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A megörökölt
adósság rendezése

Azt látni kell, hogy Abádszalókon az utóbbi években 
minden feladatellátás, minden teljesítmény hitelből valósult meg. 

Hitelből éltünk. 
Azonban ezeknek a hiteleknek a visszafi zetésére semmiféle javaslat nem létezett. 

„Ha lejár, akkor majd újra fölvesszük.” 
Ezeknek a hiteleknek ilyen értelemben nem volt visszafi zetési fedezete. 

Azonban a pénzügyek tekintetében 
Abádszalók helyzete a 2011-es esztendő 
vége felé közeledve a 2010 év végi hely-
zethez hasonlóan újra kritikus pontot ért 
el. A szállítói tartozások tarthatatlannak 
bizonyultak. A kötelező feladatok illető-
leg a kötelező közszolgáltatások ellátása 
kerülhetett volna veszélybe, ha a testület 
nem lép. Azt gondolom, Abádszalók nem 
kerülhet abba a méltatlan helyzetbe, hogy 
működő intézményeiben pl. az általános 
iskolában, a gondozási központban  kikap-
csolják a fűtést, leálljon a gyermekétkezte-
tés, a segélyek ne kerüljenek kifi zetésre.
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Abádszalók hitelállománya 2007. január 1. - 2011. október 14.

Sajnos ma szinte már mindennaposak az 
önkormányzati adósságrendezési eljárá-
sokról szóló hírek, lásd. a sajtóban: Vilmány, 
Gacsály, Pest megyei önkormányzat, 
Olaszliszka, Esztergom, Tiszabura esetét.
Látható és tapasztalható mindenki szá-
mára az ország és az önkormányzatok 
nehéz helyzete. Mi megpróbáltuk elkerül-
ni. Elmentünk a végsőkig, például félhavi 
fi zetéseket adtunk. De a helyzetet tovább 

ebben a formában nem lehetett tartani, 
ezért a képviselő-testület 2011. decem-
ber 14-én az alábbi határozatot hozta:
Abádszalók Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1996. évi XXV. tv. 5. 
§ 1. bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva felhatalmazza a polgármestert az 
önkormányzat adósságrendezési eljárásá-
nak azonnali kezdeményezésére.  Határidő: 
azonnal.  Felelős: polgármester

Abádszalók összes hitelállománya:
• 2010. október 8-án, az átadás-átvé-
telt követően 635,5 millió forint volt, 
• 2011. október 14-én, egy esztendő 
múlva a pénzügyi jelentésben ez az ösz-
szeg 512,5 millió forintra csökkent. 

Majd’ 123 millió forintnyi hitelállomány-
csökkenést sikerült elérni. 
Ez azért is rendkívüli eredmény, mert 
Abádszalók hitelállománya 2000-től, 
de főként 2007-től folyamatosan növe-
kedett.
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Tisztelt Abádszalókiak!
„Kevesen tudják, vagy értik, hogy az adós-
ságrendezési eljárásról szóló törvény való-
jában az önkormányzatok védelméről szól. 
Mintegy védőernyőt borít az önkormány-
zatokra, kívül vannak az adósságok, belül 
a fi nanszírozás és a helyi bevételek és nincs 
gond a kötelező feladatok ellátásával.” 
Ez az idézet Bózsóné dr. Pravda Erzsébettől, 
Kőtelek-Hunyadfalva körjegyzőség jegyző-
jétől származik és a Jegyző és Közigazgatás 
c. szaklapban jelent meg. Valóban az eljárás 
alatt az önkormányzat védettséget élvez, 
nem következhet be pl. az áram kikapcsolása 
sem.

De további idézetek ebből a cikkből, amely-
nek a címe: Adósságrendezés? Igen!

 „Szégyenpad, szégyenketrec, mit szól a szom-
széd, micsoda katasztrófa, nem mernek rád 
nézni, főleg nem kérdezni és még lehetne sorol-
ni a reakciókat, ha valaki meghallja ezt a szót 
adósságrendezés. És meglepődnek, ha a válasz 
az, most már nyugodtan alszom, nincs többé 
rettegés, lesz-e fi zetés, segély, mikor kapcsolják 
ki a villanyt, a telefont, inkasszót nyújtanak be 
és borul minden.

Természetesen távol álljon tőlem, hogy bárkit 
az adósságok felhalmozására biztassak annak 
érdekében, hogy aztán azoktól az adósság-
rendezési eljárás mögé bújva szabaduljanak 
meg. De egy bizonyos ponton túl, amikor 
már látható, hogy kezelhetetlenné válik az 
adóssághalmaz, bele kell vágni. Tudom, sok 
önkormányzat van abban a helyzetben, ami-
kor már törvényi kötelezettség lenne az eljárás 
megindítása, de nincs polgármester – vagy 
ritka mint a fehér holló – aki ezt önként felvál-
lalná, mert nem tudja, hogy a kilábalásnak ez 
az egyetlen módja.” 

