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SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT 

 

Záróközlemény 

 

Az ellenzéki együttműködés önkormányzati kérdéseiről szóló 2013. február 

18-i tárgyalási fordulójáról 
 

 

A Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, MSZDP, Szövetségben, Együtt 

Magyarországért, Munkáspárt 2006 a mai napon az önkormányzatisággal kapcsolatosan 

tárgyalásokat kezdeményezett. 

 

A kormány közigazgatási rendszer átalakítására irányuló elmúlt kétévi tevékenysége alapjaiban 

érintette az önkormányzati rendszert, az önkormányzati működést. 

 

A változtatások következetlenek, sokszor szakszerűtlenek. Jól érzékelteti ezt a „fülkeforradalmi” 

szándékokat megvalósítani hivatott jogalkotás menete, a gyakori, esetenként a hatályba lépést 

megelőző módosítások, az, hogy gyakran a koncepcionális törvénytervezeteket nem a kormány 

előterjesztéseként, hanem egyéni képviselői indítványként kerülnek a jogalkotó elé, s azokat a 

kormánypárti önkormányzati lobbi erős érdekérvényesítő képessége koncepcionális kérdésekben is 

felülírja. 

 

Az önkormányzati rendszert érintő, eddig elfogadott, átalakítást célzó jogi szabályozás csak 

az állami befolyás hegemóniájának biztosításában következetes. Az azonban elmondható, hogy 

a változtatások iránya a helyi közösségek jogainak, lehetőségeinek visszaszorítására, a 

szolgáltatások színvonalának csökkentésére, az elérhetőség nehezítésére irányultak. Azt is tudni 

kell, hogy a változások legnagyobb és legalapvetőbb részeit kétharmados jogszabályba foglalták. 

Ezért ezeknek a megváltoztatása is jelentős politikai fölény és többség esetén lehetséges. 

 

Meggyőződésünk, az önkormányzati működés eddigi tapasztalatain, az önkormányzatiság 

európai értékrendjét tükröző, autonómiát biztosító, a helyi demokráciát erősítő 

rehabilitációra van szükség. 

 

A közigazgatási rendszer átalakításának eddigi következményei: 
 

1. az önkormányzatiság alkotmányos garanciái veszélyes mértékben csökkentek; 

2. a szabályozás látszólag megfelel az önkormányzatiság európai követelményeinek, de 

tartalmában erőteljes visszalépést jelent a rendszerváltást követő húsz év gyakorlatához 

képest; 

3. alapfogalmak tartalma került szűkítésre (pl. helyi közügy, önkormányzati autonómia) 

4. az „öngondoskodás” túlhangsúlyozása csökken az állami felelősség az emberekért, az 

állam (és az önkormányzatok) által biztosított közszolgáltatásokért; 

5. önkormányzati rendszerünk fogyatékosságait csak részben, a szükségestől eltérően 

orvosolja; 

6. összekuszálja a közszolgáltatási rendszert pl.: a feladatot ellátó szervek jellegének 

változása, kiforratlan munkamegosztás kialakulása) 

7. az emberek, az önkormányzás alanyai helyett a politikai hatalom biztosításának az 

állami intézményrendszer és azok eszközein keresztüli elsődlegessége vált központi 

elemmé; 
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8. a megyei kormányhivatalok és járások új rendszere a területi államigazgatási szervek 

ágazati integrációja helyett azok szervezeti „bekebelezését” tekintette elsődlegesnek, 

amely ráadásul az eredeti elképzeléssel szemben nem teljes körű, hatékonyan nem 

irányítható „gigahivatalokat” eredményezett, amely áttekinthetetlenné és heterogénné 

tette a területi közigazgatást, s vezetésük egyértelműen politikai jellege megkérdőjelezte 

a szakmaiságukat, hitelüket;  

9. a helyi közügyek intézésében a demokratikus hatalomgyakorlás nem jelenik meg 

értékként; 

10. a helyi demokráciát biztosító intézmények, a helyi közösségek ellenőrző funkciójának 

tudatos elsorvasztása érzékelhető, akár még az adott intézmény formális fenntartása 

mellett is; 

11. tartalmában csökkenő autonómia felfogás érvényesítése; 

12. a közszolgálati rendszer olyan irányú megváltoztatása, amely a mindenkori vezetőhöz 

való lojalitást tekinti elsődlegesnek, s a minél magasabb szakmaiság követelményét, 

pedig sokadrangúvá degradálja. 

 

 

Ebben a helyzetben az Alkotmányhoz és a törvényi szintű keretszabályozás terén is jelentős 

változtatások szükségesek 

 

 

Alkotmányhoz kapcsolódó elemek 
 

1. Az Alkotmányban kell megjeleníteni, hogy az önkormányzás a település 

választópolgárainak közösségének kollektív joga. Garanciális jellege miatt 

indokolt rögzíteni, hogy minden településen működik önkormányzat, 

választanak képviselő-testületet.  

2. A helyi önkormányzás fogalmának Alkotmányi meghatározásába vissza kell emelni a 

helyi közügyek önálló, demokratikus intézésének és a helyi közhatalom lakosság 

érdekében való gyakorlásának követelményét; 

3. Az Alkotmányban kell meghatározni az önkormányzatok alapvető jogait.  

4. Az Alkotmányban rögzíteni kell az önkormányzati vagyon önálló jellegének 

elismerését, a nemzeti vagyonon belül az önkormányzati vagyon és az állami 

vagyon „egyenjogúságát”, annak garanciáit. 

5. Fontos az önkormányzati jogok védelmét biztosító jogintézmények alkotmányi 

szabályozásában:  

a) az önkormányzati jogok közvetlen Alkotmánybírósági védelmének 

biztosítása,  

b) a felterjesztési jog intézményének visszaállítása,  

c) az érdekképviseleti szervekkel való intézményesített együttműködési 

kötelezettség rögzítése. 

6. Ki kell emelni az Alkotmányból azokat a rendelkezéseket, amelyek alacsonyabb 

jogforrási szinten szabályozható részletszabálynak tekinthetők, amelyek azért 
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kerültek az Alkotmányba, hogy azok alkotmánybírósági felülvizsgálatát ne lehessen 

kérni. 

7. Deklarálni kell az államtól az önkormányzatok irányába történő feladat- és 

hatásköri decentralizáció általános követelményét, az így átadott feladat- és 

hatáskörök gyakorlásához szükséges költségvetési források biztosításának 

kötelezettségét. 

8. A kötelező társulásban való önkormányzati feladatellátást kivételes eszközként, 2/3-os 

törvényalkotáshoz kötötten szabályozzuk. 

 

A résztvevők megállapodnak abban, hogy a következő időszakban az 

alábbi témakörökkel folytatják az egyeztetést: 

- Az önkormányzatok törvényi szintű keretszabályozásához kapcsolódó elemek 

- Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati finanszírozás szabályozása 

- A szervezet és a működés szabályozása 

- Az önkormányzati közigazgatás személyi állománya 


