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Mint közismert 1989. március 10-én, Buda-
pesten 152 településvezető létrehozta a Taná-
csi Önkormányzatok Országos Szövetségét. 
A TÖOSZ tevékenyen részt vett a politikai 
rendszerváltozás előkészítésében és az 1990. 
szeptember 30-án hatályba lépett helyi ön-
kormányzatokról szóló törvény előkészítésé-
ben és vitájában. Az önkormányzati válasz-
tásokat követően már új névvel és megújult 
választott képviselőkkel a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége folytat-
ta a helyi közösségek érdekeinek képvisele-
tét. Az elmúlt negyedszázadban a TÖOSZ 
aktívan törekedett az önkormányzati érde-
kek következetes képviseletére és az érdek-
érvényesítésre. 

Aszövetség elnöksége a huszonöt évvel ez-
előtti történelmi eseményre és az elmúlt idő-
szak történéseire visszatekintve elismerését 
és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
részt vettek a TÖOSZ alapításában, támo-
gatásában, munkájában és tisztségviselőként 
vállalták az önkormányzati érdekek szemé-
lyes képviseletét. Ugyancsak elismerés illeti 
mindazokat a polgármestereket, önkormány-
zati képviselőket, jegyzőket, hivatalnokokat, 
önkormányzati intézmények és szervezetek 
vezetőit, közalkalmazottakat és önkormány-
zati szakértőket, akik segítették a helyi ön-
kormányzás magyarországi kiteljesedését és 
megerősödését.  

A negyedszázad során minden nehézség el-
lenére sikerült fenntartani az önkormányzati 
alapértékeket, miközben az önkormányzatok 
gazdasági autonómiája a kezdeti „aranykort” 
leszámítva folyamatosan gyengült. 2011-től 
új helyzetbe kerültek az önkormányzatok, 

megváltozott az önkormányzás tartalma 
és a pénzügyi helyzete. Az új helyzetben új-
ra kell fogalmazni az önkormányzatiságot 
és ennek a kihívásnak az ismeretében kerül 
sor az őszi polgármesteri és önkormányzati 
képviselői választásokra.

Az eltelt huszonöt év sikerei nem valósul-
hattak volna meg a polgármesterek tevékeny 
közreműködése és személyes áldozatvállalá-
sa nélkül. Külön elismerés illeti azokat a te-
lepülésvezetőket, akiket 1990 óta hat önkor-
mányzati cikluson keresztül megválasztottak 
és a választópolgárok bizalmából folyamato-
san szolgálták első számú vezetőként a tele-
pülésük közösségét. 

Külön érdemes kiemelni azokat a település-
vezetőket, akik az alapítás óta vesznek részt 
a szövetség munkájában, így Farkas László 
Márton (Aldebrő), Matusz Tamás (Hidvég- 
ardó), Pásztor Béla (Veresegyház), Szilágyi 
Menyhért (Csorvás), valamint az alapításban 
résztvevő és jelenleg is polgármester Hor-
váth Ottó (Zalabaksa) és Szirbik Imre (Szen-
tes) polgármestereket. 

Reményemet fejezem ki, hogy az általá-
nos önkormányzati választást követően meg-
alakuló képviselő-testületek a polgármes-
terek vezetésével tovább fogják erősíteni a 
helyi demokráciát és az önkormányzatisá-
got. Bízom benne, hogy a TÖOSZ jelsza-
va – szakszerűség és szolidaritás – érvé-
nyesítésével erősödni fog az önkormányzó  
Magyarország!

*Részletek Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök  
Százhalombattán, 2014. június 12-én elmon-
dott beszédéből.

25 éves 
az önkormányzati érdekképviselet*



A megjelenteket Vezér Mihály, a házigazda 
Százhalombatta polgármestere köszöntöt-
te, majd megkezdődött a TÖOSZ küldött-
gyűlés szakmai része, a Norvég Alap támo-
gatásával megvalósuló, a „Harmadik oldali 
erőszak megelőzése helyi szinten” elnevezé-
sű projekt konferenciájának plenáris ülése. A 
felkért hozzászólók alapvetően a méltányos 
munka és a háromoldalú párbeszéd témakö-
rében fejtették ki álláspontjukat. 

A TÖOSZ jubileumi küldöt tgyűlése Százhalombattán

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke beveze-
tő köszöntőjében elmondta: a tanácskozás 
alapvetően a partnerségről, az együttmű-
ködés szerepéről, jelentőségéről és szük-
ségességéről szól. Ez a megközelítés a ma-
gyar önkormányzatokra is jellemző, hiszen 
jól önkormányozni csak együtt, a település 
lakosságának közösségével szoros együtt-
működésben és folyamatos párbeszéd-
ben lehetséges. Kiemelte, hogy a TÖOSZ 

és a Norvég Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Szövetsége (KS), a norvég köz-
szolgálati szakszervezet (Fagforbundet), 
valamint a Magyar Köztisztviselők, Köz-
alkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete (MKKSZ) együttműködé-
sében végrehajtott program segítheti a köz-
szféra munkakultúrájának és közvetve az 
egész közösségi együttműködés kultúrá-
jának javítását.

A TÖOSZ, az ország legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekvédelmi szervezete megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából június 12-én, Százhalombattán tartotta ünnepi küldöttgyűlését, és az annak keretében szervezett nemzetközi 
konferenciát. A rendezvényen mintegy kétszáz polgármester, önkormányzati munkatárs képviseltette magát az ország 
valamennyi megyéjéből. Az eseményen jelen volt Tove Skarstein, a Norvég Királyság magyarországi nagykövete is. 
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A TÖOSZ jubileumi küldöt tgyűlése Százhalombattán
Schmidt Jenő hozzátette: bízik benne, 

hogy az őszi önkormányzati választásokat 
követően olyan módszertani segédanyag-
gal láthatják el a megválasztott polgármes-
ter kollégákat, amelynek helybeli alkalma-
zásával egyre szélesebb körben valósulhat 
meg a jelenleg még csak hat – a kísérleti 
programban résztvevő – önkormányzati 
hivatalban megkezdett munka. Ha orszá-
gos hálózatban tudják ezt a munkát koor-
dinálni és fejleszteni, akkor van rá esély, 
hogy a kormányzat és a jogalkotás is tá-
mogatni fogja ezt a törekvést. 

A TÖOSZ elnöke ezt követően felolvas-
ta Pintér Sándor belügyminiszter jubile-
um alkalmából írt köszöntő levelét, mely-
ben méltatta a TÖOSZ aktív szerepét az 
önkormányzati rendszer létrejöttében, va-
lamint azt, hogy valamennyi önkormány-
zati típus érdekeinek képviseletét felvállal-
ta, mindig szorgalmazva a közös fellépést. 
Végül a szakminiszter leszögezi: a TÖOSZ 
és a Belügyminisztérium kapcsolata min-
dig kiegyensúlyozott volt, és reméli, az lesz 
a jövőben is, hiszen közös a cél: a sikeres, 
jól működő önkormányzatok. 

Tove Skarstein, a Norvég Királyság ma-
gyarországi nagykövete gratulációját fe-
jezte ki a TÖOSZ évfordulója alkalmából. 
Elmondta: nem véletlen, hogy az önkor-
mányzati szövetség egyidős a szabad és 
demokratikus Magyarországgal. Az erős, 
aktív és kompetens helyi önkormányza-
tok a legfontosabb építőkövei egy demok-
ratikus társadalomaknak, és az európai 
alapértékek közé tartoznak. A nagykövet 
a Norvég Alap kapcsán kiemelte a TÖOSZ 

és a KS közti hatékony együttműködést. A két 
szervezet kapcsolata az egyik legjobb példa 
arra – mondta –, hogy a bilaterális együtt-
működéseket hogyan lehet fejleszteni ered-
ményes projektek végrehajtásával. Tove 
Skarstein emlékeztetett a TÖOSZ sikeres 
programjára, a Polgármester Akadémiá-
ra, amely az elmúlt időszakban nagyon jó 
alapot teremtett arra, hogy a szervezetek 
tovább építsék egymás között az együtt-
működést. A „Harmadik oldali erőszak meg-
előzése helyi szinten” projekt nagy eredmé-
nyének nevezte, hogy sok önkormányzati 
dolgozó vesz részt benne, legfontosabb elő-
nyének pedig azt tartja, hogy a résztvevők-
kel a legjobb nemzetközi gyakorlatokat is-
merteti meg. 

A nagykövet elismerését fejezte ki vala-
mennyi magyar és norvég résztvevőnek a 
tapasztalatcsere sikeréért, hangsúlyozva, 
hogy a norvég résztvevők nagyon elégedet-

tek a projekttel és a magyar oldal munkájá-
val, ezért reméli, hogy az együttműködés to-
vább folytatódhat a következő években.

A plenáris ülésen részt vett és felszólalt 
Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár, 
Gunnbjorg Navik, a KS szakértője, Anne 
Grimsrud, a Fagforbundet képviselője és 
Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára. Mind-
egyik előadó a „Harmadik oldali erőszak meg-
előzése helyi szinten” projekthez szólt ugyan 
hozzá, s alapvetően a méltányos munka és 
a háromoldalú párbeszéd témakörében fej-
tették ki álláspontjukat, mégis valamennyi-
en más-más megközelítésből hangsúlyozták: 
az eredményes közszolgálati munka elen-
gedhetetlen feltétele a megfelelő és folya-
matos párbeszéd. A párbeszédnek szerepe 
van a hivatal ügyfélkapcsolataiban és a hi-
vatalon belüli munkában egyaránt. (Hozzá-
szólásaik rövid összefoglalóját a 39–41. olda-
lon közöljük.)
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a megyei kormányhivatalok járási hivatalai-
nak feladatkörébe. 

Schmidt Jenő aláhúzta: a beszámolási idő-
szakban csaknem befejeződött az adósság-
konszolidáció, illetve a hitellel nem rendel-
kező önkormányzatok részleges támogatása, 
hozzátéve, hogy a lezáró folyamatból kima-
radt 120 önkormányzat támogatásának ügyét 
még ebben az önkormányzati ciklusban szük-
séges rendezni. 

A TÖOSZ megyei fórumsorozata során 
megfogalmazott javaslatok sokaságából 
Schmidt Jenő a polgármesterek javadalma-
zását emelte ki. Leszögezte: nem hagyhatjuk, 
hogy a közösség első számú szereplőjét leérté-
keljék. Nem helytálló ugyanis az a megköze-
lítés, amely szerint csökkent az önkormány-
zatok feladata, ezért arányosan csökkenjen a 
polgármesterek bére is. A feladatok köre, jel-
lege valóban változott, viszont annak mér-
téke és nehézsége nem csökkent, sőt. A két-
ezer lakos alatti települések esetében – és ez 

A párbeszédről szóló plenáris ülést köve-
tően az elnökség nevében Zongor Gábor,  
a TÖOSZ főtitkára köszöntötte a küldötte-
ket és a megjelent vendégeket, majd a napi-
rendek tárgyalási rendjének megszavazása 
után Schmidt Jenő elnök összegezte az el-
múlt év tapasztalatait, kiegészítve az elnök-
ség beszámolóját a szövetség tevékenységéről. 
A TÖOSZ elnöke elmondta: az elmúlt eszten-
dőben hatályba lépett rendelkezések követ-
keztében az állam és az önkormányzatok kö-
zötti munka, feladat, hatáskör- és felelősségi 
rendszer jelentős mértékben átrendeződött. 
Az állam szerepe, befolyása a korábbi két év-
tizedhez képest megnövekedett a közszolgál-
tatások területén. Az állam saját szervezet-
rendszerén keresztül biztosítja a közoktatás 
és nevelés személyi és tartalmi feltételrend-
szerét, állami kompetenciába került a fekvő-
beteg-ellátás meghatározó része, a jelentős 
ügyfélforgalmat lebonyolító állami igazga-
tás a korábbi jegyzői hatáskörből áttevődött 

a települések háromnegyedét jelenti – a pol-
gármester magára maradottsága növekedett, 
ugyanis a közös hivatalok kialakításával lé-
nyegesen kevesebb közvetlen munkatársi tá-
masztékot kapnak a kisebb települések veze-
tői. Hozzátette: az igazságos és biztonságos 
önkormányzás egyik alapfeltétele a megfele-
lő minőségű alkalmazotti gárda, beleértve a 
polgármestert, a jegyzőt, a köztisztviselőt, a 
közalkalmazottat egyaránt. A közfoglalkoz-
tatottak életét segítő, szervező közszolgák 
bérezését nem lehet a közfoglalkoztatottak 
szintjére csökkenteni.Az elnök reményét fe-
jezte ki, hogy az Orbán Viktor miniszterel-
nökkel a közelmúltban történt egyeztetése a 
jövőben általánossá válik, miközben kialakul 
a párbeszéd érdemi fóruma a kormány és az 
önkormányzati képviseletek között.

A TÖOSZ a jövőben is teljes partnerségre 
törekszik a kormánnyal, ezért most is felajánlja 
együttműködését. Bízunk benne, hogy folya-
matos párbeszéddel sikerül az önkormányzati 
rendszert még jobban stabilizálni, a működést 
kiszámíthatóvá tenni és a lakosság önkormány-
zati közszolgáltatásokkal való ellátásának mi-
nőségét javítani – zárta szavait Schmidt Jenő. 

Beszámoló és vita
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A TÖOSZ és szerveinek elmúlt évi tevékenysé-
géről szóló elnöki beszámoló után Zongor Gá-
bor felkérte a küldötteket, hogy mondják el az 
írásban kiküldött – az átalakuló önkormány-
zati rendszerrel kapcsolatos TÖOSZ kezdemé-
nyezéseket tartalmazó – anyagokhoz kapcso-
lódó véleményeiket, javaslataikat. 

Kovács Péter, Vép polgármestere az orvo-
si ügyelet biztosításának gondjáról beszélt. 
A kistérség hozzájárulásával jött létre az or-
vosi ügyelet, amelyhez 39 település tartozik. 
Szombathelyen a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy megemeli az orvosok díjazását, ám 
a kistelepüléseknek erre nincs pénzük. Kezde-
ményezte a probléma országos megvizsgálását 
és lehetséges orvoslását. Elmondta még, hogy 
Vép városa nem részesült adósságkonszolidá-
cióban, minthogy nem volt adóssága. A meg-
ígért támogatást a képviselő-testület döntése 
alapján már „elköltötte”, s a lakosságot is tá-
jékoztatta a pénz felhasználásáról. Ami még 
nem érkezett meg.

Schmidt Jenő válaszában elmondta, hogy a 
rendszerben megvan a pénz, de sajnos, az el-
osztás nem jó. Emelések vannak, de nagy a 
szórás a díjazásoknál. Eddig az önhikiből volt 
lehetősége egy önkormányzatnak fedezni a 
többletkiadásokat, de ez sajnos megszűnt. Je-
lenleg 120 önkormányzat van, amely nem ré-
szesült adósságkonszolidációban. Javasolták, 
hogy a kistelepülések ne évente kapják meg  

a megítélt összeget, hanem egyben. Sajnos most 
éppen a „kicsik” nem kapták meg a pénzt. 

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármes-
tere nyomatékosan kérte, hogy mondjanak 
konkrét időpontot azoknak a településeknek, 
amelyek még mindig nem kapták meg a megál-
lapított összeget. Nagyon telik az idő, s ha ez a 
120 település végül mégsem kapja meg az ígért 
támogatást, az nagy méltánytalanság lenne. 

Rédai János, Kuncsorba polgármestere sze-
rint az adósságkonszolidációs cél jó, a meg-
valósítás már kérdéses. Az orvosi ügyeletek 
problémája szerinte is nagy gond, nem tud-
ják a forrást előteremteni az önkormányzatok. 
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy nem jó, vissza fog ütni a lakosságra. Pél-
daként említette a kéményseprő szolgáltatást, 
ahol a szolgáltató pénzt kér az önkormány-
zattól. Ha nem kap, megszünteti a szolgál-
tatást. Kiemelte a közös hivatalok működési 
problémáit is, hiszen hiába vittek el feladatot 
az önkormányzatoktól, mégis szaporodott a 
polgármesterek dolga. Kuncsorba közös hiva-
talához három település tartozik, 120 kilomé-
teres távolságokat saját autóval kell megtenni.  
Végül leszögezte: a feladatok csökkentésének 
ürügyével a bérek ne csökkenjenek. Ez külön-

ben sem igaz, mivel egyáltalán nem csökken-
tek a polgármester feladatai. 

Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere is 
a rezsicsökkentés miatt fejezte ki aggodalmát. 
Az önkormányzatoknak létre kellett hozniuk 
vízműveket, vagy megyei, állami vízművekbe 
kellett belépniük. A gond az, hogy az állami 
cégek kompenzációban részesülnek, míg az 
önkormányzati tulajdonú cégek nem.

Tilhof István, Mátyásdomb polgármestere 
kérte, hogy a TÖOSZ határozottan álljon ki  
a polgármesteri bérek csökkentése ellen. 

Beke Imre, Nádudvar polgármestere kez-
deményezte, hogy az önkormányzatok kü-
lönféle szolgáltatások igénybevételekor  
a TÖOSZ-szal együttműködve tárgyaljanak 
a jobb feltételek elérése érdekében. 

Sztányi Tibor, Kaposfő polgármestere meg-
köszönte a TÖOSZ töretlen érdek-képvise-
leti munkáját, és külön kiemelte, hogy a mi-
nisztériumok is stratégiai partnernek tartják  
a szövetséget. 

Illés György, Pilisszentlászló polgármestere 
elmondta, hogy jelenleg az önkormányzati-
ság igen szétaprózódott. Az őszi választások 
után kellene a közös hang, a közös fellé-
pés, mert csak így képviselhetőek érdemben  
az önkormányzati érdekek. 

Fábián Zsolt, a MÖSZ főtitkára a szövetsé-
gek közötti együttműködés erősítését hangsú-
lyozta, s hogy a jövőben mindenképpen a kon-
szenzusra kell törekedni, arra, hogy minden 
fél álláspontja közeledjen egymáshoz. 

Zongor Gábor az eszmecsere zárása-
ként javasolta, hogy a kiegészítő javaslatok-
kal együtt szavazza meg a küldöttgyűlés a  
Beszámolót és a Kezdeményezéseket.

Vélemények, javaslatok
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Feladatok és finanszírozás
•  A TÖOSZ szorgalmazza az állam és az ön-

kormányzatok közötti feladat- és hatáskör 
megosztás további pontosítását, finomítását; 

•  kockázatosnak tarja a jelenlegi részleges 
feladatmegosztást, akár az oktatás, közne-
velés, akár az egészségügy vagy az állami 
igazgatás területén, mivel a nem tiszta pro-
filú feladatmegosztás párhuzamosságok-
hoz, ezáltal költségnövekedéshez vezet;

•  elengedhetetlennek tartja, hogy a feladata-
lapú finanszírozásnál tekintettel kell lenni 
a speciális körülményekre, sajátos helyze-
tekre egyaránt (üdülő területek, tanyás tér-
ségek, országhatár menti vidékek stb.);

•  támogatja a kormányzat társadalmi fel-
zárkózási stratégiájának megvalósulását, 
a szegénység csökkentése és a roma lakos-
ság helyzetének javítása érdekében;

•  szorgalmazza, hogy a szolidaritás elve ér-
vényesüljön a szegénység elleni munkában, 
a társadalmi felzárkózás során.

Adósságrendezés és támogatások
•  A TÖOSZ egyetért az adósságrendezésben 

nem érintett önkormányzatok pénzügyi tá-
mogatásával;

•  támogatja, hogy minél több érintett ön-
kormányzat részesüljön mielőbb támoga-
tásban;

•  sürgeti, hogy a támogatásban nem részesí-
tett 120 kétezer lakosnál népesebb település 
is kapja meg még az októberi választásokat 
megelőzően a nekik járó juttatást! Hiányzó 
támogatási összeg: 10 248 271 045 forint a 
központi költségvetésből biztosítható.

A helyi adórendszer erősítése
•  A TÖOSZ szorgalmazza az önkormányza-

tok sajátbevételszerzési-képességének meg-
erősítését;

•  megvizsgálandónak tartja a helyi adóbesze-
dés társulási formában történő megszerve-
zésének lehetőségét;

•  kezdeményezi a földadó rendszerének ki-
munkálását és bevezetését, aminek a tel-
jes bevétele a települések mozgásterét kell, 
hogy növelje.

