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Eltelt egy esztendő. Egy évvel ezelőtt ezen a helyen („Évforduló – 
aggodalmakkal”) arról írtam, milyen kihívásokkal és nehézségekkel 
kell szembe nézniük az önkormányzatoknak a 2016. évben.

Eltelt az év, és visszapillantva rá, megállapíthatjuk: dolgos és 
küzdelmes év volt. Jelentős változásokat (hulladékgazdálkodás, 
ASP, iskolák állami kezelésbe vétele stb.) eredményezett a helyi 
önkormányzatok életében, amelyeknek a jövő évre, évekre is hatása 
lesz. Olyanokra, amelyek kihatnak a települések jövőjére és az 
ott élő emberek életére, életminőségére. Ránk, polgármesterekre, 
önkormányzati vezetőkre vár az a – nem könnyű és sokszor 
konfliktusokkal terhelt – feladat, hogy a helyi önkormányzatok 
szűkülő lehetőségei mellett fenntartsuk településünk megtartó- 

és vonzerejét, ellássuk a helyi közigazgatási és közszolgáltatási feladatainkat. Ehhez a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – mint a legnagyobb országos önkormányzati 
érdekszövetség – tagjainak nyújtott szolgáltatásai és érdekérvényesítő tevékenysége keretében 
az elkövetkező évben is teljesíteni kívánja Alapszabályában megfogalmazott céljainak 
megvalósulását. Összefogással, közös erővel, tapasztalataink és jó gyakorlataink egymással 
történő megosztásával eredményesebbek tudunk lenni.

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

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke

Dolgos év végén, 
új év előtt
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Az ÖNET Önkormányzati  
Oldalának közleménye

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) Önkormányzati 
Oldalának 2016. december 6-ai ülésén téma volt: ASP, polgármesteri 
és köztisztviselői javadalmazás, vidékfejlesztési támogatások, ágazati 
támogatások, ellátórendszerek üzemeltetése és iskolák átadásának a 
feladatköre. Az országos önkormányzati érdekszövetségek képviselőiből álló 
Önkormányzati Oldal csak azokban a kérdésekben foglalt állást, ami a napi 
működést a későbbiekben akadályozhatja.

1. Az Önkormányzati Oldal szükségesnek 
tartja a közfoglalkoztatási programban fog-
lalkoztatottak javadalmazásának olyan irá-
nyú módosítását, amely alapján a közfog-
lalkoztatottak körében a közfoglalkoztatási 
költségvetési kereten belül a helyi önkor-
mányzatnak legyen lehetősége differen-
ciálni az egyes közfoglalkoztatottak bére 
között. Szerencsére az elsődleges munka-
erőpiac csökkenti a közfoglalkoztatotti lét-
számot, de a jó teljesítményhez elengedhe-
tetlen a differenciálás. Az Önkormányzati 
Oldal kezdeményezi, hogy ennek megfele-
lően a következő évben legalább egy 20%-
os mozgástere legyen a helyi önkormány-
zatnak a bérek eltérítésében.

2. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 
2008 óta változatlan, azt a törvényalkotó a 

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, az ÖNET Önkormányzati Oldalának elnöke

központi költségvetésről szóló törvények-
ben nem emelte. Ez az elmúlt években közel 
30%-os reálbércsökkenést eredményezett. 
Jelenleg a középfokú végzettségű közszol-
gálati tisztviselőknél a 16 besorolási fizetési 
fokozatból az 1-13. fokozat (0-31 év szolgá-
lati jogviszonnyal rendelkezők) a minimál-
bérrel azonos összegű garantált havi jöve-
delmet jelent. Ebbe a körbe tartozik a helyi 
önkormányzatoknál dolgozó köztisztvise-
lők közel 40%-a. A 2017. évi minimálbér 
mértékének megállapítása kapcsán külö-
nösen indokolt a nyolc éve változatlan mér-
tékű köztisztviselői illetményalap emelése. 
Az Önkormányzati Oldal kezdeményezi, 
hogy bérkorrekciós javaslatát vegye figye-
lembe a Kormány készítse elő és terjessze 
be a 2017. évi költségvetési törvény módo-

sítására a törvénytervezetet, amely egy-
részt tartalmazza az illetményalap megfe-
lelő mértékű emelését és az ebből keletkező 
forrásigény feladatfinanszírozási rendszer-
ben történő biztosítását az érintett önkor-
mányzatok számára.

3. Az Önkormányzati Oldal jogszabály-módo-
sítást kezdeményez a Kormánynál, hogy a 
bölcsődei ellátás keretében legyen lehe-
tőség az óvoda épületében bölcsődei cso-
port elhelyezésére, bölcsődei csoport indí-
tására. A két feladathoz külön intézmé-
nyek létrehozása szakmai és gazdaságossági 
szempontok szerint egyaránt indokolatlan. 
A 600 000 Ft/gyermek/év központi költ-
ségvetési támogatás és a kb. 1 100 000 Ft/
gyermek/év ellátási költség különbözetének 
finanszírozása jelenleg is komoly nehézsé-
get okoz a helyi önkormányzatok számára. 
A kezdeményezett jogszabály-módosítás 
esetén ugyanolyan szakmai színvonalú ellá-
tás mellett költséghatékonyan biztosítható 
a feladatellátás.

4. Az Önkormányzati Oldal kezdeményezi a 
belügyminiszternél valamint a nemzetgaz-
dasági miniszternél a 2017. évi költségve-
tési törvény önkormányzati fejezetének a 
megváltoztatását a 2017. január 1-től meg-
emelkedő minimálbér és a garantált bér-
minimum költséghatásai miatt. A feladatfi-
nanszírozás rendszerét az emelkedés miatt 
korrigálni kell, hiszen az önkormányzati 
dolgozók közel 50%-át érinti a döntés és az 
ehhez szükséges forrás pedig nem áll ren-
delkezésre a települési költségvetésekben.
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Schmidt Jenő előadása  
a KLIK tankerületi igazgatói értekezletén

A TÖOSZ elnöke a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) október 20-ai tankerületi igazgatói értekezletén a 
köznevelési intézmények működtetésének átadás-átvételével kapcsolatos önkormányzati feladatokról tartott előadást, 
melynek keretében rávilágított az átadási folyamat során, és azt követően esetlegesen felmerülő problémákra, 
kihívásokra is. Előadásában hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok maradnak a vagyonkezelésbe átadott iskolák 
tulajdonosai, ennek következtében továbbra is figyelemmel kísérik az átadott létesítmények állapotát, sorsát. 
Közölte: a vagyonkezelőnek – a tankerületi központoknak – legalább az átadás-kori állapotot kötelessége megőrizni, 
ezért is nagyon fontos a vagyonkezelői szerződések tartalma, a két fél közötti pontos, és minden részletre kiterjedő 
megállapodás megkötése.

Schmidt Jenő kiemelte, hogy az a több mint 
600 önkormányzati működtetésben maradt, 
jellemzően nagy oktatási intézmény viszi 
a hátán a hazai közoktatás jelentős részét, 
amely most kerül az államhoz. A KLIK 58 
tankerületi központra történő átalakításához 
kapcsolódódik a fenntartóváltás az érintett 
köznevelési intézményeknél, melynek ered-
ményeként mind a 2700 iskola működtetése 
állami kézbe kerül.

Az iskolák átadás-átvételével kapcsolat-
ban ismertette, hogy melyek az átadás-átvétel 
során felmerülő települési feladatok, elsősor-
ban a vagyonkezelői szerződések, a munka-
erő átvétele, a leltározás és átadás, a műszaki 
dokumentációk, a garanciális ügyek, a bizto-
sítások, a közművek ügyintézése, illetve az 
uniós beruházás utáni kötelezettségek tekin-
tetében. Hangsúlyozta, hogy önkormányzati 
vagyontömegről van szó – és mivel a tulajdon-
jog nem száll át –, ezért mint tulajdonosnak, 
az önkormányzatoknak kiemelten vigyázniuk 
kell a szóban forgó vagyontárgyakra.

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az átvételt követő időszak költségvetési 
vetületére gyakorlati megközelítésből világí-
tott rá, amikor arról beszélt, mire is készülje-
nek fel a tankerületi vezetők. Felhívta a figyel-
met: 2017-ben lehet, hogy lesz költségvetésük, 
azonban, hogy 2018-ban ugyanaz lesz-e, az 
már képlékeny. A hazai és az EU által működ-
tetett számviteli, költségvetési rendszerek 
jelentős fejlesztésre szorulnak, problémásak 
a kiinduló zsinórmércének számító muta-
tórendszerek. További akadály lehet, hogy 
nem áll rendelkezésre megfelelő könyvelési 
adat minden helyen, ezért van, ahol újra kell 
tervezni az elemi költségvetés szintjén, úgy 
hogy a tankerületi igazgatók lesznek a fékek 
a rendszerben – mondta Schmidt Jenő. 

Hangsúlyozta: a pénzforgalmi – cash 
bázisú – könyvelési mód csak a múltra vonat-
kozó információkat közöl, és részlegesen tük-
rözi vissza a folyamatok belső tartalmát, pénz-
költésre, és nem ésszerű erőforrás-felhasz-
nálásra ösztönöz, nem számol a valós köte-
lezettségekkel, kedvezményekkel.

Nem lesz meglepetésektől mentes a követ-
kező időszak, és a tankerületi igazgatókon fog 
múlni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által az iskolák éves működtetésére kalkulált 
55 milliárd forintból nem lesz-e 100, esetleg 
200 milliárd a végösszeg. Egyébként fék nél-
küli lesz a rendszer. Eddig a féket maguk az 
önkormányzatok jelentették, mivel nekik kel-
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lett előteremteni az üzemeltetésre fordítható 
a pénzt. Ha nem lesznek fékek, akkor egy év 
múlva ki fog derülni, hogy a magyar állam-
háztartásnak mennyibe kerül valójában az 
üzemeltetés és működtetés – tette hozzá.

Schmidt Jenő kiemelte: a vagyonkezelői szer-
ződésben szabályozódik a tulajdoni léten kívül 
minden jog és kötelezettség, az önkormányza-
tok jó esetben mindent írásban rögzítenek, és 
minderről fotódokumentációt is készítenek. 
Ennek a későbbiekben lesz jelentősége, ami-
kor a tulajdonos önkormányzatok kimennek 
és megnézik, hogy mi történt, hogyan vigyáz-
tak a vagyonukra, szükség esetén pedig a tan-
kerületi egységekhez fordulnak, hogy végez-
zék el a megfelelő felújítási és karbantartási 
munkálatokat az átadás-kori állapotnak meg-
őrzése érdekében. Nem szabad elfelejteni, hogy 
az intézmények nagy részében, különösen a 
megyei jogú városokban, kisvárosokban ren-
geteg uniós támogatást fordítottak az önkor-
mányzatok az iskolák felújítására, korszerű-
sítésére az elmúlt években. Ilyen esetben a 
kötelezettségvállalás teljes körű átvállalása 

szükséges az indikátorokkal egyetemben, a 
vagyonkezelői szerződés külön melléklete-
ként. Schmidt Jenő elmondta továbbá, hogy 
fotódokumentáció mellett a vagyonkezelői 
szerződéshez kapcsolódó elem a földhivatali 
bejegyzés, az épületekre vonatkozó részletes 
üzemeltetési feltételrendszer leírása, több 
iskola esetén pedig alapszerződés.

Az elnök beszélt a munkaerő átvételéről, 
valamint a leltározás kérdéséről is, ahol szin-

tén kiemelte a fotódokumentáció fontosságát a 
későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében. 
Emellett szólt a műszaki dokumentációkról 
is, mely fontos, hogy része legyen az átadás 
átvételi dokumentációnak. Felhívta a figyel-
met a vagyonbiztosításra, amely megegye-
zés kérdése, és kitért arra is, hogy a garanci-
ális eszközöket jelezni kell az átvevő számára.

A közeljövő tekintetében elmondta: a köz-
művek átírása vélhetően mindenhol meg fog 
történni idén, fontos gyakorlati feladat, hogy 
december 31-én gondoskodni kell a mérőórák 
leolvasásáról. Azon esetekben, ahol nem lehet 
elkülöníteni, a mérőórákat, ott megegyezés a 
megoldás. A fűtést légköbméter, vízhaszná-
latot felhasználó arányosan, a villamos ener-
giát pedig m2-arányosan javasolt megállapí-
tani, mindezt pedig pontosan szabályozni kell 
a vagyonkezelői szerződésben. 

Schmidt Jenő arra kérte a jelenlévő tan-
kerületi vezetőket: ne bízzanak abban, hogy 
a kiadási tételek nyesegetésével hosszú távon 
és fenntartható módon rendbe lehet tenni a 
pénzügyeket. Javasolta: folyamatosan ele-
mezzék a költségeket, mivel ők maguk fog-
nak szembekerülni az állami költségvetési 
keretekkel és felhasználók túlzott igényeivel.