A központi fi nanszírozás drasztikus 
csökkenése, miközben az ellátandó önkormányza-

ti feladatok nem csökkentek.
Az új Önkormányzati törvény koncepciójának helyzetértékelésében 

az alábbiakat olvashatjuk. „Az elmúlt húsz év során folyamatosan szűkült az 
önkormányzatok mozgástere, a helyi közszolgáltatások biztosítása egyre nagyobb 

erőfeszítéseket igényelt, a fi nanszírozás elnehezült a diszfunkcionális elemek egymást 
erősítő hatására. ... A rendszer alulfi nanszírozottsága különösen 2002 és 2010 között 

volt jelentős. Ez alatt az idő alatt közel 1000 Mrd forintot vettek ki az előző kormányok az 
önkormányzatok zsebéből. Mindezt nem bírta el a rendszer, pláne úgy, hogy nem történtek 
átfogó átalakítások.” 

Az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó túlzott abádszalóki feladatvállalások: 
az önerő biztosítására sem volt meg az önkormányzatnak a fedezete. Óriási ka-

matköltségek keletkeztek a pályázatok elszámolásának elhúzódása miatt. 
Illetőleg a pályázati elszámolásokban nem lehetett érvényesíteni 

az ún. pótmunkák költségeit. Ennek következményei az 
egyes abádszalóki projekteknél:

Az eljárás megindításának okai? 
Mi vezetett ide?

95%-os támo-
gatási aránnyal in-

dult. Beruházási költség 
összesen: 317.636.303 Ft.

Azonban a támogatási 
arány elolvadt, 89%-ra, így a 

saját forrás megnövekedett 
33,8 millió forintra, amelynek 
a fedezete sehol sem volt meg. 
Illetve az adósságrendezés 
megindításáig, 2011. de-
cember 15-ig a támoga-

tás-megelőlegező hitel 
naponta kb. 20.000 

Ft-tal kamato-
zott.

95%-os támogatási aránnyal 
indult. Beruházási költség összesen: 

201.986.546 Ft.

Azonban a támogatási arány elolvadt, 92%-
ra, így a saját forrás megnövekedett 16 mil-

lió forintra. A pályázat lezárásáig itt is 
fölmerült napi 12.000 Ft kamat.

Hibás gazdasági-pénzügyi döntések: 
pl. termál-, pláza-projekt.

Szinte egy állatorvosi ló-
nak felel meg. A 106 millió forintos 

beruházás 95%-os támogatási aránya elol-
vadt 70%-ra, így a beruházáshoz 31,6 millió forin-

tot kellett hozzátenni.

Az orvosi rendelő kivitelezési munkálatai során egy alvál-
lalkozó „kilépett” úgy, hogy több vállalkozónak, akik a mun-
kákat tisztességesen elvégezték, nem fi zetett. Így például 
nem fi zetett az Avüsz Kft.-nek sem. A kft. próbálta tárgyalá-
sos úton rendezni a történteket, mert kb. 7,8 millió forint 

kifi zetéséről volt szó. Ezek a tárgyalások azonban nem 
jártak sikerrel, így az ügyben a kft. feljelentést tett, 

a legutóbbi információink szerint vádeme-
lési javaslattal fog élni a Tiszafüredi 

Rendőrkapitányság.

Iskolafejlesztés: 

Óvoda fejlesztése:

Csökkenő központi fi nanszírozás:

Hibás döntések:

Orvosi rendelő:

Napi kamat,
adóság 

növekedése:
20 000,- Ft

Napi kamat,
adóság 

növekedése:
12 000,- Ft
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A belügyminiszter 58/2011. (XII. 23.) BM rende-
lete alapján Abádszalók a hátrányos helyzetű 
önkormányzatok kiegészítő támogatásában 
részesül. A támogatás összege: 12.632.500 Ft.

A belügyminiszter 59/2011. (XII. 23.) BM ren-
delete alapján Abádszalók a helyi önkormány-
zatok szociális célú tűzifavásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásban részesül. 
A támogatás összege: 1.524.000 Ft. 

A belügyminiszter 60/2011. (XII. 23.) BM ren-
delete alapján Abádszalók a helyi önkormány-
zatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatá-
sához kapcsolódóan támogatásban részesül. 
A támogatás összege: 73.932.376 Ft.

Döntés született továbbá arról is, hogy az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkor-
mányzatoknak szóló keretből további támo-
gatásban részesült Abádszalók. A támogatás 
összege: 25.470.000 FT.