Hazai és európai uniós fejlesztések
•  A TÖOSZ elfogadhatatlannak tartja az 

egyes településkategóriák közötti arány-
talanságot a fejlesztési források elosztása 
területén;

•  szorgalmazza pályázati előkészítő alap létre-
hozatalát, amely által az önkormányzati pá-
lyázatok előzetes költségei csökkennének;

•  kezdeményezi, hogy a megyei jogú váro-
sok ne pályázhassanak a megyei TOP for-
rásokra;

•   fontosnak tartja, hogy minden településen 
legyen közösségi tér;

•   szükségesnek tartja, hogy a közösségi köz-
lekedés ügyét a kormányzat az érdekeltek 
bevonásával vizsgálja meg;

•  felhívja a figyelmet házi orvosi szolgálat el-
öregedésének veszélyeire;

•  úgy véli, elengedhetetlen, hogy a most zá-
ruló európai uniós fejlesztési időszakból 
rendelkezésre álló források teljeskörűen 
felhasználásra kerüljenek;

•  javasolja, hogy a Belügyminisztérium gon-
dozásában a kormányzat hozzon létre egy 
pályázati alapot, legalább egymilliárd fo-
rint összegben, amelyből visszatérítendő 
támogatásban részesülhetnének nyertes 
pályázó önkormányzatok és civil szerve-
zetek, amelyek banki szempontból finan-
szírozhatatlanok;

•  támogatja az integrált fejlesztéseket a pont-
szerű fejlesztésekkel szemben.

Hivatalok és létszámok
•   A TÖOSZ elfogadhatatlannak tartja, hogy 

újabb feladatokkal növeljék az önkormány-
zati hivatalok munkaterhét, az adatszolgál-
tatás és bírságolás rendszerét;

•  kezdeményezi a közös önkormányzati hi-
vatalok létszámának felülvizsgálatát és bel-
ső átrendezését;

A küldöttgyűlés kezdeményezései

A TÖOSZ küldöttgyűlés által elfogadott kezdeményezéseket a témakörökkel érintett minisztereknek – így Pintér Sándor 
belügyminiszternek, Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek, 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek és Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszternek – valamint ti-
zennégy államtitkárnak eljuttattuk. Orbán Viktor miniszterelnöknek Schmidt Jenő elnök megküldte a polgármesterek 
jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes javaslatát is.

az átalakuló önkormányzati rendszerrel kapcsolatban
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Az 1990-es önkormányzati rendszerváltás 
egyik vívmánya, hogy minden település élé-
re megválasztották a helyi közösség első 
emberét, a polgármestert. Az első ciklusban  
a tízezer lakosnál népesebb településeken  
a polgármestert még a képviselő-testület tag-
jai sorából választotta, viszont 1994-től már 
valamennyi települési önkormányzatnál – 
így a főváros esetében is – a polgármester 
személyéről közvetlenül szavaztak a válasz-
tópolgárok. A polgármesterek közvetlen vá-
lasztásuknak és döntően a személyre történő 
szavazásnak köszönhetően, akár a legerősebb 
legitimitással rendelkező közszereplőknek is 
tekinthetők.

Ugyanakkor a polgármesteri szerep meg-
lehetősen eltérő, attól függően, hogy az adott 
település, milyen intézményekkel és közszol-
gáltatási körrel rendelkezik helyben, vala-
mint hányan laknak a településen. A koráb-
ban már említett tízezres lakosságszám-határ 
nagyjából kétfelé sorolja a polgármestere-
ket is: egyrészt a jelölésük jellege, másrészt 
az általuk végzett személyes munka tartal-
ma alapján. 

A tízezer lakos feletti településeken az ön-
kormányzati képviselőket egyéni választóke-
rületekben választják és a töredékszavazatok 
alapján a jelölő szervezetek, többnyire a poli-
tikai pártok, úgynevezett kompenzációs lis-
tákról képviselőket küldhetnek a testületekbe. 
Ennek következtében a nagyobb településeken 
a polgármester-jelöltek is jellemzően pártjelöl-
tek, így ezeken a helyeken az egyéni képesség, 
rátermettség és elhivatottság mellett megje-
lennek a pártszempontok is. A kisebb telepü-
léseken a pártszempontok másodlagossá vál-

nak és jellemzően független jelöltek indulnak 
a választásokon mind a polgármesteri, mind 
a képviselői tisztség elnyerésért.

A település lakosságszáma bizonyos mér-
tékig tükrözi azt is, hogy az önkormányzat 
milyen szolgáltatásokat képes nyújtani hely-
ben az ott élők, illetve a környékbeli telepü-
léseken lakók számára. Ennek következtében 
minél népesebb egy település, annál diffe-
renciáltabb az önkormányzat által működ-
tetett közszolgáltatás intézményrendszere. 
Ugyancsak jelentős mértékben befolyásol-
ja a település nagysága azt is, hogy milyen 
szakmai, hivatali apparátus segíti a polgár-
mestert és a képviselő-testületet munkája el-
végzésében. 

A polgármesteri tisztség elismertsége és 
igazságos javadalmazása a meglehetősen sok-
színű feladatkör következtében nagyon nehéz.  
A polgármester kiemelkedő szerepet tölt be 
az önkormányzati rendszerben. A település 
magas fokú közbizalmat élvező első számú he-
lyi politikusa, mivel közvetlen választás révén 
nyeri el tisztségét, s egyben a képviselő-tes-
tület vezetője is. A polgármesterek túlnyomó 
többsége – hasonlóan a képviselő-testületek 
összetételéhez – független településpolitikus. 
A közéleti munka és a helyi politizálás sze-
repének elismertségéhez fűződő társadalmi 
érdek is indokolja a polgármesteri tisztség 
rangjának emelését. Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.), jelentős lépés volt, mert to-
vább növelte a polgármester döntési kompe-
tenciáit és felelősségét.

A megerősített polgármesteri jogál-
lás és felelősség viszont nincsen arányban  

•  szükségesnek véli mindazon nem járásszék-
hely városok járási jogú várossá nyilvánítá-
sát, amelyek teljes körű térségi állami igaz-
gatási szolgáltatást nyújtanak.

Közszolgálatban dolgozók bére
•  A TÖOSZ küldöttgyűlés egyetért az elnök-

ség kezdeményezésével, hogy a köztisztvi-
selők bére átlagosan havi nettó 100 ezer 
forinttal növekedjen még ebben az eszten-
dőben, de legkésőbb 2015. január elsejétől;

•  elengedhetetlennek tartja, hogy kapjanak 
érdemi bérfejlesztést mindazon közalkal-
mazottak, akik nem részesültek az elmúlt 
időszakban bérfejlesztésben;

•  a közszféra javadalmazásának, elismerésé-
nek összhangban kell állnia az egyes köz-
szolgálati területen dolgozók életpálya mo-
delljével és teljesítményével;

•  támogatja a Magyar Köztisztviselők, Köz-
alkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete által kimunkált bérfejlesz-
tési koncepciót. 

Polgármesterek jogállása  
és javadalmazása
•  A TÖOSZ kidolgozta a polgármesteri illet-

mények szabályozására vonatkozó javasla-
tát és kezdeményezi a kormányzatnál annak 
2014 októberétől történő bevezetését;

•  elkötelezett a polgármesterek képzésének, 
továbbképzésének megteremtésében;

•  kezdeményezi, hogy 2015-től a feladatala-
pú finanszírozásban nevesítetten jelenjen 
meg a polgármester bérének és juttatásá-
nak a fedezete;

•  indokoltnak tartja a polgármesteri koren-
gedményes nyugdíjra vonatkozó szabályo-
zás ismételt megteremtését;

•  javasolja, hogy a közszolgálati járadékra vo-
natkozó szabályozás maradjon hatályban.

Fókuszban a polgármesteri bérek
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az Mötv.-ben szereplő és a 2014-es általános 
önkormányzati választáskor hatályba lépő il-
letményre vonatkozó szabályozással.

Az új ötéves önkormányzati választási 
ciklustól bevezetésre szánt polgármesteri 
illetményeket az érintettek túlnyomó több-
sége, főleg a kistelepülési vezetők elfogad-
hatatlanul és megalázóan alacsony jutta-
tásnak érzik.

A bérrendezés már nemcsak jövedelmi, 
megélhetési kérdés, de közszolgálati, politi-
kai feladat is. Több mint hat éve nem változ-
tak a bértarifák! A főállású polgármesterek 
díjazása jelenleg a lakosság számától függően 
bruttó 270 ezer és 638 ezer forint közötti sáv-
ban helyezkedik el. (A 38 ezer 650 forint illet-
ményalap legalacsonyabb 7-es szorzószáma 
az ezernél kevesebb lakosú települések ese-
tében, a legmagasabb pedig 16,5.) 

A főállású polgármesterek javadalmazását, valamint a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíját a 2014-es általános önkormányzati választások napjáig még hatályos 1994. 
évi LXIV. tv. (Pttv.) szabályozza. 2009. január 1-jétől 38 ezer 650 forint illetményalapot kell fi-
gyelembe venni és ezt lakosságszám arányában felszorozni.

A polgármesterek díjazása a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 

Polgármesterek díjazása a jelenlegi ciklusban

Főállású polgármesterek díjazása jelenleg

Lakosságszám Szorzószám Fizetés összege

1000-nél kevesebb lakosú település 7-9 270 550-347 850 Ft

1000-2999 között 8,5-11 328 525-425 150 Ft

3000-10 000 között 11-12,5 425 150-483 125 Ft

10 000 lakos felett, illetve ha az önkormányzat 
körzetközponti feladatokat is ellát 12,5-13,5 483 125-521 779 Ft

fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5 521 779-560 425 Ft

megyei jogú város és megyei önkormányzat esetén 14-15 541 100-579 750 Ft

fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5 579 750-637 725 Ft

Társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja jelenleg

Lakosságszám Szorzószám Tiszteletdíj összege

1000-nél kevesebb lakosú település 2,5-4,5 96 625-173 925 Ft

1000-2999 lakosú település 4,5-6,5 173 925-251 225 Ft

Főállású polgármesterek  tervezett díjazása 2014 októberi választások napjától

Lakosságszám
Helyettes államtitkár 

 illetményének
Illetmény összege

500-nál kevesebb lakosú település 20%-a 149 575 Ft

501-1500 lakosú település esetén 40%-a 299 150 Ft

1501-10 000 lakosú település esetén 60%-a 448 726 Ft

10 001-30 000 lakosú település esetén 70%-a 523 513 Ft

30 000 fő lakos felett 80%-a 598 301 Ft

megyei közgyűlés elnöke 90%-a 673 089 Ft

fővárosi kerületi önkormányzat esetén 100%-a 747 877 Ft

megyei jogú város esetén 100%-a 747 877 Ft
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Az ősztől hatályba lépő módosítás értelmében az 500-nál kevesebb lakosú települések pol-
gármestere a helyettes államtitkár illetményének 20 százalékát keresné, ami bruttó 149 ezer fo-
rint. A lakosságszámtól függően a százalékarány legfeljebb 80 százalék lehet, míg a megyei jogú 
városi, illetve fővárosi kerületi polgármesterek esetében 100 százalék, vagyis 747 ezer forint. 

A TÖOSZ javaslatai a polgármesteri bérekre vonatkozóan

Főállású polgármesterek  javasolt díjazása 2014 októberi választások napjától

Lakosságszám
Helyettes államtitkár 

illetményének
Illetmény összege

500-nál kevesebb lakosú település 40%-a 299 150 Ft

501-2000 lakosú település esetén 50%-a 373 938 Ft

2001-5000 lakosú település esetén 60%-a 448 726 Ft

5001-10 000 lakosú település esetén 65%-a 486 120 Ft

10 001-30 000 lakosú település esetén 70%-a 523 513 Ft

30 000 fő lakos felett, valamint 
járásszékhely település esetén 80%-a 598 301 Ft

megyei közgyűlés elnöke 90%-a 673 089 Ft

fővárosi kerületi önkormányzat esetén 100%-a 747 877 Ft

megyei jogú város esetén 100%-a 747 877 Ft

Társadalmi megbízatású polgármester illetménye a polgármester illetményének 50%-a

Lakosságszám Illetmény összege

500-nál kevesebb lakosú település 149 575 Ft

501-2000 lakosú település esetén 186 969 Ft

2001-5000 lakosú település esetén 224 363 Ft

5001-10 000 lakosú település esetén 243 060 Ft

10 001-30 000 lakosú település esetén 261 756 Ft

30 000 fő lakos felett 299 150 Ft

A jelenlegi bérezést, valamint a tervezett 
változtatást összevetve megállapítható, hogy 
a legkisebb települések polgármestereinek ja-
vadalmazása drasztikusan csökkenne, míg a 
nagyvárosok esetében jelentős bérnövekedés-
re kerülne sor. Az egyik végponton több mint 
100 ezer forinttal csökkenne, míg a másik vég-
pontnál több mint 100 ezer forinttal növeked-
ne a bruttó fizetés. Az amúgy is meglévő kü-
lönbség további növelése nincsen arányban 
a végzett munka mennyiségében és feltéte-
leiben lévő különbséggel.

A TÖOSZ küldöttgyűlés előkészítéseként 
megszervezett megyei polgármesteri fórum-
sorozat valamennyi rendezvényén vitát foly-
tattunk erről a kérdésről is. Természetesen 
nagyon nehéz mindenki számára kedvező 
javaslatot megfogalmazni, hiszen a jelenle-
gi szabályozás sem igazságos teljes mérték-
ben. A polgármesterek széles körével folyta-
tott egyeztetés alapján kialakított javaslattal,  
a küldöttgyűlés megerősítő döntésével a szö-
vetség elnöke megkereste a miniszterelnököt. 
A kormányzatnak hamarosan döntenie kell, 
mivel a bérek is befolyásolják a polgármeste-
ri választáson résztvevők körét. 

A TÖOSZ javaslatának kiinduló pontja, 
hogy senkinek se csökkenjen az illetménye  
a szabályok változását követően. A polgármes-
teri alapilletményt a helyettes államtitkári ja-
vadalmazás figyelembevételével határozzák 
meg, követve a jelenlegi törvényi szabályo-
zást. A lakosságszám-határok megállapításá-
nál a feladattelepítések főbb jogszabályi hatá-
rait vettük figyelembe. A változtatási javaslat 
kialakításánál törekedtünk az egyszerűség-
re és átláthatóságra, amelynek következté-
ben a specialitások nem jelennek meg ugyan 
kellő súllyal, viszont erre lehetőséget nyújt-
hat a helyi illetményeltérítés. A képviselő- 
testületnek a feladat jellegére tekintettel  

Társadalmi megbízatású polgármester illetménye a polgármester illetményének 50%-a

Lakosságszám Illetmény összege

500-nál kevesebb lakosú település 74 787 Ft

501-1500 lakosú település esetén 149 575 Ft

1501-10 000 lakosú település esetén 224 363 Ft

10 001-30 000 lakosú település esetén 261 756 Ft

30 000 fő lakos felett 299 150 Ft
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lehetősége legyen akár 30 százalékkal emelni 
a polgármester bérét. A javasolt bértábla a fel-
adattal arányos bér kialakítását célozza.

A TÖOSZ javaslata szerint a díjazás emelé-
séről a képviselő-testület dönthet. A polgár-
mester díjazását a képviselő-testület – figye-
lembe véve a település sajátosságait, üdülő 
jellegét, a fenntartásában lévő intézmények 
körét, a polgármester ciklusainak számát, 
végzettségét, mikrotérség-központ szerepét 
– az önkormányzat saját bevétele terhére leg-
feljebb 30 százalékkal megnövelheti. A pol-
gármester díjazásának növelése értelemsze-
rűen nem veszélyeztetheti az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátását. A polgármes-
ter törvényben rögzített alapdíjának fedezetét 
a feladatalapú finanszírozás keretében bizto-
sítani kell. A polgármester díjazása és egyéb 
juttatása közérdekből nyilvános adat.

25 éves jubileumi elismerések

Jubileumi emléklap

Az elmúlt 25 év időszakában társszövet-
ségként a magyar önkormányzati érdekek 
képviselete és a szövetségek közötti együtt-
működés során kifejtett tevékenységükért  
Jubileumi Emléklap elismerésben részesült a 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdek-
szövetsége, a Községek Kistelepülések és Kis-
térségek Országos Önkormányzati Szövetsé-
ge, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, 

Pap Tibor nyugállományba vonulása 
miatt lemondott Dévaványa város pol-
gármesteri és ezzel együtt a TÖOSZ Fel-
ügyelő Bizottság elnöki tisztségéről.

A küldöttgyűlés a TÖOSZ Felügyelő 
Bizottság tagjai köréből a FEB elnökévé 
Bratu Lászlót, Encs város polgármes-
terét és a FEB új tagjává Szabó Istvánt, 
Derekegyház polgármesterét megvá-
lasztotta. 

a Magyar Faluszövetség, a Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége és a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége.

A szövetség alapításában való részvételért, 
valamint az eltelt 25 év során TÖOSZ-tag 
településként az összefogást és a magyar 
önkormányzati érdekek képviseletét erősí-
tő együttműködésért 64 település önkor-
mányzata Jubileumi Emléklap elismerés-
ben részesült: Csengőd, Szalkszentmárton 
(Bács-Kiskun megye), Pécsvárad, Sellye (Ba-
ranya megye), Csorvás, Mezőhegyes, Sarkad, 
Szarvas (Békés megye), Boldva, Felsőzsolca, 
Hidvégardó, Nyékládháza, Putnok, Sajólád, 
Sajóvelezd, Szendrő, Szerencs, Tiszaújváros 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Csanytelek, 
Makó, Szentes (Csongrád megye), Adony,Per-
káta (Fejér megye), Bágyogszovát, Bősárkány,  

Az ünnepi küldöttgyűlés zárásaként átadták a huszonöt éves jubileum alkal-
mából az elnökség által adományozott elismeréseket, valamint a TÖOSZ 2014. 
évi kitüntetéseit.

ÖNkormányzat | mádodik negyedév www.toosz.hu12

Küldöttgyűlés

Elismerések, 
kitüntetetések



Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye), 
Bakonszeg, Biharkeresztes, Ebes, Hajdúdorog, 
Hajdúszoboszló, Hortobágy (Hajdú-Bihar me-
gye), Aldebrő, Domoszló, Gyöngyös, Gyön-
gyöspata, Gyöngyöstarján, Poroszló (Heves 
megye), Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok 
megye), Cered, Nógrádszakál (Nógrád me-
gye), Dány, Galgamácsa, Veresegyház (Pest 
megye), Balatonlelle, Balatonszárszó, Bony-
nya, Fiad, Kisbárapáti, Tab, Törökkoppány 
(Somogy megye), Mátészalka, Tiszalök, Tisza-
vasvári (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Ka-
posszekcső (Tolna megye), Celldömölk, Káld, 
Szentgotthárd (Vas megye), Hajmáskér, Ne-
mesvámos (Veszprém megye), Csömödér, Pa-
csa, Zalabaksa, Zalalövő (Zala megye).

A TÖOSZ elnöksége köszönetét és el-
ismerését fejezte ki a TÖOSZ elnökeinek: 
Ács István (Debrecen), tiszteletbeli elnök 
(1989-1990), Ott József (Kistelek) elnök (1991- 
1999), társelnök (1999–2010), Dióssy Lász-
ló (Veszprém) elnök (1999–2006), Molnár 
Gyula (Budapest XI. kerület, Újbuda) elnök 
(2007–2010), Schmidt Jenő (Tab) elnök (2011–), 
FEB elnök (2002–2011).

Társelnökököknek: Bagyin József (Aszód) 
korábbi társelnök, Szilágyi Menyhért (Csor-
vás) társelnök, megbízott elnök, Demszky 
Gábor (Budapest) korábbi társelnök, Mag-
da Gábor (Szerencs) korábbi társelnök, Mol-
nár László (Püspökladány) korábbi társel-
nök, Szamosvölgyi Péter (Gyöngyöstarján) 
korábbi társelnök, Nagy Gáborné (Duna-
földvár) korábbi társelnök, Galuska László 
(Nyékládháza) korábbi társelnök, Oláhné 
Surányi Ágnes (Velence) jelenlegi társel-
nök, Dietz Ferenc (Szentendre) jelenlegi 
társelnök, Kerekes Miklós (Ajak) jelenle-
gi társelnök.

A FEB korábbi elnökeinek: Tóth András 
(Galgamácsa), Sztankovics Ferenc (Lábat-
lan) , Sulyok József (Tiszavasvári), Pap Ti-
bor (Dévaványa).

Alapító tanácselnököknek, valamint  je-
lenlegi polgármestereknek:

Horváth Ottó, Zalabaksa volt tanácselnöke 
és jelenlegi polgármestere részére a TÖOSZ 
alapítójaként folyamatosan végzett áldozatos 
és eredményes érdek-képviseleti tevékenysé-
géért, amellyel hozzájárult a magyar önkor-
mányzatiság fejlődéséhez.

