbeszéd: az egy településen együtt élő 
embereknek kell, hogy legyen arra fórumuk, 
lehetőségük, hogy kicseréljék véleményüket. 
Nemcsak egymással, hanem a helyi választott 
képviselőikkel, akiknek felelősségük, hogy le-
hetőséget teremtsenek a párbeszédre. 

Az együttműködés: a helyi és regionális 
önkormányzatoknak meg kell találniuk azo-
kat a közös tevékenységi területeket, ame-
lyeken keresztül be tudják vonni a különfé-

A Helyi Demokrácia Európai Hete (angol rö-
vidítése: ELDW, magyarul a továbbiakban 
a Hét) olyan helyi rendezvényeket ölel fel, 
amelyekben lehetőség nyílik a helyi lakosok 
és az önkormányzati vezetőik találkozására. 
A célja az, hogy tudatosítsa az emberekben 
az európai polgárságukat, megismerhessék 
önkormányzatuk működését és azt, hogyan 
vehetnek részt a helyi döntésekben. A helyi 
demokrácia erősödése javítja az életminő-
séget településeinken, és hatékonyabb helyi 
kormányzást tesz lehetővé.  

Ki vehet részt a Helyi Demokrácia 
Európai Hetében?
A Hét rendezvénysorozatait helyben a he-
lyi és regionális önkormányzatok szervezik 
bevonva a helyi szereplők széles körét: civil 
szervezeteket, intézményeket, csoportokat  
– elsősorban az ifjúsági önkormányzatot, 
amely kulcsszerepet játszik a Hét üzenetei-
nek széles körű terjesztésében.

Az október 15-e körüli napokban az önkor-
mányzatok különféle helyi rendezvényeknek 
(nyílt napok, találkozók) adnak otthont a Hét 
aktuális témáiból válogatva. 

A program gazdája az Európa Tanács Helyi 
és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 
(röviden kongresszus), amely a 47 tagország 
helyi és regionális választott önkormányza-
ti vezetőit egyesíti.

Tisztelet, párbeszéd, együttműködés

A 2015-ben kilencedik alkalommal megrendezendő Helyi Demokrácia Európai 
Hete programsorozat témája az Együttélés a multikulturális társadalmakban: 
tisztelet, párbeszéd és együttműködés

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára
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Akár csökkenhetnek kamatterheik, és mérséklődhet havi törlesztő-
részletük is azoknak az ügyfeleknek, akik élnek a devizahitelek elszá-
molása kapcsán a törvény által biztosított hitelkiváltás lehetőségével. 
Meglévő hiteleik kiváltására azoknak van lehetőségük, akik 2004. má-
jus 1. és 2014. július 19. között lakossági, lakáscélú vagy szabad fel-
használású, ingatlanfedezetű, deviza alapú, illetve deviza kölcsönszer-
ződést kötöttek.

Az érintettek már megkapták bankjuktól az elszámolást forintosított, 
újraszámolt hitelükről, és amennyiben nem elégedettek a felkínált új 
kondíciókkal és törlesztőrészlettel, most még költségmentesen kivált-
hatják azt más pénzintézetnél. Ebben az esetben fontos ügyelni a határ-
időkre: a hitelkiváltási szándékot – végtörlesztési igényt – az elszámo-
ló levél kézhezvételétől számított 91 napon belül kell jelezni a régi 
bank felé. Amennyiben az ügyfél a hitelkiváltás mellett dönt, a forintosí-
tott hitel felmondásától számított 90 napon belül folyósítják számára az 
új hitelt, amellyel törlesztheti régi hiteltartozását.

A bankoktól kapott elszámoló levél segítségével minden ügyfél köny-
nyen össze tudja hasonlítani jelenlegi bankja ajánlatát más pénzinté-
zetek ajánlataival, így például a takarékok által kínált konstrukcióval is. 
Az ügyfelek bármelyik takarékszövetkezeti fiókban kérhetik a lakáscélú 
vagy szabad felhasználású jelzálogalapú hitel kiváltására kínált Taka-
rék Kiváltó Hitelt. A takarékok az érintett önkormányzati dolgozók, 
köztisztviselők és közalkalmazottak részére – tekintettel az önkor-
mányzati szegmensben betöltött meghatározó piaci pozíciójukra – a 
meghirdetett kondíciókhoz képest további – akár 0,50 százalékos 
– kamatkedvezményt is biztosíthatnak. 