Miért most?
Bár voltak az önkormányzatok pénzügyi helyzetére 
vonatkozó kormányzati konszolidációs elképzelé-
sek (lásd. megyék konszolidációja), a mai európai, 
magyarországi pénzügyi-gazdasági helyzetben 
erre nem számíthatunk. Az önkormányzat a meglé-
vő adósságállományt önmagában „ledolgozni” sem 
kiadáscsökkentéssel, sem megszorításokkal, sem 
újabb adók kivetésével nem tudja.
A jelenlegi önkormányzat rengeteget dolgozott 
az adósságrendezés elkerülésén, azonban hitelt 
már nem kapott, így a feladatellátásához kapcso-
lódó kiadásait már hitelből sem tudja fedezni. Azt 
tudjuk, hogy Abádszalókon az utóbbi időben min-
den feladatellátás, minden teljesítmény hitelből 
valósult meg. Hitelből éltünk. Azonban ezeknek a 
hiteleknek a visszafi zetésére semmiféle javaslat 
nem létezett. „Ha lejár, akkor majd újra fölvesszük.” 
Ezeknek a hiteleknek ilyen értelemben nem volt 
visszafi zetési fedezete. A jelenlegi önkormányzat 
újabb hitelt már a hitelfelvételi korlátok miatt, illet-
ve a pénzügyi szektor bizonytalanságai miatt nem 
tudott felvenni, hitelkeretét nem tudta bővíteni. 
Csak a meglévő hitelt tolta maga előtt, illetve ezek-
hez a meglévő hitelekhez kapcsolódóan fi zette a 
kamatokat és amikor tudta, a tőkét.

Az adósságrendezési eljárásról szóló törvény 2011 
júliusában több helyen módosult.  Ezek a jogszabályi 
változások most tették lehetővé azt, hogy az európai 
uniós ill. a derogációhoz kapcsolódó pályázatok (pl. 
abádszalóki szennyvíz beruházás) adósságrendezési 
eljárás alatt is megvalósíthatók legyenek.

Közvetlenül az adósságrendezési eljárás megindí-
tása előtt lezajlott Állami Számvevőszék vizsgálata 
is megállapította, hogy az adósságrendezési eljárás 
megindítását az önkormányzatnak kezdeményez-
ni kell, hiszen az adósságrendezési eljárásról szóló 
törvény kimondja: „A képviselő-testület a fi zetési 
kötelezettségek rendezésére határozatot hoz, vagy 
felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezé-
si eljárás azonnali kezdeményezésére.” Tehát két út 
volt az önkormányzat előtt: vagy hoz egy határo-
zatot a kötelezettségek rendezésére, azonban egy 
határozat meghozatalától még nem lesz pénz a 
szállítói tartozások kifi zetésére. Vagy elindítja az 
eljárást. Ez utóbbit kellett Abádszalók Város Képvi-
selő-testületének tennie.

Hogyan tovább?
A képviselő-testületi határozat meghozatala után 
azonnal a Szolnok Megyei Bíróság Lajstromirodá-
jába benyújtottam az eljárás megindításáról a ké-
relmet. A bíróság már december 15-én a Cégköz-
lönyben közzétette az adósságrendezési eljárásról 
a felhívást.

Az önkormányzat pénzügyi gondnoka KERSZI Ke-
reskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 
személy szerint Molnár György a Kerszi Zrt. vezér-
igazgatója.

A jogszabály 2011. december 15-től kezdődően az 
alábbiakat írja elő:

Az adósságrendezés megindításának időpontját 
követő 8 napon belül megalakul az adósságren-

dezési bizottság, amelynek tagjai a polgármester, a 
jegyző, a pénzügyi bizottság elnöke és egy önkor-
mányzati képviselő, elnöke a pénzügyi gondnok.

Ez a bizottság 2011. december 22-én felállt. Elnöke: 
Molnár György pénzügyi gondnok. Tagjai: Kovács 
Mihály polgármester, Ballagó László jegyző, Szek-
rényes István, a pénzügyi bizottság elnöke, Kasza 
Gábor alpolgármester. Az adósságrendezési bizott-
ság december 22-én megtárgyalta az eljárás alatti 
technikai teendőket, legközelebbi ülését 2012. ja-
nuár 5-én tartja.

Az Ötv. 10. §-ában meghatározott - a képviselő-
testület kizárólagos hatáskörébe tartozó - ügyek 
kivételével a helyi önkormányzat kötelezően ellá-
tandó feladatainak és hatáskörének teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi gazdasági kérdésben az 
adósságrendezési bizottság dönt.

A jegyző az adósságrendezés megindításának 
időpontját követő 30 napon belül elkészíti a 
válságköltségvetési rendelettervezetet.