A TÖOSZ Elnöksége 2016. november 8-ai ülésén kiemelten foglalkozott a köznevelési intéz-
mények átadásának kérdésével, és ajánlást fogalmazott meg annak érdekében, hogy az 
átadás folyamán az önkormányzati érdekek minél kevésbé sérüljenek. Kidolgozásra került 
egy megállapodás tervezet, amelyet az alábbi linken lehet letölteni. Reméljük, hogy e meg-
állapodás-tervezetet alapul használva valamennyi önkormányzat olyan szerződést tud kötni, 
amely mindkét fél számára elfogadható.
Szerződésminta: 
https://drive.google.com/file/d/0B36kFehvNgz6UjFYQU1WTUJPRXc/view
Összesítő kimutatás minta: 
https://drive.google.com/file/d/0B36kFehvNgz6VjNNV2c4T3pRVEk/view
Tennivalók ellenőrző minta: 
https://drive.google.com/file/d/0B36kFehvNgz6MmNPTzQzUVY3OFU/view
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Közvilágítás korszerűsítési szándékok 
esetén figyelembe veendő gondolatok

A közvilágítás korszerűsítése az elkövetkező években szükségszerű lesz, hiszen a 2000–2004 között beépített 
nátrium/kompakt lámpák gyakorlatilag leamortizálódtak. Cseréjük mind környezetvédelmi szempontból, mind 
energiatakarékossági okokból halaszthatatlan.

Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A 2020-ig terjedő uniós ciklusban a közvilágí-
tás korszerűsítésére nincs támogatási forrás. Az 
előző ciklus nagyságrendileg 16 Mrd Ft támo-
gatási forrása mintegy 130 önkormányzat rész-
leges korszerűsítési projektjére volt elegendő.

Jelenlegi árakon egy közvilágítási lámpa 
átlagos beruházási költségét 80–100 eFt nettó 
összegre kalkulálhatjuk. A beépítésre kerülő 
új lámpákkal akár 70-80% energia (fogyasztás) 
megtakarítás is elérhető – ez azonban nem 
jelenti automatikusan azt, hogy a költségek 
is ennyivel csökkenhetnek. Megfelelő terve-
zéssel a korszerűsítés finanszírozási költsé-
geit a pénzügyi megtakarítás már képes – tíz-
tizenöt év alatt – ellentételezni. A korszerű-
sítés lehetséges forrásai:
1. Önkormányzat saját forrása
2. Hitelfelvétel (minden adósságot keletkez-

tető ügylet)
3. Az EU által támogatott EPC (Energy Per-

formance Contracting) konstrukció
Ad1. A saját forrásból történő korszerűsítés 

a legkedvezőbb megoldás gazdaságilag 
– ugyanakkor megfontolandó, hogy az 
önkormányzatnak erre kell-e fordítania 
saját pénzét?

Ad2. A hitelfelvétel lehetőségét a stabilitási 
törvény (2011. évi CXCIV. tv.), illetve a 

353/2011. (XII. 130.) Korm. rendelet kor-
látozza. Fontos itt kiemelni, hogy adós-
ságot keletkeztető ügylet a részletfize-
tés, a halasztott fizetés is. Szokás elfe-
ledkezni arról, hogy az adósságot kelet-
keztető ügyletek előzetes bejelentési 
kötelezettségének határideje a tárgyév 
március 31. A tárgyévben csak az elő-
zetesen bejelentett ügyletek köthetők 
meg. Mivel az önkormányzatok az ÁFÁ-t 
nem tudják visszaigényelni, így a hitelt 
a bruttó (27% ÁFÁ-val növelt) összegre 
kell felvenni, kamatszintje (MFB önkor-
mányzati infrastruktúra hitel) 4% feletti.

Ad3. Az EPC konstrukcióban az önkormány-
zat közvilágítási szolgáltatást rendel meg 
külső szakcégtől (outsourcing). A szol-
gáltatás megrendelésekor az önkor-
mányzat kikötheti (ki is kell kötnie) a 
szolgáltatás elvárt minőségi paraméte-
reit – többek között a világítóeszközök 
minőségi paramétereit, korszerűsítését 
meghatározott időn belül, a hibaelhá-
rítás időtartamát, a bázisköltségekhez 
képest a megtakarítás elvárt nagyság-
rendjét. A szolgáltatás megrendelése 
nem hitelfelvétel, nem terheli az adós-
ságszolgálati mutatót.

Bármely forrás felhasználását tervezi az 
önkormányzat célszerű a korszerűsítés gaz-
daságosságának előzetes elemzését elvégezni. 
Ehhez a jelenlegi költségeket kell tudni össze-
hasonlítani a jövőbeli költségekkel.

Az egyik legfontosabb feladat a bázisadatok 
korrekt rögzítése. Ehhez célszerűen az önkor-
mányzatnak egy tendertervet kell készíttet-
nie, ami tartalmazza a meglévő lámpák kor-
rekt leltárát (nem csak darabszámra, hanem 
utcánként is), az energiaköltségeket, vala-
mint a karbantartás költségeit is. A tervezés 
díját – megfelelő szerződéssel – a kiválasz-
tásra kerülő szolgáltatóval fizettetheti meg 
az önkormányzat. A tenderterv a későbbi-
ekben elkészítendő közvilágítási kiviteli terv-
dokumentációnak is az alapja, ami a megfe-
lelő megvilágítási szintek tervezéséhez kell.

A villamosenergia költségének tisztázá-
sakor gyakori hiba, hogy csak az energiadí-
jat kalkulálják, miközben a közvilágítás ener-
giaköltségének 50-60%-át a hatóságilag szabá-
lyozott rendszerhasználati díjak (RHD) teszik 
ki. Ezt sok esetben nem az energiakereskedő-
nek, hanem a hálózati engedélyesnek fizeti az 
önkormányzat – külön számla alapján.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 
számlán szereplő teljesítmény-lekötés érték 
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kizárólag tájékoztató jellegű, az (egyes kalkulációkkal szemben) nem szár-
maztat költséget az önkormányzatnak, így nem is képezheti a kalkuláció 
bázisát. Ugyanígy félrevezető lehet a településüzemeltetési támogatásban 
külön soron szereplő közvilágítási támogatás figyelembe vétele: ez az összeg 
nem az önkormányzat tényleges közvilágítási költsége, hanem normatív szá-
mítással kapott támogatási összeg. A valóságban ettől az összegtől plusz és 
mínusz irányban is eltérhetnek a tényleges költségek.

A település lámpáit célszerű teljes körűen lecserélni több okból is. 
 – Az egységes technika, a teljesen új lámpaállomány jelentősen csökkent-
heti a karbantartási költségeket. 

 – A korszerűsítés hatására az egyes lámpák „lecserélése” energiatakarékos 
technikára (ma már szinte kizárólag LED) jelentősen eltérő teljesítmény 
megtakarítást eredményezhet. Például a 100 W teljesítményű lámpa 
helyett 30 W-os új lámpa is 70% megtakarítás, és igaz ez az 1000 W-os 
reflektor 300 W-osra cserélésekor is. Az új lámpák bekerülési költsége 
viszont a teljesítménnyel nem növekszik egyenes arányban, vagyis a ref-
lektor cseréje sokkal gazdaságosabb. Ez azzal jár, hogy a nagyobb telje-
sítményű lámpák jobb megtakarítása képes a kis teljesítményű lámpák 
sok esetben nem elegendő megtakarítását ellensúlyozni. Amennyiben 
csak a nagyobb teljesítményű lámpákat cseréli le az önkormányzat, úgy 
„bebetonozza” a korszerűtlen mellékutcai világításokat, a későbbiekben 
a kisteljesítményű lámpák korszerűsítéséhez fajlagosan sokkal nagyobb 
forrásra lesz szükség (a megtakarítás nem fedezi a beruházás visszafi-
zetését). A lakosság fényérzete az egyenlőtlen megvilágítás miatt lénye-
gesen rosszabb lesz.

Lényeges kérdés a lámpa minősége. Ezért elengedhetetlen, hogy legalább 
tíz év gyártói garanciát írjon elő az önkormányzat a lámpatestekre, aminek 
a betartathatóságához jó nevű, megbízható gyártót érdemes választani. Ez 
ugyanakkor azt eredményezi, hogy a jövőbeli karbantartás minimális költ-
séggel elvégezhető.

A LED technikájú közvilágítás jelentősen el fog térni az eddigi fényviszo-
nyoktól:

 – Mivel nincs felesleges szórt fény, így csak a közterület lesz megvilágítva 
(a kert, a kulcslyuk nem).

 – A fehér fény miatt élesebbek lesznek a kontúrok és visszatér a színhűség.
 – Megfelelő tervezés esetén a közterület megvilágítottsági szintje nem 
csökken, általában emelkedik.

 – A technika már lehetővé teszi az EU irányelv betartását arra vonatko-
zóan, hogy a közterületet csak akkora fénnyel világítsuk meg (csökkentve 
ezzel a fényszennyezést), amekkorát a forgalom indokol – programozott 
módon szabályozható a megvilágítás.
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Interjú Andreas Kiefer úrral,  
az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusának 
főtitkárával

– 2010 óta Ön támogatja a 47 tagállam 
önkormányzatait képviselő Európa Tanács 
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kong-
resszusa munkáját főtitkárként, hogyan látja, 
mennyire alakult át a Kongresszus azóta és 
milyen kihívások elé néz a jövőben?

– Mivel a Helyi Önkormányzatok Euró-
pai Chartáját mind a 47 tagállamunk ratifi-
kálta, számunkra a következő kihívás, hogy 
annak valamennyi intézkedésének végrehaj-
tását biztosítsuk az európai országokban, a 
„100% Charta” célunkkal. Másik nagyon fon-
tos célunk a nők és férfiak kiegyensúlyozot-
tabb arányú részvételének biztosítása a helyi 
és regionális önkormányzatokban, valamint 
hogy elősegítsük a polgárok és a fiatalok rész-
vételét a demokratikus folyamatokban. Ez 
együtt jár általában a demokratikus állam-
polgárság elősegítésével és közvetlen kapcso-
latban áll a radikalizáció elleni harccal, ami 
erőszakos szélsőségekhez vezethet és azok-
hoz az erőfeszítésekhez, amelyek a befogadó 
társadalmak építéséhez szükségesek. 

– Főtitkárként aktív részese az Európa 
Tanács és azon belül a Kongresszus gyökeres 
átalakításának, reformjának. Milyen hoza-
déka, mi a legnagyobb eredménye az új struk-
túrának?

– A Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa a politikai prioritásaival kapcso-
latban kezdeményezett reformjaival és a mun-

kamódszereivel lehetővé tette számunkra, hogy 
az alapvető fontosságú küldetésünkre össz-
pontosítsunk, ami az európai helyi demokrá-
cia helyzetének megfigyelése a Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartája végrehajtásának 
elemzésén és a helyi és regio ná lis választások 
megfigyelésén keresztül. E reformnak köszön-
hetően képesek voltunk a monitoringot gyor-
sabb pályára és rendszeres alapokra helyezni 
és az emberi jogok védelmét elősegíteni a kor-
mányzat minden szintjén. Ez pedig másfelől 
erősítette a helyzetünket a regionális és helyi 
demokrácia ügyével kapcsolatos vezető intéz-
mények között. Az Európa Tanács reformjá-
nak a legfőbb eredménye az együttműködés 
és információcsere új kultúrájának megte-
remtése volt a szervezet különböző szerep-
lői között. Erre konkrét példa a Kongresszus 
aktív hozzájárulása az Európa Tanács cselek-
vési terveihez Ukrajna és Örményország ese-
tén a helyi demokrácia dimenziói mentén. 

– A Kongresszus főtitkáraként a Miniszte-
rek Bizottságával is aktív kapcsolatot ápol. 
Milyennek találja a központi kormányok és az 
önkormányzatok viszonyát? Van ebben vala-

Az interjút készítette: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára Fotók: Európa Tanács

Andreas Kiefer
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miféle európai, nemzetközi trend vagy nagy 
különbségek vannak országonként?

– Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány 
évben nagy erőfeszítéseket tettünk a regio-
nális önkormányzatok nagyobb autonómiája 
érdekében, a gazdasági válság negatívan hatott 
erre a fejlődési irányra. Sőt, néhány ország-
ban (például Törökországban) recentralizációs 
folyamatok figyelhetők meg, a kormányok 
csökkentik az önkormányzatok költségveté-
sét és számukat is. A fiskális és a költségve-
tési kontroll is növekedett a helyi és regioná-
lis önkormányzatok felett. Ez hátralépésnek 
tekinthető az általunk támogatott decentrali-
zációs folyamatokban. Mindazonáltal vannak 
ellentétes irányú fejlődések is: Portugáliá ban 
(ahol intenzív reform kezdődött a nemzeti 
és az az alatti területi szerkezetek közötti új 
kapcsolatrendszer következményeként) Belgi-
umban (ahol olyan reformra került sor 2013-
2014-ben, amely több autonómiát biztosít a 
településeknek és a régióknak), Grúziában 
(a parlament által 2014-ben elfogadott helyi 
önkormányzatokra vonatkozó átfogó területi 
és közigazgatási reform) és Ukrajnában (ahol 
a lassú helyi önkormányzati reform 2012 óta 
folyamatban van). Ezen országokban fontos 
pozitív irányú lépésekre került sor a decent-
ralizáció irányába.

– Önkormányzati szövetségként örömmel 
vesszük a monitoring látogatást a Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartája végrehajtásá-
ról, érvényesüléséről, jó hivatkozási alapot 
nyújt nekünk. Voltak-e említésre érdemes ese-
tek, amikor a monitoring látogatás és jelen-
tés valamilyen konkrét formában mutatko-
zott meg valamely országban?