Szirbik Imre, Szentes volt tanácselnöke 
és jelenlegi polgármestere részére a TÖOSZ 
alapítójaként folyamatosan végzett áldozatos 
és eredményes érdek-képviseleti tevékenysé-
géért, amellyel hozzájárult a magyar önkor-
mányzatiság fejlődéséhez.

Farkas László Márton, Aldebrő volt ta-
nácselnöke és jelenlegi polgármestere részé-
re a TÖOSZ alapítójaként két és fél évtizeden 
át folyamatosan végzett áldozatos és ered-
ményes érdek-képviseleti tevékenységéért, 
amellyel hozzájárult a magyar önkormány-
zatiság fejlődéséhez.

Matusz Tamás, Hidvégardó volt tanács-
elnöke és jelenlegi polgármestere részére  
a TÖOSZ alapítójaként két és fél évtizeden 
át folyamatosan végzett áldozatos és ered-
ményes érdek-képviseleti tevékenységéért, 
amellyel hozzájárult a magyar önkormány-
zatiság fejlődéséhez.

Pásztor Béla, Veresegyház volt tanács-
elnöke és jelenlegi polgármestere részére  
a TÖOSZ alapítójaként két és fél évtizeden 
át folyamatosan végzett áldozatos és ered-
ményes érdek-képviseleti tevékenységéért, 
amellyel hozzájárult a magyar önkormány-
zatiság fejlődéséhez.

Szilágyi Menyhért, Csorvás volt tanács-
elnöke és jelenlegi polgármestere részére  
a TÖOSZ társelnökeként, a szövetség meg-
bízott elnökeként és alapítóként két és fél év-
tizeden át folyamatosan végzett áldozatos és 
eredményes érdek-képviseleti tevékenysé-
géért, amellyel hozzájárult a magyar önkor-
mányzatiság fejlődéséhez.
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Elnökségi elismerés
A TÖOSZ elnöksége köszönetét fejezi ki a 
szövetség Polgármesternői Tagozata ré-
szére a megalakulásuk 10. évfordulója alkal-
mából, az esélyegyenlőség elősegítése érde-
kében végzett eredményes és következetes 
munkájukért.

25 éves jubileumi kitüntetések

A TÖOSZ Tűzzománc Emléklap  

A Magyar Faluszövetség az önkormányza-
ti értékek erősítése és megőrzése, valamint 
a kistelepülések érdekében kifejtett negyed-
százados tevékenységük, továbbá partneri 
együttműködésük elismeréseként.

A Norvég Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Szövetsége (KS) az európai ön-
kormányzati értékek erősítése és megőrzé-
se, a nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése, 
valamint az önkormányzatiság fejlesztése ér-
dekében kifejtett partneri együttműködésük 
elismeréseként.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalma-
zottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszer-
vezete az önkormányzati dolgozók érdeké-
ben és az önkormányzati közszolgáltatások 
fejlesztése ügyében kifejtett negyedszáza-
dos  partneri együttműködésük elismeré-
seként.

A Szlovák Önkormányzati Szövetség 
(ZMOS) az európai önkormányzati értékek 
erősítése és megőrzése, valamint a határon 
átnyúló önkormányzati együttműködés ér-
dekében kifejtett tartós partneri kapcsola-
tuk elismeréseként.

A TÖOSZ Tűzzománc Emlékplakett

Csige Tamás, Hajdúdorog város polgármes-
tere sikeres településvezetőként a helyi ön-
kormányzás megújítása, valamint az önkor-
mányzatok érdekében huzamosan végzett 
következetes és eredményes munkájáért.

Győriné Czeglédi Márta, Jászfényszaru 
város polgármestere a szövetség Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei küldötteként, valamint 
sikeres településvezetőként az önkormányza-
tok érdekében több évtizeden át végzett kö-
vetkezetes és eredményes munkájáért.

Sipos Jánosné, Rózsaszentmárton község 
polgármestere sikeres településvezetőként a 
bányász- és a kistelepülések önkormányza-
tai érdekében huzamosan végzett következe-
tes és eredményes munkájáért.

Turcsi József, Csabrendek község polgár-
mestere a szövetség Veszprém megyei küldöt-
teként, valamint sikeres településvezetőként 
az önkormányzatok érdekében huzamosan 
végzett következetes és eredményes mun-
kájáért.

Vargyai Vilmos, Uraiújfalu község polgár-
mestere a szövetség Vas megyei küldötteként 
és tanácsnokaként, valamint sikeres telepü-

lésvezetőként az önkormányzatok érdekében 
huzamosan végzett következetes és eredmé-
nyes munkájáért.

A TÖOSZ aranygyűrűje

Kisari Zoltán, Ostoros község polgármeste-
re az elnökség tagjaként, a szövetség Heves 
megyei tagozatvezetőjeként, valamint sikeres 
településvezetőként az önkormányzatok ér-
dekében több évtizeden át végzett követke-
zetes és eredményes munkájáért. (Kisari Zol-
tán a kitüntetést betegsége miatt nem tudta 
átvenni a küldöttgyűlésen.)

Dietz Ferenc, Szentendre város polgár-
mestere részére a szövetség társelnökeként 
és Pest megyei tagozatvezetőjeként, valamint 
sikeres településvezetőként az önkormányza-
tok érdekében huzamosan végzett, követke-
zetes és eredményes munkájáért.

Horváth Ottó tojásfaragás ajándéka  
a  25 éves TÖOSZ-nak
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A négy országos szövetség írásban kérte Pin-
tér Sándor belügyminisztert, hogy az ÖNET 
elnökeként hívja össze az önkormányzatok 
egyeztető fórumát. Az ÖNET ülésén egyrészt 
a BM új önkormányzati államtitkára, Pogácsás 
Tibor számára lehetőség nyílna elképzelései-
nek ismertetésére és egyeztetésére a szövetsé-
gek vezetőivel. Másrészt mára már sürgetően 
szükségesé vált az álláspontok összehangolása 
az aktuális önkormányzati ügyekben.

A négy országos önkormányzati szövetség 
kezdeményezte, hogy

●  a kormány tárgyalja újra a polgármesterek 
jogállásának és javadalmazásának kérdé-
sét, annak érdekében, hogy még az októ-
beri önkormányzati választások előtt sor 
kerüljön a bérezés korrekciójára;

●  a közszolgálatban dolgozók életpálya mo-
delljének kialakítására és bérfejlesztésé-
nek ütemezésére jöjjön létre az érintett 
minisztériumok és szakszervezetek rész-
vételével egyeztető bizottság;

●  az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján 
vizsgálják felül az önkormányzati hivata-
li létszám meghatározását a speciális kö-
rülmények figyelembevételével;

●  az orvosi ügyeleti rendszer fenntartható 
működtetésének biztosítása érdekében 
legyen egyeztetés az új egészségügyért 
felelős államtitkárral;

●  az oktatásügyben az állami és önkor-
mányzati feladatok és szerepvállalások 
egyértelmű tisztázása érdekében legyen 
egyeztetés az új köznevelésért felelős ál-
lamtitkárral;

●  az adósságrendezésben nem érintett, de 
támogatásban sem részesített 120 kétezer 
lakosnál népesebb település is kapja meg 
még az októberi választásokat megelőző-
en a nekik járó juttatást;

●  a közüzemi közszolgáltatások – víz, csa-
torna, hulladékgazdálkodás, temetkezés, 
kéményseprés – rendszerének átalakításá-
nál a helyi önkormányzati felelősség mel-
lett jelenjenek meg a reális gazdaságossági 
és fenntarthatósági szempontok.

A négy országos önkormányzati szövetség 
aggodalmát fejezte ki a 2014-2020 közötti eu-
rópai uniós fejlesztési források elosztásánál  

a vidéknek jutó tervezett támogatások mér-
téke miatt. Félőnek tartják, hogy a falvak és 
a kisvárosok nem jutnak megfelelő fejlesztési 
forrásokhoz, így az ország területének döntő 
többségét lefedő települések túlnyomó része 
hátrányos helyzetbe kerül, ami rontja az or-
szág versenyképességét és fejlődését.

A négy országos önkormányzati szövetség 
elkötelezett a magyar önkormányzati rend-
szer fejlesztésében és fenntartható műkö-
désének megteremtésében. A szövetségek 
szorgalmazták a feladatalapú finanszírozás 
rendszerének kiszámíthatóvá és átlátható-
vá tételét, valamint az igazságos közszolgál-
tatás biztosítását. 

A négy szövetség kérte a többi országos ön-
kormányzati szövetséget, hogy csatlakozza-
nak kezdeményezésükhöz és vegyenek részt 
a közös munkában.  

Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök meghívására a Magyar Faluszövetség (MFSZ), a Községek, Kistelepülések és Kistérségek  
Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) vezetői egyeztető megbeszélést tartottak 2014. június 24-én. A négy szövet-
ség vezetői kezdeményezték az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) mielőbbi összehívását.

ÖNET összehívását kezdeményezi
A négy országos önkormányzati szövetség az
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– Az „Önkormányzati kapacitásépítés 
norvég–magyar együttműködéssel” projekt  
(MANORKA) keretében a Magyar Faluszö-
vetség rendezvénysorozatot szervez, amely-
nek célja a falvak helyzetének megvitatásán 
keresztül egy hatékonysági hálózat fölépíté-
se norvég segítséggel, és a falusi jó gyakorla-
tok feltárása. Miért tartotta fontosnak a té-
maválasztást?

– Nem egyéb ez, mint próbálkozás arra, 
hogy javuljon a falusi önkormányzatok érde-
keinek megjelenítése, a falvak-tanyák lakói-
nak mindennapi élete a települési vezetőkkel 
szervezett találkozás segítségével. Személyes 
kapcsolataink erősítése, a tapasztalatok meg-
beszélése kiváló lehetőséget kínál a viszonylag 
magányos településvezetői hétköznapok felüdí-
téséhez. Norvégia pedig , mivel annyira más 
történelmi, gazdasági pályát futott be, külö-
nösen izgalmassá teszi a tanulás lehetőségét.

– Hogyan látja a magyar falu jövőjét?  
Mi most a legnagyobb kihívás?

– Talán az, hogy megtaláljuk a magunk 
helyét és szerepét a magyar hazában. A tele-
pülési közösségek a társadalom természetes 
szerveződései, ugyanúgy, mint a családok. 
Kemény Bertalan, a falu- és tanyagondnoki 
hálózat elindítója a családok családjának ne-
vezte a falut. Faluhelyen a családiasságot tu-
datosan kell erősítenünk. Ez nem megy ma-
gától. Arra alkalmas és érdemes szervezők, 
vezetők mozgásba tudják lendíteni a falu-
si közösségeket, és az ott élők egyszerre azt 
veszik észre, hogy fontossá váltak mások,  

„A pezsdítő folyamat már elindult…”
Interjú Szabó Gellérttel, a Magyar Faluszövetség elnökével, Szentkirály polgármesterével 
Készítette: Kolin Péter

ÖNkormányzat | mádodik negyedév www.toosz.hu16

Interjú



és ezzel önmaguk számára is. A jövő attól 
függ, sikerül-e ez a serkentés, ami nemcsak 
az utódainknak adhat újabb távlatokat, ha-
nem nekünk is. Ez a pezsdítő folyamat még a 
kezdetén van, de fontos, hogy elindult.

– Milyen kitörési pontokat lát a magyar 
falvak (és azok lakosai) számára a mai köz-
igazgatási folyamatok közepette?

– Nem hiszem, hogy a falusiaknak ki kelle-
ne törniük bárhonnan is. Kétségtelen, hogy a 
legutóbbi közigazgatási átszervezés (ki tudja, 
mikor lesz vége) nem a kisközösségek arany-
korát hozta el. Az új helyzet, még ha ez kény-
szerhelyzet is, új szövetségeket és kapcsolato-
kat generál. Egyéni és közösségi értékrendek 
alakulnak át, és kiderül, hogy az új struktúra 
nem jobb az előzőnél, nem is rosszabb, csak 
más. A változás véghezvitele viszont önma-
gában nem siker. Az tekinthető eredménynek, 
ha az új helyzetben nagyobb figyelemmel és 
őszintébb barátsággal fordulunk egymáshoz. 
A más struktúra pusztán az újdonság lehe-
tőségét kínálja ahhoz, hogy magunk is meg-
újuljunk, jobb emberré váljunk.

– Ön szerint min kellene változtatni az ön-
kormányzatokat érintő szabályozással kap-
csolatban?

– Első lépésként a meglévő szabályokat kel-
lene következetesen betartani és betartatni. 
Ami jár, azt odaadni, többet nem kérni, mint 
ami megillet, esélyt adni a javuláshoz és oko-
sodáshoz, még az irántam bizalmatlanok-
nak is, nemhogy a hűségeseket megbüntet-
ni. Úgy alkalmazni szabályokat, hogy kedve 
legyen az embereknek becsületesnek, a köz-
szolgáknak kezdeményezőnek és nem alatt-
valónak lenni. Ez a mostaninál jóval nagyobb 
tempót kívánna a bizalom mint legfontosabb 
emberi kapacitás építése terén, és kevésbé 
szólna a hatalomról. A második lépés a sza-
bályok gyomlálása lenne, pusztán a tisztáb-
ban látás végett.

– Mi a véleménye: mennyire kedvezőek 
vagy károsak az országos politikai folyama-
tok a helyi politikára nézve? A pártpolitikai 
hovatartozás vagy a személyes teljesítmény 
fontosabb a kistelepüléseken a helyi válasz-
tásokon?

– Pusztán párt iránti elkötelezettség, hál’ 
Istennek, faluhelyen kevés a megválasztás-
hoz. Ezt tudják a pártok is, ezért nehéz füg-
getlenként sikeresnek lenni, hiszen ezek a 
személyiségek szükségszerűen kerülnek a ve-
zető politikai szerveződések érdekkörébe. A 
csábítás pedig nem feltétlenül nemes eszkö-
zökkel történik. Az utóbbi évtized egyébként 
jelentős mértékben megszüntette a falvak or-
szágos pártküzdelmektől korábban meglévő 
érintetlenségét. Immár minden skalpra szük-
sége van a hatalomnak, akár a kormányzó, 
akár az éppen ellenzéki oldal pártjait tekint-
jük is. Ez a szimpátiavadászat persze inkább 
az autonóm módon gondolkodó, és életvi-
telében, értékrendjében önmaga kormány-
zására nagyon is képes (mert kényes) társa-
dalmi csoportok levadászását jelenti, amely 
csoportok faluhelyen inkább előfordulnak. 
Abban bízom, hogy a prédák még időben 
észbe kapnak ahhoz, hogy felismerve a ve-
szélyt s megmentsék az irhájukat. Ha erről 
az oldalról nézzük napjaink társadalmi fo-
lyamatait, úgy igen erős lesz az általam áhí-
tott összefogás.
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– Mennyire bíznak abban a kistelepülé-
sek, hogy az uniós fejlesztési források segítik 
majd őket? Milyennek látja az új finanszí-
rozási időszak lehetőségeit a kistelepülések 
számára?

– Személy szerint azt reméltem, hogy a vége 
felé egészen jól elsajátított LEADER-lecke elég 
alapot ad ahhoz, hogy jelentősebb CLLD-for-
rást bízzanak a helyi közösségekre. Éppen az 
ellenkezője történt. Sajnos, így még kevesebb 
esély nyílik arra, hogy a helyi kisközösségek 
saját erőtartalékaikat és áldozatkészségü-
ket mozgósítsák. Egy nagy pályázat lényegé-
nél fogva hordja magában az átláthatóság és 
jogszerűség köntösébe bújtatott korrumpáló-
dást. Az a véleményem, hogy a falvak átlagá-
hoz képest megyei jogú városokban legalább 
másféllel, a fővárosban kettővel kell szorozni 
azt az árat, amibe adott fejlesztési-beruházá-
si érték előállítása kerül. A felár pedig nem 
betonba, eszközbe, gázolajba, téglába, melós 
munkabérébe épül bele. Ez a jelenség is ma-
gyarázat arra, miért nem elsősorban az uni-
ós pénzek áramlásában bíznak a falusiak, ha 
a jövőjükről gondolkodnak.

– Nemrég tértek vissza norvég tanulmány-
útjukról. Mit gondol, van-e relevanciája a 

bániai vagy a koszovói választási megfigyelési 
utunk során. Fontos azonban annak tudato-
sítása is, hogy idegen népek gyakorlatából ta-
nulni érdemes. A tanultakat, az ottani min-
tát, a jó példákat azonban hazai viszonyokra 
másolni nem szabad.

– Ön hangsúlyozottan a partnerség híve 
és elkötelezettje, akkor is, amikor más szö-
vetségek nem éppen együttműködőek egy-
mással. Mire alapozza stratégiáját? Miért 
keresi a partnerséget a többi önkormányza-
ti szövetséggel?

– Kistelepülési közszolgaként talán köny-
nyebben átérzem az egymás segítésének szük-
ségét. Igyekszem soha nem az „ők”, különö-
sen nem az „azok”, hanem a „mi” lelkületét 
közvetíteni. 

Faluhelyen ebben is közvetlenebbül szerez-
het tapasztalatot az ember. Tanyán nőttem 
fel nagycsaládban, ahol magunkra voltunk 
utalva ugyan, ám a teremtett világ közelsége 
inkább abban erősített meg, hogy a termé-
szettől nem félni kell, hanem megismerni, 
és kiderül, hogy segít minket. Emberi ész-
szel fel kell tudni fogni, hogy az ellenséges-
kedés és a féktelen önzés önmagam mérgezé-
sét eredményezi leginkább. Nem ez az igazi 
küldetésünk.

– Van olyan dolog, amit kevesen tudnak 
önről? Mivel tölti szabadidejét?

– Kecskeméten élünk tanítónő feleségem-
mel. Gyermekünk nincs, így aztán a szabad 
idő is többnyire munkával telik. Szeretek ker-
tészkedni, és a Pedagógus Énekkarban kö-
zösen eltöltött 24 évnyi kóruséneklés után 
immár több mint tíz éve a Nagytemplom 
Énekkarában énekelünk. Baráti és családi 
kapcsolataink kiterjedtek, ez nem hagy időt 
unalomra.

norvég kistelepülések tapasztalatainak a 
magyar falvak fejlesztésében?

– Igen, mégpedig abban, hogy a földjeinket, 
mint egyik legfontosabb létalapunkat nem le-
het felülértékelni. Ott, a sziklák között, ahol 
húszméteres talpmélységű kutakból egész 
településeket látnak el, ha egy zsebkendőnyi 
vízszintes felület van, már művelésbe von-
ják, állatokat tartanak. Valami miatt a nor-
végoknak fontosak a kisgazdaságok, a helyi 
hazafiság, a saját erőből gondozott természe-
tes élettér biztonsága. Nincs ez másként ná-
lunk sem, de jó volt megerősítést megtapasz-
talni, hogy ez a helyes irány.

– Ön több cikluson át aktív tagja volt az 
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Kongresszusa magyar delegáci-
ójának, amely 47 tagország helyi és regioná-
lis önkormányzatainak képviselőit tömöríti. 
Miért tartja fontosnak az önkormányzatok 
nemzetközi együttműködését?

– Azért, hogy tisztában legyünk a magunk 
adottságaival, értékelni tudjuk más népek 
erőfeszítéseit a békés építőmunka terén, és 
tudjunk büszkék lenni az őseink példájára. 
Elképesztő mélységei és magasságai mutat-
koztak meg, például az emberi léleknek az al-

  

N
év

je
gy 1957. december 12-én született Kecskeméten. Felesége Adorján Erika 

tanító. 1983-ban Hódmezővásárhelyen szerzett előbb állattenyész-
tői, majd állathigiénikus szaküzemmérnöki oklevelet. Tanulmányai 
befejezése után a helyi Mezőgazdasági Szövetkezetben dolgo-
zott. 1990-ben polgármesterré választották, jelenleg is a Bács-Kis-
kun megyei Szentkirály első embere. 1996 és 2010 között az Európa  
Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusa (CLRAE) 
magyar küldöttségében volt képviselő. 2006 és 2010 között a Nem-
zeti Földalap Ellenőrző Bizottság munkájában tagként vett részt, 
2010-től tagja  a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Elnöksé-
gének. A Magyar Faluszövetségnek 1998 óta alelnöke, 2006 novem-
bere óta elnöke. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. 
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A Nők és férfiak esélyegyenlősége munka-
csomag mintaprojektjeit előkészítő mun-
kacsoport 2014. április 28-29-30-án ülése-
zett Budapesten. Az ülésen részt vett a pilot 
programokban közreműködő öt-öt válasz-
tott magyar és norvég női képviselő, va-
lamint a TÖOSZ képviseletében Zongor  

Gábor projektvezető, továbbá Zsiros Sándor-
né, Alsózsolca polgármestere, a TÖOSZ női 
tagozatának elnöke, Sabján Katalin projekt-
menedzser, Balla Mónika és Krausz Veroni-
ka szakmai koordinátorok, illetve Sebestyén 
Zsuzsa, a projektpartner, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma képviseletében. 