Ha a képviselő-testület a válságköltségvetést elfo-
gadja, a hitelezőkkel történő egyezség megkötésé-
ig, illetve a vagyon bíróság által történő felosztá-
sáig a helyi önkormányzat e költségvetés alapján 
gazdálkodik.

Ha a képviselő-testület a válságköltségvetési ren-
deletet elfogadta, az adósságrendezési bizottság 
reorganizációs programot, valamint egyezségi ja-
vaslatot készít.

A reorganizációs program a helyi önkormányzat 
gazdasági helyzetének részletes leírása mellett 
tartalmazza az adósságrendezésbe vonható va-
gyon hasznosítására, illetve az adósságrendezéssel 
kapcsolatos egyéb tervezett intézkedésekre (pl. 
hitelfelvétel) vonatkozó javaslatot annak megje-
lölésével, hogy ilyen módon a helyi önkormányzat 
milyen bevételekhez juthat.

Amennyiben az adósságrendezés megindításának 
időpontjától számított 240 napon belül nem jön lét-
re egyezség, úgy ezt a pénzügyi gondnok 3 napon 
belül bejelenti a bírósághoz és a bíróság rendelke-
zik az adósságrendezési eljárásnak a vagyon bírósá-
gi felosztásának szabályai szerinti folytatásáról.

 

Tisztelt Abádszalókiak!
Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
lehető legrövidebb idő alatt le fogja zárni az adós-
ságrendezést. Az eljárás alatt mindent megtesz 
azért, hogy ez minimális problémát, feszültséget 
okozzon a lakosságnak.

Ehhez az emberpróbáló feladathoz kéri továbbra is 
támogatásukat a képviselő-testület!

Egyben szeretném itt megköszönni minden egyes 
kollégámnak, legyen az a hivatalban vagy az in-
tézményekben dolgozó munkatársunk, hogy min-
den viszontagság, a fél fi zetés ellenére lelkiismere-
tesen végezte munkáját!
És, hogy jó hírről tájékoztassam Önöket: December 
23-án éppen a karácsonyi ünnepség előtt küldött 
Varga Mihály miniszterelnökséget vezető államtit-
kár telefonon egy üzenetet, melyben tájékoztatott, 
hogy kormányzati döntés alapján Abádszalók tá-

mogatást kapott. A rendelet kiadása és a folyósí-
tás a két ünnep között történik. Majd a karácsonyi 
ünnepség alatt a Miniszterelnökségről a képviselő-
testületünk az alábbi tájékoztatást kapta:

Tisztelt Abádszalókiak! Azt gondolom, hogy ezek 
a kormányzati döntések azt bizonyítják, hogy 
Abádszalókot nem hagyták magára,  Abádszalóknak 
biztos támasza van a Magyar Parlamentben is. Ezt 
a támogatást természetesen megköszöntem Varga 
Mihály államtitkár úrnak.

Azt gondolom ezek a támogatások nagyban előse-
gítik az egyezségi tárgyalásokat az adósságrendezési 
eljárásban és hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljárás 
mihamarabb lezáruljon. Az adósságrendezés végére 
eltűnnek azok a megörökölt gigantikus, kezelhetetlen 
tartozásállományok, amelyek 2010-től szinte teljesen 
megbénították Abádszalók működését.

Döntéseinkkel sikerült biztosítani a város folya-
matos működését. Arról számolhatok be, hogy 
januárban mindenki megkapja az elvégzett mun-
kájáért a fi zetését, és minden egyes lakos megkap-
ja az őt megillető ellátást. Minden intézményünk 
működik. A közfoglalkoztatásba minden jogosult 
érintettet bevonunk, senki nem marad ellátatla-
nul. Mindeközben az európai uniós beruházásaink 
(pl. szennyvízberuházás, ivóvízminőség-javító 
program) sem állnak le.
Úgy vélem, hogy jelen pillanatban - a 2010-ben 
megörökölt helyzetet is fi gyelembe véve - ez ha-
talmas eredmény. Kovács Mihály

polgármester

Abádszalók lakosságának jelentem, hogy  

Abádszalók város számláin jelen pillanatban 

151 millió 239 ezer Ft van. 