– Számos pozitív eredményt lehet említeni, 
kezdve azzal, hogy a Charta ezáltal jobban a 
nemzeti jogrendszerbe épül. Például 2011-ben 
a monitoring látogatás következtében Észt-

országban világosabbá tették a törvényi sza-
bályozásban a helyi önkormányzatok műkö-
dési területét és feladatait és nagyobb költ-
ségvetési forrásokat is biztosítottak a helyi 
önkormányzatoknak. A Regionális Ügyek 
Minisztere tájékoztatott minket ezekről a 
változásokról egy évvel a monitoring láto-
gatás után. A tagállamok által alkotott kikö-
tések, záradékok fokozatos megszüntetése is 
pozitív eredménynek számít a teljes alkalma-
zás érdekében. Málta a 2010-es monitoring 
látogatásunk után 4 kikötést szüntetett meg 
2011-ben. A legújabb időkből Ukrajna példáját 
lehet megemlíteni, ahol a Kongresszus segéd-
kezett az Ukrán Alkotmányozó Bizottságnak 
az alkotmány reformjában, amely új decent-
ralizációs törvény kidolgozásához vezetett. 
Végezetül a Kongresszus ajánlásának közvet-
len következményeként a Norvég Parlament 

beillesztette alkotmányába a helyi demokrá-
ciát 2016 tavaszán.

– Korábban sokáig szerepelt a Régiós Charta 
a Kongresszus napirendjén. Hogyan látja a 
jövőt ebben a témában? 

– A Kongresszus 2008-ban fogadta el a 
„Regionális Demokrácia Európai Chartá-
já”-nak tervezetét, amit 2009-ben a „Regio-
nális Demokrácia Referenciakerete” köve-
tett. A Miniszterek Bizottsága is támogatta 
ezeket és így pozitív lépés volt arra, hogy a 
nemzeti kormányokat arra ösztönözze, hogy 
nagyobb hatalmat kapjanak a régiók. Mind-
azonáltal azt gondolom, hogy a mostani lég-
kör nehézkessé teszi az olyan irányú fejlő-
dést, amely rövidtávon a Charta elfogadá-
sához vezetne.

– Hazánk delegációja az Európa Tanács 
Kongresszusában egyre aktívabb, delegációve-
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zetőnk, dr. Illés György és helyettese, Magyar 
Anna raportőrként is közreműködik a szak-
mai munkában. Milyen egy hatékony nemzeti 
delegáció az Ön perspektívájából?

– A hatékony nemzeti delegáció valójában 
egy olyan delegáció, amely aktívan hozzájá-
rul a Kongresszus munkájához, és Magyar-
ország esetén pontosan ez a helyzet. Illés úr 
a menekültügyi és bevándorlás-politikában 
társ-raportőrként működik közre, részt vett a 
görögországi Samosban megrendezett konfe-
rencián júniusban és szeptemberben látoga-
tást tett Attica régióban a kongresszusi delegá-
ció látogatásában. A másik tag, Magyar Anna 
asszony társ-raportőr a kisebbségi nyelvek-
ről szóló jelentés készítésében, amit 2017-ben 
fogadnak majd el. Ezek fontos hozzájárulások 
a Kongresszus munkájához és nagyon nagyra 
becsüljük, hogy ők ennyi időt és energiát áldoz-
nak erre. A magyar delegáció így már teljesí-
tette: egy hatékony delegáció.

– A Kongresszus a 2015 februárjában elfo-
gadta a Stratégiát a helyi szintű radikalizmus 

elleni harcért, ami 2016 márciusában kiegé-
szült az önkormányzatok számára készült esz-
közkészlettel. Reméljük, a jelen lapszámunk-
ban közölt dokumentumok hasznára lesznek 
a magyar önkormányzatoknak is. Milyen esz-
közöket terveznek még e téren? Szerveznek pél-
dául szakmai tapasztalatcseréket, jó gyakor-
latok gyűjtését, bemutatását?

– A Kongresszus egy eszközkészletet dol-
gozott ki a helyi önkormányzatok, helyi non-
profit szervezetek és azok szövetségei szá-
mára, amely október óta elérhető az Európa 
Tanács honlapján 36 nyelven. E projektnek 
az a célja, hogy eszközt nyújtson a helyi és 
regionális önkormányzatok számára a szük-
séges információkkal és tapasztalatokkal a 
vallások és kultúrák közötti párbeszédhez 
egy világos, a helyi szintű vallások közötti 
párbeszéd 12 alapelvén nyugvó útmutatón 
keresztül. A Kongresszus platformként is 
szeretne tevékenykedni a helyi önkormány-
zatok számára, ahol megoszthatják a jó gya-
korlataik példáit, és megvitathatják, hogyan 

tud egy egyéni stratégia működni egy másik 
országban. Ez történt a múlt évben a dániai 
Aarhusban megrendezett konferencián is a 
radikalizmus megelőzéséről, ahol megalakult 
a Városok Szövetsége az Erőszakos Szélsőség 
Ellen. Ezt a tapasztalatot ismételték meg idén 
Rotterdamban november 9-én és jövőre Bar-
celonában. Remélem, sok magyar képviselőt 
is üdvözölhetünk majd ott. 

– Milyen jó példák vannak, konkrét ered-
ményekkel, amivel sikerült már elérni vala-
mit e rögös úton, a kultúrák közötti párbeszéd 
kialakulásáért, működéséért?

– Az Európa Tanácsnak van egy „Kultú-
raközi Városhálózata” amely remek példák-
kal szolgál a sikeres multikulturális projek-
tekről helyi szinten. A múlt évben e hálózat 
díjat adományozott Barcelona „Xeix Projekt”-
jének, mivel az a helyi kereskedelmi szövet-
séget hozott létre a kínai közösségek jobb 
integrációjának elősegítésére így támogatva 
a kultúrák közötti cserét. Egy másik pozi-
tív kezdeményezés a migránsok befogadá-
sára összpontosít a lengyel Lublinban „Lublin 
Mindenkinek” címmel és a „Kommuniká-
ció az integrációért” C4I kampány. A svájci 
Neuchâtel városa „Neuchàtoi” projektet haj-
tott végre, amely példaszerű volt a kultúrák 
közötti párbeszéd megteremtésére. Mind-
két esetben kulturális események sorozatára 
került sor, mint amilyenen a kiállítások, port-
rék bemutatása, konferenciák, filmek vetítése 
és bemutatása.

– Gyakran hivatkozott tétel, hogy jobban 
megéri a befogadás, valamint az aktív megelő-
zés társadalmi szinten – vannak-e erre pozi-
tív és negatív tapasztalatok az önkormány-
zatok világában?

– Valójában a Kongresszus megközelí-
tése a radikalizáció ellen is egy jó példa erre. 
A Kongresszus 2015-ben elfogadott stratégi-
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ája a radikalizáció elleni küzdelemben helyi 
szinten a prevenciós politikákra és különféle 
európai helyi jó példára fókuszál. A belgiumi 
Vilvoorde városa létrehozott egy rendszert 
a „veszélyeztetett” családoknak, akiknek az 
egyik gyereke radikalizálódhat, amellyel meg-
bízható, alapos információkkal látták el a csa-
ládot a radikalizáció folyamatáról. Aarhus 
városa Dániában nyílt párbeszédet támoga-
tott a veszélyben levő közösségekkel, megvi-
tatva az integráció, radikalizáció témáját és 
a szíriai konfliktust. Az eredmények pozití-
vak voltak, hiszen a dzsihádhoz csatlakozó 
dánok száma csökkent, csupán egy ember 
utazott Szíriába 2014-ben szemben a 2013-
ban kiutazó 31 fővel.

– Magyarországon is létrejött és működik 
számos Európai Területi Társulás (ETT), és 
már kevesebb lélekszámú települések is szí-
vesen részt vennének effajta együttműködés-
ben. Milyen hátrányokat, előnyöket tapasz-
talt e téren? Vannak példák más országok-
ban hatékonyan működő, kisebb települések-
ből álló ETT működésre is?

– Az ETT konstrukciója lehetővé teszi az 
EU tagállamoknak, hogy együttműködjenek a 
határon átnyúló és régiók közötti projektjeik 
igazgatására. Így ezek több mint a felét érin-
tik a tagállamainknak. A kisebb önkormány-
zatok számára előnyös lehet, ha részesei lesz-
nek egy szélesebb transznacionális projekt-
nek, amely gazdasági, társadalmi, kulturális, 
területi és turisztikai fejlődéshez vezetnek. 
A MASH projekthez hasonló projektek ese-
tén, amelyben négy magyar és szlovén önkor-
mányzat vesz részt (kb 3.200 lakossal) vagy 
a „Duna Hidak ETT”, amely három szlovák 
önkormányzat és négy magyar város rész-
vételével segíti elő a szorosabb együttműkö-
dést a munkanélkülieknek szervezett képzési 
programokon keresztül, vagy egészségügyi 

szolgáltatások elérhetőbbé tételével, vagy a 
transznacionális turisztikai utak közös fej-
lesztésével és kulturális partnerségekkel. Vagy 
egy másik, kis méretű ETT program említ-
hető „GETC Pirineus-Cerdanya partnerség” 
címmel, amely 27.000 lakost fog össze a fran-
cia-spanyol határon és fókuszában a területi 
együttműködés, gazdasági kohézió áll közös 
környezetvédelmi, kulturális és történelmi 
örökségi projekteken keresztül.

– Mit üzenne a magyar önkormányzatok-
nak, hogyan tudják a legjobban hasznosítani 
munkájukban az Európa Tanács Kongresz-
szusa tevékenységét?

– Azt tudom ismételni, amit minden helyi 
és regionális önkormányzatnak: használják a 
Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, 
amikor a szakpolitikákat tervezik, és köves-
sék a Kongresszus munkáját a nemzeti dele-
gáción keresztül, mivel ez a párbeszéd plat-

formja és megvitatásra kerül ott minden aktu-
ális ügy, amelyekből a helyi önkormányzatok 
tanulhatnak egymás tapasztalatain keresztül.

– Az önkormányzatok rendszeres visszajel-
zést kell, hogy kapnak a kongresszusi tagoktól 
az önkormányzati szövetségeiken keresztül. 
Így biztosítható, hogy a Kongresszus munkája 
releváns legyen helyi szinten és jobban megis-
merhetővé váljon. Az önkormányzati szövet-
ségeknek a delegáció vezetésével együtt ele-
meznie kell a bizottságok munkaprogramját 
és terjeszteni a megfelelő információkat erről.

– Végül, a Kongresszus elnöke és jómagam 
is boldogan vállaljuk, ha felkérnek minket az 
önkormányzati szövetségek éves közgyűlésén 
való felszólalásra, így alakulhat ki közvetlen 
kapcsolat és információcsere a polgármes-
terekkel, helyi képviselőkkel azokról a szük-
ségletekről és elvárásokról, amiket a Kong-
resszus tudna teljesíteni feléjük.
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Főtitkári és igazgatói értekezlet

Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón 
Frédéric Vallier, a CEMR főtitkára köszönetet 
mondott a XIII. kerületnek és a TÖOSZ-nak 
a szervezésért és a vendéglátásért. A buda-

jövője, az, hogy az önkormányzatok képviselői 
milyen elérendő jövőképet vázolnak 2030-ra, 
milyen szerepet játszanak a helyi és regionális 
önkormányzatok az Európai Unió és a Nyugat-
Balkán kapcsolataiban, valamint az európai 
klíma és energetikai kérdések is napirendre 
kerülnek. Frédéric Vallier kifejtette: fontos a 
tagszervezetükhöz tartozó polgármesterek és 
képviselők véleménye; a cél, hogy létrejöjjön 
egy olyan Európa, amely minél inkább figye-
lembe veszi az önkormányzatok hangját, jobb 
kapcsolatot teremtve az állampolgárokkal és 
válaszokat adva a jelen kihívásaira.

Dr. Tóth József, Budapest XIII. kerületének 
polgármestere házigazdaként örömét fejezte 
ki, hogy a kerület biztosított helyszínt a tanács-
kozásnak, mivel – mint mondta – a nemzet-
közi kitekintés mindig fontos volt számukra. 
A polgármester a kerületről szólva kiemelte: 
120 000 lakosával a fővárosban a negyedik, 
országos szinten az első tizenkettőben van 
lakosságszámát tekintve. Szeretünk hosz-
szú, közép és rövidtávú tervekkel dolgozni – 
mondta Tóth József, majd hozzátette: pilla-
natnyilag 2033-ig vannak meg a terveik arra 
vonatkozóan, hogy a városépítésben, működ-

Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

pesti értekezlet kapcsán elmondta, hogy az 
értekezlet témái érintik a lehetséges európai 
uniós bővítést és annak hatásait, következmé-
nyeit, témája között szerepel az Európai Unió 

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (Council of European Municipalities and Regions, CEMR) Budapesten tartotta 
Főtitkári és igazgatói értekezletét 2016. október 27–28-án. A CEMR a legszélesebb körű szövetség, amely az európai 
önkormányzatokat képviseli, tagjai országos szövetségek, 41 európai országban vannak jelen, és összességében 
mintegy 130 ezer helyi önkormányzatot képviselnek. A szövetségek főtitkárai és igazgatói számára évente kétszer 
szerveznek találkozót, az egyiket Brüsszelben, a másikat változó helyszínen. Idén hazánk volt a vendéglátó ország, 
a helyszínt Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata biztosította a Polgármesteri Hivatal épületében. A hazai 
önkormányzati szövetségek közül a TÖOSZ és a MÖSZ valamint a további öt szövetség, az MJVSZ, a KÖOÉSZ, az MFSZ, 
a MÖOSZ és a KÖSZ 1999-ben léptek be a CEMR-ba. Az eseményen mind a hét szövetség képviseltette magát.

