Az Útmutató fejezetét, illetve a brosúrát elsősor-

A téma kapcsolódásai, hivatkozások

a képviselő-testület figyelmébe ajánljuk. Az itt le-

ÚTMUTATÓ

ban a települési döntéshozók, a polgármester és

írtak segítséget nyújthatnak továbbá a stratégiai

tervezési feladatokat segítő, illetve a társulások
tagságával kapcsolatos teendőket ellátó hivatali
munkatársak számára is.

Az Útmutatóban leírt és itt megemlített tartalmakkal támogatást kívánunk nyújtani a települések ve-

zetésének abban, hogy áttekinthessék kapcsolat-

rendszerüket, kooperációikat, annak érdekében,
hogy a szükséges együttműködések létrejöjjenek

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002
„Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.”

• http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1231
• 5. fejezet. „A települési önkormányzat együttműködéseinek rendszeres áttekintése” (80-83. oldal)

KAPCSOLÓDÓ BROSÚRÁK:

• A települések identitása, jövőképe és sikeressége
• A „jó gyakorlatok” figyelése
• A közfeladat-ellátás tervezése
• A települések fenntarthatósága

A Z ÖNKORMÁNY Z ATOK
EGYÜT TMŰKÖDÉSEI
(A települési önkormányzat együttműködéseinek
rendszeres áttekintése)
Segédanyag az ÖFFK II. projekt kutatásai alapján

készült „ÚTMUTATÓ”-hoz az önkormányzatok számára

és a gyakorlatban is jól funkcionáljanak.

Belügyminisztérium
Önkormányzati Koordinációs Iroda

Használata javasolt:

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Postacím: 1903, Budapest Pf.: 314 Tel: 06 1 441-1539,
Fax: 06 1 999 43 85 Email: oki@bm.gov.hu

Polgármester és képviselő-testület
( 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. fejezetek)

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A települések sikerességének egyik akadálya lehet
a szervezet elszigeteltsége, zártsága, amely a többi
önkormányzattól való eltávolodását is jelenti.
A „magányos önkormányzat” munkája már középtávon sem lehet hatékony.

Javaslat az önkormányzati együttműködések rendszeres áttekintésére
Számos önkormányzat tagja olyan önkormányzati társulásnak, amely a település számára nem feltétlenül kedvező,

amelyben az önkormányzat tagsága nem a várt eredményt hozta. Ugyanakkor a rendszeres helyzetértékelések,

a működés javítását célzó megfontolások fontosak lehetnek az önkormányzatok számára (pl. a kedvezőbb partneri és
érdekviszonyok érvényesítése vagy a méretgazdaságosság figyelemmel kísérése és egyéb szempontok mentén).

Néhány együttműködést gátló,
kooperációt nehezítő körülmény

A működő formalizált önkormányzati  
együttműködések (társulások, konzorciumok)
folyamatos, legalább éves szintű
nyomonkövetése és evalvációja

Elképzelhető, hogy:
• a tagtelepülések koordinációs nehézségekkel
sújtottak, vagy
• demotivált önkormányzatok vesznek részt az
„összjátékban”,
• vagy csupán nincs megfelelő humánkapacitá-

suk a közös rendszerük megfelelő szintű működtetésére, stb. Mindez a kutatási tapasztalatok alapján gyakorinak mondható jelenség.

A lakossági igények és
elvárások folyamatos
monitorozása

HORIZONTÁLIS
JAVASLATOK

Kiterjedtebb külső tájékoztatás és
kommunikáció az önkormányzati
együttműködések társadalmi
legitimációjának erősítéséhez

Az ellátott kötelező
és fakultatív
önkormányzati feladatok
méretgazdaságossági alapú
vizsgálata

Új önkormányzati koordinációs lehetőségek
(társulások, konzorciumok, szövetségek,
testvértelepülések) folyamatos kutatása

A fő probléma ugyanakkor nem feltétlenül ezekből
a hiányosságokból adódik, hanem abból, ha
• az önkormányzatok nem veszik kézbe sorsukat,
vagyis eltekintenek attól, hogy megismerjék az
együttműködések céljait és funkcióit, a jelenlegi helyzetüket a területen, és nyitottak legyenek
a pozitív változások irányába.
Ez ugyanis különösen fontos ahhoz, hogy sikeresen és
hatékonyan legyenek képesek működtetni együttműködésüket más önkormányzatokkal.

Javasolható a települési önkormányzatok számára,

Az éves felülvizsgálat része a következő évre vonat-

legalább éves szinten tekintsék át,

ágazatpolitikai célindikátorok, pénzügyi hozzájárulások

hogy meglévő együttműködéseiket folyamatosan,

• vizsgálják meg azok hatékonyságát,

• azonosítsák az esetleges problémákat, akadályokat

• listázzák az eredményesség és hatékonyság (pl.
méretgazdaságosság) vagy minőségi fejlesztések
érdekében kívánatos tennivalókat.

kozó tervek, elvárások, akár konkrét input és output

rögzítése, valamint az előző időszak – mint vizsgálati
bázisév – értékelése is. A meglévő és tervezett társulási

kapcsolatokon túl célszerű az egyéb formalizált hori-

zontális együttműködések (pályázati konzorciumok,

testvértelepülési és egyesületi formátumok) legalább
éves szintű áttekintése, monitorozása is.