2012. január 3-án várható még a 2012 évi nettó 

fi nanszírozás 1/13-ad része, melynek összege 

22 millió 510 ezer forint.
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2011-ben a közfoglalkoztatás rend-
szere átalakult. Új fogalommal kellett 
megismerkedniük a munkavállalók-
nak. Ez a rövidtávú közcélú foglal-
koztatás heti 20 órában. Azt már 
előzetesen is sejteni lehetett, hogy ez 
a foglalkoztatási forma sem a munka-
vállalóknak, sem a munkáltatóknak 
nem jelent jó megoldást. A kormány-
zati szándék világos volt, „mindenki-
nek meg kell fordulni a munka vilá-
gában”, arra ösztönözni minél több 
embert, hogy piaci alapon önerőből 
oldja meg a saját foglalkoztatását. A 
munkavállalók részéről az volt a leg-
jelentősebb változtatás, hogy a fog-
lalkoztatást már önerőből köteles a 
munkavállaló megoldani, a települési 
önkormányzat csak, mint lehetőség 
jöhet szóba. 

Abádszalókon az önkormányzaton 
kívül az Abádszalóki  Magánerdé-
szeti Kft. (10 fő) a Köti-Kövizig, és 
a Mirho-Kisfoki Vízgazdálkodási 
Társulat élt a közfoglalkoztatás lehe-
tőségével.

Az önkormányzatok esetében a legje-
lentősebb változás az volt, hogy előre 
tervezetten, néhány alkalommal tud-
tak pályázatot benyújtani. 

2011-ben Abádszalók Város Önkor-
mányzatánál 791 munkaszerződést 
kötöttek közfoglalkoztatás kereté-
ben. A 791 főn túl közfoglalkoztatás 
szervezőként plusz 2 fő került még 
felvételre. Ez ténylegesen 429 fő fog-
lalkoztatását jelenti, melyből 210 fő 
nő, 219 fő pedig férfi  volt. 

A közfoglalkoztatás keretében kö-
tött munkaszerződésekben a bruttó 
munkabérek közötti különbözetet 
éves szinten az indokolja, hogy az 
érvényben lévő törvények és támoga-
tási szerződések alapján 2011. január 
1-je és 2011. szeptember 1-je között 
megkötött szerződések esetében más 
bérrel kellett alkalmazni az embere-
ket, míg a 2011. szeptember 1-jétől 
hatályba lépő, a közfoglalkoztatási 
béreket szabályozó kormányrendelet 
alapján már más, alacsonyabb mun-
kabérrel kellett számolni. 

Az év első nyolc hónapjában 8 órás 
foglalkoztatásnál a 78.000,-Ft-os mi-
nimálbért, 6 órás foglalkoztatásnál 
58.500,-Ft-os, 4 órás foglalkoztatásnál 
pedig 39.000,-Ft-os havi bruttó mun-
kabért kell alkalmazni. Ez alól a mini-
mum középfokú végzettséget igénylő 
munka volt kivétel, ahol a 8 órás fog-
lalkoztatás esetén 94.000,-Ft-os brut-
tó havi bérezés került megállapításra.

A 2011. szeptember 1-jei 170/2011. 
(VIII. 24.) sz. kormányrendelet élet-
be lépését követően, a 8 órában se-
gédmunkásként felvételre kerülők 
57.000,-Ft-tal, a 4 órában felvételre 
kerülők 34.546,-Ft bruttó havi bé-
rezéssel kerültek felvételre, míg a 
szakirányú végzettséget igénylő mun-
kakörben alkalmazott közfoglalkozta-
tott esetén 78.000,-Ft/hó havi bruttó 
bérezés került megállapításra.

A közfoglalkoztatás szervezőket 
2011. április 1-jétől 2011. szeptember 
30-ig, hat hónapon át napi 6 órában, 
bruttó 82.500,-Ft/hó munkabérrel 
foglalkoztatta az önkormányzat, a 
2011-re szóló, az Országos Foglal-
koztatási Alap által kiírt és megnyert 
pályázat keretében.

2011. április 1-jétől december 31-ig 
a Roma Integrációs Program kere-
tén belül 20 fő alkalmazására nyílt 
lehetőség, 78.000,-Ft havi bruttó 
munkabérrel. Közülük 4 fő munkavi-
szonya december 31. előtt megszűnt, 
helyettük másik négy főt alkalmazott 
az önkormányzat a még fennmaradó 
időszakra. A korábban már említett 
170/2011. (VIII.24.) sz.  kormány-
rendelet hatására, a programban 
2011. szeptember 20-tól foglalkoz-
tatott személyt már csak bruttó havi 
57.000,-Ft-tal alkalmazhattuk. A 
foglalkoztatottak közül a nemek ará-
nya: 10 nő és 14 férfi . A kiválasztások 
során a Kisebbségi Önkormányzat 
vezetőjével egyeztetve, az ő aláírásával 
nyújtottuk be a pályázatot. 

2011. október 28-tól a Startmunka 
Közfoglalkoztatási Mintaprogram 
keretében 40 fő segédmunkás került 
alkalmazásra 57.000,-Ft és 1 fő admi-
nisztrátor 78.000,-Ft bruttó havi bér-
rel. A 40 fő segédmunkásból 1 fővel 
munkaszerződés bontásra került sor 
2011. december 3-án, helyette egy má-
sik közfoglalkoztatottat alkalmaztunk. 

