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A Magyar Szocialista Párt elkötelezett az emberek és közösségek autonómiája, szabadsága, az 
önkormányzatiság értéke iránt. Meggyőződése, hogy országunk gondjait csak az állampolgárok 
maguk oldhatják meg, minél több embert bevonó, minél szabadabb és minél szélesebb döntési 
folyamatok útján, amelyben központi szerepe van az önkormányzatoknak. A kormánynak viszont 
ellenére van minden tőle független közösségi akarat, egy szűk csoport érdekében az emberek és a 
helyi közösségek feje fölött akar sorsukról határozni. Ezért kell a testületeket olyan képviselőkkel és 
vezetőkkel megerősíteni, akik kiállnak településük érdekeiért. 
 
Szabad és szuverén önkormányzatokra van szükség, amelyek a lakosok közös akarata alapján 
fejlesztik településüket, és nem szolgáltatják ki az itt élőket a kormányfő és vazallusai parancsainak 
és szeszélyeinek. A szocialisták olyan embereket küldenek az önkormányzatokba, akik nem úgy 
táncolnak, ahogy Orbán Viktor fütyül, de készek az együttműködésre a szűkebb haza jövőjét 
szolgáló minden helyi közösséggel és kezdeményezéssel. A szocialista párt azt akarja, hogy azok az 
önkormányzatok, ahol jelöltjei és támogatottjai meghatározó szerepet kapnak, a szabadság és a 
szolidaritás szigeteivé válhassanak a társadalmi szakadékoktól szabdalt, bezárkózó, belső 
háborúskodással terhelt országban. 
 
A választmány ezért azt várja az MSZP képviselő- és polgármesterjelöltjeitől, hogy az 
önkormányzatokban szerepet kapva vállalják az alábbi feladatokat: 
 
1. Településükön ne éhezzen egyetlen gyerek sem. Az önkormányzat minden központi és helyi 
segítséget, civil aktivitást mozgósítva gondoskodjék a rászoruló gyerekek rendszeres étkeztetéséről. 
 
2. Ne engedjék, hogy településükön a szegényeket az embertelen jogszabályok szellemében 
holtukban is megkülönböztessék és megalázzák. A temetéshez nyújtott támogatással, az ott élők 
közös összefogásával akadályozzák meg, hogy a temetőkben külön "szegényparcellák" létesüljenek. 
 
3. Az önkormányzat tartson fenn rendszeres kapcsolatot a magányos idős emberekkel, a gyereküket 
egyedül nevelő, segítségre szoruló édesanyákkal. Szükség esetén hozza létre a helyi civil közösségek, 
állampolgárok segítő hálózatát. 
 
4. A település munkaképes lakóinak biztosítson munkalehetőséget a foglalkoztatást bővítő 
vállalkozók kedvezményezésével, bérleti díjának csökkentésével, az értelmes közmunka kereteinek 
bővítésével, szociális szövetkezetekkel, a más településre való munkába járást szolgáló közlekedés 
megszervezésével. 
 
5. Noha a kormány megfosztotta iskolafenntartó joguktól az önkormányzatukat, tekintsék saját 
ügyüknek a település gyerekeinek tanulását. Ha kell, helyi vállalkozói és civil segítséggel, de 
gondoskodjanak arról, hogy az iskolákban az oktatás minimális technikai feltételei rendelkezésre 
álljanak. 
 
6. Vállalják az önkormányzati munka, a testületi ülések teljes nyilvánosságát, a helyi média és a 
lakosok számára. Biztosítsanak hozzászólási és véleményezési jogot, érdemi vitalehetőséget, 
iratbetekintést az érdekelt civil szervezeteknek, lakóközösségeknek. 
 
7. Szélesítsék a közvetlen lakossági döntések körét. Ha az önkormányzatnak szabad rendelkezésű 
fejlesztési forrása vagy pályázati lehetősége van, az alternatív célok közül válasszon a helyi 
népszavazás. Dolgozzák ki annak lehetőségét, hogy a helyi adók 5 %-át az adózó rendelkezése 
szerinti helyi közösségi célra, a település intézményeinek támogatására lehessen fordítani. 


