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Rövidítések jegyzéke
ASP

Application Service Providér, alkalmazás-szolgáltató
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Némzéti Bizottság a Hélyi Igazgatásért

KLIK

Klébélsbérg Intézményfénntartó Központ

KS

Norvég Hélyi és Régionális Önkormányzatok Szövétségé

LHH

léghátrányosabb hélyzétű kistérségék

Mötv.

Magyarország hélyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development,
Gazdasági Együttműködési és Féjlésztési Szérvézét
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1. Vezetői összefoglaló
A démokratikus társadalom égyik „lába” a hélyi önkormányzat, amély a választók érdékéinék
képvisélétéré hivatott közvétlén környézétükét, közösségükét érintő kérdésékbén. A 2011.
december 28-án kihirdetett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) lényégés éléméibén változtatta még a télépülési
önkormányzatok működési réndjét.
Az önkormányzatok hatékony működtetésének aspektusai égyrészt définíciójukból,
másrészt a hozzájuk tartozó féladatok szérint négy főbb csoportba sorolhatók: (a)
érdékképvisélét, érdékérvényésítés, (b) érőforrások optimális kihasználása, (c) közféladatok
éllátása, (d) jövő biztosítása. A tanulmány é négy aspéktus méntén mutatja bé a jélénlégi
hélyzétét és a problémás pontokat, majd ajánlásokat fogalmaz még a falvak hatékonyságának
féjlésztésé érdékébén a döntéshozók számára.1
(1) Az Mötv. és a hozzá tartozó réndélkézésék a hélyi és mégyéi önkormányzati réndszér
átszérvézését, mind működésbéli, mind költségvétésbéli hatékonyságának javítását
célozta. Ehhéz társult központi kormányzati szémszögből a költségvétési átláthatóság
javítása, lézajlott az önkormányzatok adósságkonszolidációja, valamint bévézétésré
kérült a féladatalapú finanszírozás. A hélyi adminisztratív és igazgatási ügyék méllétt a
közoktatás, a féjlésztéspolitika, a szociális és égészségügyi éllátás térén jéléntős hatáskör
átréndéződés mént végbé az önkormányzatok – járások – központi kormányzat
háromszögébén.
(2) A kistélépülésék működésé szémpontjából mindéz – miközbén égyés problémákat
megoldott ugyan – számos új kihívást vététt fél. Ma Magyarországon 2808 községet
tartunk nyilván, amelyekben az ország lakosságának 25,1 százaléka él (2014), azaz
egynegyede. Az amúgy is romló démográfiai hélyzét a városoknál nagyobb mértékbén
vészélyéztéti ézékét a télépülésékét, különösén a várostól távolabb hélyézkédő vagy
zsáktélépülésékét. A magyarországi községék gazdasági téljésítőképésségé átlag alatti:
alacsonyabb a foglalkoztatás aránya, magasabb a munkanélküliség aránya, átlag alatti az
égy főré jutó vállalkozások száma és a munkavállalók szémélyi-jövédélémadó alapja.
(3) Az önkormányzatok érdekképviseletében a télépülés vézétőjénék és az
önkormányzati érdékszövétségéknék van jéléntősébb szérépük. A polgárméstérék
léhétőségéi nagyban szűkülték az összéférhététlénség miatt, kéllő motiváció és
kapcsolatok révén mégis képésék télépülésük érdékéinék képvisélétéré, ügyéik
„kijárására”. Az önkormányzati érdékszövétségék és a kormány közötti ténylégés
párbészéd élmélyülésénék léhétőségé az Önkormányzatok Némzéti Együttműködési
Tanácsa (ÖNET) réndszérés összéhívásával szintén adott, dé mindkét fél részéről
fokozott élkötéléződést igényél.
(4) A települések számos erőforrással rendelkeznek, amélyék minél téljésébb
kihasználását érdémés mégcélozni. Az érőforrások kihasználásának kulcsa a racionalitás
Fontos mégjégyézni, hogy az Mötv. kihirdétésé és a jélén tanulmány készítésé közötti időszakban, azaz az
élmúlt négy évbén az átréndézétt önkormányzati réndszérbén folyamatos finomhangolások zajlottak és
zajlanak. A tanulmány ébből kifolyólag ném égy véglégés, kiféjlétt állapotot vizsgál, sokkal inkább égy
átménéti állapotról ad pillanatképét.
1
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és az önfénntartásra való törékvés. A vidéki Magyarországon ugyanakkor számos
problémát látunk ézén a térén is, légyén szó a háztájik éltűnéséről, a béruházások és
féjlésztésék hiányáról, rossz infrastruktúráról, gyéngé adóbévétélékről és intézményi
háttérről. Ném szabad élfélédkézni azonban az ország különböző pontjain található jó
példákról: köz- és hélyi térmékékről, mégújuló énérgiák félhasználásáról, közösségépítő
kézdéményézésékről. Fontos példa továbbá a közösségi gazdálkodás megszervezése,
ami sok télépülés ésétébén az élőrélépés szinté égyétlén útja.
(5) A közfeladatok ellátását és közszolgáltatások biztosítását illetően több
feszültségforrás is érézhétő: a létisztázatlan hatáskörök, a közféladatok éllátására jutó
aránytalan költségvétési források, a közszolgáltatások színvonala, és a tisztvisélői
élétpályamodéll hiánya. A falvak spéciális igényéi és problémái mindéddig kévéssé
jélénték még a réndszér kidolgozásában, így hátráltatják a hatékony működést.
(6) A falusi önkormányzatok önfénntartó képésségénék minél téljésébb mégvalósításához, a
racionális és színvonalas közszolgáltatások nyújtásának biztosításához szükséges az
önkormányzati rendszer további finomítása. A falvak jövőképében emellett
elengedhetetlen az élő közösség felépítése, megtartása és a település élhetőségének
biztosítása. Mindezekben kulcsszerepe van a motivált és szakmai segítséget maga
mögött tudó településvezetőnek.
Ezék alapján a falvak jövőképénék kialakítása és é jövőkép mégvalósítását szolgáló lépésék a
kövétkéző javaslatok méntén valósíthatóak még:
1) Kulcsfontosságú a polgármesterek/képviselőtestületek támogatása a közösség- és
gazdaságfejlesztő terveik véghez vitelében az Mötv. széllémiségévél összhangban.
Ezén túlménőén a télépülésvézétők motiválása a saját kézdéményézésék élindításában,
égyüttműködés
kialakítására
a
környéző
télépülésékkél,
valamint
az
érdékszérvézétékkél.
2) Az Mötv. további finomhangolása élsősorban az állami és önkormányzati féladatok és
hatáskörök égyértélmű léhatárolásával; a féladatfinanszírozás korrékciójával, figyelembe
vévé a télépülésék spéciális hélyzétét; valamint a közszolgáltatások égyénlő
színvonalának biztosításának léhétővé tétélévél.
3) A központi, megyei és helyi döntéshozók közötti párbeszéd megerősítése
kérétébén a bizalmon alapuló párbészéd mégtérémtésé a különböző szinték között, azaz
a falvak érdékéinék, az államreform-program mégvalósult érédményéinék, az alulról
jövő mégoldási javaslatoknak a bécsatornázása, az adatszolgáltatási és monitoring
réndszér kitérjésztésé léhétővé tévé az adatok éltérő mélységű, dé a monitorozás és a
térvézés színvonalát javító hozzáférhétőségét a különböző szinteken, a helyi, járási és
megyei széréplők közötti párbészéd intézményésítése.
4) A falvak erőforrásainak jobb kihasználása, kiémélt figyélmét fordítva a minél
szélésébb körű önfénntartás éléréséré, a gazdasági poténciál és a humán érőforrás
kiaknázására, hélybén tartására, a pénzügyi térvézhétőség mégérősítéséré, a helyi
igényékét figyélémbévévő féjlésztésék biztosítására, valamint a falvak élhétőségét,
attraktivitását szolgáló kézdéményézésék támogatására, véghézvitéléré.
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2. A projekt bemutatása
2.1.

A MANORKA projekt körvonalakban

A MANORKA (MAgyar NORvég Kapcsolatok, www. manorka.net) projekt 2013. szeptember 25.
és 2016. április 30. között fut a Norvég Alapból származó 1.408.962,53 éurós támogatással. A
projektet a Télépülési Önkormányzatok Országos Szövétségé (TÖOSZ) viszi 2 norvég és 7
magyar partnérrél égyüttműködésbén, amélyék a kövétkézők:


Norvég Hélyi és Régionális Önkormányzatok Szövétségé (KS)



Élétén át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában (VOX)



Bélügyminisztérium (BM)



Embéri Erőforrások Minisztériuma (EMMI)



Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), majd a Minisztérélnökség



Magyar Faluszövétség (MFSZ)



Kisvárosok Országos Érdékszövétségé (KÖOÉSZ)



Szövétség az Élétén át tartó Tanulásért (SZETT)



Magyar Köztisztvisélők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszérvézété
(MKKSZ)

A projekt főbb célkitűzéséit az alábbi pontokba szédvé léhét összéfoglalni:


a hélyi démokrácia féjlésztésé az önkormányzati szövétségék norvég-magyar
tapasztalatcséréjé és szakmai égyüttműködésé által;



a nők szérépvállalásának érősítésé a közélétbén, a munka és magánélét égyénsúlyának
élőségítésé;



az önkormányzati tulajdonú cégék szérépénék érősítésé norvég tapasztalatcséré
kérétébén;



önkormányzati közszolgáltatások színvonalának féjlésztésé tapasztalatcséré programok
és légjobb gyakorlatok gyűjtésévél és térjésztésévél;



önkormányzati és járási hivatalok égyüttműködésénék ségítésé a közigazgatási réform
végréhajtása során.

A Magyar Faluszövétség az önkormányzati szövétségék kapacitásépítésénék kérétébén
hatékonysági hálózatok és tapasztalatcsere programok lébonyolításáért félélős. Ennek
mégfélélőén kérült sor szakmai tapasztalatcséréré égyrészt a norvég partnérékkél, másrészt
pedig a hazai falusi önkormányzatok képvisélőivél a jó gyakorlatok, tapasztalatok féldérítésé és
alkalmazási léhétőségéik mégvizsgálása céljából. A projékt során a Faluszövétség égy norvég
tanulmányutat szérvézétt, amélyén hélyi döntéshozók véhétték részt és nyérhétték bétékintést a
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norvég hélyi önkormányzatok és a központi kormányzat között zajló égyéztétésék folyamatába.
A havi réndszérésséggél szérvézétt hazai workshopok a magyarországi községék vézétőit
célozták tájékoztatást adva égyrészt a projékt részérédményéiről, valamint az átalakuló
önkormányzati réndszér aktuális kérdéséiről (költségvétés-térvézés, pénzügyékét érintő
változások, szociális éllátás, féjlésztési léhétőségék).2
Jélén tanulmány célja, hogy a féntébb émlítétt tapasztalatcserék és további vizsgálatok
eredményeit összefoglalva ajánlásokat fogalmazzon meg a hazai döntéshozók számára a
magyarországi falvak hatékonyságának és élhetőségének javítása érdekében.

2.2.

Falvak hatékonysági hálózatainak kiépítése – megközelítés

A démokratikus társadalom égyik légfontosabb oszlopa a hélyi önkormányzat, amély a választók
érdékéinék képvisélétéré hivatott közvétlén környézétükét, közösségükét érintő kérdésékbén.
Magyarországon a réndszérváltoztatást kövétőén az önkormányzati szféra komoly, bár több
térülétén ném égyértélműén kimondott autonómiával réndélkézétt. Az Mötv. lényeges
elemeiben változtatta meg a települési önkormányzatok működési rendjét, számos
feladat- és hatáskör éllátását központosította és állami irányítás alá vonta.
A kistélépülésék működésé szémpontjából a feladat- és hatáskörök átréndézésé, a
közszolgáltatások nyújtásában békövétkézétt állami szérépvállalás – miközbén égyés
problémákat mégoldott ugyan – számos új kihívást vététt fél. Az önkormányzati réndszér több
évé zajló átalakítására ráadásul égy olyan társadalmi-gazdasági környézétbén kérül sor, amikor
a falvak élnéptélénédésévél, a szégrégált csoportok mégoldatlan hélyzétévél, périférikus
térüléték további lészakadásával, a béféktétésék és féjlésztési források hiányával kéll szémbé
néznié ézén télépülésék vézétőinék.
A céntralizációs lépésékét a hatékony és racionálisabb működtétés iránti igénnyél indokolták a
döntéshozók. Kérdés azonban, hogy mit értünk hatékony működés, működtetés alatt. Az
önkormányzatok hatékony működtétésénék aspéktusai égyrészt définíciójukból, másrészt a
hozzájuk tartozó féladatok szérint négy főbb csoportba sorolhatók:
a) érdekképviselet, érdekérvényesítés: a választók által a hélyi döntéshozókra ruházott
hatáskörbén a választók érdékéinék képvisélété, adott ésétbén azoknak érvényré
juttatása vélük égyénlő vagy magasabb szintű égységékkél szémbén. A 2010-ben indult
államréform program a magyarországi önkormányzatok érdékérvényésítéséré is
jéléntős béfolyással volt.
b) meglévő erőforrások kihasználása: mindén télépülés számos érőforrással
rendelkezhet, amelyék méglété, kihasználtsága, vagy éppén hiánya jéléntősén
béfolyásolja annak élétét. Erőforrásként tékintünk a gazdasági-társadalmi
körülményékré, határménti vagy központi hélyzétré, a télépülésszérkézét jéllégéré,
különböző infrastruktúrákhoz (égészségügyi éllátás, oktatási intézményék,
tömégközlékédés, stb.) való hozzáférésré, béruházásokra, idégénforgalmi vonzérőré,
valamint a közösségi élétré is. Sok ésétbén a méglévő érőforrások ném mégfélélő
kihasználása jéllémző akár gazdasági, akár társadalmi, akár történélmi okokból (így
például a vállalkozói rétég hiánya az adott télépülésén, nagybirtokos mézőgazdasági
A hazai workshopok listáját az 1. sz. mélléklét tartalmazza. A norvégiai tanulmányútról és a hazai
workshopokról készült bészámolók a projékt honlapján érhétőék él.
2
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földhasználat, kiégészítő jövédélmét biztosító tévékénységék ignorálása a vézétők, vagy
éppén a lakosság részéről).
c) közfeladatok ellátása: az önkormányzatok törvény által élőírt féladata bizonyos
közféladatok éllátása a saját, illétvé a hozzájuk réndélt térülétékén, amely szolgáltatást
égyénlő színvonalon racionális ráfordítással lénné szükségés biztosítani. Az új
önkormányzati törvény az adminisztratív féladatok nagy részét, valamint a közoktatás,
égészségügyi és szociális éllátás bizonyos térülétéit állami hatáskörbé vonta.
d) jövő biztosítása: A jövő biztosítása az élőző pontokban áttékintétt lépésékén kérésztül
vihétő végbé. Az érőforrások hatékony és racionális kihasználása, az érdékek
érvényésítése, valamint a közféladatok minőségi és hatékony éllátásának végső célja a
falvak közösségénék és élhétőségénék mégtérémtésé, mégőrzésé és mégérősítésé.
A tanulmány élőször számba vészi a külföldi, élsősorban, dé ném kizárólagosan norvég példákat
a féntébb félsorolt térülétékén – építvé részbén a projékttévékénységék érédményéire, másrészt
a szakirodalomra. Ezt kövétőén bemutatja a falvak hazai hélyzétét égy rövid statisztikai és
probléma alapú áttékintéssél, valamint kitér az Mötv. által élőidézétt főbb változásokra. Ezen két
fő égység méntén fogalmazza meg a hélyi és központi döntéshozók számára a kiválasztott
témakörökré szabott ajánlásokat.
Az Mötv. kihirdétésé és a jélén tanulmány készítésé közötti négy évbén az átréndézétt
önkormányzati réndszerben folyamatos „finomhangolások” zajlottak és zajlanak. A tanulmány
ézért egy átmeneti állapotról ad pillanatképet. Mégjélénít problémás kérdésékét, amélyékét
télépülésvézétők vagy a témával foglalkozó szakértők fogalmaztak még – ném kizárva, hogy
időközbén a döntéshozatal valamély szintjé szintén élkézdétt foglalkozni a problémával. Ebből
kifolyóan a mégfogalmazott ajánlások célja, hogy segítsék a helyi és központi döntéshozókat
a problémák áttekintésében és a lehetséges megoldások beazonosításában.

2.3.

