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FELJEGYZÉS AZ OSZTRÁK KÖZSÉGSZÖVETSÉG 66. KONGRESSZUSÁRA LÁTOGATÓ MAGYAR 

DELEGÁCIÓ KIUTAZÁSÁRÓL 
 
 
2019. június 26-28 között került sor Grazban az Osztrák Községszövetség 66. Kongresszusára, 
amelyen részt vett a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány delegációja 
is: Prof. Dr. Verebélyi Imre a kuratórium elnöke, Kis-Fehér Katalin kurátor és Dicső László 
kurátor. A szervező Kolin-Sabján Katalin, valamint a TÖOSZ elnöke Schmidt Jenő és főtitkára 
Dr. Gyergyák Ferenc díszvendégként kerültek meghívásra a két szervezet hagyományos 
kapcsolattartásának megfelelően. 
 

 
 
A delegáció kiutazásának célja az osztrák szervezettel a magyar kapcsolatok elmélyítése 
érdekében a 2020-ra tervezett nagyszabású győri osztrák-magyar testvértelepülési és 
együttműködési konferencia előkészítése (Győr, 2020. április 22-23.), az osztrák-magyar 
önkormányzati kapcsolatok elősegítése volt. 
 
A rendezvényt az Osztrák Községszövetség elnöke, Alfred Riedl (66 éves és 29 éve vezeti 
települését polgármesterként az alsó-ausztriai Grafenwörth-t) nyitotta meg. Elmondta, hogy 
semmi nem működik a településvezetők nélkül. Az elmúlt hetek történései arra világítottak 
rá, hogy az osztrák emberek egyedül a polgármesterekben bíznak a politikában, akik nap, 
mint nap értük dolgoznak a településeken. Elmondta, hogy a 66. kongresszus jelszavai a 
fenntarthatóság és a sokszínűség. A köszöntőkben ezekről a témákról emlékezett meg 
Siegfried Nagl Graz polgármestere és Erwin Dirnberger a Stájer Községszövetség elnöke is. A 
házigazda elmondta, hogy Grazban több mint 100 –féle vallást gyakorolnak az emberek. 
Ezért is nagyon fontos, hogy a sokszínűséget mindenki tiszteletben tartsa, hiszen csak így lesz 
béke és nyugalom a városban. A fenntarthatóság témáját két fiatal hatásos beszéde nyitotta 
meg, akik az „éghajlati vészhelyzet” aktivistái https://www.klimanotstand.com/. Az 
„éghajlati vészhelyzet” felhívásának célkitűzései: A városoktól / településektől kezdve a nem 
teljesítő kormányok kénytelenek a nemzetközileg elfogadott, nemzetközileg kötelező CO2-
csökkentési célokat a terveknek megfelelően végrehajtani. A két fiatal elmondta a jelenlévő  
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osztrák helyi vezetőknek, hogy ha figyelmen kívül hagyják az éghajlatvédelmet a munkájuk 
bármely aspektusában, azzal a saját gyermekeik és unokáik jövőjét veszélyeztetik. Tavaly 
nyáron több halálesetre került sor a hőség miatt, mint közlekedési balesetben Ausztriában. 
5,5 Celsius fokkal növekedett az átlaghőmérséklet. Bátor döntéseket kell hozniuk az 
önkormányzati vezetőknek is és kézbe kell venniük a fiatalok jövőjét.  

 
Dicső László kurátor, Alsómocsolád polgármestere a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
programja keretében az állampolgári részvétel kategóriában pályázott (és azóta kiderült, 
hogy nyert is), ami egybecsengett az osztrák rendezvényen az ifjúsági állampolgári részvétel 
témában nyertes Családbarát Önkormányzat Díj elnyerésével. A tiroli Kauns település nyerte 
az első díjat, akinek Dicső László gratulált és egyúttal meghívta őt az alsómocsoládi bemutató 
szakmai napra, amire a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok keretében kerül sor 219 végén, 
vagy 2020 elején.  
 

 
 
„A fiatalok jelentik a jövőt, minden szinten, a településekén is. Pontosan egy öregedő 
társadalomban fontos, hogy erősítsük a fiatalok hangját és megadjuk nekik a lehetőséget, 
hogy a jövőjüket és a saját életterüket ők maguk alakítsák ki. Ebben a projektben az ifjúság 
részvételét díjaztuk” – hangsúlyozta Ines Stilling tartományi miniszter (Család-, Nő- és Ifjúsági 
Minisztérium) a díjátadón. Azok a települések vehettek részt a versenyben, akik 
végighaladtak a családbarát települések auditálási folyamatán. A nyerteseket a nyilvános 
online szavazás és a zsűri végső döntése határozta meg. 
Az első díjat a tiroli Kauns önkormányzata a Kauni Gyerekparlament projektjével nyerte el, 
amiben a helyi általános iskola diákjai vesznek részt és tanulják egyúttal, hogyan 
nyilvánítsanak véleményt, hogyan fogalmazzák meg az elvárásaikat és kívánságaikat és 
hogyan kell aktívan részt venni a helyi politikában.  
Második helyen végzett Bad Vöslau városa Alsó-Asztriából, az „Ifjúsági bolhapiac” nevű 
kezdeményezésével. Ennek keretében arra buzdítják a gyermekeket és fiatalokat, hogy 
cseréljék el, vagy adják el a már nem használt dolgaikat ahelyett, hogy kidobnák azokat.  
Harmadik helyen végzett a „Falukönyv” projekt az alsó-ausztriai Schweiggersből, aminek 
keretében a fiatalok és gyerekek saját ötleteikkel gazdagíthatják a települést.  
 