Frédéric Vallier, a CEMR főtitkára
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tetésben és fejlesztésben meddig szeretné-
nek eljutni. A magyar önkormányzati rend-
szerről szólva kifejtette: ma egy államfelfo-
gás van Magyarországon, amely a centrális 
államirányítást tartalmazza és rögzíti. Csak 
1997-ben sikerült a magyar jogrendbe beil-
leszteni az 1985-ben elfogadott Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartáját. Az önkor-
mányzati fejlődéstörténetben a polgármes-
ter 1990–2010 teszi az első szakaszt, 2010-től 
a másodikat. Az első szakaszban érezhető és 
látható volt, hogy az önkormányzatokat part-
nernek tekintették, a feladat és hatáskör fele-
lősséggel is párosult. A második szakaszban  
– álláspontja szerint – inkább az állam kiszol-
gálóivá próbálják tenni az önkormányzato-
kat. Ezt három mutatóval támasztotta alá a 
kerület vezetője: a 3190 helyi önkormányzat-
ból 1700 fordul kiegészítő támogatásért a kor-
mányhoz; az önkormányzati kiadások reál-
értéke 1990-hez képest 72–75%-ra csökkent; 
a magyar GDP-n belül pedig 11%-ról 4,5%-ra 
csökkentek az önkormányzati kiadások, amely-
lyel nem csökkentek egyenes arányban a fel-
adatok. A polgármester kiemelte: az európai 
önkormányzati rendszer és az önkormány-
zatiság az a demokrácia biztosítása, illetve a 
szabadság intézményesített formája.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára az 
önkormányzati szövetségek nevében köszön-
tötte a résztvevőket, majd ismertette, hogy a 
nyolcból hét önkormányzati szövetség CEMR-
tag (a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 
jelenleg még nem tag). A főtitkár felhívta a 
figyelmet a magyar önkormányzatok sajátos 
helyzetére: a 3177 települési önkormányzat 
82%-a 3000 fő (55%-a 1000 fő és 33%-a 500 fő) 
lakosságszám alatti. Magyarországnak ez a 
településszerkezete maga után vonja, hogy 
a kis önkormányzatoknak pénzügyi-finan-
szírozási problémái vannak a mindennapos 

működés esetében is, illetve a nemzetközi 
projektekben való részvételnél is. Itt különö-
sen felértékelődik az önkormányzati szövet-
ségek közvetítő szerepe. Ezért fontos, hogy 
a CEMR-ban is együtt tudunk dolgozni, és a 
szövetségek több témában közösen dolgoznak. 

A CEMR ülésen „Kibővített Európa felé: 
Milyen szerepet játszanak a helyi és regionális 
önkormányzatok az Európai Unió és a Nyugat-
Balkán kapcsolataiban?” címmel kerekasztal 
beszélgetésre került sor, a CEMR, a Particip 
és az Európa Bizottság Szomszédsági Poli-
tikáért és Kibővítési Tárgyalásokért felelős 
Igazgatóságának (DG Near) szervezésében. 

A vita során a szereplők arról folytattak 
párbeszédet, hogy mi lehet a CEMR szerepe 
abba, hogy a csatlakozni kívánó országok 
önkormányzatait támogassák, valamint az EU 
bővítési politikáját népszerűsítsék. A beszél-
getés kitért arra, hogy a csatlakozni kívánó 
országokban milyen szerepet vállalhatnak 
az önkormányzatok az EU alapértékeinek és 
az EU bővítési stratégiájának helyi közössé-
gekben történő népszerűsítésében és meg-
valósításában.

A beszélgetés céljai között voltak a követ-
kezők: 

 – Azoknak a kulcsterületeknek a beazo-
nosítása, amelyek esetében az EU intéz-
mények és CEMR tagszövetségek közötti 
együttműködés megvalósulhat;

 – Lehetséges együttműködési területek a 
CEMR tagszövetségek és a csatlakozni 
kívánó országok között.

A CEMR munkaértekezlet témái között sze-
repeltek, az egyéb belső adminisztratív kér-
dések mellett, a 2016. év munkaprogramjá-
nak főbb kérdései, amelyek, többek között a 
következők voltak:

 – Menekültkérdés, valamint Európa jövője 
a Brexitet követően;

 – Klíma, energetikai kérdések – a COP22 
ülés előkészítése, Klíma Egyezmények-
kel kapcsolatos helyi és regionális akciók 
követése, Körkörös Gazdasági Csomaggal 
kapcsolatos javaslatok, különös tekintet-
tel a hulladék ártalmatlanításáról szóló 
keretszabályozásra; 

 – Gazdaság, területi és szociális kohézió 
témája az Amszterdam Paktum végle-
gesítésében és a Global Urban Agenda, 
az EU Globális Városfejlesztési Menet-
rendjének megvalósításban való közre-
működés;

 – Helyi és regionális közszolgáltatás-nyúj-
tás, szociális párbeszéd témája együtt-
működésben az EPSU-val (Európai Köz-
szolgáltatói Szakszervezet.

A CEMR az alábbi észrevételeket fogal-
mazta meg állásfoglalás formájában az euró-
pai menekülthelyzettel kapcsolatban:

Dr. Tóth József,  
Budapest XIII. kerületének polgármestere
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 – A menekülthelyzet kialakulásának kez-
dete óta az önkormányzatok, települé-
sek helytállása a kérdésben az egyezte-
tések és viták középpontjába került. Míg 
Európa egyrészről igyekszik hatékonyab-
ban megvédeni a határait, sok esetben 
minden segítőkészségük ellenére sok 
helyi és regionális önkormányzat egye-
dül marad, mert bár kész lenne a mene-
kültek befogadására, de a források hiá-
nya, a kormányzati szintek nem meg-
felelő összehangoltsága, az elhelyezés 
nehézségei, a megfelelő közösségi terek 
és oktatási lehetőségek hiánya miatt, 
problémákkal és nehézségekkel szembe-
sülnek. A CEMR különféle fórumokon 
szorgalmazza a helyi és regionális önkor-

mányzatok nemzeti és EU szinten tör-
ténő bevonását az döntéshozatalba, a jó 
gyakorlatok cseréjét és a kapacitás-épí-
tést a témában. 

 – Hogy a felmerülő kihívások idővel meg-
válaszolásra kerülhessenek a CEMR egy 
online kampányt indított útjára a www.
change.org platform keretében. Több 
mint 150 polgármester és 150 állampol-
gár írta alá és a CEMR tagszövetségek 
többsége. A kezdeményezés ösztönzi az 
önkormányzatok számára nyújtott cél-
zott támogatási források rendelkezésre 
bocsátását, a különböző kormányzati 
szintek jobb összehangolását, a mene-
kültek számára a biztonságos átjárás 
biztosítását.

 – Emellett a CEMR a nagy-britanniai 
népszavazás következményeinek és a 
Brexit tükrében arra ösztönzi a tagjait, 
hogy gondolják újra az európai eszmé-
ket, célokat és járuljanak hozzá ahhoz, 
hogy középpontba újra az EU polgá-
rok kerüljenek. A szervezet állásfogla-
lását részleteiben az Európa 2030 pro-
jekt foglalja össze. 

Az ülésen bemutatásra kerültek CEMR 
2017. évi programtervének fontosabb témái, 
amelyek többek között várhatóan a követke-
zők lesznek:

 – Az EU jövője és polgárainak igényei, 
elképzelései, és az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések.

 – Helyi demokrácia és önkormányzás 
megerősítése a globalizációval szem-
ben, decentralizált együttműködés.

 – A menekültek és migránsok integrációja.
 – A CEMR, mint a világszervezet, a Uni-
ted Cities and Local Governments (Egye-
sült Városok és Helyi Önkormányzatok, 
UCLG) európai szekciója kapocsként szol-
gál az olyan európai és a globális kezde-
ményezések között, mint a Fenntartható 
Fejlődés Célkitűzései, a Klíma Egyezmé-
nyek, a Város Fejlesztési Menetrend stb.

 – A helyi és regionális kormányzat meg-
erősítése céljából a CEMR együttműkö-
dési megállapodást kíván aláírni a Régiók 
Bizottságával, valamint minden olyan 
európai hálózattal, amely a helyi és regio-
nális önkormányzatok érdekeit képviseli. 

Végezetül a CEMR értekezlet keretében 
további kerekasztal beszélgetésre került sor 
„Klíma és energia akciók” címmel. A vita főbb 
kérdései a következők voltak:

1. Az egyes országokban a városok, települé-
sek és régiók hozzájárulnak-e az EU szin-
ten meghatározott célokhoz? (Lásd CO2 

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára
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kibocsátás csökkentése 40%-kal 2030-ra, 
integrált megközelítés elfogadása a klíma 
változás hatásainak csökkentéséhez és a 
klímaadaptációhoz); 

2. Az adott országokban a központi kor-
mányzat konzultál-e a helyi önkormány-
zatokkal az országos akciótervek elkészí-
tése során? A különböző szintek akciói 
összehangolásra kerülnek-e?

3. Léteznek-e a témában a jelenlévő orszá-
gokban országos konzultációs struktú-
rák, amelyek nemcsak lehetővé teszik az 
országos és főbb helyi szervek párbeszé-
dét, közös akciók kidolgozását és elfo-
gadását, hanem lehetőséget biztosíta-
nak egy közös megvalósítási terv kidol-
gozására is? 

4. Melyek azok az európai szabályozások, 
amelyek feltétlenül szükségesek a helyi 
és regionális önkormányzati akcióter-
vek és intézkedések megvalósításához? 
Mely területeken van szükség rugal-
masságra? 

5. A Párizsi Egyezmény kitételeit az aláírók-
nak (központi kormányzat) meg kell való-
sítania, lehetőség szerint szoros együtt-
működésben a helyi hatóságokkal, egyéb 
regionális szervekkel Milyen pénzügyi 
bázisra, támogatásra van szükség a Pári-
zsi Egyezmény megvalósításához?

6. Milyen egyéb pénzügyi források, prog-
ramok, országos politikák támogatják 
országukban az önkormányzatok klíma 

vonatkozású nemzetközi programjait? 
Támogatna-e egy Európa szintű kam-
pányt az olyan finanszírozási módozatok 
szolgálatában, mint az 1% szolidaritás?

A másfélnapos ülésen 61-en vettek részt 
22 európai országból. Az értekezlet kiváló 
fórumot biztosított a legégetőbb európai kér-
dések megvitatására, valamint lehetőséget 
nyújtott a résztvevők számára, hogy bilate-
rális kapcsolataikat is tovább bővítsék. Az a 
tény, hogy a CEMR hazánkat választotta az 
értekezlet helyszínéül, lehetőséget nyújtott 
arra is, hogy a magyar helyi vezetők a szo-

kottnál nagyobb létszámban képviseltethes-
sék magukat a CEMR értekezletén és ott az 
adott kérdésekben a hazai álláspontokban is 
kifejthessék véleményünket. A CEMR jelen-
lévő képviselői nagymértékben üdvözölték a 
nagyarányú magyar részvételt és reményüket 
fejezték ki arra vonatkozólag, hogy a jövőben 
még aktívabb magyar jelenlétre számíthatnak 
munkájuk során. A magyar szövetségeknek 
a jövőben is lehetőségük van bekapcsolódni 
a CEMR általános tematikus munkájában és 
számos projekt keretében is együttműköd-
hetnek az európai szervezettel.
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II. Önkormányzatiság napjainkban 
konferencia

Dr. Budai Balázs, az NKE ÁKK oktatási dékán-
helyettese, a Szakigazgatási és Szakpolitikai 
Intézet vezetője volt a konferencia moderátora, 
aki megnyitójában az ezévi konferenciát már 
hagyomány-folytató és teremtőnek nevezve 
nyitotta meg a rendezvényt, amelyen polgár-
mesterek, jegyzők, köztisztviselők, egyetemi 
oktatók és hallgatók vettek részt.

Takács Gábor, a Kormányzati Informati-
kai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) ASP pro-
jekt vezetője ismertette az ASP2 projektet, 
amelyben szolgáltatás igénybevételére kerül 
sor az önkormányzatok részéről a központi 
szolgáltatón keresztül interneten, későbbiek-
ben a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton. 
Az ASP2 számos előnnyel szolgál az önkor-
mányzatok számára, ilyen például a térí-
tésmentesség, a költségmegtakarítás helyi 
szinten, központi üzemeltetés és karban-
tartás, az ügyfelek igényeihez igazodó, egy-
séges önkormányzati e-ügyintézési szolgál-
tatások, az egymással összekapacsolt szak-
rendszerek, valamint a hozzáférési lehetőség 
a központi közigazgatási nyilvántartások-
hoz. 2015 szeptember és 2018 április között 

Dr. Rupp Zoltán, a Nemzeti Infokommuni-
kációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) projektigazga-
tója a NISZ feladatairól szólt: a hardver infra-
struktúra fejlesztése és bővítése a Kormány-
zati Adatközpontban, valamint a megfelelő 
sávszélességet biztosító Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat kiépítése. A megfelelő sávszé-
lességet biztosítása az önkormányzatok szá-
mára az egyik kritikus pont az ASP2 megfe-
lelő működtetésében. Nem megfelelő internet 
hozzáférés csak elenyésző számú településre 
jellemző, a tervek szerint ezeket a problémákat 
2018-ig is orvosolni fogja a projekt. A kiépí-
tés uniós forrásokból fog létrejönni, a fenn-
tartási költségeket pedig a központi költség-
vetés fogja fedezni. 