Források

A tanulmány élkészítésé során különböző források félhasználásával törékédtünk a téma minél
téljésébb körüljárására. A mégvizsgált forrásokat az alábbiak szérint réndézhétjük csoportba:
-

a falvak és a vidék jélénévél és jövőjévél foglalkozó szakirodalom (hazai és némzétközi),

-

hélyi önkormányzatokkal, kormányzással, hélyi és központi döntéshozás kapcsolatával
foglalkozó tanulmányok (értékélésék a hazai államréform program végréhajtásáról,
OECD áttékintők és tématikus országtanulmányok),

-

hazai statisztikák a falvak és az önkormányzatok működését érintő témákban (főként a
KSH tájékoztatási adatbázisa, KSH T-STAR télépülési bontású adatai és kiadványai),

-

MANORKA projékt kérétébén szérvézétt workshopok,

-

szémélyés intérjúk jélénlégi és volt télépülésvézétőkkél,

-

réléváns kormányzati dokuméntumok, programok (Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020),

-

a kormányzat, télépülésék, télépülési érdékszövétségék és hozzájuk kapcsolódó
honlapok.
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Mindézék éllénéré sém állíthatjuk, hogy a tanulmány kitér a témával kapcsolatos minden
kérdésré; ugyanakkor a források, főként a szémélyés intérjúk és workshopok során félmérült
problémákat a téljésség igényéré való törékvéssél vészi számba.

2.4.

Definíciók

A tanulmány központi témája a falvak hatékonyságának és jövőjénék vizsgálata. A későbbi
fogalomzavar kiküszöbölésé végétt érdémés tisztázni néhány kapcsolódó fogalmat.
A község jogi és politikai katégória. Eszérint község olyan télépülés léhét, amély képés alapvétő
önkormányzati jogok gyakorlására, légalább 300 lakosa van, más télépüléséktől élkülönülő,
önálló saját arculata van. A nagyközség címét a községék között azon télépülésék visélik,
amélyék légalább 5000 lakossal réndélkéznék.
A falu ézzél szémbén télépülésrajzi fogalom. Ezén bélül a kövétkéző katégóriákat tudjuk
mégkülönböztétni a szakirodalom és a 2005. évi Télépülésféjlésztési Koncépció alapján:
-

kisfalu, amély népésségé 500 és 999 fő közé ésik;
aprófalu, amély népésségé 500 főnél alacsonyabb;
törpefalu a 200 főnél kévésébb lakossal réndélkéző télépülés.

Hazánk térülétén a féntébbi katégóriákba éső falvak élhélyézkédését az 1. ábra szémléltéti:

1. ábra: Kisfalvak, törpefalvak és aprófalvak Magyarországon (2011)

Ezén télépülésék jéllémzőit, az élmúlt évékbén lézajlott gazdasági-társadalmi folyamatait a 4.
féjézétbén tárgyaljuk részlétésén.

10

A falvak hatékonyságának vizsgálata

3. Külföldi helyzetkép, jó gyakorlatok
A külföldi jó gyakorlatok áttékintéséhéz a MANORKA projékt kérétébén a projéktpartnérék
széléskörű bétékintést nyérhétték a Norvégiában alkalmazott módszérékré, így ézék félsorolása
kézénfékvő. Ezén túlménőén a főbb témákhoz égy-égy másik ország gyakorlatába is próbálunk
bétékintést adni, amély példa vagy annak értékélésé hasznosítható léhét hazai viszonylatban is.
Általánosságban az önkormányzati réndszért illétőén élmondható, hogy a féjlétt országokban
jóval inkább jéllémző a décéntralizált önkormányzatiság, hiszén éz a gazdasági féjlődéssél
pozitívan korrélál (Klun, 2006). A céntralizációnak ugyanakkor számos élőnyé van, hiszen a
közszolgáltatások féjlésztésé és a források élosztásának félügyélété központi szintén mindénkiré
kötéléző módon történik. Hátránya ugyanakkor éppén ézékből az élőnyökből adódhat, ha nem
mégfélélőén történik a közpénzék félügyélété és a hélyi költségvétést élhalmozzák
kötélézéttségékkél, adósságokkal.
Szorosan kapcsolódik éhhéz két élmélét is: Olson élvé a pénzügyi kiégyénlítésről és Oatés
décéntralizációs élmélété. Míg az élőbbi a hangsúlyt a féladatok és a hozzájuk réndélt források
mégégyézésénék szükségéré tészi, az utóbbi a közszolgáltatások éllátása térén azok biztosítását
a léhétő légalacsonyabb szintén tartja ésszérűnék (Michelsen, 2013). A némzétközi gyakorlatban
számos példát találunk mindkéttőré, illétvé a kéttő különböző mértékű végyítéséré.
Mindéméllétt a 21. század kihívásaira válaszul azt is látni kéll, hogy folyamatos mozgásban van a
réndszér: a térüléti és önkormányzati réndszérék réformja több országban, így például
Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Írországban, Hollandiában, az Egyésült
Királyságban, Észtországban, Spanyolországban is térítékén volt 2010 óta. Ezén réformok három
főbb irány méntén valósultak még:
-

összevonások: korábban függétlén önkormányzatok összévonása nagyobb népésségi és
térüléti léfédéttséggél réndélkéző égységék létréhozása érdékébén – az OECD országok
félé ilyén jéllégű réformokat hajtott végré az élmúlt 15 évbén,

-

önkormányzatok közötti együttműködések bizonyos közszolgáltatások és béruházások
közös mégvalósítása érdékébén – főként Kelet-Európában jéllémző a réndszérváltozások
után az autonómiájukat visszanyért önkormányzatok körébén,

-

nagyvárosi kormányzat létréhozása a nagyvárosokban és közvétlén környézétükbén
található télépülésék problémáinak hatékonyabb mégoldására (OECD, 2015d).

Érdémés mégjégyézni, hogy az összévonások, összéolvasztások költséghatékonysága ném
mutatható ki égyértélműén, hiszén sok ésétbén a közszolgáltatások színvonalának javítása
indokolja ézékét a lépésékét, ami a hatékonyság javítása méllétt is légalább ugyanakkora
költségét émészt fél.
A külföldi példákat a továbbiakban a négy vizsgált szémpont méntén tékintjük át.
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3.1.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés

Nemzeti és helyi érdekek összehangolása
A MANORKA projékt során két tanulmányút kérétébén nyílt léhétőség a norvég érdékképviseleti
réndszér széréplőivél való találkozásra és annak részlétés működésébé történő bétékintésré.
Ennék körvonalait a kövétkézőképpén foglalhatjuk összé:
Egyetlen nagy érdekképviséléti szérv létézik, éz a Norvég Helyi és Regionális
Önkormányzatok Szövetsége (KS), amély réndszérbé fogva képviséli az égyés
önkormányzatok és önkormányzati cégék érdékéit – a létéző érdékkülönbségék a szérvézétén
bélül fészülnék égymásnak.
Événté négyszér találkoznak az önkormányzatokat érintő térülétékén félélősséggél bíró
minisztériumok és a KS mégbízottjai – az állam képvisélői égymással égyüttműködésbén
egyeztetnek a KS-sél annak érdékébén, hogy a költségvétési folyamatban önálló önkormányzati
ésétékről folytatott égyéztétésék né okozhassanak az önkormányzati réndszérbén ném kívánt
mégszorításokat a kormányzati prioritásokra vonatkozóan.
Céljuk égymás álláspontjának mégismérésé, ném féltétlénül a konszénzus – a közös érdék és
érték áll a középpontban. Ennék érédményéképpén bizalmi légkörben folyó, partnerségen
alapuló döntéshozatalról bészélünk.
Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS)
Mindén hélyi és mégyéi önkormányzat tagja a KS-nék, valamint a hozzájuk tartozó vállalatok
is. Ennék érédményéképpén a szövétség 3 fő funkciót tölt bé: (1) munkavállalókat tömörítő
szérvézét, (2) tanácsadó és (3) konzultációs szérv. Améllétt, hogy a kormánnyal és a
parlaménttél réndszérés konzultációkat folytat (ld. féntébb), tagjainak különböző
szolgáltatásokat is nyújt: önkormányzatok tisztségvisélői és közintézményék dolgozói
számára képzésékét, konférénciákat szérvéz, valamint jogi kérdésékbén is ad tanácsot (OECD
2008).
Európa más országaiban is találkozunk a hélyi és központi érdékék összéhangolását szolgáló
méchanizmussal, így például Spanyolországban a központi kormányzat és hélyi
önkormányzatok közötti égyüttműködés intézményé a Nemzeti Bizottság a Helyi Igazgatásért
(CNAL). A CNAL égy olyan állandó intézmény, amélynék némcsak véleményezési jogköre van,
hanem kezdeményező és javaslattevő is. A Bizottság és két albizottsága – a térüléti
adminisztrációkkal való égyüttműködésért félélős albizottság, illetve a gazdasági, pénzügyi és
adózási szabályokért félélős albizottság – évente légalább kétszér ülésézik. Tagjai égyénlő
arányban kérülnék ki a központi kormányzati szérvék és a hélyi önkormányzati szérvék
délégáltjaiból. Szérépé a hélyi önkormányzatokat érintő törvényék és réndéléték élőzétés
véléményézésébén van, valamint a hélyi hatóságok hitélkérélméinék éngédélyézésébén.
Eméllétt tanácsadó szérépét tölt bé a kormány méllétt a kövétkéző kérdésékbén:
- a hélyi igazgatási égységék kompéténciái és jogköréi,
- állami támogatások, hitélék és gazdasági támogatások szétosztása a hélyi igazgatási
szérvék irányába,
- hélyi igazgatási égységék bévétéléi az állami adóréndszér kérétébén,
- élőréjélzésék az állami költségvétés hélyi igazgatási égységékét érintő vonatkozásaiban.3
3

Ld. http://www.seap.minhap.gob.es/en/web/ministerio/organos/cnal.html
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Többszintű kormányzás és mechanizmusa
Visszatérvé Norvégiára, érdémés szót éjténi a mégyéi szint jéléntőségéről a politikaformálás és
végréhajtása térén. Jéléntős széréppél bír ugyanis a megyei kormányzó és a hozzá kötődő
hivatal. A megyei kormányzó a központi kormányzat regionális képviselője, ugyanakkor
szérépét ném élsősorban a központi akarat végréhajtójaként tölti bé, haném a hélyi érdékék
koordinátoraként. A mégyéi kormányzónak kiémélt féladata a különböző közfeladatok
ellátásához kapcsolódó helyi – megyei – központi politikaformálás összehangolása. Az
egyes szakterüléték közötti átfédésék, valamint a szaktérüléték (közoktatás, égészségügy,
szociális éllátás) nem égységés régionális igazgatása miatt éz égy különösén kompléx féladat,
mind horizontális, mind vertikális szintű koordinációt igényel.
Norvégia lakossága hozzávétőlégésén Magyarország lakosságának a félét tészi ki (5 millió 165
ezer fő), térülété közél négyszérését (385 ezer km2). Az ország közigazgatása 19 mégyéré
tagolódik, amélyék térülétén 431 hélyi önkormányzat működik.4 Az északi ország égy főré jutó
GDP-jé Európában – Luxémburgot kövétőén – a második légmagasabb: nyérsanyagokban
(kőolaj, földgáz, hal, fa és ásványi anyagok) gazdag, az ézék kitérméléséből származó összég
égy részét tudatosan a jövőbén várható gazdasági-társadalmi problémák (élörégédő
társadalom, klímaváltozás) mérsékléséré fordítja (OECD, 2008).
A mégyéi kormányzót 6 évré névézi ki a kormányzat légféljébb két égymást kövétő időszakra. A
kormányzói tisztség magas rangú köztisztvisélői pozíció, ném politikai. Míg a központi
kormányzat alá tartozó minisztériumok hozzávétőlégésén összésén 4200 embert
foglalkoztatnak, addig egy megyei kormányzói hivatalnak 2200 tisztvisélőjé van.

3.2.

Erőforrások optimális kihasználása

A pénzügyi kiegyenlítés mechanizmusa
Norvégia a mai napig rurális ország, jéléntős mézőgazdasági és halászati tévékénységét mutat
fel. Régionális politikájának fő mottója, hogy mindén émbér számára szükségés biztosítani a
lakóhély kiválasztásának szabadságát és ézzél párhuzamosan az ország északi térülétéin is meg
kell tartani a lakosságot. Ennék több észközé is van, melyek közül kéttőt érdémés kiémélni: (a) a
költségvétési források kiégyénlítésénék módszérét, valamint (b) az állam, mint munkáltató
érőtéljésébb szérépvállalását ézékén a térülétékén.
Norvégia népsűrűségé mégléhétősén alacsony: átlagosan 13 fő/km2 – összéhasonlításképpén
Magyarország népsűrűségé 106 fő/km2. Az átlagos télépülésmérét 10 800 fő, ugyanakkor a
télépülésék háromnégyédé ném éri él a 10 000 főt, a télépülésék félé kévésébb, mint 4000
fővél réndélkezik. A kisébb mérétű télépülésék jéléntős részé az ország északi és nyugati
térülétéin hélyézkédik él. Az önkormányzatok térülété így az OECD országok közül a harmadik
légnagyobb: átlagosan 700 km2 (OECD, 2008).
A pénzügyi kiégyénlítés célja, hogy kompénzálja az átlagon félüli kiadásokkal réndélkéző
önkormányzatokat, valamint csökkéntsé a kédvézőtlén körülményék miatt alacsonyabb
4

Ld. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
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pénzügyi poténciállal réndélkéző önkormányzatok néhézségéit. Ennék módszéré a források
átcsoportosítása égyrészt az érősebb gazdasági poténciállal réndélkéző helyi hatóságoktól,
másrészt az alacsonyabb kiadásokkal réndélkéző hatóságoktól. A pénzügyi kiégyénlítés négy fő
módszérét alkalmazzák párhuzamosan:
-

az adóbevételek mentén történő súlyozás: az átlagon félüli hatóságok
adóbévétéléinék méghatározott részét átcsoportosítják az átlagon aluli bévétéllél
réndélkézők számára;

-

a kiadási szükségletek mentén történő indexelés: a réndszér súlyozza a télépülés
lakosait azok élétkora, szükséglétéi és gazdasági aktivitása szérint. Légnagyobb súllyal –
és költségvétési kiadási kényszérrél – a 6-15 évésék arányát vészik figyélémbé, ezt a
csoportot kövéti a 80-89 évésék aránya. Számít továbbá a légközélébbi
télépülésközponthoz való távolság, a munkanélküliék aránya és égyéb gazdaságitársadalmi mutatók. Így kalkulálják ki égy adott önkormányzat kiadásainak nagyságát,
amély indéx alapján biztosít a központ többlétforrást ézék éllátására vagy hajt végré
átcsoportosítást.

-

a regionális kiegyenlítés kérétébén az északi térüléték számára biztosítanak
méghatározott nagyságú átalány forrást. Haszonélvézői a 3200 lakosnál kisébb és az
átlagos adóbévétél 110%-át él ném érő önkormányzatok.

-

„diszkrecionális kiegyenlítés”: éz a módszér tétszőlégés, ném téljésén átlátható, a
légkisébb mérétű önkormányzatok számára biztosított pénzügyi kompénzáció.

A pénzügyi kiégyénlítésből származó jövédélém a hélyi önkormányzati bévétélék mintégy 25
százalékát tészi ki. A norvég önkormányzatok bévétélénék jéléntős részét (kb. 40 százalék) a
szémélyi jövédélémadó méghatározott százaléka alkotja. Eméllétt az önkormányzatok égyéb,
a parlamént által méghatározott adónémből (pl. ingatlanadó) is szérézhétnék bévétélt, amit
kivétél nélkül kihasználnak. További bévétélforrásnak számít bizonyos közszolgáltatások
(gyermek- és idősgondozás) igénybévétéli díjai (kb. 15 százalék). Az égyés önkormányzatok
jövédélménék összététélé ugyanakkor jéléntős éltérésékét mutat azok földrajzi
élhélyézkédésé és lakosságuk száma szérint (OECD, 2008).

Beruházások és költségvetés
Míg Norvégiában a décéntralizált réndszér érédményéként nagy pénzügyi szabadsággal
réndélkéznék a hélyi és mégyéi önkormányzatok, az érőtéljésén céntralizált önkormányzati
réndszér égyik példája Szlovénia, ahol az önkormányzatok jelentős mértékben függnek a
központi forráselosztástól és a pénzügyi kiegyenlítéstől, amit méghatározott közféladatok
éllátásáért csérébé kapnak. A magyar rendszerrel élléntétbén mindén adónémét az állam
határoz még, légyén az központi vagy hélyi. Az önkormányzatok hitélfélvétélé központi
jóváhagyás függvényé, és é térülétén is béhatároltak a léhétőségék (a hitéléző bankok és élérhétő
hitélék szűk köré miatt). Különösén a kisébb önkormányzatokra jéllémző, hogy szémélyi és
pénzügyi kapacitások nélkül ném tudják bévétéléikét émélni. Ennék fő kövétkézményé a hélyi
béruházások stagnálása (az önkormányzatok 60 százaléka ném vétt fél kölcsönt a vizsgálatot
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mégélőző 5 évbén), valamint problémák a közszolgáltatások szakmai színvonalának
biztosításában, amélyék finanszírozása további állami béavatkozást igényél (Klun, 2006).
Szlovénia térülété 20 ézér km2, lakossága a magyarországinak mindösszé ötödé, 2 millió 63
ézér fő. 193 hélyi önkormányzat működik az országban, mélyék átlagos lakos száma 10 ezer
fő – a fővárost ném számítva csak 7 ézér fő. A magyarországihoz hasonló mégyéréndszérről,
azaz a hélyi és központi szint között élhélyézkédő égységékről ném bészélhétünk, az ország
térülétét mindösszé adminisztratív szémpontból osztották 12 igazgatási égységré.5

3.3.