A Takarék Kiváltó Hitel, illetve az arról szóló tájékoztatás minden taka-
réknál igényelhető. A takarékok munkatársai segítséget nyújtanak az el-
számolás értelmezésében, kalkulációt készítenek a törlesztő részlet vár-
ható nagyságáról, az esetleges kiváltás feltételeiről, valamint a további 
lehetséges kedvezmények mértékéről.

Miért váltson Takarékra? 
•  a takarékok magyar tulajdonú pénzintézetekként  

a forinthitelezésben igazán erősek,
•  több mint 1100 önkormányzat, és 870 000  

lakossági ügyfél partnerei,
•  1100 településen egyedüli pénzügyi  

szolgáltatóként vannak jelen,
•  vidéki beágyazottságuk révén kiváló  

a hely- és ügyfélismeretük 
A Takarék Kiváltó Hitel az összes takarékszövetkezetnél, országszerte 
több mint 1500 fiókban elérhető.

•  A kölcsön összege: minimum: 2 000 000 forint,  
maximum: 30 000 000 forint

•  A kölcsön futamideje: minimum: 3 év, maximum: 25 év
•  Kamatozás: A kölcsön kamata referenciakamathoz kötött. 

(3 havi BUBOR referenciakamat + kamatfelár)
•  Lakáscélú kiváltó hitel: THM: 4,65–5,98% 

(Kamat: 3 havi BUBOR + 2,50–3,75%)
•  Szabad felhasználású kiváltó hitel: THM: 5,71–7,05% 

(Kamat: 3 havi BUBOR + 3,50–4,75%)
Kamatfelár-változatási mutató: H1F, amelyről bővebb információ 
található az MNB weboldalán:

http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/kamatfelar 
-valtoztatasi-mutato/forinthitel

A THM értékek az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
figyelembevételével, 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre 
vonatkozóan kerültek meghatározásra, a feltételek változása esetén a 
THM mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkoc-
kázatát. A THM értékek a 2015. március 27-én hatályos BUBOR alapján 
kerültek meghatározásra. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan 
vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hi-
telintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Hitelintézetek a hitelbí-
rálat jogát fenntartják.

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó 
Üzletszabályzatban,az Általános Szerződési Szabályokban illetve a Hir-
detményben, amelyeket a Szövetkezei Hitelintézetek ügyfelek számára 
nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes infor-
mációért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

Hitelkiváltásban is partnerek a takarékok
Kamatkedvezmény köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak
Most még dönthetnek hitelük kiváltásáról – kedvezőbbre  
cseréléséről – a devizahitelek forintosításában és elszámolásá-
ban érintett lakossági ügyfelek, amennyiben nem fogadják el 
a bankjuktól kapott elszámolást és a felkínált új törlesztőrész-
letet. A takarékszövetkezetek kamatkedvezményeket biztosít-
hatnak az önkormányzati dolgozók – köztisztviselők, közalkal-
mazottak – számára, ha Takarék Kiváltó Hitelt igényelnek. 
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ALEX Üzleti Bútor  –  Minden térben megoldás!

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

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

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

ALEX Üzleti Bútor  –  Minden térben megoldás!

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

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

 e-mail: steiner.anita@alexbutor.hu  /  www.alexbutor.hu

IRODABÚTOR
Többszáz új termék a megújult

irodabútor üzletágunk kínálatában.

UTCABÚTOR
Új, formavilágában letisztult termékcsaláddal

bővült az utcabútor üzletágunk.

Standard E-fémlábas
irodabútor asztalok

kedvezmény a hirdetésben feltüntetett

termékcsaládokra, amennyiben

hirdetésünkre hivatkozik.

Az akció érvényes: 2015. augusztus 31-ig.

A legújabb termékcsalád, mely formavilágában a letisztultságot tükrözi.

30x30 mm-es zártszelvény vázszerkezet, tölgyfa lécezéssel karfás és

karfa nélküli, valamint lecsavarozható kivitelben gyártjuk.

Valencia

„Megjelenésében egyszerre fiatalos és elegáns”

-15%
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