Igazolást hozott a munkára beidézet-
tek közül képzésről 7 ember, betegség 
kapcsán 4 fő, míg előrehaladott ter-
hességéről 4 kismama, amelyek miatt 
nem kerültek alkalmazásra. Egy főt a 
folyamatban lévő nyugdíjazása miatt 
nem alkalmaztunk, míg egy másik 
személy felvételére egy hatályos bíró-
sági végzés miatt nem került sor. 29 
fő hozott munkaszerződést, emiatt 
eltekintett az önkormányzat foglal-
koztatásuktól.

Öt kismama dolgozott még a fent 
említetteken kívül közfoglalkoztatás 
keretében, akik közül ketten még 
a munkaviszonyuk alatt megszül-
ték gyermeküket, míg a 3 főből a 

szerződésük lejártát követően még 
egy fő szülte meg mindezidáig gyer-
mekét.

2011. január 6-tól 30 főt alkalmaz-
tunk, ebből 10 fő munkaszerződése 
2011. március 5-én lejárt, akiket napi 
4 órában foglalkoztattunk. 1 fő szerző-
dése 2011. június 27-én szűnt meg, a 
dolgozót napi 8 órában foglalkoztat-
tuk. További 5 fő munkaszerződése 
szűnt meg 2011. június 30-án, közü-
lük 2 fő napi 6, 3 fő napi 8 órában volt 
foglalkoztatva. 14 fő munkaszerződése 
2011. november 31-én járt le, ők vala-
mennyien napi 8 órában dolgoztak. 

2011. december 1-jétől vettük fel az 
utolsó 12 főt.

Tapasztalatok:
A megfelelő fórumokon jeleztük, 
hogy a 4 órás foglalkoztatást gyakor-
latilag büntetésként élték meg a mun-
kavállalók. Nagyon nehéz úgy felelős-
ségteljes munkavégzésre ösztönözni 
az embert, ha tulajdonképpen néhány 
ezer forint a hozadéka az egész hóna-
pos munkájának. Természetesen van 
egy olyan jelentős réteg, aki ennek a 
lehetőségnek is örült, hiszen önerőből 
nem képes jövedelemre szert tenni. 
Szólni szeretnék azokról az emberek-
ről, akik belátták, hogy jelenleg ez az 
egy lehetőségük van a munkára. Kö-
szönjük, hogy ebben a foglalkoztatási 
formában is tudásuk legjavát nyújtot-
ták, olykor plusz feladatot is vállaltak. 

A korábban sokakat irritáló, „nagy 
árokparti ücsörgések” visszaszorultak. 

Ellentmondások azért még bőven 
akadnak, hiszen pl. egy munkatör-
vénykönyves szerződéssel alkalma-
zott dolgozó ugyanazt a munkát 
végzi lényegesen nagyobb juttatásért, 
mint egy közcélú foglalkoztatásban 
résztvevő (félreértés ne essék, nem az 
előzőt sokallom).

Felmerült évközben, hogy ki és miért 
részesülhet különböző juttatásokban 
a közfoglalkoztatási időszakban és 
ki vehet részt azokban. Sajnos nem 
tudtunk az 55 év feletti lakosoknak 
munkát biztosítani, mert kifejezet-
ten tiltotta a pályázati kiírás foglal-
koztatásukat a rövid- és hosszú távú 
programokban. A roma programban 
viszont már nem volt ez szempont, 
illetve a résztvevők fele kellett, hogy 
roma származásúnak vallja magát. 
A pályázati kiírás tartalmazza, hogy 
mire költhetjük az elnyert összeget 
(munkaruha, védőkesztyű, üzemanyag 
stb., vagy csak munkabér). Ugyanígy a 
START mintaprojektben résztvevők-

nél sem volt fontos az életkor. Itt még 
új elem, hogy az ellenőrzést a bel-
ügyminisztérium végzi. A rendőrség 
megkapta a feladatot, bármikor tájé-
kozódhat, hogy a munkafolyamatok 
hol zajlanak, milyen létszámmal.    

  

A jövő:
2012-ben az előző évihez hasonló 
mértékű és összetételű közfoglalkoz-
tatást tervezhet az önkormányzat, bár 
konkrét adatok még a cikk írásakor 
nem álltak rendelkezésre. A START 
munkaprogram folytatódik. Ebben 
a foglalkoztatási formában 161 főt 
tudunk majd alkalmazni a követke-
ző feladatokban: téli foglakoztatás, 
mezőgazdasági, út-, és belvíz projekt. 
A munkavállalók a szociális konyha 
alapanyagait termelik meg, kátyúzási 
munkákat végeznek a belterületi uta-
kon, rendbe teszik a belvízi árkokat. 