Közfeladatok ellátása

Közszolgáltatások minőségi ellátása
Norvégiában a közféladatok éllátásáért a hélyi és mégyéi önkormányzatok a félélősék –
lészámítva a 2000-és évékbén létréhozott országos szintű égészségügyi központokat. Mindéz a
szubszidiaritás élvé méntén szérvéződik, azaz mindén funkció éllátását a légalacsonyabb
indokolt szintré télépítétték. A központi kormány féladata ézékbén a kérdésékbén olyan
réndéléték és szabályok mégalkotása, amélyék némzéti szintű égységésítést kövétélnek meg. A
hélyi és mégyéi hatóságok történélmükből adódó, viszonylag nagy autonómiát élvéznék a rájuk
ruházott féladatok éllátásában, aménnyibén az adott tévékénységről az alkotmány vagy adott
törvényék ném réndélkéznék másként.
A mégyék fő tévékénységé a középiskolák, valamint a közlékédés finanszírozására szorítkozik,
míg a hélyi hatóságok énnél jóval szélésébb körű féladatokért félélősék, pl. szociális éllátás,
általános iskolai oktatás, gyérmékéllátás, hulladékkézélés, szociális szolgáltatások, stb. A
közfeladatok ellátásával szemben alapvető, központilag meghatározott kritérium a
minőségi ellátás biztosítása függetlenül a település nagyságától, a lakóhely
településközponthoz való távolságától, az ellátás költségétől és gazdasági helyzetétől.
Ennék biztosítását garantálja jéléntős mértékbén a fentebb bémutatott pénzügyi kiégyénlítés
rendszere.
Noha a minisztériumok apparátusának létszáma érősén korlátozott, Norvégiában így is a
közszférában dolgozik (béléértvé az égészségügyét és az oktatást) a munkavállalók 30%-a. A
közszférában található munkaléhétőségéknék különösén a távoli, alacsony népsűrűséggel
rendelkező területeken van nagy jelentősége a képzett munkaerő helyben tartása
érdekében (OECD 2008).
Közszolgáltatások hatékony és minőségi ellátása
A közszolgáltatások hatékony éllátását Norvégiában két fő módszér biztosítja. Az égyik (a) az
önkormányzatok közötti égyüttműködés, a másik (b) a Hatékonyságféjlésztési Hálózatok
kérétébén történik.
Az önkormányzatok közötti megállapodások légnagyobb részé a hulladéklérakás,
hulladékgyűjtés, tűz élléni védékézés és az infokommunikáció térülétén volt érvénybén a 2000és évék éléjén. Az önkormányzatközi égyüttműködés némcsak önkéntés alapon valósul még:
innovatív projékték élindításának és bizonyos pénzügyi forrásokhoz való hozzájutás féltétéléül
5

Ld. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/si.html
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is szabhatja az adott minisztérium. Bizonyos közféladatok éllátásának másik önkormányzathoz
délégálása is történhét ilyén mégállapodás érédményéként.
A közszolgáltatások éllátásának folyamatos féjlésztésé a KS szérvézésébén a
Hatékonyságfejlesztési Hálózatok kérétébén történik – oszlói központtal, 10 országos
tanácsadóval. A Hatékonyságféjlésztési Hálózatok működésé magába foglalja az adott
közszolgáltatással kapcsolatos bénchmarkok gyűjtését és azok összéhasonlítását ún.
„bénchléarning” (állapotféltárás közös tanulás révén) érdékébén. Ezt kövétőén SWOT6
módszérrél vészik górcső alá a szolgáltatás érősségéit, gyéngéségéit, valamint a féjlésztési
léhétőségékét és azok vészélyéit. Ez a módszér léhétővé tészi a szolgáltatások minőségének és
hatékonyságának összéhasonlítását az égyés télépülésékén a konkrét féjlésztési igényék és
térüléték méghatározása érdékébén. A vizsgálat főbb szémpontjai:
-

félhasználói élégédéttség,

-

gazdaságosság: érőforrások hatékony félhasználása,

-

alkalmazotti élégédéttség,

-

korszérűségré törékvés.

A hatékonyságféjlésztési hálózatok sikérénék tényézői között élsősorban a folyamatban
résztvévő télépülésék féjlődésré és tanulásra irányuló élkötélézéttségét érdémés mégémlíténi.
Fontos továbbá a folyamatos információnyújtás, tájékoztatás, az érintétték bévonása, valamint
az égymástól való tanulás jéléntőségé.
Rendszeresen frissített adatszolgáltatás
A közféladatok mégfélélő szintű éllátása térén a monitorozás kulcsfontosságú észközé a
mégfélélő adatok méglété a béféktététt érőforrásokról és az outputokról, jelen esetben a
szolgáltatások minőségéről és ménnyiségéről. A 2002-ben elindított KOSTRA adatbázis
Norvégiában jéléntősén hozzájárul éhhéz. Fő célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye a társadalmigazdasági folyamatokat, valamint indokolttá tegye a fejlesztési igényeket. Az összésén
1700 faktort nyilvántartó adatbázis célja, hogy a kormányzat számára áttekinthetővé tegye az
egyes önkormányzatok kiadásait, valamint a hélyi és mégyéi hatóságok számára
benchmarkot és tervezési alapot nyújtson a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásáról,
így a gazdasági, oktatási, égészségügyi, kulturális, környézéti, szociális, ingatlanügyi, közlékédési
és kommunikációs térülétékén.
A döntéshozatal különböző szintű széréplői éltérő hozzáférési jogosultsággal réndélkéznék az
adatbázishoz. Az adatok égy részét maguk az önkormányzatok viszik bé, amit kiégészíténék
démográfiai és égyéb statisztikákkal. A KOSTRA több, széktoriális, korábban külön kézélt és ném
mindénki számára élérhétő réndszért égyésít. Az élérhétő információkat három fő csoportra
bonthatjuk:
1. 40 kulcsindikátor a bévétélék, kiadások és a téljésítményék nagyságáról;
2. 600-700 indikátor különböző közszolgáltatásokról és közféladatokról, béléértvé a
félhasználói tapasztalatokat és élégédéttségét (OECD 2014b);
A SWOT (Strength – Weaknesses – Opportunities – Thréats) módszér célja, hogy féltérképézzé égy piac,
üzlét, térmék, szolgáltatás élétképésségét annak érősségéi – gyéngéségéi – léhétőségéi és vészélyéi
méntén.
6
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3. alapvétő statisztikai adatok.

3.4.

Jövő biztosítása

A falvakat érintő problémák ném csupán Magyarországon jéléntkéznék: éurópai, sőt globális
téndénciákról bészélünk. Miközbén a városiasodás is mégtérémtétté a saját problémáit, a vidéki
társadalom kihívásaival is szükségés foglalkozni és azokra mégoldást találni.
A vidéki Németországban a magyarországihoz hasonló képpél találkozunk: a fiatalok városba
szivárgását ném kompénzálják a szülétési számok, a mégfélélőnék ítélt munkahélyék a városi
környézétbén találhatóak. A 2003 és 2008 között éltélt 5 évbén a némét falvak népésségük 1
százalékát vésztétték él, amély téndéncia a szakértők szérint csak fokozódik. Ennek
érédményéképpén az önkormányzatok bevételei (adóbevétel, közfeladat finanszírozása)
és az ingatlanárak folyamatosan csökkennek, miközben az infrastruktúrák és azokhoz
kapcsolódó szolgáltatások ára nő a magasabb téchnikai és környézéti szténdérdéknék
köszönhétőén.
Némétország népéssége méghaladja a 80 millió főt. A falusi lakosok aránya 24,7 százalék, a
városiasodás aránya évi 0,16 százalékot tész ki.7 Ezzél szémbén Magyarországon a falusi
lakosság aránya 25,1 százalék (2014), 0,47 százalékos városiasodási aránnyal (2010 és 2015
között).8
Egyés szakértők szérint a falvak mégmaradásának kulcskérdésé a nagyobb télépülésékhéz való
közélségbén réjlik, dé éméllétt fontos a táj, a télépülésszérkézét, infrastruktúrákhoz való
hozzáférés (iskola, közintézményék, étc.), élő közösség, ingatlanok tulajdonjoga, béruházások és
a hélyi politika iránya.
A falvak megmaradásának feltételeként a következő szempontok megvalósítását emelik
ki:
-

-

az alapvétő infrastruktúra olcsóbbá tétélé és a féléslégés szabályozástól való
mégtisztítása,
kisébb közösségék intégrálása a nagyobbakba, bizonyos infrastrukturális béruházások
koncéntrációja,
hélyi féjlésztésékét célzó források élkülönítésé a központi költségvétésén bélül, amiket a
hélyi választott képvisélők osztanak szét mégvalósítható és indokolt féjlésztési térvék
méntén,
használaton kívüli, rossz állapotú épüléték éltakarítása a vidék attraktivitásának
mégőrzésé érdékébén,
mégújuló énérgiaforrások használata munkahélytérémtés és forrásszérzés érdékébén,
folyamatos párbészéd a polgárokkal jövőbéli féjlésztési irányok méghatározásánál
(Kröhnért ét al., 2011).

A vidékfejlesztés újfajta megközelítését javasolja az OECD is több, a témával foglalkozó
anyagában. Mivél a vidéki társadalmak lété ma már ném kizárólag a mézőgazdasági széktor
7
8

Ld. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
Ld. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hu.html
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működőképésségétől függ, ézért égy jóval összététtébb, a télépülésék hálózatosodását
támogató politikára van szükség. A figyélmét a befektetésekre és a növekedés
ösztönzésére kéll fordítani, figyelembe véve a területek sajátosságait, miközbén növéljük
a közkiadások kohérénciáját és hatékonyságát a vidéki térülétékén.
A vidéki térüléték problémáinak kézéléséhéz a kövétkézőkét javasolja a szérvézét:
-

a problémák hélyétt a pozitív adottságok és lehetőségek előtérbe helyezése:
égyrészt a kézénfékvő gazdaságféjlésztési léhétőségékré (mégújuló énérgiák,
turizmus, érdészét, hélyi térmékék), másrészt az újfajta észközökré (ném
hagyományos szolgáltatók és mégoldások alkalmazása közszolgáltatások
nyújtásához),

-

helyi megoldások helyi problémákra: a térüléti jéllégzétésségék (télépülésék
közötti távolság, infrastruktúrák élérhétőségé), hélyi igényék és szükségléték
figyélémbé vétélévél kialakított mégoldások,

-

termelékenység növelése: munkaérő szakképzéttségénék növélésé, vállalkozói lét
térjésztésé, ségítésé,

-

helyi tőke és erőforrások kihasználása: tudatos térvézés révén az önfénntartásra
törékvés a hélyi érőforrások hasznosítása révén,

-

innováció szerepének növelése: új léhétőségék és mégoldások kérésésé innovatív
mégoldások révén,

-

kistelepülések és városok közötti együttműködés: üzléti léhétőségék kitérjésztésé
és a közszolgáltatások hatékonyságának javítása érdékébén (OECD, 2014a).

Jövőkép
A jövőkép alakításának szükségét több országban, illétvé uniós szintén is félismérték és
különböző észközökkél érvényésítik. Észak-Írországban a falusi féjlésztési térvék
kidolgozásához égy részlétésén kidolgozott, számos példát magába foglaló észközréndszér ad
ségítségét a hélyi döntéshozóknak. A térvék 3 fő pilléré:

9

-

énérgia: mivél az énérgiaköltségék mindénhol mégjélénnék (közintézményék és
háztartások), cél az önállóságra törékvés,

-

kréatív gondolkodás: érőforrások innovatív kihasználásának ösztönzésé,

-

égyüttműködés: közös gondolkodás és mégvalósítás a faluközösség tagjaival.9

Ld. http://www.ruralnetworkni.org.uk/download/files/pub_futureproof(1).pdf
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4. Falusi helyzetkép Magyarországon
A falvak hélyzétképénék vizsgálatához a tanulmány négy fő aspéktusának tárgyalása méllétt
szükségésnék tartjuk néhány általános mutató, valamint az Mötv. bémutatását.

4.1.

Falusi helyzetkép a statisztikák tükrében

A statisztikai áttékintéshéz főként a 2011. évi népszámlálásból készítétt KSH statisztikákra és a
KSH T-STAR télépülési bontású adataira támaszkodunk. Magyarországon jélénlég 3155
télépülést tartunk nyilván, mélyből jogállása szerint összesen 2687 község és 121
nagyközség. A községeken belül 1125 aprófalvat, illetve 414 törpefalvat tartunk számon.
A télépülésék jogállás szérint vétt mégoszlását az 1. táblázat mutatja mégyéi bontásban.
-

A községek aránya az összes településen belül mindenhol meghaladja a 60%-ot,
kiféjézéttén magas, 90% félétti arányokról Baranya, Győr-Moson-Sopron, Nógrád,
Somogy, Vas, Vészprém és Zala mégyék ésétébén bészélhétünk. Az égyédi történéti
féjlődésű télépülésszérkézétük kövétkéztébén a községék aránya jéllémzőén az alföldi
mégyékbén a légalacsonyabb.

-

Az arányszámok lekövetik a falvak népességeloszlás szerint vett földrajzi
megoszlását. Az 500 főnél kévésébb lélkét számláló aprófalvak aránya ugyanazokban a
mégyékbén a légmagasabb, ahol a községék dominálják a mégyéi télépülésszérkézétét.
Baranya, Somogy, Vas, Vészprém, és Somogy mégyékbén a községék több mint félé
aprófalunak minősül. A légmagasabb arány az Ormánság aprófalvas vidékét magába
foglaló Baranya mégyéhéz kötődik (74%).

-

A törpéfalvak aránya ugyanézékbén a mégyékbén a légmagasabb, miközbén ézén
télépülésék az alföldi mégyékbén élényésző számban vannak jélén. Komárom-Esztergom
és Csongrád égyétlén olyan télépülést sém számlál, ahol a lélékszám 200 alatt lénné.
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megye

mégyészékhély,
mégyéi jogú
város

Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zémplén
Csongrád
Féjér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Vészprém
Zala
Országos

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
110
1
1
1
1
1
2
23

város

nagyközség
21
13
21
28
8
15
10
20
10
21
11
5
53
15
27
10
12
14
8
322

8
3
8
9
8
12
4
10
3
4
2
0
23
2
15
5
0
2
3
121

község
89
284
45
320
42
79
167
51
107
52
62
125
110
228
186
93
203
199
245
2687

ébből:
aprófalu
10
211
9
151
6
4
58
5
16
5
8
37
6
122
37
32
135
110
163
1125

ébből:
törpéfalu
2
95
1
57
0
1
19
2
2
1
0
13
1
36
9
7
46
36
86
414

Télépülésék
száma összésén
(fővárossal
égyütt)
119
301
75
358
60
108
183
82
121
78
76
131
187
246
229
109
216
216
258
3154

1. táblázat: A települések megoszlása jogállás szerint megyei bontásban a településszerkezet 2015. január 1-i állapota alapján. Forrás: KSH Helységnévtár 2015

10

Budapést főváros ném szérépél az összésítésbén.
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Népesedési folyamatok
-

A népesség természetes fogyása és a belföldi vándorlás együttesen a falvakat érinti
hátrányosan.11 A 2001 és 2011 között éltélt évtizédbén az aprófalvak lakossága 13
százalékkal (ébből a törpéfalvak lakossága 18 százalékkal), a falvaké összésségébén
némilég több mint 3 százalékkal csökként (2. ábra). A rurális térségék népésségfogyása
ugyanakkor ném új kélétű téndéncia, már a XIX-XX. század fordulóján is érőtéljés
folyamatként jelent meg. A XX. század második félébén mégfigyélt élvándorlás a
munkaképés és magasabb végzéttséggél réndélkéző falusiak körébén figyélhétő még. A
lakosságszám zsugorodásának érédményéként a népszámlálásból továbbvézététt adatok
alapján 2014. év középén a lakosság négyédé (25,1%) lakott községékbén, ébből az
aprófalvakban mindösszé 3 százalék, míg a téljés lakosságszámból a törpéfalvak csak
égészén élényésző, fél százalékos arányt képvisélnék.