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke 
örömét fejezte ki az ASP2 bevezetésével kap-
csolatban, hiszen az az önkormányzatok az 
elmúlt 20 évben „mostohagyermekek” vol-
tak. Karinthy Frigyest idézve: „Az állam meg-
tartja, amit ígér, ha pénzt ígér, azt is meg-
tartja.” 2018. január 1-je után minden önkor-
mányzatoknak az ASP-rendszert működtet-

Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára Fotó: Szilágyi Dénes (NKE)

a helyi önkormányzatok számára 8,5 MrdFt 
uniós forrás (KÖFOP-1.2.2.) áll rendelke-
zésre. Az ASP2 projekt terveiről, előrehala-
dásáról rendszeres egyeztetések zajlanak az 
önkormányzati érdekszövetségekkel. Majd 
a csatlakozási pályázatokról adott röviden 
információkat.

Dr. Szepesi Gábor operatív projektvezető 
a Magyar Államkincstár (MÁK) feladatait 
mutatta be és áttekintést adott az aktuá-
lis helyzetről, felhívva a figyelmet a vonat-
kozó jogszabályokra [2016. évi LIV. törvény, 
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet]. A Kor-
mány az ASP rendszert a MÁK útján működ-
teti, és 1687 önkormányzat elsőkörös csatla-
kozó, a csatlakozási szerződések megkötése 
a közeljövő legaktuálisabb feladata. A csat-
lakozás három szakasza: (1) csatlakozás elő-
készítési szakasz; (2) csatlakozási szakasz; 
(3) éles szolgáltatás időszaka. Az adatmig-
ráció folyamatában az előzetes adattisztítás 
önkormányzati feladat, amely kihatással van 
az éles szolgáltatás során a működés minősé-
gére. Majd lépésről lepésre bemutatta csatla-
kozási mérföldköveket.

Önkormányzatiság napjainkban címmel konferenciát tartott – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és 
a Jegyzők Országos Szövetsége védnökségével – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási 
Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézete 2016. november 3-án a Ludovica Campuson. A már hagyományteremtő 
jelleggel megtartott eseményen az önkormányzatiság aktuális kérdéseit vitatták meg a meghívott közigazgatási 
szakemberek, amelynek ez évi aktuális témája az ASP2 program volt.
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nie kell. Két szakrendszer az alfája és omegája 
mindennek: az adó és a gazdálkodás. Mit vár-
nak az önkormányzatok az ASP endszertől? 
(1) Az életük egyszerűsödését. (2) Folyama-
tosan tudjanak kommunikálni a MÁK-kal. 
(3) Lássák az önkormányzatok, hogyan áll az 
intézményi struktúrája, milyen intézkedése-
ket kell foganatosítaniuk. Az adott vezető lát-
hassa az intézménye aktuális költségvetési, 
gazdasági helyzetét, könyvelését, adókiveté-
sét, amely leegyszerűsíti a szakpolitika alko-
tás menetét. Mit kérnek az önkormányzatok? 
(1) Az adatközpontok jól működjenek és leg-
alább 1 évig legyen elő – nem nyomógombos 
telefonos – segítség. (2) Legyen jó internetes 
hálózat. (3) Nagyon jó szoftvereket. Az adó-
rendszernek a specialitásokat is kezelnie kell. 
Az önkormányzati személyi állomány okta-
tásával kapcsolatban türelmet és megértést 
kért, mivel egy ilyen rendszerre való átállás 

hosszadalmas folyamatot jelent a dolgozók 
számára, újra kell mindent tanulni. 

Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetségé-
nek (JOSZ) elnöke nyitómondatában felvet-
tette, hogy Vörösmarty Mihály gondolatai 
illenek-e e tárgykörben, amikor azt olvasva a 
kormányra és az önkormányzatokra gondol. 
„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább, 
az élet viharában Te vigyázol reám. Köszönöm, 
hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, s hogy 
megosztod az életed – és pénzed – velem” egé-
szítette ki Vörösmarty Mihály idézetét. Tóth 
János felhívta a figyelmet: ahol már próbál-
ták az ASP elődjét, ott a bevezetett rendszerre 
való átállás hosszadalmas időt vett igénybe, 
a kezdeti gyermekbetegségek még csak most 
mutatkoztak a rendszeren. A polgármesterek, 
jegyzők nem kiképzett informatikai szak-
emberek, így még segíteni se tudnak a kol-
légáknak, a kishivatalok főállású informati-
kust nem tudnak alkalmazni. Az informa-
tikailag nem kiképzett közigazgatás elvárja, 
hogy az informatikusok tanulják meg a köz-
igazgatást és úgy készítsenek programokat, 
ne fordítva. A sávszélességgel és az átjárha-
tósággal van a probléma. A tesztüzemmód 
működik, de ha 1500 felhasználó egyszerre 
használja, kiderül, baj van a sávszélességgel. 
Nagyon szeretné hinni, hogy az ASP nem az 
önkormányzati hivatalok alkalmatlanságát 
hivatott igazolni. Jó lenne, ha jól működne a 
rendszer, mert az mindannyiuk munkáját segí-
tené. „Nem ellenállók vagyunk, hanem azok, 
akiknek szintén érdeke – az állam mellett – 
hogy sikeres legyen a rendszer.”

Tarpai Zoltán, a Königsberg Consulting 
Kft. e-közigazgatási szakértője az ASP szol-
gáltatásokat mutatta be átfogó módon, majd 
összefoglalta az előkészítési feladatait és a 
szolgáltatás-bevezetés mozzanatait, vala-
mint a projekt során elvégzendő feladatokat.

A TÖOSZ álláspontja szerint önmagában 
az önkormányzati ASP rendszer, mint 
informatikai szolgáltatás támogatandó 
és segítheti a települések, önkormány-
zati hivatalok munkáját. Ugyanakkor a 
TÖOSZ a 2016. évi LIV. törvény rendelke-
zéseit több ponton is aggályosnak tar-
totta és ezért 2016. június 21-én kezdemé-
nyezte az alapvető jogok biztosának eljá-
rását, hogy az kezdeményezze a törvény 
rendelkezéseinek Magyarország Alaptör-
vényével való összhangjának vizsgálatát 
az Alkotmánybíróságnál, mivel jogorvos-
lati lehetőség nincs a TÖOSZ számára biz-
tosítva (lásd: ÖNkormányzat XXVI. évfo-
lyam 2016 harmadik negyedév 7. oldal).
Az alapvető jogok biztosa – a belügymi-
niszter véleményének kikérését köve-
tően – a 2016. november 22-én kelt vála-
szában tájékoztatta a TÖOSZ-t, hogy az 
önkormányzati autonómia nem jelenti 
azt, hogy törvény ne állapíthatna meg 
a helyi önkormányzatok számára köte-
lező rendelkezéseket. E rendelkezések 
az önkormányzatok tevékenységét csak 
olyan mértékben korlátozhatják, amelyek 
az Alaptörvénnyel összhangban állnak. 
Nincs azonban akadálya az adminisztra-
tív kötelező intézkedések törvényi intéz-
ményesítésének, ha azok a helyi közügyek 
önálló vitelét, illetve a helyi közhatalom 
gyakorlását nem érintik, vagy az azokkal 
való kapcsolódásuk csak távoli. Az a kér-
dés, hogy az informatikai feladatok ellá-
tása az ASP rendszeren keresztül vagy más 
módon valósul meg, nem érinti az önkor-
mányzatok gazdálkodási autonómiáját, és 
mivel az ASP rendszer nem hat ki közvet-
lenül a helyi önkormányzatok autonómi-
ájára, így erre nem vonatkozik a sarkala-
tosság követelménye. Mindezek tekintet-
tel az alapvető jogok biztosa jelen ügy-
ben nem fordult az Alkotmánybírósághoz.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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Nemzetközi testvérvárosi 
konferencia Csungkingban

2016. november 9–11. között Nemzetközi 
testvérvárosi konferenciára került sor a 
kínai Csungking városban (eredeti nevén: 
Chongqing), a Kínai Testvérvárosok Nem-
zetközi Szövetségének (The China Internatio-
nal Friendship Cities Association – CIFCA) 
szervezésében. A konferenciára közel 765 fő 
regisztrált, ebből kb. 300-an 50 különböző 
országból érkeztek a kínai nagyvárosba. 
Magyarországot és a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségét dr. Áldozó 

városok Nemzetközi Szövetsége (a továbbiak-
ban CIFCA) egy társadalmi szervezet, amely 
1992-ben alakult, 31 tartományból, önálló 
régióból és 400 kínai város a tagja. Célkitű-
zései között szerepel a testvérvárosi kapcso-
lat népszerűsítése a kínai városok és a kül-
földi települések között gyakorlati együtt-
működések ösztönzése által gazdasági, kul-
turális, technológiai témákban. A szervezet 
segítséget nyújt a kínai városoknak testvér-
települési kapcsolatok kialakításában, aktív 
szerepet vállal a nemzetközi együttműködé-
sekben tapasztalatcserék, tanulmányutak, 
konferenciák szervezése és az azokon való 
részvétel által. A CIFCA városoknak több 
mint 110 ország városaival van kapcsolata.

A konferencia során az önkormányzatokat 
világszerte érintő témákról, problémákról 
esett szó és lehetőség nyílt a világ számos pont-
ján megvalósuló jó gyakorlatok megismeré-
sére, ezek között voltak az innováción alapuló 
városfejlesztés, a széndioxid kibocsátás csök-
kentése és a környezetvédelem, a turizmusfej-
lesztés, szolgáltatói szektor fejlesztése. A kínai-
magyar kapcsolatokról dr. Áldozó Tamás, 
delegációvezető tartott előadást. Beszámo-
lójában elmondta, hogy jelenleg 27 testvér-
települési kapcsolat létezik kínai és magyar 
önkormányzatok között, ebből 14 kínai és 
magyar megyék között, 3 budapesti kapcso-

Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára Fotó: Gyergyák Ferenc (TÖOSZ)

Tamás delegációvezető, Pápa polgármestere, 
a TÖOSZ nemzetközi ügyekért felelős társel-
nöke; Szirbik Imre Szentes polgármestere, a 
TÖOSZ Felügyelő Bizottság elnöke; Kislászló 
Csaba Igrici polgármestere, a TÖOSZ Sport 
tanácsnoka; Áldozó Péter Homokbödöge pol-
gármestere, dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ 
főtitkára és Krausz Veronika, a TÖOSZ nem-
zetközi titkára képviselték.

A hatalmas nemzetközi érdeklődésre szá-
mottevő konferenciát szervező Kínai Testvér-
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lat és 10 magyar és kínai városok között. Ezek 
a kapcsolatok jellegük tekintetében sok eset-
ben kereskedelmi és gazdasági vonatkozá-
súak, más esetekben az oktatási tapasztalat-
cseréket tesznek lehetővé, esetlegesen kul-
turális vonatkozású események megszerve-
zésére is biztosítanak lehetőséget. Nagyon 
gyakori, hogy a magyar nagy városokban a 
kínai cégek számos helyi embernek biztosí-
tanak munkát és így megélhetést. 

A konferencia során a magyar delegáció 
személyes egyeztetést folytatott Shanxi tar-
tomány 12 fős delegációjával. Shanxi tarto-
mány teljes lakosságának száma 33 350 000 fő, 
156 800 km² területen fekszik. A tartomány 
fővárosa Tajjüan, emellett 11 járási székhely 
és 119 megye (város vagy kerület) található itt. 
A tartomány nagyon komoly kulturális és tör-
ténelmi múlttal rendelkezik, a régi, hagyomá-
nyos kínai építészet emlékeinek 70%-a ebben 
a tartományban található, ezért a tartományt 
a „klasszikus kínai építészet mozgó múzeu-

mának” is nevezik. Emellett a terület nagyon 
gazdag ásványi kincsekben, a bauxit és szén-
bányászat egyik központja. A dinamikus és 
hatalmas területen fekvő tartományban szá-
mos város szeretne magyar kapcsolatot kiala-
kítani. A hatalmas történelmi és kulturális 
múltra visszatekintő Pingyao városban évente 

8 millió turista fordul meg, számos nagysza-
bású kínai rendezvényre kerül sor itt, töb-
bek között egy nemzetközi fotóversenyre, az 
Év városa rendezvényre, valamint a Pingyao 
városi show-ra. Pingyao nagy örömmel venné, 
ha testvérvárosi kapcsolatot alakíthatna ki 
egy történelmi és kulturális hagyományokat 
ápoló magyar várossal. Datong, Shanxi tar-
tomány második városa, 14 100 km²-en fek-
szik és 3,4 millió lakosa van. A város kultu-
rális értékekben gazdag, többek között az itt 
található Yungang barlangok az UNESCO 
világörökség részét képezik. A város nyitott 
a magyar településekkel való együttműkö-
dés iránt hasonlóan kulturális és történelmi 
témában. A tartományban hatalmas bauxit 
lelőhelyek találhatók, többek között Liulin 
megyében, e megye képviselői szintén kife-
jezték érdeklődésüket egy magyarországi 
kapcsolat iránt e témában. A magyar dele-
gációvezetője, dr. Áldozó Tamás, a TÖOSZ 
társelnöke és Ran LiPing asszony, a Shanxi 
tartományi kormányzat nemzetközi irodá-
jának főtitkár helyettese megegyeztek, hogy 
a fent említett kapcsolatok koordinálásában 
részt vesznek, valamint a további kapcsolati 

Előzmények
A Kínai Testvérvárosok Nemzetközi Szövetségének (The China International Friendship 
Cities Association – CIFCA) delegációja 2016. február 26-tól Budapesten töltött pár napot. 
A delegáció tagjai voltak: Xie Yuan úr, a CiFCA alelnöke, Qing Boming, a CIFCA főtitkára, 
Zhang Haiyue, a CIFCA igazgatója, Zhang Min, a CIFCA program menedzsere. A Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségétől (TÖOSZ) dr. Áldozó Tamás Pápa polgármestere, 
a TÖOSZ társelnöke, dr. Sértő-Radics István Uszka polgármestere, a TÖOSZ nemzetközi ta-
nácsnoka és Krausz Veronika nemzetközi titkár fogadták a delegációt. A TÖOSZ-ban tett 
látogatást követően a delegációt dr. Szegvári Péter főpolgármesteri tanácsadó fogadta a 
budapesti Városházán. A CIFCA a látogatás keretében meghívta a TÖOSZ delegációját az 
ősszel tartandó nemzetközi konferenciájára.
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lehetőségek felkutatásában is közreműköd-
nek. Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár biztosította 
a jelenlévőket, hogy a kínai partnerek által 
megküldésre kerülő testvérvárosi kapcso-
latot kereső kínai városokról, az együttmű-
ködési lehetőségekről a TÖOSZ-tag önkor-
mányzatok a TÖOSZ Hírlevelén, honlapján 
és egyéb hírcsatornáin keresztül a tagok érte-
sülhetnek majd. 