A résztvevők megismerkedhettek a két or-
szág önkormányzati rendszerének sajátossá-
gaival, tanulmányozhatták a nők és férfiak 
esélyegyenlőségét Norvégiában és Magyar-
országon támogató központi intézkedéseket, 
valamint bepillanthattak a vonatkozó helyi jó 
gyakorlatokba.

Norvég–magyar mintaprojekteket előkészítő workshop

Nők és férfiak esélyegyenlősége  
Norvégiában és Magyarországon
Szerző: Krausz Veronika szakmai koordinátor
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A mintaprojekt során minden magyar vá-
lasztott képviselő egy-egy norvég választott 
női képviselővel dolgozik együtt, cserél ta-
pasztalatot adott témákban. Az együttműkö-
dő települések a következők: Fosnes Hideg-
kúttal, Abasár Hoylandettel, Etyek Verdallal, 
Szentendre Stange-vel, Bük pedig Steinkjer-
rel együttműködésben valósítja meg minta-
projektjét. 

Júniusban a magyar női választott képvi-
selők kiutaztak norvég kollégáikhoz, és ott a 
helyszínen ismerkedtek meg a norvég jó gya-
korlatok megvalósítási formáival a nemek kö-
zötti esélyegyenlőség témakörében. (A kinti 
tapasztalatokról lapunk következő számában 
számolunk majd be.)

A pilot résztvevők az áprilisi ülés keretében 
egyeztettek a mintatevékenység lehetséges té-
máiról is. Többek között: az önkormányzati 
hivatal példamutató munkaszervezési módo-
zatai esélyegyenlőségi szempontok figyelem-
bevételével; a fiatal nők munkaerőpiacra való 
visszavezetése a szülési szabadságot követően; 
a női politikusok kapacitásfejlesztése. 

Témaként szóba jöhet még a választott stá-
tusszal járó feladatok összehangolásának mód-
jai az egyéb munkahelyi megbízásokkal és a 
családi élettel.

Lehetséges témaként merült fel a gazdálko-
dói tevékenységekben való munkamegosztás 
a nők és férfiak között; a gyermekellátó-rend-
szerek közötti különbségek feltárása, vala-
mint azok megszervezése oly módon, hogy 
segítsék a munkavállalást. Az esetleges té-
mák között szerepelt még: a hagyományos 
szerepfelfogások átértékelésének lehetőségei, 
a sztereotípiák elleni küzdelem formái, a ko-
ra gyermekkortól történő ítéletmentes gon-
dolkodásra való nevelés módozatai. 

A magyar választott női képviselők a Nor-
végiában látott jó példák alapján a norvég  

Zakar Ágnes (47) tizenkét éve önkormány-
zati képviselő Szentendrén, utóbbi nyolc év-
ben az Oktatási és Kulturális Bizottságot ve-
zetője. Három tizenéves gyermek édesanyja, 
tanárként pedig 25 éve dolgozik. Másfél évig 
Amerikában élt, ennek az intermezzónak kö-
szönheti a férjét (magyar maraton futó), az 
angoltudását és a világra való nyitottságát. 
Hazatérése után 15 évig tanított külföldie-
ket magyar nyelvre Budapesten, hat éve egy 
szentendrei általános iskolában tanít törté-
nelmet. 2013 óta hallgatója a BME Alkalma-
zott Pedagógia szakának Közoktatás-vezetés, 
pedagógiai szakvizsga szakon. Decemberben 
diplomázik, diplomadolgozatának témája: 
Skandinávia és Magyarország oktatási rend-
szerének összehasonlítása lesz.

Az esélyegyenlőségért folytatott munkában 
Zakar Ágnes kiemeli a különböző nemzeti-
ségek, idősek, nők és gyerekek jogaiért vég-
zett munkát. A település a női parkolók, hí-
res női festőkről elnevezett terek, a városháza 
gyermekbarát kialakítása, az óvodai, bölcső-
dei férőhelyek bővítése mellett újabb szín-
foltokkal szeretné a „Szentendre, a nők vá-
rosa” címet erősíteni. Nagy hangsúlyt fektet 
az önkormányzat a fiatal anyák munkahelyi 
reintegrációjára, ezt bölcsődei, óvodai kíná-
lattal próbálja segíteni, valamint a gyerekek 
szünidei ellátásával, mely idén másodszor va-
lósult meg nagyon kedvező áron, négyhetes 

kollégák támogatásával e témákra fókuszálva 
és a látott tapasztalatokat alapul véve dolgoz-
zák ki az itthoni munka-magánélet egyensú-
lyáról szóló kísérleti tevékenységet, ered-
ményeiket pedig hazai – augusztusban és 
szeptemberben megrendezendő – worksho-
pokon, valamint promóciós anyagokban is-
mertetik majd a rendezvényeken aktívan részt 
vevő norvég partner segítségével. 

A mintaprojektek fontos része, hogy min-
den esetben megtörténik majd a norvég pél-
dák, jó tapasztalatok magyar helyzet sajá-
tosságaihoz való hozzáigazítása, adaptálása.  
A hazai munkacsoport-ülések lehetőséget 
adnak majd a különféle, a női esélyegyenlő-
ség témakörében érintett szervezetek, tár-
sadalmi csoportok, női munkavállalók, va-
lamint a helyi vállalkozások képviselőinek, 
politikusok párbeszédére, ily módon pedig 
a fontosabb helyi problémák megvitatására 
és a lehetséges megoldási módozatok meg-
találására a lehető legszélesebb körű társa-
dalmi részvétellel.  

A pilot programban résztvevő magyar és 
norvég képviselők szoros együttműködésben 
tevékenykednek településeik más vezető po-
litikusaival is.

Munkájuk megerősítéseként az áprilisi ren-
dezvényt meglátogatta Lénártné Benei Anikó, 
Abasár polgármestere, Dietz Ferenc, Szent-
endre polgármestere, a TÖOSZ társelnöke 
és Garaguly Tibor, Etyek polgármestere is, 
emellett Németh Sándorral, Bük polgármes-
terével is folyamatosan egyeztetünk a prog-
ram alakulásáról. Mind a norvég, mind pedig 
a magyar résztvevők településeiken hasznos 
és példaértékű munkával támogatják a ne-
mek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
tevékenységeket. A mintaprojekt választott 
képviselőknek rövid portréit a következők-
ben olvashatják. 

ZAKAR ÁGNES szentendrei képviselő  
és EvA SøGNEBoTTEN, Stange alpolgármestere
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tábor keretében. A város „Senior akadémia” 
programjának célja az idősebbek számító-
gépes ismereteinek, illetve, nyelvtudásának 
fejlesztése. Az önkormányzat szeretne még 
többet tenni a fogyatékos, hátrányos helyze-
tű gyerekek integrációjáért. Fontos fejleszté-
si cél az önkéntes munka, mely Szentendrén 
a környezetvédelem, kulturális élet, oktatás, 
nemzetközi kapcsolatok terén igen élénk, de 
még szélesíthető, javítható. 

Eva Søgnebottent (53) először 2008-ban 
választották meg képviselő-testületi tagnak 
a Munkáspárt képviselőjeként, 2011-ben lett 
a 20 ezer lakosú Stange alpolgármestere. To-
vábbra is tagja a képviselő-testületnek és szá-
mos igazgatótanácsban vezető pozíciót tölt 
be, mint az önkormányzati viztisztító társa-
ságban és a helyi hulladékgazdálkodási társa-
ságban.  Emellett a Stange Munkaügyi Tanács 
Izgatótanácsának egyetlen női tagja. A berge-
ni egyetemen végzett jogászként, tíz évig dol-
gozott a hadseregben, ahol vezetőségi és tu-
lajdonjogi feladatokkal foglalkozott. További 
15 évig saját válalkozást vezetett szervezetfej-
lesztés, coaching, vezetéstámogatás témakö-
rében. Férjezett, három felnőtt gyermek édes-
anyja, önálló farmon, saját házban él. 

Eva Søgnebotten számára a női esélyegyenlő-
ség témaköre különösen fontos, meggyőződése 
szerint a vállalkozások, politikai döntéshozata-
li szervek vezető testületeinek összetételében 
tükröződnie kell a társadalmi összetételnek, s 
hogy a nők a férfiakkal egyenlő arányban fejt-
hessék ki véleményüket az őket érintő témák-
ban. Nagyon hasznos eszköznek tartja a pozi-
tív diszkriminációt, a kvótarendszert, amely 
lehetővé teszi a nők és férfiak egyenlő arányú 
megoszlását a politikai pozíciókban. Úgy vé-
li, speciális képzések, találkozók, női hálóza-
tok szervezésén keresztül el lehet érni, hogy  
a nők még aktívabb, sikeresebb közéleti szerep-

lőkké válhassanak. Fontosnak tartja továbbá, 
hogy úgy alakítsák ki a munkakörülménye-
ket, a munkaidőt – mind a hivatalban, mind 
a település vezető testületeiben –, hogy a csa-
ládos nők is részt tudjanak venni a tevékeny-
ségekben. Elengedhetetlen, hogy társadalmi 
szinten változzon meg a nők megítélése, ily 
módon a gyermekek sztereotípiamentes ne-
velése kora gyermekkortól kulcsjelentőségű. 
A múlt évben ünnepelték a nők szavazati jo-
gának 100. évfordulóját Norvégiában, amely-
nek alkalmából számos rendezvényre került 
sor Stange-ben, és a politikai pártok helyi po-
litikusai közös nyilatkozatot fogalmaztak meg 
a nők jogaira vonatkozólag. 

Bjørg Tingstad (55) fosnes-i születésű, négy 
felnőtt gyermek édesanyja, eredeti szakmáját 
tekintve tanár, de dolgozott számos iskolában 
ügyintézőként, és néhány évig egy felnőttkép-
zési intézmény igazgatójaként is. 

Tanári diplomája mellett különféle fel-
nőttképzésekben szerzett másoddiplomát, 
többek között vezetési ismereteket tanult 
az úgynevezett norvég Női Egyetemen (esti 
képzés). Férjével közösen 25 éve egy tejgaz-
daságot vezet. 

2007-ben választották Fosnes polgármes-
terévé. Ő a település első női polgármestere. 
Fosnes Norvégia tizedik legkisebb mikro-tér-
sége a maga hatszázötven lakosával, ebből öt-

százan Jøa szigetén élnek, amely félórányi au-
tóútra és ötperces komptávolságra található 
a legközelebbi várostól, Namsos-tól. 

A mezőgazdaságnak meghatározó szerepe 
van a térség életében, kiváltképpen a tejterme-
lésnek. A lakosság egy része a városban dol-
gozik, más részük az olajiparban, megint más 
részük halászatból él és sokan dolgoznak kü-
lönféle közszolgáltatási szektorokban.  

Kezdetekben egyetlen női képviselő sem 
volt az önkormányzati testületben, 2007-ben 
azonban áttörést sikerült elérni, a 15 képvi-
selő közül 10 volt nő. Némi visszaesés volt 
2011-ben, amikor „csak” hat nő kapott he-
lyet a képviselő-testületben. Emellett a hi-
vatal vezetője (a jegyző) is nő. 

Bjørg Tingstad megítélése szerint a női 
politikusok az esélyegyenlőségben  komoly 
eredményeket értek el Norvégiában és a ré-
gióban is, de még mindig van miért harcol-
ni. Nagyon fontosnak tartja a női részvé-
telt a közélet minden területén, ennek egyik 
kulcseszköze a nők önbizalmának erősítése 
és a különféle társadalmi csoportok megfe-
lelő érzékenyítése a női esélyegyenlőség té-
maköre iránt.  

Pénzes Erzsébet, Hidegkút polgármestere 
(44) három kislány édesanyja. 2010-ben lett 
polgármester. Szakmáját tekintve okleve-
les geológusmérnök, a Pannon Egyetem Tu-
rizmus Tanszékén egyetemi tanársegédként 
dolgozik. Angol, német és orosz nyelven be-
szél. 11 éve él családjával Hidegkúton, ahová 
azért költözött, mert beleszeretett a telepü-
lés fekvésébe, hangulatába.

A 450 lelkes Hidegkúton nincsenek közin-
tézmények, óvodába és iskolába a szomszé-
dos Tótvázsonyba járnak a gyerekek. A falu 
demográfiai helyzetére jellemző, hogy több 
a 18 év alatti gyerek (jelenleg 75), mint a 60 
év feletti (60) lakos.

BjøRG TINGSTAd, Fosnes polgármestere 
és PéNZES ERZSéBET, Hidegkút polgármestere 
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a gyermek-pedagógus-szülő kapcsolat va-
lóban működjön. 

Nagyon büszke arra, hogy csaknem tíz éve 
elnöke Abasár legrégebbi civil szervezeté-
nek – a 133 éves Abasári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek. Két éve pedig megválasztot-
ták a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elnö-
kévé. Az önkéntes egyesületek tagságában 
számos hölgy is tevékenykedik – a tapaszta-
lat azt mondatja vele, hogy ugyanúgy meg-
állják a helyüket, mint a férfiak. 

Nem könnyű egy férfiközpontú világban nő-
nek, családanyának lenni – tartja Füzy And-
rea. Addig, amíg egy nőnek feltehetnek olyan 
kérdéseket egy állásinterjún, hogy mikor akar 
férjhez menni/gyermeket szülni és ki vigyáz a 
gyermekre, ha beteg lesz, addig, amíg a mun-
kahelyeken egyre több időt kell tölteni és egyre 
kevesebb a családra fordítható idő és energia, 
addig amíg kétszeres erőbedobással kell dol-
gozni  egy nőnek, hogy elismerjék a munkáját 
– és hogy ugyanúgy elismerjék mintha férfi 
lenne –, addig sok még a tennivaló. A képvi-
selő asszony örül annak, hogy beválasztották 
a TÖOSZ MANORKA program Esélyegyen-
lőségi mintaprojektjébe, mert ez a projekt is 
remek alkalom a jó példák megismerésére és 
itthoni adaptálására, ezzel is erősítve a való-
di esélyegyenlőség fejlődését. 

Hege Nordheim-Viken (45) három gyer-
mek édesanyja. A norvég Ås-i Mezőgazda-
sági Egyetem Állattudományi karán szer-
zett diplomát. Két évig kutatóként dolgozott 
az egyetemen, majd a Norvég Terménygaz-
dálkodási Intézetben. 2008-ban szerzett PhD 
képesítés állati takarmányozás/táplálkozás 
szakirányon. 

2006-ban költözött családjával a Nord-Trøn-
delag megyében található Høylandetbe, abba 
a tejtermelő gazdaságba, ahol a férje felnőtt.  
A gyermekeivel otthon töltött időt követően, 

Füzy Andrea Abasáron született, két gyer-
mek édesanyja. Az egri Eszterházy Károly 
Főiskola Pedagógia szakán, valamint a pécsi 
Janus Pannonius Egyetem pedagógia szakán 
szerzett diplomát, de van könyvtárosi, mar-
keting menedzser-asszisztensi, üzleti-mene-
dzseri képesítése is, középfokon beszél ango-
lul, alapfokon pedig franciául. 

Abasár 2600 fős település a Mátra alján. 
Tizenkét civil csoport tevékenykedik benne 
például Önkéntes rendőrség, Önkéntes tűz-
oltóság, Ifjúsági klub, Nyugdíjas Klub, Aba 
Sámuel Történelmi Kórus. Húsz éve minden 
harmadik májusi hétvégén megrendezik az 
Aba Sámuel Történelmi Kórus és Nemzet-
közi Katonai és Bordal Fesztivált. Abasáron 
működik óvoda, általános iskola, könyvtár, 
közösségi központ és egy 80 fős idősek ott-
hona is.

Füzy Andrea  az önkormányzatban dol-
gozott ifjúsági felelősként, könyvtárvezető-
ként, jelenleg a közösségi ház vezetője. Ezek 
mellett 2006 óta önkormányzati képviselő-
ként is tevékenykedik.  

Lokálpatrióta, de szeret utazni, világot 
látni, tapasztalatokat gyűjteni, majd a ta-
nultakat a településen élők javára fordítani.  
Az általános iskolai szülői munkaközösség el-
nökeként igyekszik mindent megtenni azért, 
hogy a diákok korszerű eszközökkel, igényes 
környezetben tanulhassanak, illetve hogy 

Pénzes Erzsébet már általános iskolás korá-
ban nagyon aktív volt, zenét tanult, sportolt, 
mindenféle szakkörökre járt. A gimnáziumi 
évek alatt kezdett el tájfutni, ez továbbra is 
meghatározó része az életének, hiszen a táj-
futásban kell a jó erőnlét, de amellett fejben 
is folyamatosan ott kell lenni és minden pil-
lanatban döntést kell hozni. Kiváló tréning 
az élethez is. A tájfutóversenyek miatt ren-
geteget utazott, így ismerte meg Magyaror-
szág szinte minden táját. 

A három feladat (polgármesterség, egyete-
mi előadó, család) ellátása komoly erőfeszíté-
seket igényelt a polgármester asszony részé-
ről, sokáig a magánéletét szorította háttérbe. 
Most munkahelyváltást tervez, és igyekszik 
a delegálható feladatok egy részét, jó vezető-
ként a faluban másnak adni.

Egy kistelepülés polgármesterének egé-
szen más szerepköre és feladata van, mint 
egy nagyobb városénak. A kapcsolatok sok-
kal személyesebbek, emiatt számtalan olyan 
probléma van, amely nem feltétlenül a pol-
gármester feladatkörébe tartozik, de a lakók 
mégis tőle várnak rá megoldást. 

Ez a kistelepülési polgármesterség szépsé-
ge és nehézsége is egyben, s számára az volt 
az egyik legnehezebb rész, hogy határozot-
tan, de nem elutasítóan elmondja, melyek 
azok feladatok, amelyek már nem tartoznak 
a polgármesteri hatáskörbe. 

Pénzes Erzsébet, úgy érzi, még mindig a 
sok berögzült sztereotípia a nők és férfiak 
társadalmi, munkaerő-piaci szerepeit illető-
en Magyarországon. A mintaprojektben va-
ló részvételén keresztül szeretné megismerni 
a norvég jó gyakorlatokat, példákat a nők és 
férfiak megfelelő feladatleosztásait illetően, 
a megfelelő időbeosztás, munkaidők kialakí-
tására vonatkozóan, valamint a példaértékű 
esélyegyenlőségi politikákkal kapcsolatban.

FüZy ANdREA abasári képviselő  
és HEGE NoRdHEIM-vIKEN Høylandet polgármestere
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Grete Bækken Mollan (44) alpolgármester, 
a Munkáspárt képviselője, főiskolai diplomá-
val rendelkezik a szociológia és politológia te-
rületén, férjezett, két gyermek édesanyja. Egy 
tejet és húst előállító farmon él, kedvenc hob-
bija a zenehallgatás és a politikai életben való 
aktív részvétel. Politikai munkálkodása során 
preferált területek: helyi demokrácia és rész-
vétel, vidékfejlesztés, esélyegyenlőség (nők és 
férfiak, bevándorlók, megváltozott munkakö-
rülményűek, korlátozott munkakörülményű-
ek számára), gyermeknevelés és a gyermekek 
lehetőségei, életkörülményei.

Steinkjer 21 ezer lakosú pezsgő város, ame-
lyet dinamikusan fejlődő családi gazdaságok 
– és hatalmas erdőségek – vesznek körül. Ste-
inkjer központjában található a Dampsaga 
Kulturális Központ, határában pedig a Guld-
bergaunet Sport Park, mindkettő számos ki-
kapcsolódási lehetőséget kínál az idelátoga-
tóknak a sport, kultúra, művelődés területén. 
Steinkjer lakosairól elterjedt, hogy „vendég-
szerető, könnyed, vidám” emberek – és ez 
az a mottó, amelynek mind az önkormány-
zat, mind a lakosok igyekeznek megfelelni a 
mindennapokban. 

Steinkjer önkormányzata nemrégiben zár-
ta le az Egyenlőség és sokszínűség a steinkjeri 
önkormányzatban projektjét. A norvég me-
zőgazdaságban a családi gazdálkodásokban 
tradicionálisan férfiak dolgoznak, a projekt 

fő célkitűzése a nők aktívabb szerepvállalás-
ra való ösztönzése a családi gazdálkodások-
ban. Grete Bækken Mollan szintén részt vett 
a Helyi és Regionális Ügyek Minisztérium 
„Nők politikai szerepének ösztönzése” pro-
jektjében.