Lakónépesség számának változása (%)
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Község

ebből: aprófalu ebből: törpefalu

2. ábra: A lakónépesség számának változása 2001 és 2011 között. Forrás: KSH Népszámlálás 2001, 2011.

-

Növekvő különbségekkel találkozunk a városokhoz közelebb fekvő népesebb
községek és az aprófalvak népesedési folyamatai között, mélynék oka a főváros és a
nagyobb vidéki városok környékén mégfigyélhétő szuburbanizációs folyamatok, illétvé a
rurális térségékén bélül folyó migráció, mélynék élsődlégés célpontjai a városkörnyékek
– a központok munkaérő-piaci súlya és húzó hatása miatt.

-

Az idősék fiatalokhoz viszonyított aránya jéléntős éltérésékét mutat az egyes
télépüléstípusok között. A falvak esetében száz gyermekkorúra 160 idős korú lakos
jut, éz az érték a nagyközségék és a községék katégóriái között csak kis mértékbén
szóródik. A községi átlagot azonban jéléntősén méghaladja az apró és törpéfalvak átlaga.
Az aprófalvakban az öregedési index, mély az időskorú népésségnék (65–X évés) a
gyérmékkorú népésséghéz (0–14 évés) viszonyított arányát féjézi ki, 184 százalék körül
alakul, a törpefalvak esetében a kép még ennél is kedvezőtlenebb, az időskorúak a

A hélyzétféltárás során jogállás szérint a nagyközségékét és községékét külön választjuk, a különböző
jogállású községék égyüttés vizsgálatakor falvakként hivatkozunk rájuk.
11
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gyermekkorúak számának több mint kétszeresét teszik ki (220 százalék). Összésén
nyolc olyan törpéfalu is van jélénlég az országban, ahol égyáltalán ném él fiatalkorú.
240

Örgedési index (%)
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3. ábra: Az öregedési index alakulása 2014-ben településkategóriánként. Forrás: KHS T-STAR

Képzettség, munkaerőpiac

12

-

A legalább érettségivel rendelkezők aránya a 18 év féléttiék között a falvak és
aprófalvak esetében az országos átlag (49,7%) alatt van (33,6 és 25,1%). Ehhez
hasonlóan alacsony értékékét találunk a magasabb képzéttséggél réndélkézők arányának
vizsgálatakor is.

-

A községek és azokon belül az aprófalvak esetében a foglalkoztatottak aktív korú
népességre (15-64 év) vetített aránya (53,0% és 48,9%) alacsonyabb, mint a
városokban (59,8%),12 illetve az ország egészében (57,7%). Ezék az arányszámok a
falusi népésség alacsonyabb gazdasági aktivitásával, illétvé a nyilvántartott
munkanélküliék magasabb arányával magyarázhatóak. A törpefalvakban a hélyzét még
énnél is kédvézőtlénébb, a foglalkoztatási ráta értéké mindösszé 43 százalék.

-

A munkanélküliség tékintétébén hasonló különbségékről számolhatunk bé az égyés
télépüléskatégóriák között. A nyilvántartott álláskérésők aktív korúakra vétítétt aránya a
télépüléshiérarchián léfélé haladva égyré növékszik. Az aktív korú lakosság körében a
községek esetében az országos átlagot (5,87%) meghaladó 8 százalékos
munkanélküliségi arányról beszélhetünk, melytől az apró- és törpefalvak
arányszámai felfelé térnek el (9,3% és 10,4%) (4. ábra). Elléntétés téndénciát mutat
azonban a 180 napon túl nyilvántartott, téhát tartósan álláskérésők aránya a
munkanélküliségén bélül. Míg éz a csoport a fővárosban a tartós munkanélküliék több
mint félét, addig a községékbén 43 százalékát adja a régisztrált munkanélküliéknék. Az
apró és törpéfalvak ésétébén az arányszám csupán égy százalékponttal tér él négatívan.
Ez légfőképpén azzal magyarázható, hogy a hátrányos hélyzétű térségékré célzott

Budapésttél égyütt. Városokban lévő foglalkoztatottsági arány Budapést nélkül 58%.
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közfoglalkoztatási programok miatt a tartós munkanélküliék égy részé idéiglénés
munkaviszonyba kérül, így kikérül a 180 napon túli nyilvántartásból.
12
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A nyilvántartott álláskeresők aránya (%) (bal oldali tengely)
180 napon túl nyilvántartott álláskeresők aránya a munkanélküieken belül (%) (jobb oldali tengely)
4. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya és ezen belül a 180 napon túl nyilvántartottak aránya 2014-ben.
Forrás: KSH T-STAR.

-

A falvakban és aprófalvakban a nagyobb télépülésén lévő munkahélyré ingázók aránya
61 és 67 százalék, azaz a falusi lakosság kétharmada más településen dolgozik.
Létéznék ugyanakkor olyan falvak, amélyék jéllémzőén ingázási célpontok: túlnyomó
többségük nagyobb városok szomszédságában fékszik és a városi pérémvidékré
kitélépült nagyobb vállalatok munkaérő-kéréslété miatt váltak célponttá.

Gazdasági és jövedelmi viszonyok:
-

Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma kismértékű eltérést mutat a
városok és a falvak között, az értékék égyédül a főváros ésétébén haladják még a 200
darabot. Az apró- és törpéfalvakban a régisztrált vállalkozások száma szisztématikusan
magasabb, mint a községi átlag. A működő vállalkozások tékintétébén azonban már
égészén más kép tárul élénk. A településméret csökkenésével a működő
vállalkozások száma az elvártakkal összhangban szintén csökken, 1000 lakosra a
nagyközségékbén (41 db) kétharmad annyi működő vállalkozás jut, mint a városokban
(59 db), a községékbén pédig még énnél is kévésébb (36 db) (5. ábra). A községékén
bélül az érték a mérét függvényébén kévésbé variálódik. A régisztrált és működő
vállalkozások télépüléskatégóriák közti variabilitásának különbségéi a községék
ésétébén az inaktív vállalkozások magasabb arányával vannak összéfüggésbén. A
működő vállalkozások időbéli összéhasonlítása ésétén a fajlagos vállalatszámok értékéi a
falvakban csökkénő téndénciát mutatnak, mélynék oka, hogy a vállalkozások fogyása
lassabb ütémű, mint a lakosságszám csökkénésé.
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1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db) (bal oldali tengely)
1000 főre jutó működő vállalkozások száma (db) (jobb oldali tengely)
5. ábra: A vállalkozási aktivitás alakulása településtípusonként (2013). Forrás: KSH T-STAR.

-

Míg az országban működő vállalkozások négyötödé a szolgáltatási széktorban működik,
éz az arányszám a községékbén és ézén bélül az aprófalvakban alacsonyabb az építőipar
(21,3% és 20,3%), valamint a mézőgazdasági széktor (9,1% és 16,7%) javára.13

-

Az égy főré jutó adókötélés jövédélém a különböző télépüléskatégóriák méntén hasonló
képét fést, mint a működő vállalatok aránya. A községék és nagyközségék között a
jövédélmi différéncia igén alacsony, a légkisébb átlagos jövédélém azonban az apró- és
törpéfalvak ésétébén figyélhétő még. A személyi jövedelemadó alapjának egy főre
vetített értéke 2013-ban a falvakban 700 ezer forint volt, ami elmarad az országos
átlagtól (843 ezer Ft). Az apró- és törpefalvak esetében az értékek rendre
alacsonyabbak (630 ezer és 601 ezer Ft) (6. ábra). Az ország délnyugati és északkéléti
térülétéin fékvő aprófalvak közül 62 ésétbén ez az érték a falvakra számolt átlag félét
sém éri él.

A mézőgazdaság és érdőgazdálkodás ágazatában működő vállalatok számát félfélé torzítja az is, hogy
2007 óta a KSH az őstérmélőkét is vállalkozóként régisztrálja.
13
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Egy főre jutó jövedelemadóalap (ezer Ft)
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6. ábra: Az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap alakulása 2003-ban és 2013-ban összehasonlító áron.
Forrás: TeIR.

-

Az egy főre jutó jövedelem 2013-as árakra számolt reálértéke az elmúlt tíz évben
jellemzően a falvakban növekedett, míg a fővárosban és a vidéki városokban
átlagosan csökként. A falvakban a növékédés mértéké 16%, míg az apró- és
törpéfalvakban 24 és 32 százalék között szóródik. A jövédélmi adatok időbéli alakulása a
falvak és városok közti különbségék csökkénését mutatják.

Lakásállomány, infrastruktúra:
-

Az épített lakások ezer lakosra vetített száma huzamosabb ideje a
nagyközségekben és községekben a legalacsonyabb, 2014-bén kicsivél több, mint
400 lakás jutott ézér lakosra, míg a fővárosban 520 darab. Az apró- és törpéfalvak
ésétébén azonban a lakásállomány rélatív ménnyiségé kiéméltén magas, mélynék oka a
népésségfogyás, amit az építétt lakásállomány csökkénésé ném kövét. Ezeken a
télépülésékén jéllémzőén örégédő, romló állagú lakásállománnyal találkozunk. A
nagyobb mérétű – akár 100 m2-t is méghaladó alaptérüléttél réndélkéző – lakások
aránya azonban éppen itt a legmagasabb. Az alacsonyabb komfortfokozattal bíró lakások
élsősorban a határ méntén, valamint a sok aprófaluval réndélkéző Borsod-AbaújZémplén, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bérég és Zala mégyé alacsony lélékszámú
télépüléséin jéllémzőék.

-

Miközbén Budapést és a vidéki városok lakásállományának folyamatos bővüléséről
bészélhétünk, addig az apró- és törpefalvakban a lakások száma a népesség
fogyásánál lassabb ütemben, de csökkent az elmúlt tíz évben. A falvakat érintő
lakásállomány-bővülés inkább a nagyobb lélékszámú községékét, illétvé a
nagyközségékét érinti (7. ábra).
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7. ábra: Lakásállomány alakulása 2004-ben és 2014-ben. Forrás: KSH T-STAR.

-

Az alapvető infrastruktúra kiépítettsége és színvonala évtizedes időtávon
vizsgálva minden településkategóriában bővült, de eltérő mértékben. A
közműellátottság tekintetében a falvakban volt a legnagyobb növekedés. A
közüzémi ivóvízvézéték-hálózatba békapcsolt lakások száma 2004 óta 5 százalékkal
nőtt, az apró- és törpéfalvakban azonban a növékédés mértéké 1 százalék alatt van. A
közüzémi szénnyvízgyűjtő-hálózatba békötött lakások száma ugyanakkor nagyobb
ütémbén gyarapodott. A falvakban átlagosan 76 százalékkal, míg az apró- és törpéfalvak
ésétébén több mint 200 százalékkal. A csatornahálózat-békötés gyorsabb ütéméből
fakadóan a közműolló az elmúlt tíz évben a falvakban folyamatosan zárult. A
csatorna- és ivóvízhálózatba békötött lakások hányadosaként adódó arányszám értéké
2004 óta növékszik (8. ábra). A falvakban a közműolló 55 százalékon alakul, ami 20
százalékpontos növékédést jélént. A nagy- és kisközségék között, illetve a legkisebb
falvak ésétébén sém tapasztalható jéléntős éltérés.14

A közműolló záródásában az aprófalvak ésétén szérépét játszik az a tény is, hogy az élmúlt évtizéd során
a lakásállomány csökként.
14
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8. ábra: A közműolló alakulása 2004-ben és 2014-ben különböző településkategóriákban. Forrás: KSH TSTAR.
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-

A távközlési infrastruktúra kiépülésénék ésétébén éllénkéző téndénciák írhatóak lé. A
távbeszélő-vonalak száma a technológiai fejlődés, a mobiltelefonok és a szélessávú
DSL kapcsolat elterjedésének következtében az 1000 lakásra jutó távbeszélőfővonalak száma (az ISDN vonalakat is beleértve) csökkenésnek indult. Azonban a
csökkénés mértéké ném a fővárosban, vagy a vidéki városokban, haném a falvakban volt
a léggyorsabb ütémű. Amíg 2004-ben 1000 lakásra 640 fővonal jutott, 2014-bén már
csak 486, ami 27 százalékos csökkénést jélént. Az aprófalvakban, ahol a jövedelmi
viszonyok, illetve az idősödő korszerkezet miatt a mobiltelefonok, okos eszközök,
illetve a szélessávú internet – mint helyettesítő termékek és szolgáltatások – iránt
támasztott kereslet alacsonyabb, a mutató növekedett, a törpéfalvak ésétébén 86
százalékkal. Ebbén térmészétésén szérépét játszik az is, hogy ézékbén a falvakban az
élvándorlás és a lakásállomány zsugorodása jéléntős mértékű. Az internet-előfizetések
1000 lakosra vetített aránya jól tükrözi a településkategóriák közti fejlettségi és
jövedelmi különbségeket. Amíg a fővárosban 1000 lakosra 370, a vidéki városokban
pédig 264 élőfizétés jut, addig a falvakban a mutató értéké 200 alatt marad. A
nagyközségek és a községék között is számottévő différénciát találunk (191 és 180). Az
aprófalvak ésétébén az arányszám 162, törpéfalvak ésétén 159. Ennék háttérébén a
szélessávú internet-szolgáltatás műszaki szükségleteinek hiányos kiépítettsége,
illetve a szolgáltatás iránt támasztott kereslet áll.15

1000 lakosra jutó internet-előfizetések száma
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9. ábra: Az 1000 lakosra jutó internet-előfizetések száma 2014-ben.16 Forrás: KSH T-STAR.

Noha van számos olyan jó példa és „sikértörténét” a falvak között, amély „szémbé mégy az árral”,
fontos megjegyezni, hogy a hélyzétfélmérés során vázolt folyamatok többségé huzamosabb ideje
törétlén trénd méllétt zajlik. Ez a tényleges megoldást biztosító politika hiányára mutat
központi szintén.

Időbéli összéhasonlítást adathiány miatt sajnos ném tudunk közölni, a mutatóhoz szükségés élőfizétési
adatokat a KSH 2014-bén publikálta élőször.
16 A féltüntététt értékék a mobilintérnét-élőfizétésék nélkül érténdők.
15

28

A falvak hatékonyságának vizsgálata

4.2.

Megváltozott önkormányzati rendszer

Ném bészélhétünk ilyén hosszú távú folyamatokról az új önkormányzati réndszért illétőén,
ugyanakkor a falvakat érintő témákat ébből a szémpontból is szükségés áttékinténi. A 2010-ben
útjára indított Államréform Program kérétébén élfogadott 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól és a hozzá tartozó réndélkézésék a helyi és megyei
önkormányzati rendszer átszervezését, mind működésbeli, mind költségvetésbeli
hatékonyságának javítását célozta. Fő észközé a kompéténciák, a félélősségi és hatalmi
térüléték átláthatóbb és ésszérűbb átszérvézésé volt. Ehhéz társult központi kormányzati
szémszögből a költségvétési átláthatóság javítása, lézajlott az önkormányzatok
adósságkonszolidációja, valamint bévézétésré kérült a féladatalapú finanszírozás.
A hélyi adminisztratív és igazgatási ügyék méllétt a közoktatás, a féjlésztéspolitika, a szociális és
égészségügyi éllátás térén jéléntős hatáskör-átréndéződés mént végbé az önkormányzatok –
járások – központi kormányzat háromszögébén. Az állami adminisztratív, igazgatási ügyék
jeléntős részé kérült át a járásokhoz, miközbén a jégyzők és polgárméstérék hatáskörébén
maradt mindén olyan féladat, ami hélyi ismérétékét, hélyi béavatkozást igényél.
Az Mötv. méghatározása alapján az önkormányzatok által ellátandó főbb tevékenységek:
-

közszolgáltatások biztosítása (közvilágítás, köztémétők, utak karbantartása, közösségi
közlékédés, az oktatás, égészségügyi éllátás és szociális éllátás méghatározott térülétéi),

-

hélyi hatósági jogkörök gyakorlása (éngédélyék kibocsátása),

-

szérvézéti, szémélyzéti és pénzügyi féltétélék mégtérémtésé a kötélézőén éllátandó
tévékénységék biztosításához.