Ezek a programok 8 órás foglalkozta-
tást jelentenek 57 000,- Ft bruttó bé-
rezéssel. Januárban 61 fővel kezdünk, 
márciusban újabb 60 fő felvételét ter-
vezzük. Áprilisban újabb 30 fő felvé-
telét tervezzük s, ezzel megközelítjük 
a teljes létszámkeretet. 

Abádszalókra az év folyamán 135 mil-
lió Ft érkezik gép, eszköz, alapanyag és 
munkabér formájában a településre.  

Összegzés:
Elmondhatjuk, hogy a program leg-
főbb elvárása teljesült, hiszen szinte 
csak azok maradtak ki, akik vagy 
orvosilag alkalmatlanok, vagy kisma-
mák voltak, vagy azok a trükközők, 
akik folyamatosan el- és visszaköltöz-
tek. Sajnos az ő ellátásuk a jövő évben 
nem biztosított. 

A munkavállalók jelentős része a sze-
rény fi zetés ellenére is becsületesen 
elvégezte a rá bízott feladatokat, egy 
másik jelentős csoport viszont nem 
volt motiválható. Ez a foglalkozta-
tási forma nem tartható fenn hosszú 
távon, mert jelentős terheket ró az 
önkormányzatokra, és a munkaválla-
lók jelentős része szinte büntetésként 
éli meg az ilyen jellegű feladatokat.  
Jeleztük az egyeztető tárgyalásokon, 
hogy a megfelelő bérezés, és szerve-
zeti tagozódás nélkül jelentős ered-
ményeket nem, vagy csak nehezen 
lehet elérni.

Bízunk abban, hogy a jövőben is ér-
telmes, hasznos munkát tudunk biz-
tosítani azoknak az embereknek, akik 
önállóan nem tudnak elhelyezkedni. 

Visszatekintő Visszatekintő a közfoglalkoztatásróla közfoglalkoztatásról

Kasza Gábor
alpolgármester
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GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT

FONTOS ÖNNEK A BIZTONSÁG ?
SZERETNE GONDOSKODNI GYEREKE 

JÖVŐJÉRŐL ?
FÉLTI  LAKÁSÁT 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKTÓL ?

INGYENES TANÁCSADÁS !

KERESSEN !!
SZABÓ SÁNDOR területi képviselő

Abádszalók Füredi 17. • Tel: 20/581-9107
 Ügyelet: Piac-tér 5/1      

hétfő: 8-12 • csütörtök: 8-12

2011. december havi 

Anyakönyvi hírek
Cseh Katalin 57 éves
Borza Lajosné Szász Mária 73 éves
Pásztor Andrásné Halas Margit 78 éves
Adamecz Sándorné Rózsa Ilona 70 éves

Anyakönyvi hírek
ELHUNYTAK: 

Értesítés
A „Minden Gyermek Lakjon Jól” Alapítvány 

2012-ben folytatja  az előző évben elindított  programját.
Kérjük az érintett, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokat, 

ássák fel, készítsék elő 
a veteményes kertnek szánt 

földterületeiket! 
Csak azoknak a családoknak biztosít 

az alapítvány vetőmagot, akik kertjeiket megfelelően 
előkészítik veteményezésre.

Az akció részleteiről, illetve indulásának időpontjáról 
(várhatóan március-április hónap) 

minden érintett családot 
levélben értesítünk.

Felhívás
Abádszalók Város Önkormányzata 

értesíti a lakosságot, 
hogy 2012. január hónapban 

lehetőség nyílik 

tűzifa igénylésére, 
mely szociális rászorultság alapján 

a helyi lakosság természetbeni támogatására szolgál. 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány beszerezhető 
a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.

 A kérelmek beérkezési határideje: 

2011. január 31.
Kovács Mihály 

PolgármesterA szervezők

„…Magyarországot hazámnak te-
kintem. A Magyar Köztársaságnak 
hű állampolgára leszek…”

A Magyar Köztársaság Országgyű-
lése 2010. május 26-án fogadta el 
a magyar állampolgárságról szóló 
1993. évi LV. törvény módosítását, 
amely lehetővé tette, hogy 2011. ja-
nuár 1-től a határon túli magyarok 
egyszerűsített, azaz kedvezményes 
honosítást kérhetnek. Ennek legfőbb 
kritériuma volt, hogy a kérelmet 
benyújtók tudják igazolni magyar 
felmenőktől való származásukat, 
illetve értsék és beszéljék a magyar 
nyelvet.