A magyar delegáció tagjai emellett tárgya-
lást folytattak a vendéglátó féllel, köztük Qing 
Boming úrral, a CIFCA főtitkárával. A két 
szövetség e második találkozót kapcsolatuk 
kezdetének tekintik és egyet értettek abban, 
hogy a továbbiakban aktív szerepet vállalnak 
a kínai és magyar települések együttműkö-
désének előmozdítása érdekében, valamint 
a lehetséges további tapasztalatcserék meg-
szervezésében. 
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Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok Program záró 
konferencia 2016. november 17.

Dr. Dukai Miklós elmondta, egyetért a prog-
ram céljaival, amelyek a legjobb önkormány-
zati gyakorlatok feltérképezése, és megis-
mertetése az ország más önkormányzatai-
val, valamint a nemzetközi szakmai közé-
lettel is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
új és innovatív helyi megoldások feltérképe-
zése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó 
önkormányzatok tudásának és tapasztalatá-
nak terjesztése a hasonló problémával küsz-
ködő önkormányzatok körében jobb közszol-
gáltatásokat, s a településvezetésben maga-
sabb színvonalú teljesítményt eredményezhet. 
A program által kezdeményezett tudásátadási 
folyamat azonban nemcsak azokat az önkor-
mányzatokat segítheti, amelyek új megol-
dásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek 

turális munkanélküliség van jelen a mun-
kaerő-piacon, strukturális vagy szerkezeti 
munkanélküliség alatt azt a munkanélküli-
séget értjük, amelyet a gazdaság munkaerő 
igényének (kereslet) szakmastruktúrája és a 
munkavállalók (kínálat) szakmastruktúrája 
közötti eltérés hoz létre. Tájékoztatójában, a 
közfoglalkoztatást akadályozó tényezőként 
említette például az alacsony iskolai végzett-
séget és a mobilitás hiányát. Kiemelte, hogy 
a közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendel-
kezőkkel kapcsolatban cél a visszavezetés az 
elsődleges munkaerő-piacra, továbbá, alap-
vető szempont, hogy a közfoglalkoztatás-
ban résztvevők képzéseket kapjanak, amely-
hez segítséget nyújtana a cégek szakma igé-
nyének jelzése.

Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

a gyakorlatokat kialakították. A konzultá-
ciókon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó 
önkormányzat is a kialakított gyakorlatok 
továbbfejlesztésére.

Schmidt Jenő örömét fejezte ki az idei 
évben beérkezett pályázatok számával kap-
csolatban. Annak ellenére, hogy a települé-
sek nagysága és adottságai különböznek, min-
den jogállású település képviseltette magát a 
programban. Hangsúlyozta a legjobb önkor-
mányzati gyakorlatok összegyűjtésének és 
továbbadásának hasznosságát.

Közfoglalkoztatási programok
Lőrincz Leótól a munkaerő-piac aktuális 
helyzetéről kaphattak képet a konferencia 
résztvevői. Elmondta, hogy jelenleg a struk-

2016. november 17-én került megrendezésre az idei év Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program záró konferenciája 
a korábbi hagyományoknak megfelelően a Belügyminisztérium Márványaulájában. Tizenegy önkormányzat került 
a döntőbe, prezentációjuk mellett dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára és 
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket.
A szép számban megjelent résztvevők részére Lőrincz Leó, a Belügyminisztérium tanácsadója, Sebestyén Zsuzsa, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság esélyegyenlőségi 
referense, dr. Barnucz Szilvia, az Országos Polgárőr Szövetség főigazgatója és Prof. Dr. Verebélyi Imre, a Demokratikus 
Helyi Közigazgatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott szakmai előadást. A konferencia levezető elnöke dr. 
Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára volt.
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2017. évi célkitűzések 
a közfoglalkoztatási programokban
Folytatódni fognak a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási programok és a járási start-
munka programok. Mintaprogramok pl. szo-
ciális jellegű (belvízelvezetés, mezőgazdasági 
utak karbantartása); valamint előtérbe kerül-
nek a mezőgazdasági és helyi sajátosságokra 
épülő programok. Az elsődleges munkaerő-
piacra jutás és a közfoglalkoztatás összehan-
golása fontos mondta zárszóként Lőrincz Leó. 
Ehhez komplex munkaerő-piaci programok 
szükségesek (képzések, támogatások), és a 
munkaadói kör bővítése elengedhetetlen, a 
civil és a szolgáltatói szektorban egyaránt. 

Hajdúsámson város képviseletében 
dr. Fekete Edina aljegyző tartott prezen-
tációt, aki elmondta, hogy a lakosságszám 
növekedése gondot okozott a jelentős mér-
tékben emelkedő munkaerő kínálat miatt, a 
probléma kezelésében nagy segítséget nyúj-
tottak a közfoglalkoztatási programok. Köz-
foglaltatási program keretében nem csak fog-
lalkoztatást biztosítanak, hanem képzése-
ket is szerveznek. Az általános jellegű köz-
foglalkoztatási programok mellett asztalos 
üzemet hoztak létre, amely biztosítja a ren-
dezett településkép fenntartáshoz szükséges 
tárgyakat – hulladékgyűjtő tárolók, palánta-
tálcák – egyedi készítésű termékek. Hangsú-
lyozta, hogy összehangolt munkát igényel a 
közfoglalkoztatási programok fenntartása, 
mégis évről évre sikerül olyan problémákat 
megoldani, amely eredményeképpen élhe-
tőbbé válik a település. 

Komló város közfoglalkoztatási tevékenysé-
gét Feuerstahler Terézia projektmenedzser 
ismertette. Elmondta, hogy 11 féle helyi sajá-
tosságokra épülő program működik a város-
ban. A tésztaüzem ötlete 2013-ban született 
meg, hogy a közfoglalkoztatottak részére 

egész évben munkát tudjanak biztosítani. 
Az üzem kialakítása is nagyrészt közmunká-
sok keze munkáját dicséri. 2015-ben indult el 
a tészta üzem működése. Kilenc fajta tészta 
készül az üzemben, az idei évre a maximum 
gyártási kapacitást elérték, amely 9 tonna 
évente. A tésztát a helyi szociális intézménye-
ken kívül több Baranya megyei intézménybe 
is szállítják, valamint a Komlói Szociális bolt-
ban is kaphatóak a termékek.

Polgár város ismertetőjét Tóth József pol-
gármester tartotta. Elmondta, hogy a telepü-
lések fontos feladatának tartja a közfoglalkoz-
tatási programokat. Polgáron 400 fő közfog-
lalkoztatott van jelenleg. Komplex program 
folyik szociális szövetkezet keretében. A szö-
vetkezet egyéb tevékenységei mellett, meg-
oldást keresett arra a problémára, melyet az 
egyedül maradt idős emberek portáinak kar-
bantartása okozott. A városban létrehozott 
Polgári Idősügyi Tanács javaslatára, kérheti 
az önkormányzattól a segítséget a helyi lakos, 
havonta 4 óra munkára jogosult, így a szo-

ciális szövetkezet munkásai rendbe teszik a 
ház környékét (társfinanszírozással műkö-
dik a rendszer: az önkormányzat 70%-ot és az 
igénylő 30%-ot fizet). A konstrukció megoldást 
nyújt a feketemunka kiszorítására és a lakos-
ság biztos és jó szolgáltatást vehet igénybe.

Tiszagyulaháza programját Mikó Zoltán 
polgármester mutatta be. A munkanélküliség 
enyhítésére és a foglalkoztatási helyzet javítá-
sára dolgoztak ki programokat, melyek figye-
lembe veszik a helyi sajátosságokat, a program-
ban résztvevőket és a gazdasági környezetet, 
valamint értéket teremtenek. Színes járdalapo-
kat készítenek, de legjelentősebb a mezőgaz-
dasági program. Többféle terményt termesz-
tetnek, amelyet fel is dolgoznak. A Tisza íze 
és a Döbbenet elnevezésű paprika készítmé-
nyek igen népszerűek. Mégis a meghatározó 
a virágtermesztés, melyet fizetőeszközként 
használnak. Több településsel kapcsolatban 
állnak és cserélik más termékekre a virágokat.

Mácsi Istvánné polgármester asszony mese 
formájában mutatta be Trizs település prob-
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lémáját, majd a problémák megoldására kifej-
lesztett tevékenységeket. Trizsben jellemző 
volt az elvándorlás az elszegényedés miatt. 
Tájgazdálkodás bevezetésével próbálkoztak. 
Mezőgazdasági program keretében lekvárt és 
szörpöket készítenek. Rendezvényeket tarta-
nak, melyen bemutatásra kerülnek a termékek. 

A roma nők társadalmi 
szerepvállalásának erősítése 
témájával foglalkozó programok
Sebestyén Zsuzsa a roma nők helyzetét bemu-
tató néhány statisztikán keresztül szemlél-
tette a probléma forrását, valamint elmondta, 
hogy a jó megoldások felszínre kerülése érde-
kében került kiírásra a roma nők társadalmi 
szerepvállalásának erősítése című pályázati 
téma. Felhívta a figyelmet a nemi alapú és 
etnikai alapú diszkrimináció összefonódá-
sára, amely a roma nőket nagymértékben 

sújtja, esetükben a munkanélküliség, az ala-
csony iskolázottság, a tartós szegénység, a 
rossz egészségi állapot, a nem megfelelő lak-
hatási körülmények, alacsony társadalmi és 
gazdasági státuszuk, valamint az előítéletek 
és diszkriminatív eljárások együttesen és egy-
mással kölcsönhatásban okozzák a többszö-
rös (multiple v. interszekcionális) társadalmi 
kirekesztettségüket.

„Egy települést a benne élők lelkülete hatá-
rozza meg” mottóval kezdte bemutatóját 
Matusz Tamás Hidvégardó polgármestere. 
A program alapját képezték az 50-es években 
kialakult jó kapcsolatok a roma és a magyar 
családok között, amelyet a településen igye-
keztek megtartani mindezidáig. Az önkor-
mányzat a maga eszközeivel próbálja erősí-
teni a roma nők szerepét a település közössé-
gében. Roma nő a helyi nemzetiségi önkor-
mányzat vezetője, a települési önkormányzat 

közösségi koordinátora, könyvtárosa, a ker-
tészeti közfoglalkoztatás irányítója, valamint 
szociális ápolók is. Polgármester úr előadá-
sában a legfontosabb dologként kiemelte az 
egymásra figyelést, egymás meghallgatását.

Szarvas város programját rendhagyó módon 
három előadó prezentálta. A város lakossági 
összetétel után Hodálik Pál alpolgármes-
ter átadta a szót a helyi roma önkormány-
zat elnökének Romhányi Tibornénak, és 
Szenteczki Anikó közfoglalkoztatási szer-
vezőnek. A jelenlévők betekintést kaphattak 
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata tevékenységébe. Szorosan együtt-
működésben dolgoznak a város önkormány-
zatával közös pályázatok, közfoglalkoztatási 
programok keretében is. A közfoglalkoztatási 
központban roma munkavállaló is dolgozik, 
ez segíti a közfoglalkoztatási munka szerve-
zést és mindennapjait. A képzések sokat segí-
tenek az alacsony iskolai végzettségűek fel-
zárkóztatásában.

Uszka képviseletében Borbély Lászlóné a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tar-
tott előadást. Elmondta, hogy a település lakos-
ságának 87%-a roma nemzetiségű. A korábbi 
években nagy gondot okozott a munkanélkü-
liség és a helyi lakosok alacsony iskolai vég-
zettsége. A megoldást képzések szervezésé-
ben látták, amelyeket lehetőségeiket kihasz-
nálva meg is tartottak, ennek eredményeként 
a lakosok mindegyike rendelkezik befejezett 
általános iskolai végzettséggel és a legtöbben 
szakmunkásképzésben is részt vettek és bizo-
nyítványt szereztek.

