
Az MSZP Választmányának állásfoglalása az önkormányzatok 2016. évi 

költségvetési helyzetéről 
 

 
 
 

A rendszerváltás egyik legfontosabb és teljes politikai és társadalmi támogatottsággal bíró 

változását a magyar önkormányzati rendszert züllesztik szét tudatos költségvetési és hatáskör 

elvonási lépésekkel. 
 

Ezért újratervezés szükséges a magyar önkormányzati rendszerben! 
 
Térjünk vissza a kiindulási ponthoz, hiszen az elmúlt évek kacskaringói közben teljesen 

elveszett a lényeg. Ami pedig az, hogy a probléma megoldásának leghatékonyabb helye az a 

hely ahol a probléma keletkezett. Ide kell lehetőséget és forrást biztosítani. 
 

Azaz: több lehetőséget több felelősséget és több pénzt a magyar önkormányzatoknak! 
 
A teljes visszatérés az átalakítás előtti rendszerhez nem lehetséges, hiszen sok gond és 

probléma volt akkoriban is, de a jelenlegi rendszerben a Fidesz hatalom jellegéből 

következően: az állam mindent megold elv helyett, az európai gyakorlatnak megfelelő 

decentralizáció szükséges. 
 

A feladatfinanszírozás úgy bukott meg, hogy valójában nem is létezett soha! A jelenlegi 

rendszerre igaz, hogy az élethez kevés, viszont az éhenhaláshoz sok. Gyökeres változásra van 

szükség a finanszírozásban, hiszen ez a rendszer indirekt módon tovább csökkenti az egész 

rendszer autonómiáját. 
 

Rövidtávon:  a jelenlegi  költségvetési  évben  nincs  lehetőség  azonnali  és  átfogó  reform 

bevezetésére ezért egyszerű és a hatását rövidtávon is éreztető megoldásokat javasolunk. 
 
1.  Feladattól  és  önkormányzati  mérettől  függetlenül  a  helyben  keletkezett  szja  10%-a 

feladatmegkötés és címkézés nélkül kerüljön vissza az önkormányzatokhoz. 
 
2. A településen beszedett gépjárműadó 80%-a maradjon a helyi önkormányzatnál. 

 
3. Az   iparűzési   adó   semmilyen   egyéb   számításban   negatívan,   támogatáscsökkentő 

tényezőként ne szerepeljen. 
 

4. Mindezen többlet forrásokból korlátozottan részesülő települések részére az iparűzési adó 

30%-ából Önkormányzati Kompenzációs Alap kerüljön létrehozásra, mely forrása egy 

települési pótléknak, amelyet az önkormányzatok elsősorban az egészségügy, az oktatás, 

szociális és a településüzemeltetésre használhatják. Ez a keret a forrása a kistelepülési 

polgármesterek bérének rendezésére is. 
 

Középtávon: Minden településen, minden magyar ember számára az alapszolgáltatást 

biztosítani kell és ennek a finanszírozását egységes elvek alapján a központi költségvetés 

biztosítsa! Ez az Önkormányzati Minimum programja, ami egy gyökeresen új felfogás és új 

szemlélet lehet az önkormányzatok működésében és finanszírozásában. 


