ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE II.
ÖNKORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓS IRODA

III. REGIONÁLIS KONFERENCIASOROZAT

FORMALIZÁLT ÖNKORMÁNYZATI
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Előadók

Időpont

Helyszín

Előadó

2018. február 20.

Székesfehérvár

Dr. Kovács Éva

2018. február 21.

Pécs

Dr. Szabó Tamás

2018. február 22.

Egervár

Dr. Bukovics István

2018. február 28.

Békéscsaba

Gere Dömötör

2018. március 7.

Eger

Dr. Bukovics István

2018. március 8.

Nyíregyháza

Dr. Kovács Éva

A KOORDINÁCIÓ

• Az önkormányzati koordináció alatt az
önkormányzatok közötti együttműködést
értjük, azaz
– a települési önkormányzatok közötti (horizontális
koordináció), valamint
– a települési és megyei önkormányzatok közötti
(vertikális koordináció) együttműködés
gyakorlatát.

• A koordináció túlnyúlik a település határain,
éppen ezért több önkormányzat közös,
összehangolt tevékenységét igényli egy
meghatározott közös cél elérése érdekében.

A KUTATÁS CÉLJA ÉS
INDOKOLTSÁGA

Indokoltsága

Célja

• Helyi önkormányzatok működésére és
közfeladat-ellátására vonatkozó szabályok
változása.
• Helyi önkormányzatok problémái,amelyek a
nem elégséges koordinációból fakadnak vagy
az együttműködés révén csökkenthetőek.

• A helyi önkormányzatok lehetséges
együttműködési formáinak feltárása.
• A koordinációs problémák azonosítása.
• Az eltérő típusú települések együttműködési
gyakorlatának vizsgálata a problémák és
fejlesztési lehetőségek azonosítása érdekében.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
VIZSGÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÍPUSAI
Közös hivatalok
• 738 közös hivatal, 2633 (a települések 82,8 százaléka)
Közüzemi szolgáltatások ellátása
• Víziközmű-szolgáltatással összefüggő és hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó társulások
Humánszolgáltatások ellátása
• Mikro-társulások (óvodai nevelés, szociális ellátás, gyermekjóléti és családsegítő feladat stb.)
• Pályázat: Gyerekesély Program
• Szolgáltatási szerződés
Területfejlesztésre és a gazdasági környezet fejlesztésére létrejött
együttműködések
• Társulások (DE! egyesületek is)
LEADER Helyi Akciócsoportok
• 3178 településből 3020 tagja

Más típusú együttműködések
•
•
•
•

Önkormányzati érdekképviseleti szövetségek
Testvértelepülési kapcsolatok
Nem formalizált együttműködések
Egyesületi formában történő együttműködések

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK
ÉRTÉKELÉSE AZ ELTÉRŐ MÉRETŰ TELEPÜLÉSEK
ÖNKORMÁNYZATAI SZEMSZÖGÉBŐL

Kategóriák
Település nagyság lakosságszám alapján
1000 fő alatti települések

Kistelepülések

1001 és 2000 fő közötti települések
2001 és 5000 fő közötti települések

Közepes
települések

méretű

Nagy
települések

méretű

5001 és 20000 fő közötti települések
20001 és 50000 fő közötti települések

50001 főnél nagyobb települések

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A
KISTELEPÜLÉSEK SZEMSZÖGÉBŐL
Az együttműködést ösztönző tényezők









Az együttműködést akadályozó tényezők

Önkormányzati működés fenntartása.

Kötelező feladatellátás hatékonyabb
megszervezése.
Közös
pályázás
révén
források
lehívása.

A
hasonló
méretű
települések
önkormányzatai hasonló problémákkal
küzdenek, így közös megoldásokat
találhatnak.
Információ megosztás, tapasztalatok
cseréje, kölcsönös tanulás.
Magasabb minőségű szolgáltatásokhoz
tudnak hozzájutni lakosok, mint amit az
önkormányzat
önállóan
biztosítani
tudna (ha egyáltalán).