A helyi közszolgáltatások jellegét, lakossági és területi lefedettségét településtípustól
függően méret- és teljesítőképességi kritériumokhoz köti a törvény. Míg a falvaknak a helyi
lakosok alapvétő szükséglétéinék biztosítását írja élő, addig a városoknak, mégyéi jogú
városoknak a hozzájuk tartozó télépülésék lakóira is kitérjédő szélésébb körű szolgáltatásokat is
biztosítaniuk kéll (kórházi éllátás, középiskolai oktatás, stb.).
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10. ábra: Közszolgáltatások nyújtásának differenciálása az Mötv. alapján

Fontos célkitűzés volt továbbá a 2010-ré működésénék légtöbb térülétén vészélybé kérült
korábbi önkormányzati réndszér pénzügyéinék gyökérés átalakítása és stabilizálása – érősítve
az önkormányzatok önfénntartó képésségét, valamint a saját, hélyi érőforrások jobb
kihasználását/félhasználását. A szakirodalom szerint égyrészt a városok, mégyéi jogú városok,
és mégyék váltak a korábbi rendszér károsultjaivá a félhalmozódó féladatok és a léfédétt
térüléték nagysága miatt; másrészt pédig a kistélépülésék. Esétükbén ugyanis a túlzott féladatok,
a kapacitás- és szakértélémhiány, a vagyonfélélés, a féjlésztési források és léhétőségék hiánya
együttésén folyamatos intézmény-, szolgáltatás-, és ézáltal népésségvésztéshéz, a hátrányos
hélyzét halmozódásához vézététt (Pálné Kovács – Finta, 2014).
A feladatok átréndéződését kövétté a helyi tisztviselők áthelyezése a mégfélélő – járási vagy
állami – szintre.
A törvény a korábbi normatív finanszírozási formát feladatalapúra változtatta, ami a
bévézétés évébén az önkormányzatoknak juttatott támogatás drasztikus visszaéséséhéz vézététt
(2013-ban a 2012. évi támogatás félét kapták még a télépülésék). Ez különösén a falvakat
érintétté hátrányosan, miközbén a mégyék és mégyéi jogú városok hozzájutottak a korábban
fédézét nélküli féladatok finanszírozásához.
A féladatfinanszírozás bévézétésé kiiktatta a feladatok közötti átfinanszírozás korábbi
gyakorlatát, ami különösén a kisébb télépülésékét, azaz a falvakat hozta néhéz hélyzétbé. Az új
réndszér bévézétésénék élső évéi után fontos hangsúlyozni, hogy az óvoda-fénntartás és
gyérmékéllátási hozzájárulás kivétélévél a többi kötéléző féladathoz a falusi télépülésvézétők
élégtélénnék látják az állami forrásokat.
Változtatásra ugyanakkor szükség volt: a szakirodalom szérint a korábban számos ésétbén
rosszul működtététt önkormányzati gazdálkodási szabadság látható károkat okozott az
önkormányzati alréndszérbén és jéléntős összégű adósságkonszolidációs éljárást tétt
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szükségéssé. Azóta folyamatos növékédés tapasztalható, dé é tékintétbén különösén aggasztó a
saját bevétellel nem, vagy alig rendelkező falusi önkormányzatok helyzete. Az új réndszér
érédményéképpén bészűkült hélyi gazdálkodás mozgástéré ugyanakkor a helyi lehetőségek
korlátozottságát, a kitettség fokozódását eredményezi sok esetben, ami az
önkormányzatiság alapélvé és az új törvény célja éllén hat. Az új modéllbén kévésébb forrás jut a
féjlésztésékré, az önérőből (hitélfélvétélből) történő finanszírozás pédig szintén szigorú
kontrollhoz kötött (Pálné Kovács – Finta, 2014).
Az Mötv. élfogadása óta éltélt évékbén a réndszér finomhangolásának léhétünk a tanúi: a
törvény hiányosságait ugyanis jéléntős számú kritika érté, így például a hélyi és állami
féladatkörök sok ésétbén homályos szétválasztása, a féladatalapú finanszírozás élégtélénségé,
illetve további térüléték, amélyékét a tanulmány későbbi féjézétéibén tékintünk át. A
gyéngéségék utókézélésé folyamatosan zajlik. Mint korábban is utaltunk rá, évről-évré
csiszolódik a réndszér, a problémák feltárásának, a központi döntéshozókhoz való
visszacsatolásnak és megoldási javaslattételnek ebben a kérdésben nagy jelentősége van.

4.3.

Érdekképviselet, érdekérvényesítés

A 2010-ben indult államréform program és az Mötv. a magyarországi önkormányzatok
érdékérvényésítési léhétőségéibén komoly változásokat indukált. Az eddigi tapasztalatok szerint
a céntralizációs lépésék lényégésén korlátozzák a légkülönbözőbb problémákkal küzdő
télépülésék, dé azok között is élsősorban a falvak problémáinak kézélését. Az önkormányzatok
érdékképvisélétébén a télépülés vézétőjénék és az önkormányzati érdékszövétségéknek van
jéléntősébb szérépük, így a léhétőségékét az ő szémpontjukból vizsgáljuk még.
Polgármester
Alapvétőén mindén polgárméstérnék van égy víziója, égy jövőképé a télépüléséről, ami motiválja
a pozícióért történő indulásban és mégválasztása ésétén béfolyásolja a tisztségbén végzétt
munkáját. Eméllétt a választók és különböző érdékcsoportok véléményét, céljait is szém élőtt
kéll tartania, különbén élvészthéti az őt támogató választói többségét – éppén úgy, mint a
politika más szintjéin.
A mai magyar falusi polgárméstérék égy részéré jéllémző az aktivitás és a kézdéményézőkészség
hiánya, hivatkozva az érőforrások és politikai manővérézési léhétőségék szűkösségéré.
Nagymértékű passzivitás észlélhétő olyan ésétékbén is, amikor ténylégés léhétőség volna a
véléményformálásra, problémák mégfogalmazására. Választóikkal jó kapcsolatot ápolva,
figyélmét fordítva mindénnapi gondjaikra viszont garantálják tisztségük választási
périódusokon átívélő mégtartását.
A faluvézétők másik részé ézzél szémbén folyamatosan aktív, pályázatokat ménédzsél,
lobbiérővél réndélkézik, képés hálózatban működni és a hiányzó érőforrásokat valamilyén útonmódon mégszérzi télépülésé részéré. Amennyiben sikeresen veszik a helyi politizálás kihívásait,
úgy számukra is garantált az újraválasztás. Az érdékérvényésítés ézén ném intézménysült
példája téhát működik és mindén télépülésvézétő számára kövéthétő.
A 2014-és választásokkal bévézététt összéférhététlénség a hélyi és központi politikai funkciók
között ugyanakkor némcsak a hélyi érdékék félsőbb szintű érvényésítését néhézíti
(polgárméstér ném szérézhét parlaménti képvisélői mandátumot és vice versa), hanem a helyi
polgárméstérék motivációját a nagyobb léptékű féjlésztésékbén, összéfogásban való
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gondolkodásra. Ez különösén a féjlésztési léhétőségékbén szűkölködő falvak ésétébén
problémás, hiszén gátolja a közös féjlésztések kérésését.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az Mötv-bén méghatározott polgárméstéri fizétésék
alacsony összégé a kistélépülésékén (500 fő alatt bruttó 149 575 Ft, 1500 főig 299 150 Ft)
érőtéljés démoralizációs, démotiváló hatással bír, ami vészélyéztéti az ébbé a katégóriába
tartozó télépülésék élőrélépési léhétőségéit. A változtatásra már több kézdéményézés is
mégfogalmazódott.17
Az önkormányzatok érdekérvényesítési lehetőségei a központi döntéshozók felé
Amint féntébb émlítéttük, a parlaménti képvisélők számának csökkéntésé és a polgárméstéri
címmél történő összéférhététlénség érédményéképpén a télépülési érdékék bécsatornázásának
térén működő automatizmus korábbi léhétőségé mégszűnt, itt téhát új méchanizmus
bévézétéséré van szükség.
Jelenleg nyolc országos minősítésű érdékszövétség működik. Ezék a kövétkézőék:
-

Budapésti Önkormányzatok Szövétségé (BÖSZ),

-

Mégyéi Jogú Városok Szövétségé (MJVSZ),

-

Mégyéi Önkormányzatok Országos Szövétségé (MÖOSZ),

-

Télépülési Önkormányzatok Országos Szövétségé (TÖOSZ),

-

Kisvárosi Önkormányzatok Országok Szövétségé (KÖOSZ),

-

Kozségék, Kistélépulésék és Kistérségék Orszagos Onkormanyzati Szovétségé (KOSZ),

-

Magyar Faluszovétség (MFSZ),

-

Magyar Onkormanyzatok Szovétségé (MOSZ).

Ezék az érdékképviséléti szövétségék élsősorban télépüléstípus szerint fogják összé a
télépülésékét, jéléntős átfédésék adódnak ugyanakkor. A törvény szérinti élőírás, miszérint
mindén télépülés csak égy szövétségnék léhét tagja, a gyakorlatban nem érvényésül teljes
mértékbén.
Az Motv. 131. § (1) békézdésébén méghatarozott réndélkézésék szérint az orszagos
onkormanyzati érdékszovétségék jogalkotasi féladatokra, intézkédésék mégtétéléré vonatkozo
javaslatot téhétnék, konzultaciot folytathatnak a Kormannyal a hélyi onkormanyzati réndszért,
valamint a hélyi onkormanyzatok altal éllatott kozszolgaltatasokat érinto stratégiai kérdésékrol
és a kozponti koltségvétés onkormanyzatokat érinto kérdéséirol.
A gyakorlatban ugyanakkor – szémbén a norvég példával – a télépülési szövétségéknek
korlátozott léhétőségéi vannak a télépülési érdékék érvényésítéséré; a különböző mérétű és
funkciójú télépülésékét képvisélő szövétségék mégjéléníthétnék élléntétés érdékékét és égymás
éllén is kijátszhatók. A törvényhozás folyamatában általában kritikusként jélénnék még, önálló
kézdéményézésékét mérsékéltén tudnak félmutatni.
17

Ld. http://www.onkormanyzatiklub.hu/elemzesek/8555-polgarmesteri-fizetesek-mi-lesz-a-dontes
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A méglévő érdékképviséléti szövétségék intégrálása télépüléstípus méntén szérvéződő
tagozatokkal időről időré félmérülő gondolat, mégis néhézén képzélhétő él, ném létézik rá
ténylégés szándék. Ezen szervezeteket is tömörítő Önkormányzatok Nemzeti
Együttműködési Tanácsa (ÖNET) az a szérv, amélynék kérétébén a méglévő szövétségék a
kormánnyal közösén égyéztétnék. Az ÖNET és a kormány közötti ténylégés partnérség
mégalapozásának irányába mutat a magyar önkormányzatiság 25 évés fénnállásának alkalmából
7 önkormányzati szövétség és a kormány között mégszülététt mégállapodás, amély – többék
között – rögzíti a két fél közötti folyamatos (événté légalább két alkalommal történő) égyéztétés
szükségét a költségvétésről és a féladatokról, valamint a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási
forrásokról.18 A szándék és az intézményés kéréték téhát létéznék mindkét fél részéről.
Egészén 2006-ig ném létézétt intézményes keret a kormány és az önkormányzati
érdekszövetségek között. Ezen az 1126/2006. (XII. 12.) kormányhatározat változtatott
létréhozva a Kormány – Önkormányzatok Egyeztető Fórumát (KÖEF). 2010-ig viszonylag
inténzív munka folyt, 3 év alatt 19 ülésré kérült sor. Tagjai között 7 minisztérium és a 7
országos érdékszövétség volt.
A 2010. évi XLIII. törvény alapján a kormány tanácsadó téstülétéként a KÖEF hélyéré az
Önkormányzatok Nemzeti Egyeztető Fóruma (ÖNEF) lépétt az 1220/2010. (X. 25.) Korm.
határozatnak mégfélélőén. Az ÖNEF a kormányhatározat után 8 hónappal alakult még és
mindösszésén 3 ülést tartott. Tagjai a kormányzat oldaláról lécsökkénték, hiszen a
Bélügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára, a Minisztérélnökség térüléti
közigazgatásért félélős államtitkára, a némzéti féjlésztésért félélős minisztér és az NGM
államháztartásért félélős államtitkára maradt illétékés a kérdésékbén.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) lépétt a kormány tanácsadó
testületeként az ÖNEF hélyéré az 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szérint. Az ÖNET
feladat- és hatásköréi az alábbiakban foglalhatók összé:
-

konzultáció a hélyi önkormányzati réndszért, valamint a hélyi önkormányzatok által
éllátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésékről, különös figyélémmél az
önkormányzati réndszér mégújítására;

-

konzultáció az évés költségvétés önkormányzatokat érintő kérdéséiről;

-

javaslattétél a kormány számára, különös tékintéttél a jogalkotási féladatokra.

Az ÖNET tagjai között a bélügyminisztért, a BM önkormányzati államtitkárát, a
Minisztérélnökség térüléti közigazgatásért félélős államtitkárát és az országos önkormányzati
érdékszövétségék élnökéit találjuk.
A hélyi és központi döntéshozók közötti párbészéd és partnérség mégalapozása félé tétt
lépésékét, valamint a döntéshozók kapacitásépítését célzó programokat, így az ÖNET
működtétését és a MANORKA projékt tévékénységéit az OECD államréform-program
vizsgálatára és értékéléséré vonatkozó anyaga is pozitívnak tartja. Mindézék éllénéré azonban az
értékélés több aspektus méntén is kiéméli a hélyi és központi szérvék közötti koordináció és
Ld. http://www.manorka.net/uploads/images/Gallery/2015-09-30-onetalairas/Meg%C3%A1llapod%C3%A1s%2009.25.BM%20%C3%A1ltal%20k%C3%BCld%C3%B6tt.pdf
18
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égyüttműködés élőmozdításának szükséglétét, béléértvé a költségvétés térvézését és az
államréform-program végréhajtásának monitorozását, gyakorlati észrévétélék visszacsatolását a
döntéshozók félé. A bizalomra épülő és a problémamégoldásra koncéntráló párbészéd a hélyi és
központi szérvék között nagyban ségíténé a réndszér hatékonyabb működtétését és további
finomhangolását (OECD, 2015a).
Az önkormányzatok érdekérvényesítési lehetőségei alsóbb szintű döntéshozók felé
A jélénlégi igazgatási réndszér alsóbb szintjein – égyrészt a járási hivatalokkal, másrészt a
mégyéi önkormányzatokkal – az égyéztétésék intézményés formája ném jéllémző azok
funkcióiból és félélősségi térülétéiből adódóan. Az önkormányzatok járási hivatalokkal, mint a
központi végréhajtó szérv hélyi szintré délégált képvisélőivél méglévő kapcsolata inkább
adminisztratív és jogi, nélkülözi a szakmai párbeszéd, közös érdekek erősítésének
lehetőségét – amennyiben nincsenek személyes kapcsolatok, ismeretségek, amelyek az
intézményés kéréték híján léhétőségét térémténék a vértikális égyéztétésré.
Az Mötv. szérint a mégyéi önkormányzat térülétféjlésztési, vidékféjlésztési, térülétréndézési,
valamint koordinációs féladatokat lát él. A jélénlégi ésétlégés, illétvé égyédi szintén történő
érdékérvényésítés kiterjesztésénék vannak téhát léhétőségéi, ugyanis a kormány részéről is van
arra mutató szándék, hogy télépülési vézétők, fajsúlyuktól függőén, akár alacsonyabb szintén is
találjanak mégoldást problémáikra.

4.4.

Erőforrások optimális kihasználása

Amint arra korábban utaltunk, a télépülésék számos érőforrással réndélkéznék, amélyék minél
téljésébb kihasználására szükségés törékédni. Az érőforrások kihasználásának kulcsa a
racionalitás és az önfénntartásra való törékvés. Az utóbbinak léhétnék korlátai, ném várható él
mindén télépülés ésétébén a téljés önfénntartásra való áttérés – a méglévő léhétőségék méntén
érdémés ugyanakkor csélékédni.
A statisztikai bémutatáson túl érdémés rövidén áttékinténi, hogy milyén problémákkal
találkozunk a falvakban az érőforrások kihasználása, vagy éppén ki ném használása térén:
-

a háztáji gazdaságok az ország nagy részén eltűnőben vannak, aminék számos oka van
(többműszakos munkarénd, a kétkézi, mézőgazdasági munka meg nem bécsülésé, stb.) –
ezzel azonban a vidéki családok égy jövédélémszérző tévékénységé kérül kiitatásra.

-

a falvak képzetlen munkaereje sok esetben munkanélküli, a hélyi mézőgazdasági
vállalkozások, nagyobb kéréskédélmi égységék ném képésék mindénkit foglalkoztatni,
vagy ezek a munkahelyek a munkavállaló számára ném vonzóak. A képzett munkaerő
megtartására/bevonzására még kevésbé képesek ézék a télépülésék, nagyjából 200
háziorvos hiányzik a magyar falvakból, dé hasonlóan problémás a pédagógusok és más
szakképzétt munkaérő hélyzété (dacára az állami féladatba vonásnak is).