Helyi polgárőrség és az 
önkormányzat együttműködése
Dr. Barnucz Szilvia a polgárőrség és az önkor-
mányzatok együttműködésének fejlődését 
mutatta be. 1991-ben önvédelmi csoportok-
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ból alakultak az első polgárőr egyesületek. 
A polgárőrség professzionális bűnmegelőző 
szervezetté fejlődött. Huszonöt év eltelté-
vel a helyi polgárőr szövetségek és az önkor-
mányzatok együttműködése eredményeként 
a közös tevékenységek magasabb szintre lép-
tek, az önkormányzati vezetők elismerik és 
segítik az egyesületek önkéntes bűnmegelő-
zői munkáját, amely így hatékonyabb ered-
ményeket tud felmutatni a települések köz-
biztonsága és a bűnmegelőzés területén

Budapest XIII. kerület bemutatóját Kará-
csonyi Magdolna aljegyző asszony tartotta. 
Bevezetőjében elmondta: „meghatározó, hogy 
lelkes kollégák legyenek, nem a pénz számít”. 
A közös célokért folytatott munka a kerü-
leti polgárőrség és az önkormányzat szociá-
lis intézményeinek aktív együttműködésére 
épül. Közös cél a bűnmegelőzés, a kerületi 
állampolgárok, kiemelten a kiskorúak, fia-
talok bűnelkövetővé válásának megelőzése, 
kiskorúak, idősek áldozattá válása esélyének 
csökkentése, valamint a bűncselekményt elő-
idéző okok mérséklése. Létrejött egy együtt-
működési fórum melynek tagja például a pre-
venciós központ munkatársai, szociális intéz-
mények képviselői és hatóságok, amelyek 
együttműködve tevékenykednek a kitűzött 
célok elérése érdekében.

Mórahalom programját Battancs Erika 
önkormányzati rendészeti csoportvezető 
ismertette. Elmondta, az önkormányzat és a 
polgárőrség közösen próbált megoldást találni 
a kialakult új problémára, amely a tömeges 
migráció formájában jelentkezett. Különböző 
stábokat állítottak fel, például egészségügyi 
ellátásokra, valamint az embercsempészés 
megakadályozására. A polgárőrség több eset-
ben segített egészségügyi problémák megelő-
zésében is. Végeredményként sikerült kiala-
kítani egy olyan gyakorlatot, mely a helyiek 
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megelégedését szolgálja és párhuzamosan 
kiáll az emberi értékek megőrzése mellett.

Nagyhegyes helyi polgárőrségének tevékeny-
ségét Fehér Attila, a helyi polgárőr egyesü-
let elnöke mutatta be. Általános célkitűzé-
sük a helyi lakosok biztonságérzetének növe-
lése, az áldozattá válás elkerülése, bűnelkö-
vetések megelőzése. Programjuk különleges 
eleme, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a fia-
talok nevelésére. A polgárőr egyesület tag-
jainak összetétele fele-fele arányban ifjú és 
felnőtt polgárőr. Több programot szervez-
nek évente, amelynek meghatározó vezérfo-
nala a fiatalok bevonása a tevékenységekbe, 
valamint képzése, oktatása.

A prezentációkat követően Prof. Dr. Vere-
bélyi Imre az önkormányzatokat érintő fej-
lesztések kutatásáról tartott tájékoztatót. 
Elmondta, hogy Magyarország spirális fej-
lődésen ment át 1990 óta. A spirális fejlő-
dés köszönhető például a túlzott liberaliz-
musnak, a kötelező társulás segítette volna 
az egyenes vonalú fejlődést. Példaként emlí-
tette az iskolák fenntartásának racionali-
zálását. Az Önkormányzati Kutatási Inté-
zet missziója:

1. Jó állam – jó kormánnyal, jó önkormány-
zattal.

2. Jó önkormányzás: jó kormány jó önkor-
mányzás nélkül nincsen. Ennek oka, hogy 
a modernkori önkormányzat Európában 
az állami központi törvényeinek helyi 
megvalósítója, sokkal több állami fel-
adatot lát el, mint egy de-koncentrált, 
egy témára fókuszáló szervezet.

3. Megosztott igazgatás – szakmai ügyek 
megosztása bizonyos ügyek esetében – 

a de-koncentrált szervek és az önkor-
mányzatok között.

Befejezésként elmondta, hogy a kutatások-
nak 2 célterülete van, az egyik a helyi ren-
deletalkotást segíteni, valamint a törvények 
hibáit jogalkotással megoldani.

A díjakat átadta: dr. Dukai Miklós BM 
önkormányzati helyettes államtitkár, dr. Bar-
nucz Szilvia OPSZ főigazgató és Sztojka Attila 
EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője 
és Schmidt Jenő TÖOSZ elnök.

A helyezésének alakulása az Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok Program Irá-
nyító Bizottsága döntése alapján:

Közfoglalkoztatás
1. helyezett Tiszagyulaháza – 4 000 000 Ft
2. helyezett Polgár – 3 000 000 Ft
3. helyezett Hajdúsámson – 2 000 000 Ft
3. helyezett Komló – 2 000 000 Ft
3. helyezett Trizs – 2 000 000 Ft
jutalomban részesült.

A roma nők társadalmi 
szerepvállalásának erősítése
1. helyezett Szarvas – 1 200 000 Ft
2. helyezett Hidvégardó – 800 000 Ft
3. helyezett Uszka – 500 000 Ft
jutalomban részesült.

Helyi polgárőrség és az önkormányzat 
együttműködése
1. helyezett Szarvas – 1 200 000 Ft
2. helyezett Hidvégardó – 1 000 000 Ft
3. helyezett Uszka – 800 000 Ft
jutalomban részesült.

Cím: H-2200 Monor, Mátyás kir. u. 11.
www.BandK.hu és www.nyilvanosWC.eu
Tel.: +36 29 413 553 Fax: +36 29 413 535
E-mail: bandk@bandk.hu  

Ön adja az épületet, mi adjuk a technológiát! 
Vállaljuk egyedi elképzelések alapján megépített 
WC-épületek berendezéseinek szállítását! 

Interneten történő távfelügyeleti lehetőség!

Önkormányzatok, akik minket választottak:
Budapest II, V, VII, VIII, IX, XIV kerületei, Szolnok, 
HódmezővásárhelHódmezővásárhely, Komárom, Hévíz, Hatvan, Pécs, 
Tokaj, Jászberény, ... Valamint a hazai autópálya 
pihenőházak illemhelyeinek jelentős része.

Tekintse meg bemutató videónkat:
www.bandk.hu/wcvideo

Több mint 
25 éves

tapasztalat!
Országosan
megtalálható
referenciák!

illemhelyek
Utcabútor jellegű köztéri 
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A Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa

A Kongresszus elnökévé az osztrák Gudrun 
Mosler-Törnström (Austria, SOC) került 
megválasztásra, két év időtartamra. Koráb-
ban a Régiók Kamarájának elnöki tisztsé-
gét látta el.

 A Régiók Kamarája elnökévé a norvég 
önkormányzati szövetség elnökét, Gunn 
Marit Helgesen (Norvège, PPE-CCE) asszonyt 
választották meg. 

 A svéd Anders Knape (Sweden, EPP/CCE) 
urat újraválasztották a Helyi Önkormányza-
tok Kamarája elnökévé.

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Témánk egyik aktualitását adja, hogy a szi-
gorú (választási eredményeket tükröző párt-
politikai, földrajzi, nemek szerinti) összetételi 
követelményeknek végül megfelelő, új magyar 
delegációt sikerült összeállítania az illetékes 
kormányzati szerveknek és az önkormányzati 
szövetségeknek 2016 októberében.

A magyar delegáció összetétele a követ-
kezőképpen alakul 2016–2020 között az 
Európa Tanács Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Kongresszusában:

Delegációvezető: Dr. Illés György, Pilis-
szentlászló Község Polgármestere

Helyettes vezető: Magyar Anna, Csong-
rád Megyei Közgyűlés Alelnöke

Helyi Önkormányzatok Kamarája:
Dr. Illés György, küldött, Pilisszentlászló 

Község Polgármestere
Dr. Beró Henrietta, küldött, Tata Város 

Alpolgármestere
Campanari-Talabér Márta, küldött, Vár-

palota Város Polgármestere

Az Európa Tanács a kontinens vezető emberi jogi szervezete. 47 tagállammal rendelkezik, köztük a 28 EU tagállammal. 
A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa az Európa Tanács szerve, amely a helyi és regionális demokrácia 
erősítéséért felelős a 47 tagállamban. Két kamarája – Helyi Önkormányzatok és Régiók Kamarája – valamint 
három bizottsága közreműködésével 648 helyi és regionális választott képviselőt fog össze több mint 200 000 
helyi és regionális önkormányzat képviseletében. Hivatalos, részletes információkat tartalmazó honlapja elérhető  
a www.coe.int/congress címen.

Gudrun Mosler-Törnström (Austria, SOC)

Gunn Marit Helgesen (Norvège, PPE-CCE)
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Dr. Kovács Lajos, küldött, Budapest Fővá-
ros XIII. ker. Alpolgármestere

Acsay Ákos István, helyettes küldött, 
Nőtincs Község Polgármestere

Horváth Mária, helyettes küldött, Pogány-
szentpéter Község Alpolgármestere

Pfeffer József, helyettes küldött, Bogád Köz-
ség Polgármestere

Régiók Kamarája:
Magyar Anna, küldött, Csongrád Megyei 

Közgyűlés Alelnöke 
Dr. Páva Zsolt, küldött, Pécs Megyei Jogú 

Város Polgármestere
Tóth Péter küldött, Csongrád Megyei Köz-

gyűlés tagja
Szemereyné Pataki Klaudia, helyettes kül-

dött, Kecskemét Megyei Jogú Város Polgár-
mestere

Hassay Zsófia, helyettes küldött, Budapest 
Főváros VI. ker. Terézváros Polgármestere

Samu Tamás Gergő, helyettes küldött, Békés 
Megyei Közgyűlés tagja

Szirbik Imre helyettes küldött, Csongrád 
Megyei Közgyűlés tagja, Szentes Város Pol-
gármestere

Delegációtitkár: Sabján Katalin (TÖOSZ) 
és Arany Katalin (Csongrád megye)

Dr. Illés György  
(Pilisszentlászló Község Polgármestere)

Magyar Anna  
(Csongrád Megyei Közgyűlés Alelnöke)

Anders Knape  
(Sweden, EPP/CCE)
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Kitüntetések  
a Helyi Önkormányzatok Napján

A TÖOSZ rangos elismerését, a Köllner Ferenc 
Emlékdíjat önkormányzati vezetői tevékeny-
sége, a szövetség szerepének, súlyának és rang-
jának erősítése, valamint az önkormányzatiság 
érdekében folyamatosan végzett következetes 
tevékenysége elismeréséül adományozta Pász-
tor Bélának, Veresegyház polgármesterének és 
Pergő Margitnak, Berhida polgármesterének.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára a Helyi Önkor-
mányzatok Napja alkalmából miniszteri díjat 
adott át Babák Mihálynak, Szarvas polgár-
mesterének, a város érdekében végzett közel 
két évtizedes kimagasló szakmai tevékenysé-
gért. Miniszteri díjat kapott az önkormány-
zati érdekképviselet, érdekérvényesítés terüle-
tén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréséül Gyarmati Zoltánné, Pápa Város 
Polgármesteri Hivatalának intézményirányító 
ügyintézője, valamint Lukácsné Dr. Pócsi 
Ildikó, Debrecen Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szervezési és Jogi Főosztály 
vezetője több mint három évtizedes közszol-
gálati jogviszonya, másfél évtizedes kiemel-

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára Fotó: Csattos Pál (BM)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöksége sikeres önkormányzati vezetői tevékenységéért Köllner 
Ferenc Emlékdíjat adományozott Pásztor Bélának, Veresegyház polgármesterének és Pergő Margitnak, Berhida 
polgármesterének. A díjakat Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át 2016. szeptember 30-án, a Belügyminisztérium 
márványaulájában a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett ünnepségen. Az eseményen Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára miniszteri elismeréseket adott át.

Pergő Margit, Berhida polgármestere, a TÖOSZ társelnöke
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kedő főosztályvezetői tevékenysége, magas 
színvonalú szakmai munkája elismeréséül.

Az önkormányzati feladatok terén vég-
zett eredményes tevékenysége elismeréséül 
miniszteri díjban részesült a „Kiss Attila” 

Alapítvány, illetve a Falugondnokok Duna-
Tisza Közi Egyesülete.

Az ünnepi eseményen adták át tartósan 
kiemelkedő szakmai tevékenységük elisme-
réséül a címzetes főjegyzői címeket:

Bödőné Dr. Molnár Irénnek, Marcali Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének;

Dr. Kovács Gábornak, Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Önkormányzata jegyzőjének;

Dr. Melis Jánosnak, Szarvas Város Önkor-
mányzata jegyzőjének;

Munkácsi Györgynek, Besenyszög Város 
Önkormányzata jegyzőjének;

Dr. Szíjártó Valériának, a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének;

Török Csillának, a Balatonszentgyörgyi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyző jének.

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
1938. február 27-én született Ipolybalogon. 1946 tavaszán – a deportálások idején – család-
ja Magyarországra menekült. 1948-ban költöztek Erdővárosra, a mai Erdőkertesre. Az álta-
lános iskolát Erdővároson végezte, érettségit Ráckevén tett az Ady Endre Gimnáziumban. 
Érettségi után szerszámkészítő szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd Budapesten poli-
tikai főiskolai és tanácsakadémiai oklevelet. 1959-től szerszámkészítőként, 1960-tól üzem-
diszpécserként, 1963-tól üzemvezetőként dolgozott. 1964. január 1-én lett Veresegyházon 
a művelődési ház igazgatója, 1965. szeptember 1-től 1990-ig pedig a település tanácselnö-
ke volt. 1990-től polgármester, több cikluson keresztül tagja a TÖOSZ elnökségének.

