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BEVEZETÉS
Magyarország Kormánya a KÖFOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016 (I. 18.) Kormány határozatban kiemelt projektként nevesítette a KÖFOP2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási
programot” (továbbiakban: HVK projekt, vagy Projekt).
A HVK projekt megvalósításáért a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) felelt. A BM és
a projekt közreműködői azt vállalták, hogy a projekt megvalósításával hozzájárulnak
a helyi közszolgáltatások rendszerének megújításához, optimalizálásához.
A Projekt célja a helyi közszolgáltatások minőségével és a helyi versenyképesség tudatos
fejlesztésével kapcsolatos célirányos elemző kutatások végrehajtása volt. A kapcsolódó
kutatások az önkormányzati vezetők munkáját támogató eszközrendszer, valamint a
szakmai-ágazati irányítók döntéseit támogató szakpolitikai ajánlások kidolgozása során
figyelembe vették az önkormányzatok helyzetének eltéréseit, a településmérettől, fejlettségtől függő sajátosságokat.
A HVK projekt keretében végzett alkalmazott kutatások a helyi közszolgáltatások minőségével összefüggő, helyi versenyképesség szempontjából meghatározó tényezők vizsgálatát célozták meg, öt egymással szorosan összefüggő célterületen:


a helyi közszolgáltatások minőségének javítására irányuló lehetőségek,
eszközök és módszerek kutatása, létező jó gyakorlatok azonosítása, valamint
adaptációs/implementációs lehetőségeinek feltárása (célterület 1),



a helyi közszolgáltatások feladatellátás-szervezési megoldásai - feladatméretezési és szervezési módszerek, gyakorlatok fejlesztésének elméleti
megalapozása és ezzel összefüggő hatékonyságjavítási lehetőségek azonosítása (célterület 2),



a helyi közszolgáltatások finanszírozásával és a kapcsolódó erőforrások
felhasználásával összefüggő tervezési és kontroll megoldások fejlesztési lehetőségeinek feltárása (célterület 3),



a kapcsolódó önkormányzati feladatok ellátásához, a helyi versenyképesség fejlesztéséhez kapcsolódó humán kompetencia és képességek elemzése, a vonatkozó fejlesztési fókuszterületek, lehetőségek és eszközök azonosítása (célterület 4), valamint



a helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközrendszer fejlesztési lehetőségeinek kutatása keretében befektetés- és beruházásélénkítési megoldások azonosítása, elemzése, a helyi közszolgáltatások
elérhetőségének, minőségi és gazdasági összefüggéseinek vizsgálata volt a cél
(célterület 5).

A Projekt szakmai megvalósítása érdekében a BM 2016. szeptember 15-én „Vállalkozási
szerződés a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16 azonosító jelű „Helyi versenyképesség-fejlesztési
kutatási program” szakmai megvalósításának részletes kutatási, tervezési, elemzési, felmérési, tanulmánykészítési, mintaprojekt végrehajtási és disszeminációs feladatainak
ellátására” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárást a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. és a Collective-Intelligence Kft. konzorciuma (továbbiakban: Vállalkozó) nyerte meg.
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A Projekt 4. célterületének („Az önkormányzati humán kompetenciák és képességek”)
kompetencia kutatási fókuszát a tudatos települést és a helyi versenyképességfejlesztés szempontjából kiemelt településmenedzsment területeket érintő kihívások és jó gyakorlatok kutatása egészítette ki (továbbiakban: TT kutatás).
A kutatások során azonosításra kerültek azok a főbb tényezők, amelyeket egy településnek fel kell tárnia és fejlesztenie ahhoz, hogy:


vonzó célpontot jelentsen a lakosság és a befektetők számára, és



képes legyen a meglévő saját humán és gazdasági erőforrásainak, hagyományos környezeti, természeti, kulturális értékeinek feltárására és tudatos hasznosítására.

A TT kutatás gyakorlat-orientált eredményeit ez az önkormányzatoknak szóló Tudatos
Település Útmutató fogja össze, az ehhez elvezető kutatás folyamatát és eredményeit
a célterületi Összefoglaló Kutatási Jelentés mutatja be.

AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA
A Tudatos Település Útmutató (továbbiakban: útmutató) célja, hogy gyakorlatorientált kézikönyvként segítse az önkormányzatok tudatos településsé válását,
ez irányú továbbfejlődését. Ennek megfelelően a helyi versenyképesség fejlesztése
szempontjából kiemelt településirányítási területek szerint olyan ajánlásokat és jó példákat tartalmaz, amelyek az önkormányzatnál dolgozó, a tervezésben, stratégiaalkotásban
vagy akár a közfeladatok mindennapi ellátásában résztvevő szereplők számára hasznosak lehetnek.
Az útmutató a feladatok több nagy csoportjához nyújt segítséget:


a megszokott feladatellátás területein segít abban, hogy miként lehet jobban,
azaz eredményesebben és hatékonyabban megszervezni a munkát,



támpontokat ad ahhoz, hogy a versenyképességet érintő, ma még elhárított
feladatok azonosítása és ellátása érdekében miként lehet többet tenni, és a
megszokott feladatok ésszerűsítése mellett a meglévő erőforrásokat másként beosztani,



végül miként lehet a település számára új fejlődési pályát jelentő lehetőségek kiaknázása érdekében új energiákat mozgósítani, pl. innovatív megoldásokra vezető újszerű együttműködéseket indítani.

Az útmutató arra irányítja a figyelmet, hogy nem kell mindent, egyedül és „nulláról” indulva felépíteni, mert


a tapasztalatok alapján majd minden településen vannak olyan helyi erőforrások, szándékok és képességek, amelyek a fejlesztések szolgálatába állíthatók, és



mások erőfeszítéseiből, kipróbált modellekből, hazai és nemzetközi tapasztalatokból építkezve is ambiciózusabbá tehető a fejlesztések tervezése
és megvalósítása.

Az útmutató 10 kiválasztott témát érint, melyek nem függetlenek egymástól. Az önkormányzati kihívásokat más-más irányból közelítik, de mindegyikben közös, hogy a
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település fejlődését, fejlesztését, a helyi versenyképességet tartja szem előtt. A
cél, hogy a település vonzóbbá váljon az ott élők, a vállalkozások és befektetők számára
egyaránt.
A 10 témához kapcsolódva az útmutató számos területen ad kapaszkodót az önkormányzatoknak az előremutató cselekvéshez, a bemutatott fejlesztési modellek természetesen
nem jelentenek könnyen végrehajtható recepteket és közvetlen biztosítékot a sikerre.
Az útmutató gyakorlatias megközelítése mellett cél az is, hogy áttekintés készüljön a
tudatos település szakmai alátámasztásához felhasznált tudás- és információforrásokról
is. Külön kötet foglalja össze az útmutató elkészítéséhez használt főbb kutatási módszereket és eredményeket.

A

FELADAT VÉGREHAJTÁSA, MÓDSZERTANÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLA-

LÁSA
A TT kutatás a „tudatos település” fogalom komplex értelmezéséből adódóan olyan, a
HVK projekt önkormányzati szempontú eredményeit szintetizáló tevékenység volt, amely
jellemzően a különböző célterületi kutatások eredményeire és ajánlásaira épített. Ebből
következően a kutatás keretében feltárt témák és az alkalmazott vizsgálati módszerek is
– a kutatás komplexitását tükrözve – nagyfokú változatosságot mutattak.
Az alábbi táblázat a kutatás keretében vizsgált területeket, az alkalmazott kutatási módszereket foglalja össze a Tudatos Település útmutató fő elemeire kiterjedően:
Az útmutató fő
témakörei
Tudatos település
fogalomkör vizsgálata
A „tudatos település”
megközelítés számos
településirányítási
modell elmeinek
integrálásával eszközöket ad az önkormányzati vezetők és
munkatársaik kezébe. A még kiaknázatlan lehetőségek
következetes megragadása a cél.