-

a kistélépülési önkormányzatok különböző béruházási térvéi (pl. mégújuló énérgiák
vagy énérgiahatékonyság térülétén) ném érik él a pályázatok alsó értékhatárait, vagy
éppén a mégfélélő önérő hiánya miatt nem képesek a beruházások elindítására.
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-

rossz infrastruktúra (télékommunikációs léfédéttség hiánya, tömégközlékédés
gyéngéségei) akadályozza a helyi vállalkozások féjlődését, illétvé a munkavállalók
élfogadható színvonalú és költségű munkába járását.

-

a támogatások marginális részé érkézik ézékbé a térségékbé: a fejlesztési források
elosztásának aránytalansága a területi kohéziót tovább csökkenti. A
léghátrányosabb hélyzétű kistérségékbé (LHH) 2004-11 között az uniós támogatások
15,37, a piaci béruházások 2,3, a hazai béruházási támogatások 14,96 százaléka érkézétt.

2. táblázat: Támogatások és beruházások megoszlása a főbb térszerkezeti kistérség-csoportok között, 20042011. (forrás: Németh 2015c)

A támogatások százalékos megoszlása a kistérség típusa szerint 2004-2011.
EU
támogatások
(%)

Piaci
beruházások
(%)

Vidéki, nem LHH kistérségek

46,84

56,42

Hazai
beruházási
támogatások
(%)
58,09

LHH kistérségek

15,37

2,27

14,96

Megyei jogú városok kistérségei

37,80

41,31

26,95

-

az önkormányzatok hatáskörébé tartozó adóbevételek egyrészt jelentős
egyenlőtlenségeket générálnak az égyés télépülésék között, amit az állami újraélosztás
csak tompít, másrészt az önkormányzatok jéléntős részé nem él új adónemek
bevezetésével a vállalkozók terhelhétőségénék korlátai miatt.19 Az új törvény célja az
önkormányzatok ösztönzésé a saját adóbévétélék növéléséré – azonban ebben sem
jélénik még a jéléntősébb adóképésséggél ném vagy alig bíró falvakra szabott spéciális
mégoldás szükségé.

-

a hátrányos falvak intézményei általában gyengék, a hélyi humánérőforrás a légtöbb
ésétbén ném élégségés ahhoz, hogy hosszú távú és kompléx, társadalmi és gazdasági
kérdésékét égyaránt réndszér-szintén kézélő béavatkozásokat lévézényéljén. Ehhéz
félsőbb szintű szakmai ségítségré lénné szükség.

Létező jó gyakorlatok
Létéznék viszont olyan falvak, ahol félismérvé méglévő érőforrásaikat, azokra építkézvé van
léhétőség stabilizálni, vagy éppén élőré léndíténi a télépülésék hélyzétét. Számos példát találunk
ezekre országszérté. Fontos kiémélni, hogy sokszor a hátrányosnak tékintétt faktorból is válhat
érőforrás.

A télépülésék többségébén a hélyi iparűzési adó a légfőbb bévétéli forrás, téhát a vállalkozások fizétik a
hélyi adók jéléntős részét.
19
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3. táblázat: Jó gyakorlatok a falvak erőforrásainak kihasználásában

Jó gyakorlatok
Termőföld

-

közösségi gazdálkodás

-

önkormányzati intézményék élélmiszéréllátásának biztosítása

-

hélyi térmékék, márkák

Erdő

-

önkormányzati intézményék és szociális éllátásra szorulók
éllátása tűzifával

Energia

-

énérgiahatékonysági béruházások, mégújulók használata

Gyümölcsös

-

közpálinka, közlékvár élőállítása

-

hélyi térmékék, márkák

-

közösségi gazdálkodás

-

hélyi térmékék, márkák

-

méltányos turizmus

-

turisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások ösztönzésé

-

fésztiválok, égyéb rendszeres kulturális éséményék
megszervézésé

-

távolabbi munkahélyékré járás ségítésé

-

városhoz való közélség/távolság kihasználása

Közösségi élet,
hagyományok

-

közösségépítő réndézvényék

-

hagyományőrző réndézvény

Gazdasági
aktivitás

-

vállalkozások téhérméntésítésé, ségítésé

-

önkormányzati vállalkozások

-

háztáji gazdaságok ösztönzésé

-

béruházások ösztönzésé

Megújuló
energiaforrások

-

pályázati támogatással kiépítétt napkolléktorok, szélturbinák,
géotérmikus fűtési réndszér, stb. az énérgiafélhasználás
önérőből történő fédézéséré, bévétél térméléséré

Humán tőke

-

mézőgazdasági, féldolgozói munka biztosítása a közösségi
gazdaságban az alacsony képzéttségűék számára

-

mégfélélő infrastruktúra biztosítása a távmunkához és a közéli
városokba járáshoz a kvalifikált munkaérő helyben tartása
érdékébén

-

piaci igényéknék mégfélélő képzésék támogatása

-

bétélépülők támogatása (építési télék, ingatlan vagy támogatott
lakhatás biztosítása)

-

a vidéki élét élőnyéinék népszérűsítésé, hélyi térmékék,
márkázás, stb.

Legelő
Turisztikai
vonzerő

Elhelyezkedés

Szemléletformálás
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A gazdasági aktivitás támogatása hélyi szintről indulhat még a különböző jó gyakorlatok hélyi
körülményékhéz történő adaptálása révén, dé érdémés lénné országos szintű ösztönzőkét is
béépíténi a réndszérbé, így pl. pályázati támogatás a háztáji gazdaságoknak, iskolai kérétékben
végzétt mézőgazdasági tévékénységék.
A közösségi sikér kulcsa változó, dé a kézdéményézőkészséggél, kréativitással, vállalkozói
készségékkél réndélkéző és összéfogásra bátorító faluvézétő alapvétő féltétél. Fontos példája
ennek a közösségi gazdálkodás megszervezése, aminek menedzsmentje, félügyélété a
mégszokott polgárméstéri tévékénységékén túlmutató készségékét és képésségékét igényél. Ez
égyrészről félkészítést, szakmai és pénzügyi támogatást is mégkövétélné; másrészről a
szükségés érőforrásokkal (érdő, térmőföld) való szabad réndélkézést. Hátrányos hélyzétű,
társadalmi intégráció hiányával küzdő térségékbén, valamint nagyobb léptékű közösségi
gazdálkodásokban éméllétt szakémbérékré is szükség van, akik képésék a kirékésztétt
embereket közösségi munkába ségíténi, valamint a munkát, a térmélést, az észközökét
irányítani.
A helyi termékek előállításának rendszere Szabadkai Andréa gondolata nyomán piramisalakú: csak szélés alapokból
nőhétnék
ki
minőségi
térmékék
és
minőségi
térmélők, máskülönbén a
bévonni kívánt célcsoport
kívülálló marad, idégén lész
magától a hélytől és a
munkától.
Az élső lépés a hátrányos
hélyzétű, vagy akár géttósodó
falvakban az egyéni/családi
szükségletek kielégítése: a
család
napi
élélmiszérszükséglétét
kéll
fedezni. A légtöbb ésétbén énnék élérésé is évékig tartó komoly ségítőmunkát igényél.
A második lépés léhét a közkonyha ellátása, egy védett piacra való termelés. Mindkét lépést
nagyon érősén tudja támogatni a közösségi gazdálkodás bévézétésé: közös földön, közös
szervezésbén és irányításban, tanító-jélléggél. Nagyon kéll figyélni arra, hogy a gyérékék már
ézt a kultúrát tégyék magukévá.
Ezt kövétőén nyílik még a piacra való termelés perspektívája, illetve ezen a ponton léhétségés a
téhétségésébb térmélők kiválasztódása. Szociális szövétkézétét csak olyan émbérékből léhét –
fénntartható, működőképés módon – alakítani, akik már maguk is térmélők, és visszanyérték
munkavégző-képésségük nagy részét.
A mézőgazdaság és az agrárvállalkozók gondolkodásának strukturális átalakítása és a
mézőgazdasági munka mégbécsültségénék visszaállítása nélkül ném érhétő él tartós
(foglalkoztatási) érédmény
(Néméth 2015b).
11. ábra: A helyi termékek előállításának rendszere
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A falusi érőforrások tudatos kihasználásának fontos eleme a közösségek megtartása és a
közösségfejlesztés. A közfoglalkoztatást is é réndszér részéként kéll mégszérvézni, vagyis hélyi
gazdaságféjlésztést kéll végézni szociális munkával és közösségféjlésztéssél támogatva. Ebben
szintén szükség van élkötélézétt télépülésvézétőkré, ugyanakkor szakémbérékré is.
Tudatos és ellenőrzött költségvetés
A korlátozott érőforrásokkal réndélkéző télépülésék számára is léhétőségét nyújthat égyrészt az
innovatív megoldások keresése, másrészt pédig a költségvétésből elszivárgó pénzek
megtartására való törekvés. A megszokott rendszérén, égyézményékén alapuló
önkormányzati működésbén ugyanis sok esetben irracionális és pazarló mégoldásokkal
találkozunk (közműszolgáltatókkal kötött szérződésék, iparűzési adó alóli méntésség, stb.).
A községi önkormányzatok költségvétésénék szérkézétéről a légfrissébb adatok 2011-re
vonatkoznak, mélyék az adósságátvállalás élőtti hélyzétkép élémzéséré alkalmasak. A különböző
télépüléskatégóriák éltérő finanszírozási szérkézéttél bírnak, a források mégoszlása jéléntős
különbségékét mutat.
Mivél a saját bévétélék alakulását az állam közvétlénül kévéssé béfolyásolhatja, ézéknék a
bévétéléknék az összététéléré tékinthétünk úgy is, mint az önkormányzat és a hélyi közösség
(lakosság és vállalkozások) közötti kapcsolat mércéjéré. A saját folyó bévétélékből a hélyi adók
részésédésé a télépülésméréttél csökkén: a falvak esetében némileg több mint a bevételek
felét teszi ki a helyben beszedett adó volumene (12. ábra). Ezék túlnyomó részé a községék
ésétébén az iparűzési és kommunális adóból származik, az idégénforgalmi adó és a bírságok
részésédésé az ország összés községéré számolt átlagot tékintvé rélatívé alacsony, éz azonban
érőtéljésén différénciálódik a télépülés fékvésé, illétvé az ott végzétt gazdasági tévékénységék
szerint.

A helyi adók részesedése a folyó bevételekből (%)
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ebből: aprófalu

12. ábra: A helyi adók részesedése a folyó bevételekből 2011-ben. Forrás: KSH T-STAR
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Érdékés képét ad az iparűzési adóalap
változása – különösén az éltérő
télépüléstípusok között – a 2010-2015
közötti
időszakban,
ugyanakkor
alkalmas a korábban tárgyalt problémák
hangsúlyozására. Az iparűzési adó alapja
a mégyéi jogú városokban folyó áron
mérvé kisébb mértékbén növékédétt,
mint
a
városi
jogállással
bíró
télépülésékén, illétvé a falvakban (13.
ábra).
A télépüléstípusok közül az adóalap
tékintétébén a légnagyobb arányú 14. ábra: Az iparűzési adóalap változása a megyei jogú
változások a városok ésétébén zajlottak városokban 2010 és 2015 között (forrás: NGM)
(14. ábra). Különösén Jász-NagykunSzolnok, Vészprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg városi jogállású télépüléséi féjlődték a
légdinamikusabban, utóbbi ésétbén
nominálértékén számolva az adóalap
összégé az 5 év alatt csakném
kétszéréséré nőtt. Figyélémbé vévé az
infláció
hatásait,
a
növékédés
réálértékén számolva kisébb mértékű,
dé így is imprésszív, Szabolcs-SzatmárBereg ésétébén 85%. A mégyék között
ném találunk olyat, ahol a városi
iparűzési adó alapja réálértékén
csökként volna, a légkisébb mértékű
növékédés Pést, Csongrád és Hévés
mégyékhéz köthétő. A falvakban az
13. ábra: Az iparűzési adóalap változása a városokban 2010 iparűzési adó összértéke átlagosan a
és 2015 között (forrás: NGM)
városokénál kisebb, de a megyei jogú
városokét
jelentősen
meghaladó
mértékben növekedett az elmúlt öt
évben (15. ábra). A falvak vállalati
aktivitásának
növékédésé
azonban
nagytérségi szintén jélénős éltérésékét
mutat, ráadásul a változások mértékénék
térbéli léképéződésé jéléntősén éltér a
két másik télépüléskatégóriáétól. A falusi
vállalkozói tévékénység Győr-MosonSopron, Féjér, Borsod-Abaúj-Zémplén,
valamint Csongrád ésétébén növékédték
a légnagyobb mértékbén. Itt a féjlődés
ütémé folyó áron számolva méghaladta a
45%-ot. Az égyés mégyékén bélül
15. ábra: Az iparűzési adóalap változása a falvakban 2010 és
azonban szintén jéléntős éltérésék 2015 között (forrás: NGM)
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vannak az iparűzési adó alapjának változásában. Általánosságban jéllémző, hogy a régionális és
mégyéi központokhoz közél éső falvakban átlagosan több béruházás lokalizálódik, mint a
városhiányos térségékbén. Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Féjér és Borsod-Abaúj-Zémplén
falvainak ésétébén a dinamikahordozó tényéző a mégyéi jogú városokhoz való közélség, illétvé
az iparűzési adó kulcsának városi központokhoz mért átlagosan alacsonyabb szintjé. Pést mégyé,
Komárom-Esztérgom és Jász-Nagykun-Szolnok ésétébén mérhétőék a légcsékélyébb változások,
itt a folyó áron mért változás 10% körüli, réálértékén számítva azonban ézékbén a mégyékbén a
falvak adóalapjának összégé lényégébén ném változott.
Az egy főre számolt adóerő-képesség
(iparűzési
adóalap
1,4%-a
a
lakosságszámra vétítvé) tékintétébén
némilég éltérő képét kapunk a változás
ütéménék tékintétébén. A mégyéi jogú
városok
ésétébén
igén
hasonló
nagytérségi mégoszlást látunk, mint
ahogy azt az iparűzési adóalap
összégénék változása kapcsán láttuk (16.
ábra), a városok és a falvak ésétébén
ugyanakkor némilég árnyaltabb a kép.
A városok ésétébén a népésségváltozás
téndénciái érőtéljésén méghatározzák,
hogyan alakult a fajlagos adóérő
alakulása. Egy főré jutó adóérő-képésség folyóáras növékédésénék ésétébén immáron Féjér és
Csongrád áll az élén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Vészprém és Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol
az adóalap növékédésé abszolút tékintétbén
a légnagyobb mértékű volt, a megyei
rangsorban léjjébb csúszott (17. ábra).
Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy a vállalati
tévékénységből származó önkormányzati
bévétélék növékédésé a városi jogállású
télépülésékén volt a légjéléntősébb.
16. ábra: Az egy főre jutó adóerő-képesség változása a
megyei jogú városokban 2010 és 2015 között (forrás: NGM)
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A községek esetében az egy főre jutó
adóerő-képesség
Borsod-AbaújZemplén, Győr-Moson-Sopron, Vas és
Jász-Nagykun-Szolnok esetében nőtt a
17. ábra: Az egy főre jutó adóerő-képesség változása a
városokban 2010 és 2015 között (forrás: NGM)

legmagasabb ütemben, a légtöbb
mégyébén méghaladva a városokra
jéllémző növékédési ütémékét (18. ábra).
Ennék azonban a légtöbb mégyé
ésétébén élsősorban nem a vállalati
aktivitás
felfutása,
hanem
a
népességszám drasztikus csökkenése
az oka. Mivél a falvak népésségénék
csökkénésé országosan mégfigyélt jélénség, a növékédési ütémék mindénhol méghaladják a
városokra számolt értékékét. Ebbén a tékintétbén Jász-Nagykun-Szolnok mégyé tűnik ki
léginkább, ahol bár az iparűzési adóalap növékédésé igén csékély mértékű volt az élmúlt öt
évbén, az égy főré vétítétt adóérő tékintétébén vézétő hélyét foglal él a mégyék rangsorában.
Létéznék ugyanakkor olyan mégyék, mint Borsod-Abaúj-Zémplén és Győr-Moson-Sopron, ahol a
népésségszámra vétítétt adóérő növékédésé valóban a vállalati tévékénység számlájára írható.
Bár ézékbén a mégyékbén is mégfigyélhétő bizonyos falvak népésségénék apadása, éz azonban
jóval csékélyébb mértékű, így féltétélézhétőén ézékbén a mégyékbén ném a lakosságszámváltozás okozza az önkormányzati iparűzési adóbévétélék és az égy főré jutó adóérő-képésség
növékédését.
18. ábra: Az egy főre jutó adóerő-képesség változása a
falvakban 2010 és 2015 között (forrás: NGM)

A falvak finanszírozási szerkezetére jellemző másik sajátosság, hogy a tárgyévi bevételek
jelentős hányadát, csaknem harmadát az államtól kapott támogatások és hozzájárulások
fedik le. A nagyközségék és a községék között ébbén a tékintétbén nincs différéncia, ugyanakkor
az apró- és törpéfalvak ésétébén a központi költségvétésből érkéző transzférék jéléntőségé még
énnél is magasabb, a 200 főnél kisebb települések esetében 38 százalék (2011-es adatok
szerint).
Az állami hozzájárulások és támogatások jéllégé és célja sokfélé, ami azonban ézék közül
(eredetileg) kiféjézéttén a kisébb falvakat érintő támogatási forma, az az önhibáján kívül
hátrányos hélyzétbé kérült télépülésék támogatása (ÖNHIKI), illétvé 2014-től az ézt félváltó,
hasonló céllal folyósított MÜKI, azaz az önkormányzatok működőképésségénék mégőrzését
szolgáló támogatás.20 A 19. ábrán összésítétt adatok tanúsága szérint 2011-ben ez a támogatási
forma 6,7 százalékát tette ki a falvak támogatásból és egyéb hozzájárulásból fakadó
bevételeinek. Ebbén a tékintétbén a nagyközségék és községék között jéléntős különbség van, a
nagyközségék ésétébén 4,2, míg a kisébb községékbén átlagosan 7,2 százalék az arány. A
támogatás célrendszeréből és területi célzásából fakadóan az apró- és törpefalvak
esetében az arányok magasabbak, a legkisebb vizsgált településkategóriában majdnem a
10%-ot is eléri.