http://www.dhkfa.hu/


Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány 
1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

http://www.dhkfa.hu 

 
3 

 
 
 

„Valamennyi díjazott jó gyakorlat fontos hozzájárulást jelent egy család- és ifjúságbarát 
Ausztria megteremtéséhez”- mondta el a tartományi miniszter asszony. Valamennyi jó 
gyakorlat elérhető a következő címen az Interneten: https://www.unternehmen-fuer-
familien.at/uploads/images/news/Broschuere_Oestpreis_GemeindenfFamilien_bf.pdf#asset
:4170:url  
„Ezzel a hálózattal a családbarát Ausztriát szeretnénk erősíteni, a tapasztalatcsere és 
hálózatosodás eszközeivel a cégek, önkormányzatok, intézmények részvételével, remélve, 
hogy közös munkával új ötletek születnek majd.”- hangsúlyozta a miniszter.  
 
A kongresszus kísérő rendezvénye volt a vásártéren az önkormányzati szakvásár, több, mint 
250 kiállítóval. Számos innovációval ismerkedhettek meg a látogatók, így került sor a stájer 
kísérleti projekt sajtótájékoztatójára „Mesterséges intelligenciával sikeresen a szeméthegyek 
ellen és okos-technológiával a nagyobb energiahatékonyság érdekében.” Az Okos Falu 
projekt keretében pontosan egy évvel ezelőtt indult a kísérlet. Azt bizonyították be a 
résztvevők (Energie Steiermark, Saubermacher AG, Graz, Riegersburg), hogy modern 
technológiával a hulladék szétválogatási morálját mérhetően javítani lehet. A stájer 
innováció forradalmasítja az újrahasznosítási piacot és nagymértékben támogatja az EU  
körkörös gazdasági célkitűzéseit. További részletek a projektről: 
https://www.recyclingmagazin.de/2019/06/30/mit-ki-erfolgreich-gegen-muellberge/  
 

 
 
A 66. Községi Napok Grazban további nagy témákat ölelt fel: a digitalizáció az önkormányzati 
szolgáltatásokban, az EU 2021-2027 közötti költségvetési tervei, sokszínűség és 
fenntarthatóság a közigazgatásban és a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása.  
 
Az Osztrák Községszövetségről: 
 
„Otthont teremtünk” – ez nem csupán az Osztrák Községszövetség jövőképe, hanem egy 
mindennapos munkavégzés a települések érdekképviseletében. 2096 település van ma 
Ausztriában, amelyből 2085 tagja valamelyik tartományi községszövetségnek és így tagja az 
Osztrák Községszövetségnek is.  
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Az Osztrák Községszövetség a tartományi községszövetségek ernyőszervezete és a 
települések érdekeit képviseli a szövetségi szinten. Ezt a feladatot az alkotmány garantálja a 
szövetségnek és felruházza a mandátummal, hogy egyeztetéseket kezdeményezzen a 
települések érdekében. 
 
A pénzügyi kiegyenlítés egészen biztosan a legfontosabb egyeztetés a tartományok, 
szövetség és a települések között. Azonban vannak más tématerületek is, mint például a 
délutáni napközi biztosítása az iskolákban, vagy a gondozási szolgáltatások finanszírozása, 
amik nagy hatással vannak a települések életére.  
A legfőbb döntéshozó szerve a szövetségnek a Tartományi Elnökség, 64 tagja van és legalább 
kétszer tanácskoznak évente. A gyakorlatban ennél sokkal többször dolgoznak együtt az 
aktuális politikai fejlemények és kihívások megtanácskozásával. 2017. március óta Alfred 
Riedl az elnök, az alelnökök pedig a tartományi községszövetségek elnökei. Az operatív napi 
ügyekkel a főtitkár, Dr. Walter Leiss által vezetett 15 fős titkárság foglakozik. A nagyon karcsú 
szervezet egy brüsszeli kolléganővel is dolgozik. További információk érhetők el a 
szövetségről: www.gemeindebund.at honlapon. 
 

 
 
Az est látványos és elegáns nagyszabású gála vacsorával fejeződött be. Prof. Dr. Verebély 
Imre a DHKFA elnöke egyeztetett a szövetség főtitkár-helyettesével Dr. Nicolaus Drimmel 
úrral a Burgenlandi ETT-k jogi szabályozásával kapcsolatban. Az osztrák partner további 
tájékoztatást ígért az ügyben. 
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A fenntarthatóság jegyében a résztvevők nem nyomtatott formában, hanem egy USB tárolón 
elektronikusan kapták meg a szakmai anyagokat, információkat. Az alábbi videó került fel a 
házigazda promóciós anyagai közé: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EpMn5QNUenk  
 
A kiutazó delegációnak széles körben nyílt lehetősége a bilaterális együttműködések 
elmélyítésére, további kapcsolatok kezdeményezésére; így a résztvevők szerint is nagyon 
hasznos szakmai programban vehettek részt a DHKFA támogatásának köszönhetően. 
 
 

 
 
 
 

A feljegyzést készítette:  
 

Kolin-Sabján Katalin 
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