Gyakran
annyira
szűkösek
az
erőforrások,
hogy
az
együttműködésekben való részvétel is
problémát jelent.
A társulások keretében ellátott feladatok
után
járó
ösztönző
támogatások
megszűnésével a kistelepülések vezetői
demotiválttá
váltak.
Több
együttműködés megszűnt.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A
KISTELEPÜLÉSEK SZEMSZÖGÉBŐL
Az együttműködések
támogató tényezők






kiterjesztését

A
kistelepüléseken
van
az 
önkormányzati
/települések
közötti
együttműködéseknek egy történelmi
hagyománya.
A
települési
önkormányzatok kultúrájában benne
van az együttműködés.
Új
feladatok
önkormányzatokhoz 
telepítésével (pl. közmunkaprogramok
szervezése)
új
területeken
működhetnek együtt a települések.
Az együttműködéshez kötött pénzügyi 
ösztönzők hatékony eszközei az
együttműködési
hajlandóság
javításának.

Az
együttműködést
tényezők

veszélyeztető

Az erősödő központosítás, kormányzati
beavatkozás miatt a kistelepülések
vezetői
félnek
az
autonómiájuk
elvesztésétől.
Esetenként
az
együttműködésben is az önállóság
korlátozását látják.
Az
önkormányzati
feladatok
centralizálásával
szűkül
az
együttműködés
lehetősége.
Több
együttműködés emiatt szűnt meg.
A
kistelepülések
lakosai
inkább
elzárkóznak a településeken átnyúló
közszolgáltatásoktól, mivel ezekért nem
szívesen utaznak másik településre.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A
KÖZEPES MÉRETŰ TELEPÜLÉSEK
SZEMSZÖGÉBŐL
Az együttműködést ösztönző tényezők







Közös pályázás révén források lehívása. 
Az
önkormányzati
feladatok
és
közszolgáltatások
ellátása
terén
növelhető a gazdaságosság és a
költséghatékonyság.
A
közfeladatok
hatékonyabb
megszervezése.
A
közszolgáltatási
intézmények kapacitáskihasználtságának
biztosítása.
A közepes méretű települések vezetői
szolidaritást éreznek a környező kisebb
települések iránt.

Az együttműködést akadályozó
tényezők
Ilyen méretű települések között már
megfigyelhető egy rivalizálás. A
térségben vagy éppen a társulásban
betöltött központi szerepért folyó
küzdelem
miatt
gyakoriak
a
konfliktusok.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A
KÖZEPES MÉRETŰ TELEPÜLÉSEK
SZEMSZÖGÉBŐL
Az együttműködések kiterjesztésének
Az
együttműködést
veszélyeztető
lehetőségei
tényezők
 A közepes méretű települések lakosai  A
gazdagabb
közepes
méretű
inkább
nyitottak
a
környező
települések már rendelkeznek olyan
településekkel való együttműködésre.
fejlettségű
közszolgáltató
 A polgármesterek és önkormányzati
intézményhálózattal és erőforrással,
vezetők között jobb, közvetlenebb a
hogy akár függetleníteni tudják magukat
személyes kapcsolat, ami a szorosabb
a környező településektől.
együttműködésnek is alapja lehet.
 Az
együttműködéssel
(közös
 A turisztikai fejlesztések és a közös
pályázással és a közös beruházások
térségi fejlesztések terén további
koordinálásával)
járó
túlzott
együttműködésekben látják a leginkább
adminisztráció és bürokratikus teher
a lehetőséget a települési vezetők.
miatt inkább dönthetnek úgy az
önkormányzati vezetők, hogy önállóan
oldják meg a feladatot.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRTÉKELÉSE A NAGY
MÉRETŰ TELEPÜLÉSEK SZEMSZÖGÉBŐL
Az együttműködést ösztönző tényezők




Az együttműködést akadályozó tényezők

Az
önkormányzati
feladatok
és 
közszolgáltatások
ellátása
terén
növelhető a gazdaságosság és a 
költséghatékonyság.
A nagyméretű települések vezetői
szolidaritást éreznek a környező kisebb
települések iránt.
Az együttműködések kiterjesztésének
lehetőségei



A
nagyobb
méretű
települések 
önkormányzatai (az online felmérés
szerint)
nyitottak
a
környező
településekkel való együttműködésre.

Ilyen méretű települések között már
megfigyelhető egy rivalizálás.
A térségben vagy éppen a társulásban
betöltött központi szerepért folyó
küzdelem
miatt
gyakoriak
a
konfliktusok.

Az
együttműködést
tényezők

veszélyeztető

A
nagyméretű
települések
már
rendelkeznek
olyan
fejlettségű
közszolgáltató intézményhálózattal és
erőforrással, hogy inkább függetlenítik
magukat a környező településektől.

KÉRDÉS?
ÉSZREVÉTEL?

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