Alkalmazott kutatási módszerek


Regionális tematikus műhelymunka I. kör – Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment szekció



Esettanulmányok
o

5 hazai település (Nagypáli, Kaposvár, Mórahalom,
Pécs, Jászapáti) tudatos település kutatást érintő fejezetei, valamint ugyanitt lezajlott önkormányzati és vállalkozói fókuszcsoportos egyeztetései

o

2 külföldi település (Amsterdam és Katowice) szakirodalom elemzésen alapuló vizsgálata



Tudatos település fogalomkör elemzésére irányuló célzott
szakirodalmi kutatás



Konzorciumon belüli szakértői egyeztetések a fogalom közös értelmezése céljából
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Az útmutató fő
témakörei

Alkalmazott kutatási módszerek

1. Stratégiai és
tervezési tudatosság

A kutatási eredmények értékelése az 5. célterülettel szoros
egyeztetésben került sor. Fő kutatási módszerek:


A kutatásban résztvevő szakértők tapasztalatok, elemzések
és következtetések a települések elmúlt 15 éves stratégia
alkotási munkájával kapcsolatban (közel 100 település fejlesztési dokumentumainak kidolgozásának tapasztalataira
építve)



Regionális tematikus műhelymunka I. kör – Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment szekció



Regionális tematikus műhelymunka II. kör – Helyi gazdaságfejlesztés fókuszú szekció



Szakértői egyeztetések, ezek keretében javaslatok megfogalmazása és strukturálása



Horizontális felmérések témához kapcsolódó inputjai


2. Tudatos fókusz
a fenntarthatóságra (környezeti, gazdasági,
társadalmi)

o

Önkormányzati kérdőív 1000 db

o

50 elemű önkormányzati mélyinterjú

o

Lakossági kérdőív 4000 db

A tématerülethez kapcsolódó szakirodalom elemzés

Tudatos település kutatás célzott területe, fő kutatási módszerek:
Fenntartható környezet tématerület kapcsán:


Szakirodalom és jogszabályelemzés (kutatási előzmények
számbavétele, főbb problémák azonosítása)



Projekt keretében végzett horizontális felmérések eredményei
o



50 elemű önkormányzati
szakértői következtetései

mélyinterjú

eredményei,

Regionális tematikus műhelymunka I. és II. kör szakértői
tapasztalatai

Fenntartható gazdaság tématerület kapcsán:


A 3. célterület keretében kidolgozott pénzügyi modell elkészítése során összegyűlt szakértői tapasztalatok és a modell
eredményei



Regionális tematikus műhelymunka I. és II. kör szakértői
tapasztalatai



Horizontális felmérések témához kapcsolódó inputjai
o

Önkormányzati kérdőív

o

50 elemű önkormányzati mélyinterjú

Fenntartható társadalom tématerület kapcsán:


Regionális tematikus műhelymunka I. és II. kör szakértői
tapasztalatai



Horizontális felmérések témához kapcsolódó inputjai
o

Önkormányzati kérdőív

o

Lakossági kérdőív
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Az útmutató fő
témakörei
3. Tudatos gazdálkodás

4. Integrált települési információs rendszerek
tudatos alkalmazása

Alkalmazott kutatási módszerek
A kutatási eredmények értékelése a 3. célterülettel szoros
egyeztetésben került sor. Fő kutatási módszerek:


Szakirodalom- és jogszabály elemzés (kutatási előzmények
számbavétele, főbb problémák azonosítása)



A 3. célterület keretében kidolgozott pénzügyi modell elkészítése során összegyűlt szakértői tapasztalatok és a modell
eredményei (Eredménytermék: Javaslat a felülvizsgált
normatívákra

A tudatos település kutatás részterülete. Elsődlegesen a tudatos
adathasználatot érinti. Fő kutatási módszerek:


A tudatos település kutatás keretében lefolytatott kutatási
tevékenység az adatvagyon gazdálkodás hazai és nemzetközi jó példáinak összegyűjtése céljából, valamint adatvagyon-gazdálkodást érintő kérdőíves felmérés végrehajtása
(lásd Mellékletek II. kötet – II.2.3 melléklet).