A törvény rendelkezése szerint a ki-
zárólag személyesen benyújtandó 
kérelmeket bármely magyarországi 
anyakönyvvezetőnél elő lehet ter-
jeszteni. Ebből kifolyólag települé-
sünkön is szép számmal jelentkeztek 
kedvezményes honosítási kérelmük-
kel a határon túl élő magukat ma-
gyarnak valló személyek.

2011. évben településünkön 8 er-
délyi magyar nemzetiségű, román 
állampolgár nyújtotta be kérelmét, 
melyből 6 személy településünkön 
kérte az állampolgársági eskü leté-
telét.  A benyújtott, és a jogszabály-
ban meghatározott kérelmek sikeres 
elbírálásban részesültek, a melyet a 
Köztársasági Elnök Úr elfogadott. Ez 
idáig 4 fő tette le a magyar állampol-
gárság megszerzéséhez szükséges 

esküt, ünnepélyes keretek között. 
Kimondhatatlanul felemelő érzés 
volt előkészíteni, megszervezni, majd 
átélni a honosított személyek eskü-
tételét. 

A törvényben meghatározott esküt 
polgármesterünk, Kovács Mihály 
úr a magyar Himnusz alatt vette ki 
a honosított személyektől. Ezek az 
immár magyar állampolgár szemé-
lyek könnyek között, mély és őszinte 
átéléssel tették le  az eskü szövegét, 
annak minden szavát komoly átér-
zéssel kimondva. Az eskütételek al-
kalmával nyilvánvalóvá vált, hogy a 
honosítottaknak milyen sokat jelent, 
hogy az anyaország állampolgára-
ivá fogadta őket, magyarságukhoz, 
magyar identitásukhoz kétség sem 
férhetett… Az őszinte meghatott-
ság minden alkalommal tapasztal-
ható volt.  

Az eskütevők között egy erdélyi ka-
tolikus plébános, egy Skóciában élő 
református lelkész és annak felesége, 
illetve egy, a településünkön élő sze-
mély testvére kérte, majd tette le az 
ünnepélyes állampolgársági esküt. 

Jelenleg újabb két honosítást kérő 
személy eskütételének előkészítése 
van folyamatban, mivel az ő kérel-
mük is sikeres elbírálásban részesült.

A honosított személyeknek ezúton is 
kívánunk jó egészséget, sok sikert az 
életben, hogy immár hivatalosan is 
magyarként élhessenek.

Állampolgársági eskütételek

Bíró Józsefné
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Harang csendult, enek zendult...
 A városi karácsonyt szervező bizottság  már az őszi hónapok közepén 
megkezdte az ünnepség előkészítését. Az első találkozót követően elindult a 
szervező munka; felhívásunkra folyamatosan gyűltek az ajándékok, jelentkez-
tek szponzorok, önkéntes segítők. 

 A feladatok elosztása, megbeszélése mellett kialakult a programterv. A 
lelkes óvodás, iskolás gyerekek pedagógusaik irányításával lázasan készültek 
műsoraikkal. A katolikus templom ünnepi díszbe öltözött december 23-ra; a 
fények, az udvaron feldíszített karácsonyfa, a pásztortűz és az ajándékokkal 
megpakolt asztalok –  az asztalok mögött kedves Télapókkal és Télanyókkal 
-  várták az ünnepségre érkezőket. Még az időjárás is hozzájárult egy kevéske 
hóval a karácsonyi hangulathoz.

 Az ünnepi köszöntők és műsorok látványa mellett jól esett egy pohár for-
ró ital és a szívvel-lélekkel készült, kis kosarakból kínált mézeskalács. Hama-
rosan minden gyermek a kezében tarthatta a meghívójáért cserébe kapott 
ajándékot is. A program utolsó eleme a sorsolás volt, melynek során több, 
nagyobb értékű felajánlás került új gazdáihoz.

 „Az idő elfolyik mellettünk...” - rohanó világban, nehéz időket élünk. Min-
den ajándéknak, ami szívből jön, örülünk. Remélem, hogy azok, akik elláto-
gattak városi karácsonyi ünnepségünkre, nem csak a kézzelfogható dolgokkal 
gazdagodtak. Jó volt látni a gyülekező emberek arcán a kíváncsi várakozást, 
kellemes volt melegedni a pásztortűz mellett, elszoruló szívvel hallgatni a 
gyerekek dalait, verseit. Jól esett a dolgos hétköznapok után kicsit megállni; 
kicsit együtt megállni. Remélem, sokan vagyunk így ezzel.

Ezúton köszönjük meg a segítséget mindenkinek, aki hozzájárult az immár 
hagyománnyá váló városi karácsony megvalósulásához!

Fábián Krisztina
a szervezőbizottság tagja
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