Pergő Margit, Berhida 
polgármestere, 

a TÖOSZ társelnöke
1950-ben született Pusztaszabolcson, 
de a család még ugyanabban az évben 
a Berhida melletti Peremarton-gyárte-
lepre költözött. A helyi Ipari Robbanó-
anyaggyárban előbb műszerész szak-
munkás bizonyítványt szerzett, majd 
vállalati ösztöndíjjal gépészmérnöki 
diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem 
nappali tagozatán, később közgazdász 
szakmérnökit a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán. Ezeken túl okleveles ingat-
lanközvetítő, felsőfokú beruházási mű-
szaki ellenőr és közbeszerzési referens. 
Eddig összesen három munkahelyen 
dolgozott. A „peremartoni gyár”-ban 
kezdte, aztán a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatósághoz került, ahol először műsza-
ki főelőadó, majd kirendeltségvezető 
volt Veszprémben, később két évig 
a Közép-dunántúli régió igazgatója. 
Ebben a minőségében ismerte meg 
három megye kisebb-nagyobb tele-
pü léseinek önkormányzatait és azok 
munkáját. Berhidán önkormányzati 
kép viselő 1994-től, 1998-tól a pénzügyi 
bizottságot és a Peremarton-gyártelepi 
részönkormányzatot vezette. 2008 feb-
ruárjától Berhida polgármestere. Elnöke 
a huszonkét településből álló Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja LEADER Egyesü-
letnek. 2014-től a TÖOSZ társelnöke.

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
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A tervezett SZJA-csökkentés  
és az önkormányzatok

Az elmúlt hetekben egyre több nyilatkozat 
látott napvilágot a kormányzat által tervezett 
adóváltozásokról. A nyilatkozatok a személyi 
jövedelemadó változása esetben egy irányba 
mutatnak: az egyértelmű cél a jelenlegi 15 szá-
zalékos egysávos adókulcs további csökken-
tése. A munkaerőhiány által gerjesztett bér-
növekedés mellett a tervezett adócsökkentés 
további nettó bérnövekedéshez vezet, ami a 
fogyasztás élénkülését, a gazdaság növeke-
dését is serkenti.

A kormányzat számára az adócsökken-
tésre rendelkezésre álló mozgástér 2017-re 
azt a lehetőséget is megteremti, hogy a lakos-
sági jövedelmek érzékelhető növelése mellett 
a helyi önkormányzatok helyzetét is megerő-
sítse. Javaslatunk lényege: a kormányzat a ter-
vezett SZJA-csökkentés 1/3-át biztosítsa az 
önkormányzati alrendszer számára!

Valamennyien tisztában vagyunk azzal, 
hogy az önkormányzatok önállósága, gazdál-
kodásuk biztonsága a kormányzat számára 
is vitathatatlanul fontos. Az önkormányza-
tok megértő partnerei voltak a kormányzat-
nak a fiskális szigor következményeinek vise-
lésében, sőt az iparűzési adó beszámításán 
keresztül részt vállaltak az adósságkonszoli-
dáció központi költségvetésre nehezedő ter-
heinek a megosztásában is. Reményeink sze-
rint a kormányzat részéről méltányolható 

Szerző: Áldozó Tamás, a TÖOSZ társelnöke

igény tehát az is, hogy a közös teherviselés 
és a fiskális szigor eredményeiből is közösen 
részesüljünk.

A hatékony és méltányos adóztatásnak leg-
inkább három alapja lehet: a vagyon, a fogyasz-
tás és a jövedelem. Valamennyien értjük és 
támogatjuk a kormányzat távolságtartó maga-
tartását a vagyoni típusú adóztatás tekinte-
tében; a fogyasztás pedig helyi adónak nem 
lehet az alapja. Az SZJA-ból korábbi finan-
szírozási rendszerekben már részesültek az 
önkormányzatok, javaslatunk most az SZJA 
újszerű megosztására vonatkozik.

A tervezett 6 százalékos SZJA-csökkentésből 
2 százalékpontnyi adóbevétel önkormányza-
toknak való átengedése számos előnnyel jár:

 – valamennyi önkormányzat részesedik 
belőle, tehát a források újraosztásának az 
a fajta koncentrációja, ami az iparűzési 
adónál és a vállalkozások építményadó-
jánál tapasztalható, ebben az esetben 
kiküszöbölhető (korábban már fogal-
maztunk meg javaslatot az iparűzési adó 
átalakítására is);

 – az egyes települések esetében a helyi 
kiadásokhoz való hozzájárulás erősíti 
a polgári mentalitást, a helyi ügyekben 
való részvételi szándékot;

 – valamennyi olyan polgárt bevon a helyi 
feladatok finanszírozásába, akik munka-

jövedelemmel rendelkeznek; a kormány 
egymillió új munkahely megteremtésére 
irányuló szándéka, annak eredményei és 
az SZJA kiterjesztése jövedelemhatár-
tól függetlenül valamennyi munkavál-
lalóra a korábbi rendszerekhez képest 
jóval szélesebbre húzza a köztehervise-
lésben résztvevők körét;

 – az önkormányzatoknak lehetőségükben 
állhat a megosztást követően a közvetett 
vagyoni típusú adók eltörlésének (kom-
munális adó, egyes építményekre kive-
tett adó stb.) végiggondolása tekintettel 
arra, hogy az adó átengedése esetén a 
korábbi adók alanyai nagyobb mértékben 
és továbbra is helyi adózók maradnak;

 – a településekhez kerülő többletforrások 
olyan önkormányzati feladatok megol-
dását segíthetik, amikre eddig nem volt 
forrás: például a belterületi utak felújí-
tása, önkormányzati bérlakások építése, 
csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése stb;

 – az SZJA-csökkentés hatásait a polgárok 
a megosztás esetén egyrészt a jövedel-
mük közvetlen növekedése révén, más-
részt közvetett úton, a helyi életminőség 
javulása útján élvezhetik;

 – az önkormányzatok számára átadott 
SZJA évközbeni folyamatos finanszí-
rozást biztosíthat az önkormányzatok 
számára, kiváltva akár a folyószámla-
hiteleket, megteremtve az államkincs-
tári számlavezetés lehetőségét.

Az érveket még hosszan szaporíthatjuk. 
Azt látjuk, hogy a terhek közös viseléséből 
származó előnyök megosztása esetén win-
win helyzet áll elő; annak egyként nyertese 
a polgár, az önkormányzat és az önkormány-
zati szektor erősödésének köszönhetően a 
központi kormányzat is.
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Adókönnyítés lehetőségének 
keretei
Köf.5.002/2016/6. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A Helyi adó tv.-nek az adótényállás egyes ele-
meit megállapító rendelkezései kógensek, azo-
kat a helyi jogalkotónak a jogállamiság-jog-
biztonság és az adókötelezettség megállapí-
tásának garanciális szabályaiként tisztelet-
ben kell tartania.

A Helyi adó tv. általános rész 6. § d) pontja 
általános jellegű felhatalmazás a települési jog-
alkotók számára a helyi adóterhek könnyíté-
sét célzó szabályozás megalkotására. Ugyan-
akkor ez a felhatalmazás nem erodálhatja a 
Helyi adó tv.-ben az egyes adónemekhez kap-
csolódó, adótényállásra vonatkozó kógens sza-
bályokat, mint jogalkotói kereteket.

Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Építményadó
Köf.5.027/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
Az adómérték akkor ütközik a Helyi adó tv. 
6. § c) pontjába, amennyiben az bizonyítható 
a Kúria előtt folyamatban lévő normakont-
roll eljárásban.

Telekadó
Köf.5.008/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adó-
zók teherbíró képességére, a helyi sajátossá-
gokra és az önkormányzat gazdálkodási köve-
telményeire is figyelemmel kell lenni. Ezért 
az önkormányzatnak értékelnie kell az ille-
tékességi területe alá tartozó telkek rendel-
tetését, azok földrajzi elhelyezkedését, a tele-

pülésre jellemző forgalmi értékeket általában 
és a településen belüli forgalmi értékekben 
jelentkező eltéréseket is.

A hasonló helyzetben lévő – homogén cso-
portba tartozó – adózókat egyenlően ter-
helő adó nem minősíthető az adózó tevé-
kenységét közvetetten és nem a közteher-
viselés révén befolyásoló gazdasági szabá-
lyozó eszköznek.

Köf.5.009/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
Törvénysértő a telekadó mértéke – és ezért 
a perben nem alkalmazható – akkor, ha az 
a perbeli adótárgy értékéhez viszonyítottan 
aránytalan.

Köf.5.015/2016/17. számú határozat
A döntés elvi tartalma
Hátrányosan megkülönböztető a telekadó 
mértéke akkor, ha az önkormányzati rende-
letben szabályozott díjövezet az adóztatott 
vagyon értékétől, sajátosságaitól függetle-
nül, meghatározott adózó, más díjövezetek-
hez képest számottevően magasabb adókö-
telezettségéről rendelkezik.

Köf.5.016/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A Helyi  adó tv. 6. § c) pontjába ütközik az az 
adómérték, amely nincs tekintettel a telkek 
eltérő sajátosságaira.

Köf.5.018/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adó-
zók teherbíró képességére, a helyi sajátossá-
gokra és az önkormányzat gazdálkodási köve-
telményeire is figyelemmel kell lenni. Ezért az 
önkormányzatnak értékelnie kell az illetékes-
ségi területe alá tartozó telkek rendeltetését, 

Kúria Önkormányzati 
Tanácsának  
aktuális határozatai 

A Kúria Önkormányzat Tanácsa ebben az évben több olyan határozatot ho-
zott, amelyek megállapításai irányadóak az önkormányzatok – az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.) felhatalmazása alapján történő 
– helyi adók bevezetéséről szóló rendeletei megalkotásához, vagy a már meg-
alkotott és hatályos adórendeletek tartalmi felülvizsgálatához.
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azok földrajzi elhelyezkedését, a településre 
jellemző eltérő forgalmi értékeket általában 
és a településen belüli forgalmi értékekben 
jelentkező eltéréseket is.

Köf.5.026/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A kormányhivatal csak azon önkormányzati 
rendeletek, illetve önkormányzati rendeleti 
rendelkezések vizsgálatát kérheti a Kúriától, 
amelyre nézve korábban (eredménytelen) 
törvényességi felhívást bocsátott ki. Ebben 
az eljárásban a normakontroll kezdeménye-
zésének előfeltétele, hogy az önkormányzati 
képviselő-testület megismerhesse és megtár-
gyalhassa a kormányhivatal által észlelt tör-
vényességi problémát.

Önmagában nem lehet szankció-szerű adóz-
tatásnak tekinteni a törvényes adómaximum 

alatti, az állagmegóvásra, rekultivációra ösz-
tönző telekadót.

Idegenforgalmi adó
Köf.5.017/2016/5. számú határozat
A döntés elvi tartalma
Az idegenforgalmi adónak konkrétan meg-
ragadható kettős célja van: az idegenfor-
galmi adó célja részben annak garantálása, 
hogy a nem állandó lakos vendég maga is 
járuljon hozzá az általa igénybe vett vagy 
igénybe veendő kommunális szolgáltatá-
sok és a helyi közszolgáltatások költségei-
hez. Másrészt viszont az idegenforgalmi adó 
tételezett célja az is, hogy a megnövekedett 
turizmus okozta esetleges negatív környe-
zeti externáliák költségeit az önkormányzat 
az adó alanyaira, a nem állandó lakos ven-
dégekre terhelje.

A megkezdett vendégéjszakához, mint adó-
alaphoz (Helyi adó tv. 32. § a) pont 1. alpont) 
kapcsolódó egységes tételes adómérték (ver-
seny)semleges. Semmilyen tekintetben nem 
tesz különbséget az egymással azonos piacon 
versenyző és eltérő minőséget képviselő szál-
láshelyek között (kínálati oldal), valamint az 
azokat igénybe vevő adóalanyok között sem 
(keresleti oldal).

Települési adó
Köf.5.028/2016/4. számú határozat
A döntés elvi tartalma
A helyi önkormányzatok a helyi adókról szóló 
törvényben szereplő különböző típusú helyi 
adókat nem szabályozhat újra települési adó 
néven. Települési adó formájában a növényzet 
földterület nagysága szerinti adóztatása valójá-
ban a telekadó alapja szerinti adóztatást jelent.
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HOTEL-GASZTROBÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ
Mezőfi Melinda  |  Mobil: +36 20/501-9374
e-mail: mezofi.melinda@alexbutor.hu
www.szallodabutor.hu

ÓVODABÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ
Molnár Melinda  |  Mobil: +36 20/534-7953
e-mail: molnar.melinda@alexbutor.hu
www.alexbutor.hu

ALEX Fémbútor Kft.  |  H-2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.   |  www.alexbutor.hu

A választható VÁZ
és KÁRPIT színeket
a www.szallodabutor.hu
weblapon találja.

K6-N konferencia szék
Nettó akciós ár:

11.040 Ft+ÁFA

Eredeti ár: 12.990 Ft+Áfa

Norbi extra 
óvodai fektető
Nettó akciós ár:

5.270 Ft+ÁFA

Eredeti ár: 6.200 Ft+Áfa

-15% -15%

Az akció 2017. március 31-ig érvényes, amennyiben
árajánlat kérés esetén erre a hirdetésre hivatkozik.

Több 1000 termék kiváló referenciákkal.

Minden térben megoldás!
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 CASTELLUM HOTEL**** I Hollókő  ÓVODA I Nagykovácsi

könnyített acél vázszerkezetű,
rakásolható kivitel

zártszelvény lábak

modern vonalvezetés

opcionálisan egyedi hímezhető logóval

választható kárpitszín

rakásolható

könnyű

folyóvízzel mosható

légáteresztő anyag
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