4. célterület Kompetencia-kutatás eredményei:
o

5. Tudatos humánerőforrásmenedzsment

szakértői által lefolytatott fókuszcsoportos vizsgálatok
eredményei (8 település vonatkozásában)



Regionális tematikus műhelymunka I. kör – Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment szekció



A műhelymunka folytatásaként egyedi kérdőív kiküldése az
összes résztvevőnek



Szakértői interjú Törökbálint város önkormányzatával, mint
az adatvagyon gazdálkodás terén egyik élenjáró hazai településsel

A 4. célterület másik kiemelt kutatási területe. A tudatos településmenedzsment az érintett kutatási eredményeket foglalta öszsze:


Regionális tematikus műhelymunka I. kör – 3 szekciómunkája, 7 régióban



Regionális tematikus műhelymunka II. kör – 4 régió kapcsán (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Közép-dunántúli
és Közép-magyarországi régió)



4. célterület Kompetencia-kutatás eredményei:
o

Szakértők által lefolytatott fókuszcsoportos vizsgálatok
eredményei (8 település vonatkozásában)

o

Szakirodalmi elemzés

o

Kompetencia-kutatás a tudatos település kutatás
szempontjából kiemelhető javaslatai, ajánlásai (másodelemzés), beleértve a versenyképesség szempontjából meghatározott 15 önkormányzati munkakör listáját, a kompetencia-szótárat, és a kompetencia térképet.
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Az útmutató fő
témakörei

Alkalmazott kutatási módszerek

6. Helyi közszolgáltatások tudatos működtetése

A kutatási eredmények értékelése az 1. és 2. célterülettel szoros
egyeztetésben került sor. Fő kutatási módszerek:


Regionális tematikus műhelymunka I. és II. kör – településüzemeltetési és humán szekciójának eredményei



Projekt keretében végzett horizontális felmérések eredményei:



7. Önkormányzati
hatósági feladatok tudatos
ellátása

8. Helyi jogszabály alkotási
feladatok hatékony végrehajtása

o

Lakossági kérdőíves felmérés eredményei

o

Önkormányzati kérdőív eredményei

o

50 elemű önkormányzati
szakértői következtetései

mélyinterjú

eredményei,

1-3. célterületen végzett kutatási eredmények tudatos település kutatás szempontjából releváns javaslatai, előzetes
ajánlásai: a szolgáltatási (minőség) szintekre (1. célterület), az ellátási szintekre (2. célterület) és a finanszírozásra
(3. célterület) vonatkozóan

A tudatos település kutatás részterülete. Fő kutatási módszerek:


Szakirodalom és jogszabályelemzés (kutatási előzmények
számbavétele, főbb problémák azonosítása, jó gyakorlatok
számbavétele)



Rövid célirányos kérdőíves felmérés a tematikus műhelymunka folytatásaként a Regionális tematikus műhelymunka
I. kör résztvevőinek körében



Szakértői tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése

A tudatos település kutatás részterülete. Fő kutatási módszerek:


Szakirodalom és jogszabályelemzés (kutatási előzmények
számbavétele, főbb problémák azonosítása, jó gyakorlatok
számbavétele)



Rövid célirányos kérdőíves felmérés a tematikus műhelymunka folytatásaként a Regionális tematikus műhelymunka
I. kör résztvevőinek körében (lásd Mellékletek II. kötet –
II.2.4-es melléklet)



Szakértői tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése

8/171. oldal

Tudatos település útmutató

Az útmutató fő
témakörei
9. Tudatos helyi
gazdaságfejlesztés

Alkalmazott kutatási módszerek
A kutatási eredmények értékelése az 5. célterülettel szoros
egyeztetésben került sor. Fő kutatási módszerek:


Helyi gazdaságfejlesztés témában szerzett szakértői tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése



Regionális tematikus műhelymunka I. kör – Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment szekció



Regionális tematikus műhelymunka II. kör – Helyi gazdaságfejlesztés fókuszú szekció - 4 régió kapcsán (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Közép-dunántúli és Középmagyarországi régió)