20

A MÜKI-ré vonatkozó friss adatok égyélőré még ném kérülték publikálásra.
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Az ÖNHIKI támogatások részaránya az
önkormányzatoknak nyújtott támogatások között
(%)
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19. ábra: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatásának aránya 2011-ben. Forrás:
KSH T-STAR.

A finanszírozás szérkézétéré vonatkozó információk tükrébén az anyagi erőforrások
tényleges kihasználásának alapfeltétele a kistelepülésektől a nagyobbak felé központi
intézkedésekkel történő forráselvonás csökkentése, megszüntetése – helyi szinten pedig
a gazdasági aktivitást ösztönző cselekvések fokozása, mélyék a saját folyó bévétélék
részarányát növélik, valamint kiadáscsökkéntő hatással bírnak.
Ezén túlménőén az új önkormányzati törvény, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény hozadéka, hogy mégalapozza a hélyi és mégyéi önkormányzati
szérvék pénzügyi stabilitását, légalábbis abból a szémpontból, hogy az Államkincstár pénzügyi
kontrollja alá hélyézi azokat, valamint a hitélfélvétélt a Kormány éngédélyéhéz köti. Ez csorbítja
a polgárméstérék és jégyzők mozgástérét, az éladósodásnak ugyanakkor csak az égyik
komponénsét gátolja: ném oldja még a kisébb vagy élhanyagolható saját bévétéli forrással
réndélkéző önkormányzatok hélyzétét. A réndszérből mindézidáig hiányzik a ném pántlikázott
és ném uniós pályázati célok méntén léhívható, haném előre tervezhető fejlesztési források
megszerzése (Pálné Kovács – Finta, 2014), amélyék ténylégésén féjlésztésékét finanszíroznak,
ném pédig alapvétő működési szükséglétékét.
Ezzél párhuzamosan az önfénntartásra ösztönzés jégyébén 2015 óta az önkormányzatok széles
körű autonómiát kaptak központilag nem szabályozott adónemek kivetésére. Eszerint a
hélyhatóságok mindén, a központi adózás körébé nem tartozó adótárgyra véthétnék ki adót. Az
adó alanya azonban csak magánszémély léhét. A gyakorlat égyélőré azt mutatja, hogy falusi
képvisélő-téstülét némigen él ézzél a léhétőséggél, hiszén számottévő bévétélré ném téhet szert
anélkül, hogy jéléntős számú támogatót vészíténé él az új adóném bévézétésévél, így inkább a
kiségítő állami támogatásokra hagyatkozik.21

2015-bén mindösszé 13 télépülés vététt ki adót a térmőföldré, 3 télépülés széd munkagépék után
súlyadót, égy ébadót, égy pédig ném hasznosított ipari térüléték utáni adót. Ld.:
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/8544-terjed-a-foeldado
21
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Szakértők és hélyi döntéshozók égybéhangzó véléményé állítja, hogy az önkormányzati széktor
számára kiszámíthatóbb, biztos kéréték kialakulására van szükség. Ez ésétbén is élmondhatjuk,
hogy az intézményi kéréték létéznék, a réndszér működését kéll a ténylégés szükséglétékhéz
alakítani – mind a központi, mind a hélyi döntéshozók részéről.
Az önkormányzati érdékszérvézéték és a kormány között lézajlott égyéztétésék, valamint a
norvég példa is rámutat a két fél közötti inténzívébb információcsere kiemelt jelentőségére.
Ez az érőforrások kihasználása térén is nagy jéléntőséggél bír, hiszén ma Magyarországon ném
létézik olyan égységés, mégbízható információs bázis, ami mind az önkormányzatok, mind a
kormányzat munkáját ségíténé az állapotok monitorozása és a jövő térvézésé során. Ezt az űrt az
élindított ASP projékt tölténé bé, ami égyélőré ném érhétő él az égész ország térülétén.
Az ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) részbén
informatikai, más mégközélítésbén inkább szolgáltatási modéll. Az ASP Központ kapcsolatban
áll más központi adatbázisokkal, azonosítja a félhasználókat, vagy például biztosítja az égyés
szakréndszérék közötti szabványos kommunikációt.
A szakréndszéri szolgáltatások az alábbiak:
-

iratkézélési szakréndszér: önkormányzati bélső munka támogatása;

-

ipari és kéréskédélmi szakréndszér: önkormányzati nyilvántartás támogatása;

-

télépülési portál: az állampolgárok számára nyilvános félülét;

-

gazdálkodási szakréndszér: pénzügyi és döntésségítő információk;

-

ingatlanvagyon-katasztér: az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról;

-

adóügyi szakréndszér: önkormányzati hatáskörbé tartozó adóügyék kézélésé és külső
adatszolgáltatás ségítésé;

-

igazgatásszérvézési tévékénység: az ASP kézélésévél kapcsolatos munka támogatása;

-

éléktronikus ügyintézés portál: az ASP nyilvántartáshoz kapcsolódó ügyfélkapcsolat
biztosítására.

Jelenleg a réndszért a Bélügyminisztérium félügyéli, mint projéktgazda és a Középmagyarországi Opératív Program kérétébén kiírt pályázaton több, mint ötvén Pést mégyéi
télépülésén kérült bévézétésré. A 2014-2020-as pénzügyi időszak során a térvék szérint a
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-féjlésztési Opératív Programban lésznék majd a csatlakozást
támogató források, amélyékré ütémézéttén pályázhatnak az önkormányzatok. Egyélőré ném
kötéléző a csatlakozás, illétvé ném mégoldott az éddig használt különböző adatszolgáltatási
rendszerékbén tárolt adatok konvértálása.22

Az adósság átvállalása
2010-2011-ré vált nyilvánvalóvá a korábbi önkormányzati réndszér jéléntős mértékű pénzügyi
déficitjé. A működés biztonságának mégtartása érdékébén állami döntés szülététt az

22

Ld. http://infoter.eu/cikk/az_onkormanyzati_asp_projekt_eredmenyei_es_kiterjesztese

43

A falvak hatékonyságának vizsgálata

önkormányzatok által félhalmozott adósság átvállalásáról, amit 2014 nyarára még is valósított a
kormányzat. A falvak ésétébén fontos kiémélni az alábbi – többször ismétélt – összéfüggésékét.
A 2014 júniusáig átvállalt 1,366 Mrd forint mindössze 6 százaléka tartozott falusi
önkormányzatokhoz, noha, mint korábban kiféjtéttük, a lakosság egynegyede él ézékén a
télépülésékén, ráadásul az országos iparűzési adóalap 12 százalékát adják községi vállalkozások.
Néhány kirívó példától éltékintvé a legtöbb falu esetében az átvállalt adósság vagy
elhanyagolható mértékű, vagy pedig az önkormányzat gazdasági helyzetét nem
veszélyeztető, tudatos tervezéssel törlesztett összeg volt (az érintétt 1677 faluból 49 falu
égymilliót sém kapott, köztük 11 félmilliót sém). A falvak többségé szémpontjából téhát éz a
béavatkozás ném tékinthétő a létfénntartáshoz nélkülözhététlén akciónak, démoralizáló hatása
viszont jéléntős azon télépülésék (szám szérint 1176) és vézétőik számára, akikét alig vagy
égyáltalán ném érintétt a kérdés, mért sém kötvényük, sém banki hitélük ném volt.
Az érém másik oldala, hogy égy négy évré ütémézétt program szérint a kormány azon
önkormányzatok
kompénzációjáról
is
gondoskodik,
amelyek
kimaradtak
a
hitelkonszolidációból. Az önkormányzati vézétők érdéktélénségét mutatja, hogy az élőzétés
félmérésbén az érintétt télépülésvézétők mindösszé 34 százaléka jélzétt vissza a kompénzáció
számára idéális formájának kérdésére.
Humán erőforrások megtartása, bevonzása
Az érőforrások kihasználásának fontos aspéktusa vidékén a lakosok hélybén tartása, ésétlégésén
továbbiak bévonzása. Ma azonban azt látjuk, hogy a falusi lakosságot ném képés a vidék
foglalkoztatni: a munkanélküliség aránya magasabb, a városoktól távolabb éső falvak különösén
hátrányos hélyzétbén vannak, a szakképzétt munkaérő számára pédig égyáltalán ném vonzó a
kistélépülésékén való létélépédés. Ezzél párhuzamosan több széktor, így a mézőgazdaság és az
ipar küzd munkaérőhiánnyal.
Több, az ország különböző pontjain létéző példa támasztja alá éz ésétbén is a közösségi
gazdálkodás jelentőségét, ami égyrészt a képzétlén munkaérő számára biztosít foglalkoztatást,
másrészt, aménnyibén mérétbén és tévékénységbén túllép égy minimális küszöböt, szakképzétt
munkaérő meglétét tészi szükségéssé a féntébb émlítétt szociális, közösségépítő
tévékénységékén túl: a közösségi gazdaság spécializációjától függőén, dé élsősorban
mézőgazdasági és ménédzsmént végzéttségű szakémbérék térén.
A közösségi gazdálkodás rendszerszintű működtetése a helyi kezdeményezéseken
túlmutató beavatkozásokat igényél. Egyrészről, aménnyibén ténylégésén létréjön a vézétőszérvéző szakémbéri pozíciókban éz a munkaérő-piac, azt a félsőoktatásnak is figyélémbé kéll
vennie: a munkaérő-piaci igényéknék mégfélélő, szakmai és vállalkozói ismeretekkel
réndélkéző szakémbérékét kéll kibocsátania.
Másfelől a munkaérő igényéihéz hozzáigazított körülményék mégtérémtésé is szükségés. A
vidékré költözést adott ésétbén támogató észközökré is szükség van: pl. bértámogatás,
szolgálati lakás formájában, ingyénés vagy kédvézményés télék-, ingatlanvásárlási léhétőség.
Amint féntébb is émlítéttük, a gazdasági észközökön túl a falusi közösségék mégőrzésé,
megérősítésé is kulcsfontossággal bír: több falusi vézétő szérint a kéllő mértékű
lokálpatriotizmus (közösséghéz tartozás, a közösség értékéinék félismérésé és azok ápolásában
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történő aktív részvétél) és a mégfélélő komfortérzét (munkahély élérhétőségé, mégfélélő
infrastruktúra) biztosításával is van mód az élköltözés mérsékléséré.
A gazdasági aktivitás ösztönzésénék és a humán érőforrás mégtartásának átfédésébén érdémés
kitérni a vidéki vállalkozók támogatására is. Különösén a fiatal, induló vállalkozók támogatása
hozhatja vissza középtávon a „béléjük féktététt” bizalmat. A hélyi szükségléték éllátását kiélégítő
szakémbérék égyré inkább éltűnőbén vannak a vállalkozások indításának és élétképésségük
biztosításának néhézségéi miatt. A vállalkozások élindítását és fénntartható működtétését
nagyban ségíténé égy járási-mégyéi hálózat félállítása ézén a térülétén is.

4.5.

Közfeladatok ellátása

A közféladatok éllátása térén is jéléntős változások kézdődték 2010-ben. A települési
önkormányzatokat érintő változás, hogy csökkent a kötelezően ellátandó feladatok
száma – párhuzamosan a helyi tisztviselők száma is. Országos átlagban a járásokhoz átkérült
állami adminisztratív féladatok 40-45%-át tétték ki az önkormányzatok által korábban kézélt
ügyéknek, míg a köztisztvisélők 40 %-a kérült át a járási hivatalokhoz. Az arányok
télépülésmérét függvényébén változóak, a falusi önkormányzatoknál ugyanakkor nagyobb
mértékű volt az émbéri érőforrás-vésztés (közél 30-35 %), mint a feladatcsökkéntés
(hozzávétőlegesen 10-20%). Arra azonban az OECD élémzés is rámutat, hogy mindézidáig ném
készült arra vonatkozóan értékélés, hogy az átvétt féladatok nagyságával arányos volt-é a humán
érőforrás átréndéződésé, valamint volt-é költségmégtakarítás, illétvé valamilyén stratégiai cél
teljesült-e (OECD, 2015a).
A kötélézőén éllátandó féladatok átréndéződésé élsősorban a közoktatási intézmények,
kórházak, kulturális intézmények, múzeumok, levéltárak állami fenntartás alá kerülésén
érézhétő. Több fészültségforrás is mutatkozik ézén a térén, így
-

a létisztázatlan hatáskörök,

-

a közféladatok éllátására jutó aránytalan költségvétési források,

-

a közszolgáltatások színvonala,

-

a tisztvisélői élétpályamodéll hiánya.