Németh Violetta házas, két gyermek édes-
anyja. Jelenleg gyesen van, emellett aktív ön-
kormányzati képviselőként tevékenykedik 
egyetlen nőként a hat jelenlegi önkormányzati 
képviselő között. Számos büki szervezetben 
tölt be vezető szerepet: a Településfejleszté-
si és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, a helyi 
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesü-
let elnökségi tagja, és a Büki Gyógyfürdő Zrt. 
felügyelő bizottsági tagja. Szabadidejét szíve-
sen tölti a szabadban családjával, kerékpáro-
zással, fürdőzéssel, játszóterezéssel.

Közgazdász-vendéglátó szakon végzett a 
budapesti Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Főiskolán, hat évig dolgozott 
ezen a területen, majd elvégzett egy pénzügyi 
ügyintézői képzést is. Több évig élt Brüsszel-
ben és Norvégiában, utóbbi helyen született 
első gyermeke is. Jól beszél norvégul, néme-
tül és angolul is. 

A 3300 lakosú Bük gyógyvízkincsének kö-
szönhetően Európa-hírű fürdőváros. Műkö-
dik a településen óvoda, Idősek Otthona, Idő-
sek Klubja, lehetőség van az idősek ellátására 
házi segítségnyújtással, a szociális rászoru-
lók pedig napi egyszeri meleg élelemhez jut-
hatnak az önkormányzat jóvoltából. 

A városnak saját egészségháza van, talál-
ható itt mentőállomás, orvosi ügyelet, házi 
orvosi ellátás. A Felsőbüki Nagy Pál Iltalá-
nos Iskola és Vendéglátó-ipari Szakiskola te-
rületi kibővítése és felújítása a Norvég Alap 
támogatásával valósult meg. A Büki Mű-
velődési és Sportközpont akadálymentesí-
tett, igényes rendezvénytérrel, szabadtéri 

a hat önkormányzat összefogásán alapuló 
Namdal-i Regionális Tanács titkárságán kez-
dett dolgozni. 2011-ben választották meg Høy-
landet önkormányzat polgármesterévé, ahol 
ő az első női polgármester. 

A hivatalban számos vezetői pozíciót nők 
töltenek be (pl. jegyző, pénzügyi vezető).  
A képviselő-testületben 19 képviselőből 8 nő. 
A politikai listák többségén igyekeznek kiala-
kítani egyfajta egyensúlyt a nők és férfiak ará-
nyában, ezt Hege Nordheim-Viken különösen 
fontosnak tartja, hiszen a nők és a férfiak vé-
leménye így tud megfelelő súllyal megjelenni 
a politikai egyeztetésekben és döntésekben. 
Úgy véli, nagy hangsúlyt kell helyezni a fiata-
lok nevelésére kora gyermekkortól, mert fon-
tos, hogy már gyerekként is tisztába legyünk 
azzal, hogy mindkét nem képviselőinek egyen-
lő jogok járnak mind a döntéshozatal, mind 
a véleménynyilvánítás terén.

Høylandet önkormányzatnak 1260 lakosa 
van, s a mezőgazdaság mellett a kultúra ját-
szik fontos szerepet a térség életében. Féléven-
te rendezik meg a humorfesztivált, amelyre 
az ország minden részéből érkeznek résztve-
vők és nézők egyaránt. Jól felszerelt művelő-
dési központ található itt, számos sport, ze-
nei és egyéb színpadi eseményt rendeznek, s 
jó síterepeket, korcsolyapályákat találnak az 
idelátogatók.

Sok tevékenységet maguk a lakosok szer-
veznek önkéntes alapon, ez a fajta össze-
fogás pedig különleges erőt kölcsönöz az 
önkormányzatnak. Høylandet a kreativitá-
sáról és az „őrültségéről” vált híressé – vall-
ja a polgármester – ezt a fajta kreatív őrült-
séget idézi egyik ismert szlogenjük, „Úgyis 
magasra repülhetsz, hogy közben mégis két 
lábbal a földön jársz”. 2013-ban szolgálta-
tásaik alapján elnyerték a legjobb önkor-
mányzat díját. 

GRETE BæKKEN MoLLAN, Steinkjer alpolgármestere
és NéMETH vIoLETTA büki képviselő
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színpaddal. A Dr. Horváth Tibor Szociális 
központ Bükön és a vonzáskörzetébe tarto-
zó, 13 másik településen lát el szociális fel-
adatokat.  

Az esélyegyenlőség terén az önkormány-
zat elengedhetetlennek tartja, a nők esetében 
az egyenlő teljesítmény megfelelő honorálá-
sát, a családban betöltött helyüket megille-
tő megbecsülés elérését és az erőszakmen-
tes élethez való jog támogatását.  

A gyesen, gyeten lévő anyukák számára 
nagy problémát jelenthet a munkaerőpiacra 
történő visszatérés.  

Képviselőként Németh Violetta fontosnak 
tartja, hogy a településen élő kisgyermekes 
édesanyákat támogassa, és az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten segítse az édesanyákat. 
Például: Bükön 2011-ig az óvoda augusztus-
ban bezárt, azonban Violetta kezdeménye-
zésére sikerült az intézményvezetővel meg-
egyezni, hogy ennek a hagyománynak véget 
vessenek, és egész éven át nyitva tartó óvoda 
legyen a településen. Ez a gyakorlat a mai na-
pig megmaradt, sőt az óvoda 2014 szeptem-
berétől óvodai-bölcsődei csoporttal is bő-
vül. Működik egy baba-mama klub is Bükön, 
ahol a helyi védőnők szervezésében rendsze-
resen vannak vetélkedők, előadások és egyéb 
tevékenységek. 

A képviselő asszony további elképzelései 
között szerepel képzések, fórumok szerve-
zése édesanyák, munkaadók részvételével a 
családbarát munkahelyek feltárása és szá-
muk bővítése érdekében.

A nőként való helytállás sikerének egyik 
kulcsa a családtól kapott segítség, szűk kör-
nyezete által tanúsított tolerancia.  Németh 
Violetta külön hangsúlyozta, milyen sokat je-
lent számára munkája során családjától, fér-
je szüleitől és a saját szüleitől kapott segít-
ség, támogatás. 

a fiatalok számára, ösztönözzék a helyben ma-
radást, illetve az idetelepülést.  Marit Voll a 
helyi iskola és óvoda napi adminisztratív éle-
tében való aktív részvételén keresztül került 
közel a helyi politikai élethez. Belépett a Sen-
terpartiet-ba (Centrum párt), amely a vidéki 
térségek fejlesztését és az egyenlő szolgálta-
tások lakhelytől független hozzáférhetősé-
gének ösztönzését, valamint a fenntartha-
tó gazdálkodás feltételeinek megteremtését 
tűzte ki célul. 

Maritt Vol tíz éve tagja a képviselő-testü-
letnek, valamint a településfejlesztési tanács 
vezetője. 2011 óta a Norvég Települési és Regi-
onális Önkormányzatok Szövetségének veze-
tőségének tagja, és mindemellett teljes állás-
ban gyermekorvosi asszisztensként is dolgozik. 
Vol részt vett a „Nők a politikában” projekt-
ben, amelynek célja a nők bevonása a politi-
kába és pályájuk segítése, támogatása.

Maritt Vol szerint még Norvégiában is sok 
mindent kell még tenni azért, hogy a nők meg-
felelő arányban legyenek képviselve a veze-
tő pozíciókban is, kulcsfontosságúnak tart-
ja ebben a folyamatban, hogy a nők egymást 
is támogassák, motiválják.

Marit Voll (55) három gyermek édesanyja. 
Eredeti foglalkozását tekintve gyermekorvo-
si asszisztens. A 15 ezer lakosú Verdalban él, 
mely hagyományosan mezőgazdasági város, 
az ipar csak a 70-es években telepedett meg 
itt. Verdalban található Skandinávia legna-
gyobb szabadtéri színháza, a Stiklestad, amely 
fontos helyszíne különféle kulturális, politi-
kai és vallási eseményeknek. Minden évben 
több ezren látogatnak el a Szent Olav tiszte-
letére rendezett Olsok fesztiválra. 

Verdalban a politikusok különleges fi-
gyelmet fordítanak a kulturális fejlesztések-
re és ezen belül is az ifjúsági csoportokkal 
való együttműködésre, annak érdekében, 
hogy a vidéken való életet vonzóbbá tegyék  

MARIT voLL, verdal képviselője 
és RujP ZSuZSA, Etyek alpolgármestere
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Rujp Zsuzsa (41) egy tízéves ikerpár édes-
anyja. Német nyelvtanári valamint idegenfor-
galmi és szállodaipari szakközgazdász diplo-
mája van. Németül és angolul beszél. Több 
mint tíz évig golfpályán dolgozott recepciós, 
marketing asszisztens, valamint recepcióve-
zető munkakörökben. Nyolcadik éve egy golf-
pálya építő cég irodavezetője és ügyvezetőjé-
nek asszisztense.

A 4300 lakosú Etyeken nőtt fel. A telepü-
lésnek van saját bölcsődéje, szociális ottho-
na és egy integrált közösségi térben 29 ezer 
kötetes könyvtárt működtet az önkormány-
zat. Etyek lakosságát tekintve különféle nem-
zetiségek békés együttműködésére jó példa, 
hiszen élnek itt sváb nemzetiségűek és Er-
délyből elszármazottak is. Rujp Zsuzsa min-
dig is tevékenyen részt vett a falu életében. 
Ezt a példát látta otthon is. Mindig szívesen 
segítette az önkormányzatot és a női kórust 
német nyelvtudása révén fordítással, tolmá-
csolással, illetve konferálással. Az Etyeki Né-
metek Egyesületének tagja, ahol az elnökség-
ben is szerepet vállalt. 

2010 óta Etyek alpolgármestere. Már a vá-
lasztás előkészületében is fontosnak tartották, 
hogy a felálló képviselő-testületben minden 
generáció, régi és új etyeki, férfi és nő egy-
aránt helyet kapjon, amely biztosítja, hogy 
a lakosság véleményét és igényeit arányosan 
képviseljék.

A képviselő-testületben a férfi polgármeste-
ren kívül, még három férfi és három női kép-
viselő kapott helyet. A férfiak kiváló stratégi-
ai gondolkodása és a női precizitás nagyon jól 
kiegészítik egymást a mindennapi munkában, 
ezzel is példát mutatva az egészséges együtt-
működésre férfiak és nők között. Az önkor-
mányzat támogatja a nők aktív részvételét a 
település életében, emellett saját baba-mama 
klubot és özvegyek klubját is működtet. 

Encsencsi workshop  
2013. december 19.
Szedlár János, a házigazda polgármester kö-
szöntője után Szabó Gellért elnök adott rö-
vid tájékoztatást a Magyar Faluszövetségnek 
az Önkormányzati kapacitásépítés norvég– 
magyar együttműködéssel című projektben 
vállalt feladatairól, és a benne részt vevő part-
nerekről. Elmondta, hogy a mostani rendez-
vény egy kétszer kilenchelyszínes megyei ren-
dezvénysorozat második állomása, melynek 
célja a falvak helyzetének megvitatása, a fa-
lusi jó gyakorlatok feltárása. Reményét fejez-
te ki, hogy – különösen a minisztériumokkal 
való partneri együttműködés, valamint egy 
nem uniós ország önkormányzati gyakorla-
tának megismerése – kellő ismeretanyagot 
nyújt a falusi önkormányzatok méltó szere-
pének megtalálásához és betöltéséhez, amit 
a projekt végén összegző kiadványban jelen-
tetnek meg.

Peresztegi Gergely főosztályvezető (Nemzet-
gazdasági Minisztérium) a 2014. évi költség-
vetési törvényt ismertette, annak is különösen 
az önkormányzatokat érintő részeit (gyermek-

étkeztetés, adóerő-beszámítás, MIK-es intéz-
mények, adósságkonszolidációs alap stb.).

Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó  
(Belügyminisztérium) a közfoglalkoztatási 
programokról tartott előadást. Elmondta, hogy 
a folyó évi 153,8 Mrd költségvetési előirány-
zaton felül további 26,118 Mrd forint áll ren-
delkezésre a 2013–14-es téli közfoglalkoztatási 
program céljaira, s hogy 2014-től a közfoglal-
koztatott minimálbér és szakképzett mini-
málbér, illetve a munkavezetők díjazásának 
mértéke egyaránt 2,4 százalékkal emelkedik.

Szedlár János polgármester saját településé-
ről elmondta, hogy egyik legnagyobb gondjuk 
a munkaképes korúak foglalkoztatása, ezen 
belül is a kétezer lelkes falu 45 százalékát ki-
tevő, és növekvő arányú cigány lakosság mun-
kához juttatása. Saját személyét illetően így 
összegzett: a munkája emiatt lényegesen több, 
a megbecsültsége kevesebb. Az idén kezdték 
el a Start mintaprogramon belül a mezőgaz-
dasági tevékenységet, melyben a szomszédos 
településekkel szoros együttműködés alakult 
ki a megtermelt termények értékesítése, hasz-
nosítása terén. Sokkal többre volna azonban 
hivatott ez az együttműködés, ha a piaci ér-
tékesítést integrátorok segítenék. 

Pilisszentlászlói workshop  
2014. január 22.
Az 1200 lelkes Pest megyei hegyi faluban 40 
polgármester, jegyző, önkormányzati szak-
ember gyűlt össze. Illés György, a község pol-
gármestere és Dietz Ferenc, a projektgazda 
TÖOSZ társelnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, majd Szabó Gellért ismertette a projekt 
célkitűzéseit és eddigi eredményeit. 

Workshopok a Magyar Faluszövetség szervezésében
Összeállította: Szabó Gellért, az MFSZ elnöke
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Ezután Bekényi József, a Belügyminisztéri-
um főosztályvezetője tartott előadást az egy 
éve működő önkormányzati hivatalokról. Is-
mertette az új önkormányzati törvény gene-
rálta változásokat, a hivatalok hatáskör és fel-
adatkör változásának körülményeit, elemezte 
a közös önkormányzati hivatalok létrejöttét, 
az ezzel kapcsolatos állami tapasztalatokat, a 
végrehajtás nehézségeit, nem titkolva, hogy 
ahol a közös hivatal állami beavatkozásra tu-
dott csak létrejönni, ott megítélése szerint el-
sősorban a helyi szereplők együttműködési 
készsége hiányzott. 

Papp Magdolna Emese a Belügyminiszté-
rium főosztályvezetője Költségvetés 2014 – 
rendeletalkotás előtt címmel a 2014. évi ön-
kormányzati költségvetések elkészítéséhez 
nyújtott háttérinformációkat.

Jakabszállási workshop 
2014. február 27.
Csáki Béla, Fülöpjakab, illetve Szabó Mihály, 
Jakabszállás polgármestere köszöntötte a 
részvevőket, majd Szabó Gellért elnök adott 
rövid ismertetőt a MANORKA Projektről.

Ezt követően a területi közigazgatás át-
alakításának önkormányzati tapasztalata-
iról Kovács Miklósné helyettes államtitkár 
(KIM) tartott előadást. Elmondta, hogy a 
kormány a Jó Állam megteremtésének cél-
kitűzését és lépéseit meghatározó Magyary 
Zoltán Program mentén végzi az átalakítást.  
A korábban összegabalyodott állami és ön-
kormányzati funkciók zavart okoztak az ügy-
intézésben, a közszolgáltatásban, és végső 
soron ez volt az oka a települési feladatok és 
azok finanszírozása terén kialakult arányta-
lanságoknak is.

A felszólalók a köztisztviselői illetmény-
alappal, az adatszolgáltatásnál tapasztalha-
tó informatikai nehézségekkel, a kistelepülési 

Varga Gusztáv beszélt a közoktatás átala-
kításának szükségességéről, eredményeiről. 
Említette a mindennapos testnevelés felme-
nő rendszerű bevezetésének indokoltságát, 
annak beruházási velejáróit (uszodaépítési 
program), a szintén felmenő rendszerű in-
gyenes tankönyvellátás előnyeit.

Ezután Sóvári Tibor, a Békés Megyei Föld-
hivatal osztályvezetője tartott előadást az új 
földforgalmi szabályozás önkormányzati ve-
tületeiről. A részletekről szólva elmondta, 
hogy a jegyzőhöz a négy példányos adás-vételi 
megállapodás mellett (egy példány biztonsá-
gi papíron!) a kifüggesztési kérelmet is el kell 
juttatni. A kifüggesztési záradékot pedig cél-
szerű minden szerződési példányra rávezet-
ni (ez később egyszerűsítheti az ügymenetet). 
Ha minden érintett kimeríti a rendelkezésére 
álló határidőt, úgy 150-200 nap lehet az ügy-
intézés időtartama föld adás-vételnél.

Figyelmeztetett arra, hogy az új Ptk. ren-
delkezése szerint az élettárs nem minősül kö-
zeli hozzátartozónak, s hogy a 20. § szerint 
nincs elővásárlási jog (tehát kifüggesztési kö-
telezettség sem!) a tulajdonostársak közötti, 
közös tulajdon megszüntetését eredménye-
ző(!) adás-vétel esetén, de a közös tulajdon-
nak ez esetben meg kell szűnnie.

polgármesterek javadalmazásával, a közös hi-
vatalok működésének nehézségeivel kapcso-
latban fogalmazták meg észrevételeiket.

Ezután Tóbiás Ferenc, a Bács-Kiskun Me-
gyei Földhivatal vezetője tartott előadást az 
új földforgalmi szabályozás önkormányza-
tokra háruló feladatairól. A hallgatóság ál-
talános elképedéssel fogadta a helyi földbi-
zottságok megalakításával és működésével 
kapcsolatosan, elsősorban a jegyzőkre háru-
ló teendők sorát, de a képviselő-testület dön-
tőbírói szerepe a földbizottság állásfoglalása 
elleni kifogás elbírálásában is eddig nem is-
mert kényes helyzeteket vetít előre.

Végül a két házigazda polgármester beszélt 
a saját települése jó gyakorlatairól. Jakabszál-
láson a civil szervezetek működésének je-
lentőségét, a részvételüknek köszönhető kö-
zösségi életet emelte ki Szabó Mihály, Csáki 
Béla pedig a Fülöpjakabon igen elterjedt bio-
gazdálkodás közösségerősítő szerepét hang-
súlyozta.

Nagybánhegyesi workshop 
2014. március 27.
Az 1300 lelkes békési falu polgármestere,  
Jancsó Ottó köszöntőjében elmondta, hogy 
húsz éve még közel 90 kisiparos volt a falu-
ban, ma egy sem; 120 tanulós iskolájuk egy-
házi fenntartásban működik (Békés megyé-
ben a legmagasabb az egyházi fenntartású 
intézményi tanulók aránya – 24%); a telepü-
lés nagy üzeme volt a tejfeldolgozó, aminek 
több év szünet utáni újraindításában remény-
kednek; önkormányzati tulajdonú termál-
fürdőjük egyre több látogatót vonz; a Start 
mintaprogram keretében 30-40 közfoglal-
koztatott elsősorban térkőelemek gyártásá-
val foglalkozik.

Szabó Gellért projektismertetője után 
a Mezőkovácsházi Tankerült igazgatója,  
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Kérdésekre válaszolva Varga Gusztáv ja-
vasolta, hogy az intézményi tanácsok kezd-
jék meg működésüket, mert várható, hogy az 
általuk létrehozott alapítványok külön álla-
mi támogatásban részesülnek. Intézményi 
tanács létrehozását a tagintézmény önkor-
mányzata is kezdeményezheti.

Andocsi workshop 
2014. április 28.
Törőcsik Ferencné polgármester köszöntőjé-
ben büszkeséggel említette nyolc osztályos 
iskolájukat, ahol három falu gyermekei ta-
nulnak, valamint a Start munkaprogramot, 
melynek keretében tavaly 120 közfoglalkoz-
tatottat alkalmaztak, jórészt az 1,2 hektáros 
konyhakertben. 

Szabó Gellért projektismertetőjében hang-
súlyozta, hogy ezúttal a legkisebb települések 
létének, jövőjének kérdéskörét boncolgatjuk. 
Saját adatgyűjtéséből idézve elmondta, hogy 
Somogy megye az ország 4. leginkább apró-
falvas megyéje, ahol a megye településeinek 
46 százalékát kitevő 500 lakos alatti 114 falu-
ban él a megyei népesség 10 százaléka. S hogy 
a megyében a 230 községből csak 36-ban van 
8 osztályos iskola, további 39-ben legfeljebb 
7 osztály van, a falvak kétharmadában pedig 
nincs helyi oktatás.