Esettanulmányok





10. Tudatos kommunikáció,
partnerség és
szemléletformálás

Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok
kutatása

o

5 hazai település (Nagypáli, Kaposvár, Mórahalom,
Pécs, Jászapáti) tudatos település kutatást érintő fejezetei, valamint ugyanitt lezajlott önkormányzati és vállalkozói fókuszcsoportos egyeztetései

o

2 külföldi település (Amsterdam és Katowice) szakirodalom elemzésen alapuló vizsgálata

5. célterületi kutatási eredmények tudatos település kutatás
szempontjából releváns javaslatainak, ajánlásainak meghatározása érdekében lezajlott szakértői egyeztetések
o

Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez

o

Gazdaság-ösztönzési útmutató

o

A versenyképességi szerződésekben rejlő lehetőségek
kutatása

Önálló kutatások elvégzése kiegészítő jelleggel olyan részterületeken, amelyek az 5. célterület kutatásai kapcsán
nem kapnak hangsúlyt (pl. gazdasági programok megvalósulása, városmarketing tevékenység kapcsán)

A tudatos település kutatás részterülete. Fő kutatási módszerek:


Szakértői tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése



Hazai és nemzetközi jó példák gyűjtése, számbavétele



A tématerülethez kapcsolódó szakirodalom elemzés



Esettanulmányok



Regionális tematikus műhelymunka I. kör – Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment szekció



Regionális tematikus műhelymunka II. kör – Helyi gazdaságfejlesztés fókuszú szekció - 4 régió kapcsán (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Közép-dunántúli és Középmagyarországi régió)

A tudatos település kutatás keretében feltárt hazai és nemzetközi gyakorlatok dokumentumelemzések és kijelölt településeken
végzett mélyinterjúk tapasztalatai alapján kerültek bemutatásra.
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AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE
Az alábbi táblázat az útmutató felépítését mutatja be a fejezetek tartalmának rövid ismertetésével.
Fejezetek

Fejezet rövid tartalma

1. Bevezető

Az útmutató hátterének, céljának, felépítésének és az öszszeállítás munkamódszerének rövid bemutatását tartalmazza.

2. Tudatos település
útmutató

Az útmutató önkormányzatoknak szóló része. Az útmutató
formai világában is elkülönül a dokumentum többi részétől,
hangsúlyozva az önálló használhatóságot.
A tudatos település útmutató az önkormányzati vezetők
számára készült bevezetővel, valamint a tudatosság fogalomkörét vizsgáló kutatások eredményeinek összefoglalásával indul, majd a kutatás során feltárt főbb kihívásokat,
ajánlásokat és jó gyakorlatokat ismerteti 10 témakörbe
rendezve az alábbiak szerint:
1) Stratégiai és tervezési tudatosság
2) Tudatos fókusz a fenntarthatóságra (környezeti, gazdasági, társadalmi)
3) Tudatos gazdálkodás
4) Integrált települési információs rendszerek tudatos
alkalmazása
5) Tudatos humán erőforrás-menedzsment
6) Helyi közszolgáltatások tudatos működtetése
7) Önkormányzati hatósági feladatok tudatos ellátása
8) Helyi jogszabály alkotási feladatok hatékony végrehajtása
9) Tudatos helyi gazdaságfejlesztés
10) Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás
Az Útmutató végén rövid, lényegre törő összegzésre, konklúziók megforgalmazására kerül sor.
Az Útmutató mellékletét képezi a szakirodalom elemzése
során feltárt, települések számára adaptálható jó példák, jó
gyakorlatok bemutatása az egyes témakörökhöz rendelve.

Mellékletek I. kötet

A mellékletek I. kötet egy áttekintő fogalomtár mellett a
tudatos település kutatások során feltárt hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat foglalja össze.