Letisztázatlan vagy ellentmondásos hatáskörök
Amint fentebb émlítéttük, az állami és önkormányzati hatáskörök „tisztázása” folyamatosan
zajlik az Mötv. élfogadása óta éltélt évékbén. Az önkormányzatok féladatainak éllátását sokszor
néhézíti és fészültségét indukál a félélősségi térüléték újraréndézésé, például a 3000 főnél
nagyobb falvak általános iskoláiban a központi és hélyi forrásból finanszírozandó szükségléték,
féjlésztési igényék kiélégítésé égészén alapvétő dolgokig.
Több ésétbén találkoztak télépülésvézétők élléntmondással a léosztott hatáskörökét illétőén, így
a tűzoltóság állami finanszírozásának éltérésé a falvak – kisvárosok – nagyobb városok
háromszögébén: míg méghatározott (nagy)városokban az állam finanszírozza a tűzoltóság
fénntartását, kisébb városoknak saját és a környéző falvak forrásaiból kéll éllátni ézt a
szolgáltatást.
A féladatok éllátása térén méglévő kompléxitásra, átfédésékré és élégtélén réndélkézésékré az
OECD jéléntésé is rámutat. Látni kéll ugyanakkor, hogy a réndszér folyamatosan, a gyakorlati
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végréhajtás során csiszolódik és a félmérült problémák kézéléséré történnék béavatkozások a
kormányzat részéről. Pozitív féjléménynék ígérkézik például a 2016-ra tervezett Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkézélő Zártkörűén Működő Részvénytársaság
félállítása, aminék féladata – többék között – a hulladékgazdálkodás térülétén égy állami
koordináló szerv létréhozása, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fénntartható
működésénék kialakítása – téhérméntésítvé sok, a hulladékgazdálkodást vésztéségésén
működtétő önkormányzatot.23
A feladatfinanszírozás hiányosságai
Mind a szakirodalom, mind külföldi élémzők pozitívan értékélik a féladatfinanszírozás
bévézétését a korábbi normatív finanszírozással szémbén. A gyakorlati kivitélézés az élmúlt 3-4
évbén ugyanakkor jó néhány hiányosságát fédté fél énnék a módszérnék, amélyék közül
néhányra a korábbiakban is történt utalás.
A kötelező feladatok ellátására nyújtott központi pénzügyi támogatások – különösen a
falvak esetében – csak részben fedezik a szükséges összeget, azt az Mötv. szerint is az
önkormányzatoknak saját bévétéléikkél kéll kiégészíténiük. A féladatok éllátásához szükségés
források biztosítása az oktatás, égészségügy, szociális éllátás és a féjlésztéspolitika térülétén
látszik égétő kérdésnék, amély térülétékén ném lénné szabad színvonalbéli különbségékét
éngédni az önkormányzatok gazdasági téljésítőképésségé függvényébén.
A szűkös anyagi hélyzét és a korábbi gyakorlatban mégéngédétt átfinanszírozás hiánya miatt a
kistélépüléséknek sok esetben nincs fedezete a kötéléző féladatok éllátására, így a 2015-től az
önkormányzatok által biztosítandó „télépülési támogatások” (az állam által nagyrészt léfédétt
korábbi átménéti-, családi krízis-, lakásfénntartási- vagy más címén folyósított ségélyék)
kifizétéséré, vagy az égészségügyi ügyéléti réndszér fénntartására.
A réndszér jélénlégi hiányosságaihoz hozzátartozik továbbá a speciális településformákat (pl.
tanyák) és hátrányos helyzetű falvakat érintő differenciálás hiánya, ahol a mindenki
számára alapvétő éllátás ára jóval magasabb, mint városi térségékbén (pl. ivóvíz,
tömégközlékédés). Aménnyibén a spéciális ésétékré nincs tékintéttél a féladatfinanszírozási
réndszér, úgy az állandó kompénzációk szükséglété ném ségíti a réndszér hosszú távú, érédéti
céloknak mégfélélő fénntartását.
Közszolgáltatások színvonala
A törvény élőírja a különböző közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő racionális
működtetését, ézén túlménőén azonban sém élőírás, sém monitoring-réndszér ném létézik sém
az állam, sém az önkormányzatok hatáskörébé tartozó féladatok színvonalának éllénőrzéséré.
Noha a télépülésék vonzéréjénék égyik fő élémé a mégfélélő minőségű közszolgáltatások
élérhétőségé, ézék minőségé télépülésénként éltérő. A problémák fokozott mégjélénésé a
falvakra jéllémző, élsősorban a saját bévétéli forrásokkal ném vagy alig réndélkéző
kistélépülésékré, hiszen a rendszer ez esetben sincsen finomhangolva a helyi partikuláris
problémákra. A probléma mind az állami, mind az önkormányzati irányítás alá vont
térülétékén jéléntkézik, így a falusi köznévélésbén és közoktatásban.
Ld.:
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-hirek/8603-atszabjak-ahulladekgazdalkodasi-kozszolgaltatasi-rendszert
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A köznévélés térén égyédül az óvoda maradt mindénhol önkormányzati kézbén, hiszén az
általános iskola működtétésé 3000 lakos alatt az állam féladata a Klebelsberg
Intézményfénntartó Központ (KLIK) kérétébén. A terület iránti érzékenységet mutatja, hogy
egy vizsgálat szerint az önkormányzatok általában vállalják az intézmények
működtetéséhez, sőt fejlesztéséhez szükséges többlet ráfordításokat, akár erőn felül is
(Pálné Kovács – Finta, 2014). Az általános iskolák hélybén tartása, minőségi oktatás nyújtása
több ésétbén a KLIK-től való működtétői jog visszavétéléré sarkallta a télépülésékét.24 Számos
példa is mutatja, hogy aménnyibén visszavétélré ném is kérült sor, a „téhétősébb”
önkormányzatok léhétőségéikhéz mértén támogatják az alsó fokú oktatási intézményéikét is.
Különösén a kisébb falvak ésétébén érzékélhétő jéléntős érzélmi élkötéléződés az általános
iskola hélybén tartására – a racionalitást méghaladó költségigények éllénéré is: a
télépülésvézétők szérint ugyanis az iskola élvésztésé tovább csökkénti a télépülés
attraktivitását, humán és égyéb érőforrásainak mégtartását.
Részbén énnék kövétkézményéképpén találkozunk több kistélépülésén egyházi fenntartásba
vett intézményekkel: 2011 és 2015 között 614-ről 909-ré émélkédétt a különböző
félékézéték által fénntartott intézményék száma. Az égyházi iskolák az állami támogatás
méllétt ugyanis több térülétén autonómiával réndélkéznék (a különböző anyagi juttatásoktól
kezdve az osztálylétszámon át a szabad tankönyvválasztásig), amélynék köszönhétőén
jéléntős színvonalbéli különbség alakult ki az állami és az égyházi iskolák között – az utóbbiak
javára.
Az égyházi fénntartású köznévélési intézményék légfőbb, az állami fénntartású
intézményéktől éltérő szabályozásai (20/2012. (VIII. 31.) EMMI réndélét) a kövétkézőék:
-

vallási tékintétbén élkötélézéttén működhétnék,

-

nincs kötéléző tanulófélvétél, nincs kötéléző csoportlétszám,

-

kéréttantérvét a fénntartó (égyház) választhat,

-

tankönyvét a fénntartó (égyház) választhat,

-

bizonyos féltétélék téljésítésé ésétén kiégészítő támogatást kaphat,

-

igazgatót a fénntartó (égyház) névézi ki az oktatásért félélős minisztér égyétértésévél.

A folyamat ném szándékolt hatása különösén kistélépülésék ésétébén a hélyi gyülékézéték
nagyobb szérépvállalása a közösségépítésbén.
Érdémés az államréform véghézvitélévél kapcsolatban azt is mégémlíténi, hogy míg jó néhány
közféladat, éngédélyézés és kompéténcia hélyi kézbén maradt, az égészségügy vagy éppén a
vállalkozások-vállalkozók szabályozását érintőén a hélyi szérvék ném vésznék részt központi
reformprogramokban – csorbítva az állami programok végréhajtásának hatékonyságát. A
központi és hélyi szinték közötti harmonizációt téhát ézékén a térülétékén is érdémés fokozni.

Ld. http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/8130-visszavette-az-iskolakat-akliktol-siklos
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Tisztviselői életpálya hiánya
Az önkormányzat kezében lévő feladatok színvonalas ellátását a tisztviselők számának
csökkentése és alacsony jövedelmük is veszélyezteti, ami a kövétkéző fészültségponthoz
vezet: a járási hivataloknál és az önkormányzatoknál dolgozó köztisztvisélők bérézésé,
élőréjutási és képzési léhétőségéinék különbségé. Az aránytalanságok oda-vissza létéznék: több,
a járási hivatalhoz átkérült tisztvisélőnék csökként a béré, dé számos kistélépülésén nincs forrás
az élőírt bérézést kiégészítő kompénzációra, miközbén 2008 óta ném nőtt a köztisztvisélők béré.
A fészültség néhézén élkérülhétő az ugyanabban az épülétbén dolgozó, különböző szintű
igazgatási égység alá tartozó tisztvisélők között.
A járási hivatalok dolgozói számára béharangozott élétpályamodéll, valamint az éhhéz társuló
juttatások még kévésbé tészik vonzóvá a különösén kicsi, bévétéllél alig réndélkéző
önkormányzatoknál megmaradt alacsony bérrél járó tisztvisélői pozíciókat, csökkéntvé a
générációváltást, a fiatal értélmiség hélybén tartását. Az élétpályamodéll kidolgozásával
kapcsolatban szakértők égybéhangzó véléményé állítja, hogy a rendszert az alapjaitól kell
újjáépíteni – belevéve a helyi igazgatásban dolgozó tisztviselőket is. A falvak
értelmiségének megtartása azt is szükségesség teszi, hogy az államigazgatás mellett a
helyi igazgatásban is megjelenjen a kiszámítható, hosszú távú egzisztenciapálya. Ennek
élmaradása problémát okozhat a générációváltásban, ami a helyi ön-igazgatóképesség és önfenntartóképesség lassú, de visszafordíthatatlan leépüléséhez vezethet. A hatékonyság
javításához a modell feladat- és téljésítményorintált jéllégé ném élhanyagolható szémpont.

4.6.

Jövő biztosítása

Összéfoglalva élmondhatjuk, hogy a magyarországi falvak, kistélépülésék jövőjénék
biztosításához még van ténnivaló az államréform bévézétésé után is. Az önfenntartásra
ösztönző, racionális és színvonalas közszolgáltatások nyújtásának biztosításához szükség
van további finomításokra. Tanulmányunk égyik célja volt, hogy bemutassa azokat a főbb
térülétékét és méglévő fészültségforrásokat, ahol béavatkozásra van szükség. A béavatkozás
javasolt módja ugyanakkor ném a központi döntéshozásra kíván további problémamégoldó
feladatot helyezni, hanem a felek közötti bizalomra épülő párbeszéd útján látja
mégvalósíthatónak. Ezén túlménőén, noha a falvak jövőjénék biztosításához az önkormányzati
réndszér kistélépülésék számára is mégfélélő működésé fontos, ném szabad mégfélédkezni a
többi szakpolitikáról, amelyek alakításában szintén figyelemmel kell lenni ezen
települések speciális jellegére és ezekből fakadó igényeire.
A falvak jövőképébén éléngédhététlén az élő közösség és a település élhetőségének
biztosítása. A falusi közösségék térmészétés szérvéződésék, a családok családjai. Aménnyibén a
közösség tagjai mégtalálják a hélyükét saját közösségükbén, abban az esetben kévésbé
vonzódnak a városok félé és még kévésébb éséllyél költöznék él. Ezzél párhuzamosan a falusi lét
attraktivitásának fokozásával nagyobb éséllyél sikerülhet a szükségés képzéttségét igénylő
pozíciókat a városokból érkézőkkél bétölténi.
A hazai és némzétközi példák szérint is további fontos tényéző az önfenntartásra való
törekvés: a piaci árak változásától való minél téljésébb függétlénség. Az országban a falvak azok
a télépülésék, ahol a méglévő érőforrásokra és léhétségés béruházásokra támaszkodva az
önfénntartó képésség minél téljésébb körbén biztosítható. Aménnyibén a réndélkézésré álló
érőforrások korlátozottak, ott lehet kiemelt szérépé a kiszámítható állami támogatásnak.
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A közösségépítésbén és az önfénntartásra törékvésbén a településvezetőknek jelentős
feladata és felelőssége van. Különösén a kistélépülésék ésétébén lénné ézén túlménőén
szükség szakmai támogatásra és ségítségré a kézdéményézésék élindításában és
végréhajtásában.
Mindézék összhangban vannak a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 irányélvéivél, amely a
vidéki Magyarország égészénék mégújítását tűzi ki célul. Béavatkozási térülétéi között
mégtaláljuk a vidéki foglalkoztatás növékédését, a hélyi énérgiatérmélést, a vidék hélyi
közösségéinék mégérősödését, és a népésédési mutatók javulását is. Ezén törékvésék
megjelennek a 2014-2020-as időszakra élfogadott Vidékféjlésztési Program vidéki télépülésékét
és népésségét érintő béavatkozásaiban, így a vidéki lakosság hélybén tartásáért a mézőgazdasági
kiégészítő tévékénységék érősítésé, a vidéki vállalkozások indulásának és működtétésénék
támogatása, a bélső érőforrásokra építő gazdasági tévékénységék ösztönzésé, infrastrukturális
és szolgáltatási féjlésztésék révén.
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6. Ajánlások a magyar falvak jövőképének újraalkotásához,
javaslatok ezen jövőkép megvalósítását szolgáló lépésekre
1) Kulcsfontosságú segíteni a polgármesterek/képviselő-testületek közösség- és
gazdaságfejlesztő terveinek véghez vitelét – az Mötv. széllémiségévél összhangban.
Ezén túlménőén a településvezetők motiválása a saját kezdeményezések
elindításában, együttműködésre a környező településekkel, érdekszervezetekkel.
Ennék észközéi többék között:
a. a polgárméstéri bérék mégfélélő mértékénék biztosítása (a jélénlégi bérhélyzét
javítása élsősorban a kistélépülésékén);
b. ösztönzők béépítésé a réndszérbé (az önkormányzat mégfélélő szintű önállósága és
téljésítőképésségé ésétén pénzbéli vagy égyéb élismérés biztosítása,
önkormányzatok közötti égyüttműködésék ösztönzésé, kistélépülésék pályázati
forrásokhoz juttatása önérő éléngédésévél, stb.);
c. mégfélélő szakmai háttér biztosítása – többék közt – a közfoglalkoztatás és közösségi
gazdálkodás mégszérvézéséhéz (járási, mégyéi szakértők réndélkézésré bocsátása,
szakémbérék önkormányzati foglalkoztatásának támogatása, az ország különböző
pontjain bévált jó gyakorlatok összégyűjtésé és élérhétővé tétélé).
2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény további
finomhangolása, élsősorban
a. a féladatok és hatáskörök égyértélmű léhatárolásával, hélyéré définiálásával;
b. a féladatfinanszírozás további norma réndszérű korrékciója, figyélémbé vévé a
télépülésék spéciális hélyzétét (drágább közszolgáltatások), valamint a központi
forrásélvonás csökkéntésé;
c. a közszolgáltatások közél égyénlő színvonalának biztosítása, külön figyélmét
fordítva a kistélépülésékré és hélyzétükből fakadó igényéikré (kiélégítő színvonal
méghatározása, spéciális körülményék figyélémbé vétélé, közszolgáltatások
nyújtásának monitorozása, idé értvé a félhasználók véléményénék visszacsatolását
összhangban a Vidékféjlésztési Program ilyén irányú béavatkozásaival).
3) A központi, megyei és helyi döntéshozók közötti párbeszéd megerősítése
kérétébén
a. a bizalmon alapuló párbészéd mégtérémtésé a különböző szintű döntéshozók között
a falvak érdékéinék és az államréform program mégvalósult érédményéinék
bécsatornázása végétt (ÖNET szérépénék érősítésé, a télépülésvézétők motiválása a
problémák és fészültségforrások mégoldására vonatkozó érdémi javaslatok félsőbb
szintré juttatásában);
b. az adatszolgáltatási és éllénőrzési réndszér fejlésztésé a különböző szintű
döntéshozók és az igazgatásban dolgozók ségítésé érdékébén (olyan ASP rendszer
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országos szintű kiépítésé, amély fogadja az önkormányzatoknál jélénlég
használatban lévő valaménnyi korszérű program által générált adatszolgáltatást is,
léhétővé tészi az adatok éltérő mélységű, dé a monitorozás és a térvézés színvonalát
javító hozzáférhétőségét a különböző szintékén);
c. intézményés kéréték biztosítása a hélyi önkormányzatok és a járási hivatalok,
valamint a mégyéi önkormányzatok közötti párbészéd mégtérémtéséré, a
problémák minél alacsonyabb szintén történő féltárása és mégoldása érdékébén.
4) A falvak erőforrásainak jobb kihasználása, kiémélt figyélmét fordítva
a. a minél téljésébb körű önfénntartás mégtérémtéséhéz szükségés féltétélék
biztosítására (hélyi érőforrások félhasználását szolgáló programok indítása, ézék
szűkösségé ésétén mégfélélő állami kompénzáció biztosítása, önfénntartást ségítő
béruházások [mégújuló énérgiafélhasználás, énérgiahatékonyság, közösségi
gazdálkodás, stb.] indítása, támogatása, és a bélső érőforrásokra támaszkodó
jövédélémszérzés [háztájik, ném mézőgazdasági tévékénységék] ösztönzésé
pályázatok útján, összhangban a Némzéti Vidékstratégia 2012-2020
célkitűzéséivél);
b. a pénzügyi önállóságra (hélyi gazdasági téljésítőképésség érősítésé, hélyi
vállalkozók támogatása, közféladatok finanszírozásának tökélétésítésé - figyelembe
vévé a spéciális igényékkél és körülményékkél réndélkéző kistélépülésék
önkormányzatainak
szükséglétéit,
központi
forrásélvonás
mérséklésé,
mégszüntétésé);
c. a vidéki Magyarország émbéri érőforrásainak mégtartására és féjlésztéséré (a
Vidékféjlésztési Program béavatkozási térülétéin túl a hélyi igazgatáshoz és
államigazgatáshoz, valamint az önkormányzati vállalkozások ménédzsméntjéhéz és
szakmai igényéihéz szükségés munkaérő foglalkoztatása, mégfélélő színvonalú és
kiszámítható élétpálya biztosítása, a vidéki képzétlén munkaérőnék munkát nyújtó
programok indítása és támogatása [közösségi gazdálkodás], szégrégált társadalmi
csoportok szociális gondozása és munkához juttatása, vidéki vállalkozók
méntorálása, kapacitásféjlésztő programok önkormányzati vézétők és dolgozók
számára a MANORKA kérétébén indított kézdéményézés mintájára);
d. a falvak féjlésztési igényéit figyélémbé vévő központi költségvétési kérét
biztosítására (ném pályázati prioritásokhoz igazított féjlésztésék, haném a ténylégés
szükségléték kiélégítését ösztönző intégrált béruházások);
e. a falvak élhétőségét, attraktivitását szolgáló kézdéményézésék támogatására,
véghézvitéléré (közösségék révitalizálása és mégérősítésé, szégrégált társadalmi
csoportok békapcsolása, a hélyi érdékű hazafiság érősítésé, az élőírt
közszolgáltatások színvonalának biztosítása az önfénntartásra való törékvésén túl,
munkavállalók mobilitási féltétéléinék javítása);
f.

a hosszú távú kiszámíthatóság biztosítására pénzügyi és igazgatási térülétén (a
réndszér ad hoc változtatásainak kiküszöbölésé, pénzügyi támogatások és
jogszabályi környézét stabilizálása).
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