Egy tanulmány az aprófalvak jövőbeni kilá-
tásait elemezve olyan „új szűkösségek” kielé-
gítésének lehetséges terepeként említi őket, 
mint a természet, kultúra, emberség, demok-
rácia, ami felértékelheti szerepüket. A Nem-
zeti Vidékstratégia lehetőségként említi a 
vidék legkisebb településeinek fejlesztését,  
a megvalósítás azonban kidolgozatlan.

Ezt követően Fábián Éva, Somogy megye 
főépítésze adott áttekintést a megye építé-
szeti helyzetéről. Adatai szerint 22 somo-
gyi faluban nő a népesség, amelyek mind a  

Balaton, illetve a megyeközpont szomszéd-
ságában vannak. Másik tény, hogy 60 falu-
ban a roma lakosság aránya nagyobb az or-
szágos átlag háromszorosánál. 

Pongrácz Máté, az MNVH somogyi refe-
renseként egyebek között a vidéki fejlesztési 
lehetőségek eddigi kihasználásáról, illetve a 
várható programokról beszélt.

A hozzászólók részéről elhangzott, hogy a 
helybeliek földhöz jutása döntő fontosságú a 
megélhetéshez, ez azonban több esetben sem 
valósult meg a környéken: helyi állami föl-
dek bérletét idegenek szerezték meg. Hogy 
a pedagógusok vagy helyi népművelők, helyi 
kulturális és közösségi rendezvények nélkül 
aligha beszélhetünk önfenntartó faluközös-
ségről, az új finanszírozás következtében pe-
dig a falvak 90 százalékában nincs szabadon 
felhasználható bevétel, amiből támogatni le-
hetne őket. Hogy az aprófalvak (falvak) sorsá-
nak nemzetpolitikai vetületei igazán megér-
demelnék, hogy fejlesztésük ne csak országos 
koncepciókban szerepeljen, de kutatóintéze-
tek, államilag koordinált megyei-térségi iro-
dák segítsék konkrét programok kidolgozá-
sát és lebonyolítását.

Komlóskai workshop 
2014. május 28.
A 300 lelkes ruszin nemzetiségű falu polgár-
mestere, Köteles László köszöntőjében büsz-
keséggel említette, hogy a falu a Magyaror-
szági Falumegújítási Verseny tavalyi győztese, 
mely több területen is úttörő szerepet vál-
lalt, elég a Nemzeti Zarándoklatot, a Zemp-
léni Településszövetséget, a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalmat, vagy a kisposták és 
kisiskolák megmentésének országos akció-
ját említeni.

Szabó Gellért projektismertetője után  
Csikász Gábor, a Magyar Nemzeti Vidéki  

Hálózat megyebeli és Baracsi Endre, az 
MNVH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei re-
ferense tartott előadást. 

Elmondták, hogy leszakadó és felzárkózó 
falvak valószínűleg egyaránt lesznek a jövő-
ben is, amit a pályázható források és a helyi 
aktivitás, illetve önerő megléte/hiánya fordít 
majd egyik, vagy másik irányba. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
forráselosztása, illetve annak legutóbbi mó-
dosítása az 1298/2014. (V.5.) kormányhatáro-
zattal ugyan nem von el előirányzatot a fal-
vak fejlesztésétől, ám a megyei jogú városok 
jelentős forrásnövelése (220 Mrd-ról 364,6 
Mrd-ra) mégis alapjaiban teszi kérdésessé az 
Unió fejlesztéspolitikáján belül a területi fej-
lettségbeli különbségek kiegyenlítését célzó 
alapelv hazai érvényesülését. Semmi jel nem 
utal arra, hogy változna az eddigi nagyváros-
központú hazai fejlesztéspolitika. 

A felvetések között elhangzott, hogy a kö-
vetkező fejlesztési ciklusban az áfa is támo-
gatható költségrész lesz. Hogy a falvak a sa-
ját területükön lévő természeti erőforrásokat 
nem használhatják (állami földek, erdők), ezért 
a kárba vesző, nem hasznosuló értékek kiak-
názására programot kell kidolgozni (pl. in-
gyen tűzifajuttatás helyett közfoglalkoztatás 
az erdőkben). Hogy a több ezer hektáros er-
dészetek alig fizetnek adót, az érintett tele-
pülések pedig béklyóba vannak verve.
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A Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége (KÖOÉSZ) a MANORKA 
projekt keretében workshopot tartott ápri-
lis 16-án Kisteleken. Az „Önkormányzati 
kapacitásépítés norvég–magyar együttmű-
ködéssel” projekt célja  a helyi demokrácia 
fejlesztése az önkormányzati szövetségek 

KÖOÉSZ workshopok
Szerző: Sándor Attila norvég–magyar tapasztalatcseréje és szak-

mai együttműködése által; a nők szerepvál-
lalásának erősítése a közéletben, a munka 
és magánélet egyensúlyának elősegítése; az 
önkormányzati tulajdonú cégek szerepének 
erősítése norvég tapasztalatcsere keretében; 
önkormányzati közszolgáltatások színvona-
lának fejlesztése tapasztalatcsere programok 
és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesz-
tésével; önkormányzati és járási hivatalok 
együttműködésének segítése a közigazgatá-
si reform végrehajtása során.

Darabos Gábor alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket, majd Sütő László, a KÖOÉSZ 
alelnöke tartott tájékoztatót a projektről.

A Kisteleki Járási Hivatal és a hivatalban 
intézhető időskorúakat érintő ellátásokról 
Darabos Orsolya Katalin hivatalvezető be-

szélt, A kisteleki idősellátás jó gyakorlatáról 
Piacsekné Kurucsai Erzsébet, a Szociális Köz-
pont és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény-
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket.

Granuflex Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.

Tel: (1) 453 0400; Fax: (1) 453 0006

Web: www.granuflex.hu

Játszótéri
játékok

Ütéscsillapító
gumiburkolatok

Parkbútorok

Sportpálya-
építés

Tartottak workshopot Orosházán is, 
ahol a negyven polgármesternek és ér-
deklődőnek Vaszkán Erzsébet, az Egy-
séges Szociális Központ vezetője tartott 
előadást, bemutatva a helyi idősellá-
tási jó gyakorlatokat: milyen helyen, 
hány fővel működnek az egyes szol-
gáltatások, milyen projekteket hajtot-
tak végre. Kutyikné Timár Gabriella 
szociális ellátási szakreferens pedig ál-
talános tájékoztatást adott az idősellá-
tás rendszeréről, az igénybe vehető tá-
mogatásokról, azok módjáról, illetve  
a különféle kedvezményekről.

Tapasztalatcsere



mányzatok feladatait és az önkormányzati 
adórendszert és az állami normatíva rend-
szerét. Ebéd után az egységes norvég állami 
és önkormányzati statisztikai rendszerről, a 
KOSTRA rendszerről beszélt Per Olav Lund 
községi jegyző. 

Délután elhagytuk a megyeszékhelyet, és a 
téli turizmusra berendezkedett Trysil önkor-
mányzatát látogattuk meg.  Először a közsé-
gi vízműben voltunk, ahol nagyon kellemes 
meglepetés volt számunkra, hogy ott dolgozó 
magyar honfitársunkkal találkoztunk. Követ-
kezett a szennyvíztisztító, majd egy megúju-
ló energiaforrást, az erdei és asztalos fahulla-
dékkal táplált helyi fűtőművet kerestünk fel, 
amely az üdülőhely számára biztosítja a táv-
fűtést és melegvizet. Este Ole Martin, Norde-

Hedmark megye a norvég fővárostól észak-
keletre fekszik, hatalmas területen, ahol a he-
gyek és erdők, gyorsvizű folyók között kisebb 
falvak, farmok találhatók. 

A Magyar Faluszövetséget képviselő 15 ta-
gú delegáció (elsősorban kisebb falvak polgár-
mesterei) azért látogattak el erre a tájra, mert 
talán ez hasonlít legjobban a vidéki Magyar-
országhoz, és éghajlata még lehetővé teszi a 
földművelést is. 

Az első éjszakánkat a megyeszékhelyen, 
Hamar településen töltöttük, s másnap meg-
kezdődött a szakmai program: a Városhá-
zán Dag Ronning, a megyei közgyűlés elnöke 
mutatta be a megye gazdaságát és költségve-
tését, majd Trond Lesjo a KS megyei iroda-
vezetője ismertette a megyei és helyi önkor-

Szerző: Szabó Gellért, az MFSZ elnöke, a delegáció vezetője

A Magyar–Norvég Kapacitásépítési program keretében a Magyar Faluszövetség 
(MFSZ) küldöttsége négynapos (május 12–15.) tanulmányúton vett részt, s fölkereste 
az ország egyik ritkán lakott megyéjét a svéd határ mellett. 

haug polgármestere a községházán fogadott 
bennünket, bemutatta a település múltját, je-
lenét, és azt is, hogyan készülnek a jövő prob-
lémáira (elöregedés, idősgondozás).

Következő nap még északabbra mentünk 
Engerdal önkormányzatához, egy tóvidék-
re, ahol a kis települések a nyári időszak-
ban várják a turistákat és a víkendház tulaj-
donosokat. 

Ott a következő előadásokat hallgattuk 
meg: Havard Haug jegyző bemutatta a tele-
pülések általános jellemzőit, Markus Petter-
sen mérnök, műszaki osztályvezető víkendház 
építési programjukról és az infrastruktú-
ra működtetéséről beszélt, végül Katrine  
Kleiven beszélt, aki helyi gazdaságfejlesztés-
sel foglalkozik. 

A vidéki Norvégia
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A magyar falvakhoz hasonló nagyságú te-
lepülésekre látogattunk, rendkívül érdekes 
volt látni a hasonlóságokat (csökkenő lélek-
szám, elöregedés, a mezőgazdaság fenntart-
hatósági problémái, közösségépítés, turiz-
mus, mint kitörési pont) és a különbségeket 
(hatalmas távolságok, szétszórt lakosság, szá-
munkra hihetetlen pénzbőség, távlati gon-
dolkodás és fejlesztések, erős önkormányza-
ti rendszer, nagyon kiterjedt önkormányzati 
tulajdon). Külön érdekes volt számunkra a 
kis önkormányzatok igazgatási és település-
működtetési szerveződése. 

A megyei önkormányzat, de különösen a 
helyi polgármesterek, jegyzők rendkívül szí-
vesen fogadák delegációnkat, melyért ez úton 
is köszönetet mondunk, úgyszintén a norvég 
önkormányzati szövetségnek is, amely utun-
kat megszervezte. 

Tapasztalataink kiértékelése után remél-
hetőleg nálunk is használható gyakorlatok-
kal és példákkal hozzájárulunk a közös prog-
ram sikeréhez.

Délután a hegyek között, Tolga önkormány-
zatánál Knut Sagbakken helyi gazdaságfej-
lesztő szakember előadásában a tejtermelés 
és a kis farmok problémáival ismerkedtünk, 
mivel a környék elsősorban tejtermeléséről 
nevezetes. Meglátogattunk egy fiatal farmer 
által üzemeltetett, szinte teljesen gépesített 
állattartó telepet is. Ez volt utunk legésza-
kibb pontja, itt már lappok és rénszarvasa-
ik által látogatott övezetben jártunk, a fővá-
rostól 350 kilométerre, északra.

Utolsó nap – visszatérve a megyeszékhelyre 
– egy nagyon-nagyon tiszta hulladékfeldolgo-
zó-telepet néztünk meg, a szinte teljesen sze-
lektív gyűjtéssel és a maradék hulladék ége-
tőműbe eladásával a teljes vertikumot lefedő 
önkormányzati céget ismerhettünk meg. Hosz-
szú utazásunk végén a fővárosban, Oslóban 
a norvég alkotmányünnep előtt a fővárosiak 
készülődésébe pillanthattunk be. Utazás köz-
ben kísérőnk, Inger Oldrun, a KS munkatársa 
bepillantást adott az önkormányzati szövet-
ség működésébe és munkamódszerébe. 

Június 4-i nyitórendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Werner Faymann (SPÖ) oszt-
rák szövetségi kancellár, Franz Voves (SPÖ) 
Steiermark tartomány főnöke, Hermann 
Schützenhöfer (ÖVP) első tartományfőnök 
helyettes, Sieg fried Schrittwiser második 
tartományfőnök helyettes, Franz Majcen 
(ÖVP) a Steiermark tartományi tanácsának 
elnöke. 

A két házigazda – Siegfried Nagl (ÖVP), 
Graz város polgármestere, valamint az Oszt-
rák Városok Szövetségének elnöke, Bécs pol-
gármestere Michael Häupl – megnyitó elő-
adása után Werner Faymann szövetségi 
kancellár tartott egy rövid előadást Együtt 
vagyunk Európában címmel. Beszélt töb-
bek közt arról, hogy a városok milyen fontos 
szerepet töltenek be a mindennapi életben, 
egyszersmind az állami feladatok ellátásá-
ban is. Beszélt a pénzügyi- és gazdasági vál-
ságról: „Európa nagy árat fizetett a válsá-
gért, ezért vigyázni kell, hogy soha többé ne 
veszélyeztessük különféle érdekek mentén  
a megszerzett egyensúlyt.” A kancellár kitért 
a finanszírozás alapfeltételére és -követelmé-
nyére, hogy fontos a teljes foglalkoztatottság 
a munkaerő és szolgáltatás területén, mert 
ezzel lehet tenni például az európai szintű 
adócsalás ellen.

Az Osztrák Városok Szövetsége min-
den évben megrendezi a Városnapo-
kat, az idei, a 64. június 4-5-6-án volt 
Grazban. Az esemény most is szín-
vonalas és tartalmas volt, s egyben 
kellemes kikapcsolódást is nyújtott 
a megjelent több mint 950 résztve-
vőnek, akik élvezhették a házigaz-
dák, figyelmes és szívélyes vendég-
szeretetét. 
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64. városnapok – Graz 

A város alapú világ felé
Szerző: Szabó Tamás, Ercsi polgármestere

Heinz Fischer szövetségi elnök videóüzeneté-
ben felidézte az 1994. évi népszavazást, mikor 
Ausztria csatlakozott az Európai Unióhoz, 
valamint a csatlakozási tárgyalásokat. „Az 
akkori döntés nagy szerepet játszott abban, 
hogy most Ausztria is nagyobb biztonságban 
érezheti magát a gazdasági válság körülmé-
nyei ellenére, könnyebben tud harcolni érde-
keiért.” Az elnök köszöntője végén megemlí-
tette, hogy külföldön gyakran kap gratulációt 
az osztrák városokért, a kulturális életért, a 
modern infrastruktúráért, a városok telje-
sítményeiért. 

A megnyitó csaknem egyórás fő előadá-
sát Benjamin R. Barber amerikai politológus 
professzor tartotta angol nyelven: Ha polgár-
mesterek uralják a világot címmel. Előadása a 
21. század feladataként fogalmaz meg egy je-
lenleg absztraktnak tűnő, de érvelése szerint 
igen logikus modellt, amelynek fő motívumai 
az alábbiak: „Nem szabad beszélni nemzetek-

ről, hanem városokban kell gondolkodnunk. 
A város a bölcsője a demokráciának. A váro-
sok nemcsak a legrégebbi intézmények, ha-
nem a legtartósabbak is. Ezek azok a helyek, 
ahol emberek születnek, nőnek fel, iskolába 
mennek, dolgoznak, megházasodnak, imád-
koznak, játszanak, megöregszenek, és végül 
meghalnak. Ők otthon vannak.”

Manapság a világ népességének fele vá-
rosokban él, a fejlett világban 78 százalék ez 
az arány – mondja Barber, és felteszi a kér-
dést: „Mi lenne, ha a polgármesterek ural-
nák a világot?” Már léteznek különféle városi 
szövetségek, amelyeknek célja az együttmű-
ködés főként a következő témákban: az ég-
hajlatváltozás elleni küzdelemben, a városi 
biztonságban, migrációban. Barber hosszan 
foglalkozott azzal a kérdéssel: hogyan lehet 
teremteni egy olyan világot, ahol az állam-
polgárokat képviselő polgármester nagyobb 
szerepet játszana? A polgármesterek pragma-

tisták és problémamegoldók. Emiatt élveznek 
nagyobb fokú bizalmat az emberek részéről. 
A városok mélyen multikulturálisak, nyitot-
tak, részvételen alapulóak, demokratikusak 
és képesek együtt dolgozni. A városok prob-
lémamegoldóak.

A jövő kilátásairól a következőket mondta: 
„A globális demokrácia útja nem az államo-
kon vezet át, hanem a városokon. Az Egye-
sült Nemzetek Szervezete helyettesíthető 
lenne a világban az Egyesült Városokkal – 
azzal a különbséggel, hogy ők képesek len-
nének erre a feladatra. Létre kell hozni egy 
globális polgármesterek parlamentjét. A terv 
az, hogy egy kísérleti Parlament 2016-ban el-
kezdjen működni” – hangsúlyozta végül Bar-
ber professzor.  

A második napon a küldöttek öt szekcióban 
és érdeklődésüknek megfelelően különböző 
munkacsoportokban vehettek részt.

A zárónapon a szövetségi alkancellár, pénz-
ügyminiszter Michael Spindelegger (ÖVP)  
Elkötelezettség a feladatalapú pénzügyi ellen-
tételezés mellett címmel tartott tájékoztatót. 
Majd az Osztrák Városok Szövetségének fő-
titkára, Thomas Weninger beszélt a közszol-
gáltatások terén kialakult helyzetről, elemezte 
a szabadkereskedelmi megállapodásokat, az 
uniós belső piacot és a versenyorientált hely-
zetet és azok hatását a városok mindennapi 
életére, és a finanszírozhatóságra.  

Milan Ftácnik, Pozsony polgármestere az 
együttműködés fontosságáról beszélt.

A Városnapok záró momentumaként  
Siegfried Nagl, Graz város polgármestere, ün-
nepélyesen átadta az Osztrák Városok Szö-
vetségének zászlaját Bécs polgármesterének, 
Michael Häuplnak, aki bejelentette, hogy 
mindenkit tisztelettel és szeretettel vár Bécs-
be a 2015. június 10-12. között a 65. Városna-
pok eseményeire. 
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A konferenciát elsőként Anne Marie Maskay, 
a Francia Nagykövetség első tanácsosa, majd 
a házigazda képviseletében Hervé Ferrage, a 
Francia Intézet igazgatója köszöntötte. Di-
etz Ferenc, a TÖOSZ társelnöke, Szentendre 
polgármestere visszatekintett az örökségvé-
delemmel kapcsolatos eddigi magyar önkor-
mányzati kezdeményezésekre, míg Jean Rou-
ger, a francia művészeti és történelmi városok 
és térségek, illetve a védett területtel rendel-
kező városok országos szövetsége (ANVPAH 
& VSSP) alelnöke tájékoztatást adott a 29 éve 
működő minősítési rendszerükről. 

A magyar örökségvédelem rendszeréről 
Újlaki Zsuzsánna, a Belügyminisztérium 
örökségvédelmi főosztályának megbízott ve-
zetője adott tájékoztatást. (Az előadások szö-
vege letölthető a TÖOSZ honlapjáról: www.
toosz.hu.)

A szakmai programban Didier Herbillon, 
Sedan polgármestere és Marylise Ortiz, az 
ANVPAH igazgatója szólt a történelmi vá-
rosi cím (label) történetéről és koncepciójá-

Magyar–francia konferencia a Budapesti  Francia Intézetben

Örökségg azdálkodás és értékteremtés
A mintegy száz résztvevőt vonzó 
2014. június 19-i eseményen francia 
és hazai önkormányzati, örökséggaz-
dálkodási, urbanisztikai szakemberek 
tartottak előadásokat. Megalakult a 
Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége (TÖOSZ) keretében 
a „Történelmi Városok Kamarája”, és 
előkészítették és az „Örökségtudatos 
Önkormányzat” cím létrehozását is.

A TÖOSZ képviseletében immár negyedik 
alkalommal Sándor István, Magyarnándor 
polgármestere, a Magyar–Szlovák Határon 
Átívelő Kormányközi Vegyes Bizottság ala-
pító tagja vett részt a pozsonyi ZMOS kong-
resszuson.

A kongresszust Jozef Dvonc, a ZMOS elnö-
ke, Nyitra város polgármestere köszöntötte, 
többek között kiemelte, hogy az átalányadó 
önkormányzatokat érintő részesedésének 
emeléséről tárgyalt a kormánnyal. A ZMOS 
célja, hogy az önkormányzatok kiadásainak 
fedezetére szeretnének megfelelő pénzössze-
get biztosítani. „A községek és városok hosszú 
ideje takarékoskodnak, sokaknak a rendelke-
zésre álló pénzösszeg csupán az alapszolgál-
tatásokra elegendő. Számos hatáskört vettek 
át az államtól, melyeket finanszírozni kellett. 
Ez nem mindig sikerült.”