Mellékletek II. kötet

A mellékletek II. kötet az útmutató főbb háttérkutatási
eredményeit tartalmazza.
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AZ ÚTMUTATÓ KAPCSOLÓDÁSA MÁS EREDMÉNYTERMÉKEKHEZ
A TT kutatás a HVK projekt szintetizáló kutatása, amely a célirányosan végrehajtott TT
kutatási eredményeket a HVK projekt különböző célterületein végzett kutatások önkormányzati szempontú eredményeivel együtt foglalta össze a kialakított tudatos településirányítási területek szerint. A célterületi kapcsolódásokat a „Feladat végrehajtása módszertanának rövid összefoglalása” fejezetben található táblázat mutatja be.
A kutatások eredményei, a megállapítások az érintett célterületek közötti szoros szakértői egyeztetések alapján kerültek megfogalmazásra.
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TUDATOS TELEPÜLÉS ÚTMUTATÓ
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TUDATOS
TELEPÜLÉS
ÚTMUTATÓ
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1. BEVEZETŐ
Az útmutató a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt) 4. célterületéhez kapcsolódó Tudatos Település kutatás eredményterméke.

Tudatos településsé válás jelentősége
Az elmúlt időszak jelentős változásokat hozott a hazai önkormányzatok működésében. E
változások mellett a 21. század technológiai, digitális forradalma és a kapcsolódó gazdasági, társadalmi folyamatok további kihívásokat és egyben lehetőségeket jelentenek
a települések számára. Az új típusú kihívásokat és lehetőségeket az elmúlt évtizedekre
jellemző megközelítésben (vissza nem térítendő támogatásokra alapozó fejlesztések,
fenntarthatósági kérdések figyelmen kívül hagyása, hagyományos adminisztratív működés stb.) már nem lehet hatékonyan kezelni. Változásra van szükség a jövőről való
gondolkodásban, az egyes önkormányzatok működési technikáiban és még inkább a
mindezeket meghatározó szemléletben.
Változásra van szükség azért is, mert a lehetőségekkel a lakosok és a befektetők is élnek, akik részéről egyre erősebb az igény egyebek mellett a hatékony önkormányzati
működés és a minőségi közszolgáltatások iránt. Erős a verseny a települések között a
lakosságért, a forrásokért és a befektetőkért. Ebben a helyi versenyképességet erősítő tényezők tudatos fejlesztése az önkormányzati kihívások fontos területe.
A szabadon felhasználható pénzügyi források a legtöbb település esetében erősen
korlátozottak, illetve azok nagyságrendje különböző okokból lecsökkent. A pályázati
formában elérhető források továbbra is csak fejlesztési célokat támogatnak, a létrejövő
új létesítmények, infrastruktúrák fenntartása az önkormányzatok feladata. A gyarapodó
fejlesztések mellett ez a kötelezettség egyre nagyobb pénzügyi teher.

Mit tehetnek az önkormányzatok ebben a helyzetben?
A környezet dinamikus változásai mellett versenytársaikkal azok a települések tudnak lépést tartani, amelyek a megváltozott körülményeket lehetőségként tudják értelmezni és ezeket a lehetőségeket kihasználva tudatosan építkeznek.
A változó, kihívásokkal és lehetőségekkel teli környezetben minden eddiginél fontosabbá vált a meglévő gondok mellett a rendelkezésre álló erőforrások pontos felmérése és optimális hasznosítása. Az adottságokat szem előtt tartó ambiciózus célok
meghatározása és a célok elérése érdekében jól megtervezett, fenntarthatóan működtethető fejlesztések megvalósítása, tudatos tervezés, irányítás, szervezés, működés.
A lakossági, vállalati igények megismerése segíti a helyi közszolgáltatások minőségének javítását, a helyi gazdasági környezet tudatos fejlesztését. A szükséges kompetenciák megszerzése, a hatékony vezetés és szervezés, korszerű települési és intézményi irányítási eszközök alkalmazása már rövidtávon is érdemi tartalékokat és
versenyelőnyt jelent.
A Belügyminisztérium és a projekt közreműködői vállalták, hogy a KÖFOP-2.3.3-VEKOP16-2016-00001 azonosító jelű „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program”,
mint kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt) megvalósításával gyakorlati eszkö-
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zök és útmutatók kidolgozásával, könnyen adaptálható jó gyakorlatok felkutatásával és megosztásával hozzájárulnak a helyi önkormányzatok versenyképességének fejlesztéséhez.
A HVK projekt keretében végrehajtott kutatások során azonosításra kerültek a tudatos
településsé válás azon főbb tényezői, amelyeket egy településnek fel kell tárnia és
hasznosítania kell ahhoz, hogy