Robert Fico miniszterelnök arról beszélt, 
hogy: „az elmúlt két év alatt jelentősen  

gyarapodott az ország gazdasága. Szlovákia  
a siker útjára lépett.” Különösen nagyra ér-
tékelte a ZMOS és a szlovák kormány közöt-
ti konstruktív párbeszédet. A 2011–2012-es 
nehéz években rendkívül interaktív volt az 
együttműködés, s reméli, hogy ebben az év-
ben ugyanúgy folytatódik.

Szlovákia gazdasága növekszik, ezért a kor-
mány kész megvalósítani minden olyan ha-
tározatot, döntést, amely a lakosság érdekeit 
szolgálja. A községek és városok önkormány-
zatai megkapják a kormánytól, amit kértek. 
Két év után több jut az önkormányzatoknak az 
átalányadóból. A miniszterelnök 3 százalékos 
emelést ígért, melyet a kongresszuson jelenlévő 
közel 500 polgármester nagy tapssal fogadott. 
Az átalányadónak jelenleg 67 százaléka ma-
rad az önkormányzatoknál, így 70,3 száza-
lékra történő emelését ígérte 2016. január-
tól. A pénzeszközökből az önkormányzatok 
a legkritikusabb területeket kívánják támo-
gatni: az oktatásügyet, a szociális szolgálta-
tásokat, illetve a helyi úthálózatokat.

A ZMOS kongresszus kiemelten foglalko-
zott  a városok, a községek finanszírozásá-
val, a lakossági szolgáltatások biztosításával,  
az oktatási ügyekkel, a szociális szolgáltatá-
sokkal, a munkanélküliséggel, a hulladékgaz-
dálkodással, a társadalom peremére szorult 
lakossági réteg helyzetével.

Kiemelt téma volt a helyi fejlesztések kérdé-
se az építésügyi igazgatás helyben maradásá-
nak szükségessége, a közbeszerzési előírások 
bonyolultsága, az európai pénzalapok felhasz-
nálása 2014-2020 időszakban stb. A kongresz-
szus második napján felszólalt Ivan Gaspa-
rovic leköszönő köztársasági elnök is.

Jubileumi ZMOS kongresszus Pozsonyban
Szerző: Sándor István, Magyarnándor polgármestere

A Szlovákiai Városok és Falvak Társu-
lásának (ZMOS) 25. jubileumi kong-
resszusát Pozsonyban tartották az In-
cheba Expo Aréna kongresszusi köz-
pontjában. A kongresszuson részt vett 
Szlovákia szinte valamennyi közjogi 
méltósága: a miniszterelnök, a köz-
társasági elnök, a parlament vezető 
tisztségviselői,  parlamenti képvise-
lők, miniszterek, nagykövetek, az ál-
lami szervek és önkormányzatok szo-
ciális partnerei stb. Szlovákia 2765 ön-
kormányzatának 95 százaléka tagja az 
önkormányzati szövetségnek.
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Magyar–francia konferencia a Budapesti  Francia Intézetben

Örökségg azdálkodás és értékteremtés
ról, kitérve arra is, hogy milyen céljai, milyen 
előnyei vannak egy címnek, s milyen elveket 
kell szem előtt tartani. 

Nathalie Gaillard, a Pays Mellois Művészeti 
és Történelmi Térség Építészeti és Örökségvé-
delmi animátora a lakosság érzékenyítése, az 
idegenforgalom minőségi megújítása, az élet-
körülmények javítása, a terület vonzerejének 
megerősítése ügyében alkalmazott mediációs 
és elemző tevékenységeket mutatatta be. 

Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont (MUT) igazgatója áttekintet-
te a műemlékvédelemtől az örökséggazdál-

kodásig vezető utat, valamint bemutatta az 
„Örökségtudatos Önkormányzat” cím alapí-
tásának főbb szempontjait. 

Rázsi Botond, Eger Megyei Jogú Város al-
polgármestere a HerMan örökséggazdálko-
dási projektetről tartott előadást. 

Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város 
polgármestere a Balaton és a Bakony ölelésében 
lévő város örökséggazdálkodási egyben turisz-
tikai és kulturális fejlesztéseit vázolta fel. 

A konferencián résztvevők jelentős érdek-
lődését váltotta ki az örökségvédelem, örök-
séggazdálkodás, turisztika és marketing te-

rületén gyakorlatban alkalmazott francia 
megoldások és módszerek sora.

Móré László veresegyházi szakértő és Diezt 
Ferenc, Szentendre polgármestere egyaránt 
az örökségvédelemre fordított forrásokról, 
azok költségvetésen belüli arányáról, vala-
mint a kormányzat által nyújtott pénzügyi 
támogatások formáiról érdeklődött a fran-
cia előadóktól. 

Lénártné Benei Anikó, Abasár polgármes-
tere a történelmi leletek feltárásának nehéz-
ségeire hívta fel a figyelmet. 

Csőszi Mónika, a Földművelésügyi Minisz-
térium munkatársa a természeti örökségvéde-
lem és tájvédelem fontosságára világított rá.

Beke Imre, Nádudvar polgármestere arra 
volt kíváncsi, hogy milyen szempontok sze-
rint érdemes szelektálni az örökségvédelmi 
területek, épületek között, hogy melyeket kell 
felújítani, illetve lebontani.

Garaguly Tibor, Etyek polgármestere a tár-
sadalmi elfogadottság elősegítésének mód-
szeréről érdeklődött.

Didier Herbillon, Sedan polgármestere vá-
laszában elmondta, hogy a költségvetésük 10 
százalékát örökségvédelemre fordítják. Saját 
városának tapasztalatai szerint javasolta a vál-
lalkozások, a civil szervezetek és a lakosság be-
vonását a programokba. Különösen a gyerekek 
szemléletformálása elengedhetetlen, mivel ez 
hatással van a családokra is. Az életminőség 
javulása társadalmi elfogadottsághoz vezet,   
a védett területek kialakítása értéket növel 
a településen. 

Szerző: Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára
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Marylise Ortiz a hozzászólásokra válaszol-
va elmondta: fontosnak tartja a tájvédelmet, 
ezért tájvédelmi szakemberekkel is együtt dol-
goznak. Több kistelepülés társulásban köny-
nyebben láthatja el örökségvédelmi feladatait, 
pályázni is eredményesebben tudnak. Arra 
a felvetésre, hogy mely területeket, épülete-
ket kell, vagy lehet védelmezni azt válaszol-
ta, hogy meg kell ismerni, elemezni a terüle-
tet, ebből kiindulva lehet dönteni, elsősorban 
arra ügyelve, hogyan lehet a történelmi érté-
keket átültetni a mai életbe, figyelembe véve 
a lakosság igényeit, valamint a gazdaság és a 
turizmus szempontjait is.

Az előadások és a hozzászólások alapján 
egyértelművé vált, hogy az eltérő állami és 
önkormányzati körülmények, szervezési és 
szervezeti megoldások ellenére a francia meg-
közelítési módot és törekvést érdemes a ma-
gyar szereplőknek is elsajátítaniuk.

Végül megalakult a TÖOSZ Történelmi 
Városok Kamarája, amelynek célja a történel-
mi értékek védelmében és megőrzésében ér-
dekelt önkormányzatok és vezetőik számára 
szakmai platform megteremtése, és a régire 
épített új értékteremtés lehetséges megoldá-
sainak feltárása. Az örökséggazdálkodásban 
és -védelemben alkalmazott jó gyakorlatok 
bemutatása és tapasztalatcsere fórum meg-
teremtése. A történelmi értékekkel, hagyo-
mányokkal rendelkező városok, községek 
együttműködő hálózatának megteremtése. 
A kamarában részt vevő aktív tagok köré-
nek bővítése, az örökségvédelem ügyének és 
jelentőségének tudatosítása az önkormány-
zati szférában. 

A kamara elnökévé Diezt Ferencet, a  
TÖOSZ társelnökét, Szentendre polgár-
mesterét, alelnökeivé Mester Lászlónét, Tel-
kibánya polgármesterét és Porga Gyulát, 
Veszprém Megyei Jogú Város polgármeste-
rét választották.

Ráday Mihály, a neves városvédő, a Város- 
és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) 
elnöke is jelen volt a szakmai konferencián. 
Hozzászólásában elmondta, hogy üdvözli a 
TÖOSZ Történelmi Városok Kamarájának 
megalakulását, és felajánlja a szövetsége és 
személye szakmai segítségét. 

A megalakult TÖOSZ kamara várja mind-
azon önkormányzatok jelentkezését, ame-
lyek elkötelezettek az örökségvédelem ügyé-
ben. A Magyar Urbanisztikai Társaság gyűjti 
azokat a szakmai szervezeteket és szakembe-
reket, amelyek és akik hozzá tudnak járulni 
az örökségvédelem és gazdálkodás szakmai 
rendszerének kiteljesítéséhez.

(A Történelmi Városok Kamarájához a 
csatlakozási szándéknyilatkozat letölthető 
a TÖOSZ honlapjáról: www.toosz.hu.)

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek 
egyik fókuszterülete az önkormányzati szek-
tor, a jelentések nagy része ehhez a terület-
hez kapcsolódik. Az önkormányzatok belső 
kontrollrendszerének ellenőrzése az ÁSZ „jó 
kormányzással” kapcsolatos stratégiai céljai-
nak megvalósítását szolgálja. A rend értéket 
teremt, ezért az ÁSZ az ellenőrzéseit folya-
matosan és fokozatosan kiterjeszti a koráb-
ban még nem ellenőrzött területekre és te-
vékenységekre. 

Az ÁSZ 2012 júliusában kezdte ellenőrizni 
az önkormányzatok belső kontrollrendszeré-
nek kialakítását. Elsőként, összesen 38 koc-
kázatalapon kiválasztott települési (községi, 
nagyközségi és négy kis lakosságszámú váro-
si) önkormányzatnál ütemezetten ellenőriz-
te a belső kontrollrendszer 2011. évi kialakí-
tását, a kiválasztott kulcskontrollok 2011. évi 
működését, valamint a belső ellenőrzés 2009 
és 2011 közötti működésének megfelelőségét 
és eredményességét.

Az ellenőrzési tapasztalatok megosztá-
sa az ÁSZ elemző és tanácsadó funkciójá-

A kontrollrendszer ellenőrzéséről
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Megfelelően kiépített és mű-
ködtetett belső kontrollrendszer 
nélkül nincs szabályos, gazda-
ságos, hatékony és eredményes 
közpénzfelhasználás. Harminc-
nyolc önkormányzat belső kont-
rollrendszere ellenőrzésének ta-
pasztalatait összegezte az Állami 
Számvevőszék. 



A kontrollkörnyezet kialakítása 38 ellen-
őrzött önkormányzat közül 7 esetben volt 
megfelelő, 12 esetben részben megfelelő és 
19 esetben, azaz az esetek 50 százalékában 
nem felelt meg a jogszabályi követelmények-
nek. A belső kontrollrendszer nem megfelelő 
kialakítása kockázatot jelent az önkormány-
zatok tevékenységeinek szabályszerű, gaz-
daságos, hatékony és eredményes végrehaj-
tásában. Az ÁSZ ugyanis ellenőrzései során 
megállapította, hogy azoknál az önkormány-
zatoknál, ahol a kontrollrendszeren belül, fő-
ként a kontrollkörnyezet és kontrolltevékeny-
ségek szabályozása nem volt megfelelő vagy 
hiányos volt, ott az ellenőrzött kulcskontrol-
lok működése is gyenge volt.

Az ÁSZ a belső kontrollrendszer ellenőrzése 
során értékelte a kontrolltevékenységek közül 
kettő, az integritás szempontjából is kiemelt 
fontosságú kontroll (úgynevezett kulcskont-
roll) – a szakmai teljesítésigazolás és az utal-
vány ellenjegyzés – működésének megfelelő-
ségét is. Az ellenőrzés megállapította, hogy az 
államháztartáson kívülre történő működési 
célú pénzeszközátadásokkal, az állományba 
nem tartozók megbízási díjaival, valamint a 
külső szolgáltatók által végzett karbantartási, 
kisjavítási munkákkal kapcsolatos kifizetések 
során a kulcskontrollok – a szakmai teljesítés-
igazolás és utalvány ellenjegyzés – működé-
sének megfelelősége 4 önkormányzatnál ki-
váló, 1-nél jó, 33-nál pedig gyenge volt.

Az ellenőrzött önkormányzatoknál 2009 
és 2011 között a belső ellenőrzés működé-
se és szabályozása 6 esetben jól megfelelt,  
11 esetben megfelelt és 21 esetben, azaz az ese-

pasztalatainak bemutatására. A tapasztala-
tok összegzésének fontos célja továbbá az is, 
hogy javuljon a nem ellenőrzött önkormány-
zatok működésének szabályozottsága.

Az ellenőrzések tapasztalatai
Az ÁSZ a belső kontrollrendszeren belül a 
kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rend-
szer, a kontrolltevékenységek, az informáci-
ós és kommunikációs rendszer, valamint a 
monitoring rendszer kialakítását 2011-re vo-
natkozóan külön-külön és összesítve is ér-
tékelte. 

hoz kapcsolódik. Az elsődleges cél, hogy ja-
vuljon az ellenőrzött önkormányzatok belső 
kontrollrendszerének, a közpénzek felhasz-
nálásának szabályozottsága, működésének 
megfelelősége, a végső cél pedig az egyensú-
lyi helyzet fenntarthatóságának biztosítása, 
azaz az adósság újratermelődésének meg-
akadályozása. 

E célok érdekében az ÁSZ tavaly a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztériummal és a 
kormányhivatalokkal közösen a fővárost és 
a 19 megyét lefedő szemináriumsorozatot is 
szervezett az önkormányzati ellenőrzések ta-

megfelelő 

részben megfelelő 

nem megfelelő 

12
32%

19
50%

7
18%

Kontrollkörnyezet kialakítása a vizsgált 38 önkormányzatnál

A kontrollrendszer ellenőrzéséről
Szerzők: Benedek Mária felügyeleti vezető és Szenténé Tubak Klára számvevő tanácsos
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kiváló

jó

gyenge

4
10,5%

33
86,8%

1
2,7%

A kulcskontroll működésének megfelelősége 
a vizsgált önkormányzatoknál

jól megfelelt

 megfelelt

nem felelt meg

11
28,9%

21
55,3%

6
15,8%

A belső ellenőrzés működése 2009-2011 között
a vizsgált önkormányzatoknál

tek 55,3 százalékában nem megfelelt minősí-
tést kapott. A belső ellenőrzés működése az 
önkormányzatok 92,1 százalékánál nem volt 
eredményes, mert a szabályozás és a műkö-
dés az ellenőrzött időszak egészét tekintve 
nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, és 
a belső ellenőrzések nem, vagy nem teljes kö-
rűen tárták fel a belső kontrollok működésé-
nek és kialakításának hiányosságait. 

A 38 önkormányzatból nyolc önkormányzat 
gazdálkodását egyébként az ÁSZ már 2010-ben 
átfogó jelleggel ellenőrizte, ennek során ösz-
szesen 128 szabályszerűségi és 39 célszerűsé-
gi javaslatot fogalmazott meg. Ebből 2012-re 
27 (16,2%) javaslat csak részben, 71 (42,5%) pe-
dig egyáltalán nem hasznosult.

Jól vizsgázott a rendszer
Az ellenőrzött önkormányzatok kiválasztá-
sa nem reprezentatív mintavételen alapult, 
így a feltárt hibák, hiányosságok alapján nem 
vonhatók le általános következtetések az ön-
kormányzati alrendszer egészére vonatko-
zóan. Az ÁSZ kockázatelemzési rendszere 
azonban jól vizsgázott, hiszen jellemző hi-
bákat, hiányosságokat sikerült feltárniuk a 
számvevőknek. 

A tapasztalatok szerint az önkormányza-
ti ellenőrzések során jellemző a Számvevő-
székkel való támogató együttműködés, a hi-
bák minél gyorsabb kijavítására való törekvés. 
Jól mutatja az önkormányzatok pozitív hoz-
záállását, hogy a Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokra sokszor már az ellenőrzési 
folyamat alatt sor kerül számos korrigáló in-
tézkedés végrehajtására.

A 38 önkormányzatnál tapasztaltakat ala-
pul véve az ÁSZ megújított ellenőrzési prog-
ramot készített, amely alapján 2013-ban 64 
településnél folytatódott a belső kontroll-
rendszer ellenőrzése.

ÖNkormányzat | mádodik negyedév www.toosz.hu36

Ász-jelentés



A TÖOSZ korábban a Norvégiában már év-
tizedek óta jól működő gyakorlatot alapul 
véve sikeres önkormányzati kapacitásépíté-
si programot valósított meg a Norvég Helyi 
és Regionális Önkormányzatok Szövetségével 
partnerségben. Létrehoztuk a Polgármester 
Akadémiát, amelynek része volt a Tapasz-
talatcsere Program, valamint a helyi önkor-
mányzati Képviselők Képzése program is, 
melynek során összesen 17 tréningünk volt, 
amelyen 49 képviselőtestület vett részt ösz-
szesen 287 fővel. Valamennyi sikerrel zárult 
– a résztvevők tanúsága szerint is. Az akkor 
kiképzett 40 tréner csapatát szeretnénk ezút-
tal megújítani, lehetővé téve bármely alkal-
mas jelölt számára, hogy egy jó és szakmailag 
felkészült csapat tagja lehessen!

A képviselőképzés előző programjának ta-
pasztalatait alapul véve a MANORKA projekt 
5. munkacsomagjának (Önkormányzati szö-
vetségek kapacitásépítése) egyik komponense 
a Helyi Képviselők Képzése, amelyet a helyi 
önkormányzati választások után ajánlunk ki 
az újonnan megválasztott helyi önkormány-
zatok képviselő-testületeinek. 

A tréning célja, hogy támogassa a meg-
választott képviselőket és képviselő-testü-
leteket abban, hogy tisztázzák szerepüket és 
munkájuk fő kihívásait, kereteit, s olyan fel-
fogást, olyan kultúrát alakítsanak ki, amely 
jó esélyt ad arra, hogy fejlődjék a helyi de-

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a leen-
dő tréner: maga is választott képviselő (vagy 
volt már ilyen státuszban), vagy pedig önkor-
mányzatnak dolgozik (dolgozott) valamilyen 
módon van tréneri gyakorlata, vagy részt vett 
a TÖOSZ Képviselők Képzése vagy bármely 
kapacitásépítési programjában.

A pályázathoz a következő dokumentumo-
kat kérjük csatolni: kitöltött adatlap, szak-
mai önéletrajz, motivációs levél (maximum 
egy oldal).

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. július 31-ig. A pályázatot:  steiner@
toosz.hu címre várjuk!

A legjobb pályázókat a későbbiekben egyez-
tetett időpontban személyes beszélgetésre 
hívjuk – a megjelenés a programban való 
részvétel feltétele. A kiválasztott trénerek-
nek háromnapos képzésen kell részt venni-
ük (a részvételhez kapcsolatos költségeket 
az utazás kivételével a projektből finanszí-
rozzuk), és egy képviselő-testületi tréninget 
le kell vezetniük. 

A tréneri oklevelük megszerezésének felté-
tele a tréningen való aktív részvétel, és az első 
tréning alatt mutatott jó teljesítmény.

A háromnapos tréninget két csoportban 
szervezzük 2014. szeptember első két heté-
ben. Értesítést küldünk!

A projektről bővebb információt itt talál: 
http://www.manorka.net/hu/hirek/

mokrácia, a települési közösség, és az állam-
polgárok számára nyújtott közszolgáltatá-
sok színvonala.

A program célja tehát kettős: egyrészt alap-
vető ismereteket ad az újonnan és az újra meg-
választott önkormányzati képviselők számá-
ra, másrészt a településvezetési folyamatot, 
illetve a testületi munkát támogatja azáltal, 
hogy a képviselői képességeket fejleszti.

Hosszú távra tervezett tevékenységünk-
kel elkötelezett jelentkezőket várunk, akik 
szeretnének tagjai lenni egy innovatív és 
magas színvonalú tevékenységet nyújtó, 
pártpolitikától mentesen működő szakér-
tői-tréneri csapatnak. Nem főállást kíná-
lunk, hiszen a cél az, hogy a helyi választá-
sokat követően tartandó kétnapos tréning 
levezetésére képezzük ki a résztvevőket. A 
jelentkezők közül személyes interjú során 
kiválasztott trénereknek speciális felkészí-
tő képzést és folyamatos szakmai és szer-
vezési háttértámogatást nyújtunk. 

A kétnapos tréningek 2014. novembertől 
2015. februárig tartanak.

A leendő trénerekkel szembeni elvárása-
ink: a helyi önkormányzatok működésének 
kiváló ismerete; helyi önkormányzatok mű-
ködése terén szerzett tapasztalat; kitűnő 
kommunikációs képesség és gyakorlat cso-
portmunka vezetésében, alapvető közpoli-
tikai ismeretek.

MANoRKA Önkormányzati kapacitásépítési pályázat

Helyi szakembereket keresünk!
2013. szeptember 25-én indult az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–ma-
gyar együttműködéssel” című projektünk. Gazdája a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ). A projekt kilenc partner együttműködésével va-
lósul meg. Norvég oldalról partnerünk a Norvég Helyi és Regionális Önkormány-
zatok Szövetsége (KS). 
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Gondolt már Ön arra – települési döntéshozóként –, hogy mennyire fontos 
mindennapi életünkben az időjárás alakulásának minél pontosabb ismerete? 
Eddig csak a jelentősebb bevételekkel gazdálkodó települések engedhették 
meg maguknak, hogy professzionális időjárási állomást vásároljanak és mű-
ködtessenek. Szerencsére a technológiai fejlődés mára már elérhetővé tette 
ezt a kisebb forrásokkal gazdálkodóknak, akár a kisközségeknek is! 

Tudományos tény, hogy kizárólag mikroklímánként lehet valós és használha-
tó meteorológiai adatokat szolgáltatni. Ez azt jelenti, hogy egy körülbelül 5x5 
kilométeres területen felállított, napelemes áramforrásával automatikusan üze-
melő, professzionális szenzorokkal felszerelt, komplex meteorológiai állomás 
megbízható adatokat mér és az általunk kifejlesztett szoftver segítségével akár 
90 százalékos biztonsággal egyhetes előrejelzést is ad. Ez a megoldás a turisz-
tikai programszervezéstől a szúnyogirtás időpontjának kiválasztásán át, az idő-
járási vis maior helyzetek dokumentálásáig az év minden napján és órájában 
segítséget nyújt a település lakosainak és vezetőinek.

A Települési Időjárási Állomás műszeregyüttesének telepítése és a mindösz-
sze 69 000 forint+áfa éves összegű Települési Időjárási Szolgálat szoftver, amit 
kínálunk az önkormányzatoknak, lehetővé teszi, hogy saját forrásból kigazdál-
kodható egyszeri ráfordítással és átalánydíjszerű szolgáltatásnyújtással egy te-
lepülés közössége mindenkor, óránként frissülő helyi adatokkal tájékozódhas-
son a legkülönbözőbb médiahordozókra optimalizáltan (helyi TV, TV készülék, 
település internet oldalára kihelyezett widget, okostelefon alkalmazás stb.) az 
aktuális helyi időjárási adatokról. 

Ezen adatok érthető formában (piktogramokkal, szimbólumokkal, jellem-
ző képekkel, közismert mértékegységekkel) és könnyen leolvasható módon 
értékes információkat nyújtanak a legkülönbözőbb kulturális, közösségi prog-
ramok lebonyolításához, tervezett munkák (hóeltakarítás, szúnyogirtás, per-
metezés), 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 média-applikációinak frissítését.

A TÖOSZ ez évi megyei polgármesteri fórumain és küldöttgyűlésén nagy si-
kerrel bemutatott Települési Időjárási Állomás telepítésével a lakosok a szerző-
désbe belépő önkormányzati testülethez, önkormányzati vezetőhöz köthetik 
mindazokat az előnyöket, amit ez az abszolút újdonságnak számító szolgálta-
tási termékcsomag 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 élet-
tartamú, osztrák és svájci szenzorokból álló készülék együttesből Magyarorszá-
gon már több mint 430 darabot értékesített az agrárium piacvezető cége, az 
Agrárin kft. (www.agrarin.hu).

Az általunk telepített és felügyelt műszercsoport külső áramforrás nélkül, 
napelemmel működve, rendszeres időközökben küldött GSM adatszolgálta-
tása többek között kiterjed: hőmérséklet (talaj és léghő), levegő páratartalom, 
csapadék mennyisége, szélerősség, napsugárzás intenzitás, valamint kívánság 
szerint egyéb speciális adatokra is. Akár kiegészítő berendezés is felszerelhető 
(pl. az aktuális időjárást a településre jellemző háttérrel megjelenítő kamera, 
amely pillanatképet sugároz).

A netes és okostelefon alkalmazásokkal ezt az országos hálózatba szervező-
dő szolgáltatást az érintett és átalánydíjas előfizetéssel rendelkező önkormány-
zat lakosa a www.tisz.hu oldalon utazás közben bárhol elérheti saját települé-
sére vonatkozóan, és azon településen is, ahol  ez a szolgáltatás már működik.

Az elsők között csatlakozó önkormányzatok non-profit társaságunktól ön-
költségi áron jutnak az értékes, legújabb technikát alkalmazó, telepítésre ke-
rülő eszközökhöz, illetve alapdíjas formában a szolgáltatásokhoz. A Települési 
Időjárási Állomás most többféle konstrukcióban (vétel, lízing, bérlet) az Ön te-
lepülésének is elérhető! Írjon nekünk, vagy hívjon minket és felkeressük Önt 
településükön!

Települési 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



Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke elmondta, 
hogy a projekt a Norvég Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Szövetsége (KS) képvise-
lőinek, a norvég közszolgálati szakszervezet 
(Fagforbundet), valamint a Magyar Köztiszt-
viselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) részvé-
telével, a velük való szoros együttműködés-
ben valósul meg. Kiemelte, hogy a közszol-
gálat teljesítése alapvetően a közösség egésze 
számára fontos, ugyanakkor joggal elvárha-

tó, hogy a közszolga is megfelelő védelemben, 
biztonságban tevékenykedhessen. A TÖOSZ 
örül annak, hogy norvég tapasztalatok bir-
tokában és a norvég partnerek segítő közre-
működésével olyan program magyarországi 
meghonosításában vehetünk részt, amely se-
gítheti a közszféra munkakultúráját és köz-
vetve az egész közösségi együttműködés kul-
túráját. Végül bizakodását fejezte ki abban, 
hogy az őszi önkormányzati választásokat 
követően olyan módszertani segédanyagot-
kaphatnak a megválasztott polgármestereket, 
amit lehetővé teszi a jelenleg még csak hat ön-
kormányzati hivatalban megkezdett munka 
egyre szélesebb körű megvalósítását. Ha pe-
dig országos hálózatban tudjuk ezt a munkát 
koordinálni és fejleszteni, akkor – remélhe-
tőleg – számíthatunk a kormányzat és a jog-
alkotás támogatására is – mondta az elnök. 

Ügyfélbarát hivatalért – hivatalnokbarát ügyfélért
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Nemzetközi konferencia a Harmadik oldali Erőszak megelőzéséről

Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, a „Harmadik oldali erőszak meg-
előzése helyi szinten” projekt eredményeiről nemzetközi konferenciát tar-
tottak 2014. június 12-én Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia 
Központban, a TÖOSZ 25 éves jubileumi küldöttgyűlésének kísérő szakmai 
programjaként. A felkért hozzászólók a plenáris ülésén alapvetően a mél-
tányos munka és a háromoldalú párbeszéd témakörében fejtették ki állás-
pontjukat.



A norvég szakértő végül elmondta, hogy 
2014. november 25-én lesz Oslóban egy zá-
rókonferencia, ahol 52 projekt összefoglaló-
ját mutatják majd be, többek között a ma-
gyarországiakat is.

Anne Grimsrud, a Norvég Közszolgála-
ti Szakszervezet (Fagforbundet) képviselője 
leszögezte: a modell kulcsa a bizalom és az 
együttműködés kultúrájának létrehozása. 
A norvég szövetség és a szakszervezet együtt-

működése már hosszú múltra tekint vissza. 
Folyamatosan együttműködnek a kormány-
nyal és a politikai szintekkel. A kollektív szer-
ződések és bérmegállapodások az egyenlősé-
gen, bizalmon és a tiszteleten alapulnak. Cél 
a közszolgáltatások minőségének emelése.

Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára arról 
számolt be, hogy a közigazgatás legszéle-
sebb szerveződési körű és legnagyobb taglét-
számú munkavállalói érdekképviselete jelen 
van az államigazgatás szerveinél, az önkor-
mányzati hivatalokban, és képvisel több ezer 
közalkalmazotti jogállási munkavállalót is. 
Az MKKSZ mint munkavállalói érdekkép-
viselet és a TÖOSZ mint munkáltatói érdek-
képviselet 2012-ben fogott bele a Harmadik 
oldali erőszak megelőzése helyi szinten című 
projekt közös megvalósításába. Az MKKSZ 
a projekt eddigi eredményeit kifejezetten si-
keresnek és eredményesnek látja. Ez három 
fontos tényezőben nyilvánul meg.

az ügyfélterhek csökkentése, és egységesen 
magas színvonalú, mindenki által hozzáfér-
hető szolgáltatások kialakítása”. Egyre na-
gyobb figyelem fog irányulni az állampol-
gárok magasabb színvonalú kiszolgálására. 
Ez a kormányzati oldal közös felelőssége is. 
Nemcsak büntetőjogi védelemre van szük-
ség ezen a téren, hanem egyszerű és ésszerű 
jogszabályok megalkotására. Olyan munka-
körülményeket kell teremteni, amelyek védik 
az ügyintézőket. A szolgáltatások minősége 
akkor garantált, ha a „belső feltételek”, azaz 
az emberi tényező is megfelelő.

Gunnbjorg Navik, a Norvég Önkormány-
zati Szövetség (KS) szakértője azt emelte ki, 
hogy a projekt során az elméleti és gyakorla-
ti alapelveket sikerült bemutatni, hozzátéve, 
hogy a TÖOSZ erős és megbízható partner-
nek bizonyult. A KS hozzájárult a gyakorlati 
tudás elmélyítéséhez Fredrikstad város pél-
dáján keresztül és a Norvég Közszolgálati 
Szakszervezet (Fagforbundet) együttműkö-
désével. A projekt során elmélyült az érde-
mi párbeszéd a TÖOSZ és az MKKSZ között. 
Hangsúlyozta: a projektnek Magyarországon 
már konkrét eredményei is vannak: kutatási 
tanulmány az önkormányzati hivatalokban 
előforduló erőszakról, módszertani útmuta-
tó, pilot tréning módszer kidolgozása, kép-
zések lebonyolítása és egy adaptálható stra-
tégiai kézikönyv.
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   Tove Skarstein, Norvégia magyarorszá-
gi nagykövete a projekt nagy eredményé-
nek nevezte azt, hogy ilyen sok önkormány-
zati dolgozó részt vesz benne, legfontosabb 
előnye pedig az, hogy a nemzetközi legjobb 
gyakorlatokat ismerteti meg a harmadik fél 
oldaláról érkező erőszak megelőzésével kap-
csolatban. Mindent el kell követnünk, hogy 
megvédjük az önkormányzatokban a munká-
jukat végző alkalmazottakat – hangsúlyozta 
a nagykövet asszony.

Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár 
elmondta, hogy az új típusú ügyfél fogalma 
megjelenik a Magyary Zoltán Közigazga-
tás-fejlesztési Programban is, ami jól jellem-
zi a kormányzati álláspontot. A közigazgatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatban a Magyary- 
program a következőket tartalmazza: „…cél-
ja az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelem-
be vevő ügyfélközpontú szolgáltató műkö-
dés kialakítása, az eljárások egyszerűsítése, 



A megelőzésre kell helyeznünk a hang-
súlyt. Ebben van feladata a jogalkotónak is. 
Bízunk abban, hogy e program végén továb-
bi tapasztalatok birtokában – a TÖOSZ és az 
MKKSZ közösen – lesz abban a helyzetben, 
hogy javaslatot tegyen a jogszabályi rende-
zésre. A „norvég minta” jó kiinduló alap le-
het, de nekünk majd a magyar viszonyokra, 
magyar módra, kell megtalálni a szabályokat, 
olyanokat, amelyek nem nehezítik életünket, 
nem újabb terheket rónak az egyébként is túl-
terhelt kollegákra, hanem megoldást, segít-
séget, igazodási mércét mutatnak.

A konferencia plenáris részét követően szek-
ció ülésen folytatódott tovább a munka, ahol 
a nemzetközi példák ismertetése után a pilot 
programban résztvevő hat önkormányzat (Bu-
dapest XVI. kerület, Kisújszállás, Törökbálint, 
Berhida, Pápa, Alsóörs) képviselői mutatták 
be eredményeiket, valamint a helyi sajátossá-
gok figyelembevételével a megelőzést és a vé-
delmet szolgáló belső eljárásrendjüket. 

Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyet-
tese foglalta össze a projektben elért eddigi 
eredményeket, hangsúlyozva: a programban 
résztvevők fontosnak tartották, hogy az önkor-
mányzati közigazgatás területén (lehetőleg 
minden munkahelyen) legyenek felkészültek 
arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett 
erőszakos cselekményeket megelőzzék, s ahol 
kell, fellépjenek vele szemben. 

A projekt keretében (a Helyi Obszervatóri-
um kutatási eredményeire épülve, szakértők, 
önkormányzatok, a TÖOSZ és az MKKSZ 
aktív részvételének köszönhetően, valamint 
egy módszertani útmutató összegzése nyo-
mán) nagyon sok tapasztalat, ötlet, javaslat 
gyűlt össze azokra a tényleges intézkedések-
re, szervezeti megoldásokra nézve, amelyek-
kel kiküszöbölhető vagy csökkenthető az ügy-
féloldali erőszak.

A TÖOSZ és az MKKSZ elkötelezettek az 
ügyfélcentrikus, a polgárbarát, az ügyfél ér-
dekeit szem előtt tartó ügyintézési kultúra 
megteremtése mellett. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy kimondjuk: az ügyintézőket – vagy 
inkább úgy mondhatnánk, hogy az ügyek in-
tézőit, mert ide értjük a polgármestert is, és 
a jegyzőt is – éppúgy megilleti a védelem és 
a megbecsülés, mint az ügyfeleket, hiszen ők 
ugyanolyan emberek. Tehát az átlátható, szak-
szerű, a törvényes, gyors, kulturált ügyinté-
zés reményeink szerint nemcsak az ügyfelek 
elégedettségét, hanem az ügyintézők megbe-
csülését is eredményezi. 

Munkaegészségügyi szempontból ma ki-
emelt kockázati tényező a munkahelyi stressz. 
Magyarországi adatok szerint évente közel 
100 milliárd forintot spórolhatna az egész-
ségügyi kassza, ha összehangolt intézkedések 
eredményeképpen lehetne csökkenteni ezt a 
kockázati tényezőt. Megjegyzem: a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal a versenyszféra munka-
helyein most indított programot a munkahe-
lyi stressz csökkentése érdekében.

Az ügyféloldali erőszak megelőzése és vé-
delme projekt is illeszkedik ebbe a folyamat-
ba, de ezt a projektet ki kell terjeszteni a köz-
szolgálat más területeire is, legyen az oktatás, 
egészségügy, szociális szolgáltatás, közterü-
let-felügyelet és még sorolhatnánk a külön-
féle közszolgálatokat.

A közös munka eredménye egy stratégiai 
modell, amely ajánlásul szolgál minden ön-
kormányzatnak. Nagyon fontos azonban, hogy 
a modell bevezetésénél nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a helyi sajátosságokat.

A kézikönyv először azt mondja el, hogy 
a program folyamán hogyan alakult ki ez a 
stratégiai modell, majd a jogszabályi háttér is-
mertetése következik. Ezt követi a megelőzés 
stratégiai lépéseink bemutatása. A kézikönyv 
szervezetfejlesztési szempontokat is ad a hi-
vatalok dolgozóinak arra vonatkozóan, hogy 
milyen intézkedéseket kell bevezetni a konk-
rét esetek után, illetve, mit tehet a szervezet 
a sikeres implementáció érdekében.

Sigrid Engen, Fredrikstad város vezető tré-
nere, aki egyben a Norvég Önkormányza-
ti Szövetség szakértője is, bemutatta, hogy a 
gyakorlatban hogyan lehet kezelni az ügyin-
tézőket érő veszélyt és fenyegetést. Évek óta 
képzéseket tartanak az ő vezetésével az ön-
kormányzati tisztségviselők, vezetők és al-
kalmazottak részére.

Steiner Erika zárásként elmondta, hogy a 
munka még csak most kezdődik. A hat pilot 
önkormányzat eredményeire építve olyan or-
szágos hálózat van kialakulóban, amely ha-
tékonyan tudja majd segíteni mindazokat az 
önkormányzati hivatalokat, amelyek tenni 
szeretnének az ügyféloldali erőszak megelő-
zéséért és kezeléséért.
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Manual Hungary Kft.
Hivatalos Konica Minolta márkakereskedés és márkaszerviz 990 Ft+ÁFA/HÓ

AZAZ KILENCSZÁZKILENCVEN FORINT+ÁFA HAVI BÉRLETI DÍJ
– 70 LAP PER PERC SZÍNES SCAN 
– DUPLEX MÁSOLÁS, NYOMTATÁS, SZKENNELÉS 
– HÁLÓZATI ELÉRÉS (MINDEN FUNKCIÓ) 
– E-MAIL KÜLDÉS 
– TELJES KÖLTSÉGFIGYELÉSI ÉS SZABÁLYZÓ RENDSZER 
– 2+1 PAPÍRTÁLCA (1200 lap) 
– FAX OPCIÓ 
– MŰSZAKI TÁVFELÜGYELET 
– 36 HAVI TELJESKÖRŰ ÜZEMELTETÉSSEL 

E-MAILBEN MEGERŐSÍTJÜK AJÁNLATUNKAT 

INGYENESEN FELMÉRJÜK A HIVATAL TELJES NYOMTATÁSI – MÁSOLÁSI SZOKÁSAIT

Tel.: +36 20 372 6466      info@manualhungary.hu       www.szinesfenymasolok.hu 



Alex Business – Kényelem egy életen át

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

Mobil: +36 20/320-7358  /  Fax: +36 23/565-088

 e-mail: dombrady.zsolt@alexbutor.hu  /  www.alexbutor.hu

Új fejlesztésű utasvárók
az Alex Bútor kínálatában!

Hulladékgyűjtő
40 literes űrtartalom,

hamutartóval
horganyzott és

porfestett,
lecsavarozható

vagy lebetonozható

Nettó akciós ár:

15.100 Ft+Áfa

Az akció érvényes: 
2014.08.30-ig.

 AKCIÓS TERMÉK

SZT-1

Onkormanyzat_folyoirat_115x107.5mmm.indd   1 03/07/14   12:05

ZAJVÉDELEM MAGAS FOKON
20 ÉV TAPASZTALATÁVAL

MEGÓVJUK A LAKOSSÁGOT 
A KÁROS ZAJTERHELÉSTŐL!

Kapcsolat: 
Hunyadi józsef 30-2288-912, 

e-mail: jozsef.hunyadi@zajep.hu



Lindab tetőburkolatai és kiegészítői, továbbá a magas szintű szolgálta-
tásai egyszerre több problémát is kezelni tudnak. Egyszerű és optimális 
megoldást jelentenek a meglévő tartószerkezetek tulajdonságaiból 
fakadó statikai kötöttségekre, az esztétikai megfontolásokra, az anyag-
számításhoz szükséges felmérésre, a pontos és gyors árajánlatra, 
a garanciára, a tartósságra vagy éppen a palatetők környezetbarát 
és olcsó átalakítására.
Igény esetén nemcsak új tetőfedés, hanem új teherhordó tetőszerke-
zet kialakítására is rendelkezésre áll kifejlesztett kész Lindab rendszer, 
például lapostetők átalakítása meredekebb hajlású tetővé.

A Lindab Tetők rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben 
(hóteher, szélvihar, jég, UV sugárzás), a kis önsúly miatt nem terhelik 
jelentősen a falazatot, a technológiának és az egyedi méretre gyártás-
nak köszönhetően a beépítés jóval gyorsabb, mint a hagyományos 
tetőfedések. Az ára havi Lindab Színakcióban és az Ingyenes 
Lindab szakértői Tetőfelméréssel rendkívül kedvező és gazdaságos!

További részletek: www.felujitas.lindab.hu vagy Lindab Tetővonal 

23-531-312

Önkormányzati épületek Lindab Tetőfelújítással
Óvodák, bölcsődék, iskolák, kultúrházak, 
hivatalok, egészségügyi intézmények…

FEKETE BETONOSZLOPOK
– az acél kandeláber eleganciáját sugallják
– teljes élettartamuk alatt nem igényelnek rendszeres  

karbantartást

CÍMERES BETONOSZLOPOK
– a szemmagasságban elhelyezett címer rendkívül cizellált, 

művészi felületű, látványos, maradandó,  
nehezen megrongálható 

További információ: 
www.railone.hu,

30/456-9404