vonzó legyen a lakosság és a befektetők számára, és



képes legyen a meglévő saját humán és gazdasági erőforrásainak, hagyományos környezeti, természeti, kulturális értékeinek feltárására és tudatos
fejlesztésére.

1. ábra: A helyi versenyképesség értelmezése

Az útmutató célja
A Tudatos Település Útmutató gyakorlat-orientált kézikönyv. Célja az önkormányzatok tudatos településsé válásának, ez irányú további fejlődésének segítése.
Ennek megfelelően a helyi versenyképesség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos
10 településirányítási terület vonatkozásában olyan ajánlásokat és jó példákat tartalmaz,
amelyek az önkormányzati vezetők munkájának segítése mellett az önkormányzatnál
dolgozó, a tervezésben, stratégiaalkotásban vagy az önkormányzati feladatok mindennapi ellátásában résztvevők számára is hasznosak lehetnek.

Az útmutató a feladatok több nagy csoportjához kíván segítséget nyújtani:


a megszokott feladatellátás területein segít abban, hogy miként lehet jobban,
azaz eredményesebben és hatékonyabban megszervezni a munkát,
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támpontokat ad ahhoz, hogy a versenyképességet érintő, ma még elhárított
feladatok azonosítása és ellátása érdekében miként lehet többet tenni, és a
megszokott feladatok ésszerűsítése mellett a meglévő erőforrásokat másként elosztani,



végül miként lehet a település számára új fejlődési pályát jelentő lehetőségek kiaknázása érdekében új energiákat mozgósítani, például innovatív
megoldásokra vezető újszerű együttműködéseket indítani.

Az útmutató arra irányítja a figyelmet, hogy nem kell mindent egyedül és „nulláról” indulva felépíteni, mert


a tapasztalatok alapján majd minden településen vannak olyan helyi erőforrások, szándékok és képességek, amik a fejlesztések szolgálatába állíthatók, és



mások erőfeszítéseiből, kipróbált modellekből, hazai és nemzetközi tapasztalatokból építkezve is ambiciózusabbá tehető a fejlesztések tervezése
és megvalósítása.

Az útmutató nem egy újabb stratégiaalkotásra vonatkozó technikai segédlet, hanem egy
olyan kézikönyv, amely a meglévő jogszabályi keretek és útmutatók használata mellett
- új távlatokat nyitva -, a települések stratégiaalkotási és stratégia-megvalósítási folyamatát támogatja, a mindennapi működést megalapozottabbá és hatékonyabbá teheti.
Az útmutató a tudatos tervezésre vonatkozó gyakorlati javaslatok mellett a versenyképességet erősítő önkormányzati tevékenységek tudatosságára fókuszál.

Az útmutató szerkezete
Az útmutató a helyi versenyképesség-fejlesztés szempontjából kiemelt 10 településirányítási terület szerint rendszerezve foglalja össze a települések aktuális kihívásait és azok
megválaszolását segítő gyakorlati ajánlásokat. A 10 településirányítási terület olyan öszszefüggő témacsoport, amely a tudatos önkormányzati működés, a tudatos településirányítás számos kihívására segít választ találni. A témák nem függetlenek egymástól.
Az önkormányzati kihívásokat más-más irányból közelítik, de mindegyikben közös,
hogy a település fejlődését, fejlesztését, a helyi versenyképesség erősítését
szolgálják.
Az egyes fejezetek azonos struktúrát követnek. Az önkormányzatok szemszögéből
foglalják össze az adott terület gyakori kihívásait, amelyet a kihívásokra adható válaszok
követnek.
Az ajánlások - az érintett területtől függően - a kihívások eredményes megválaszolásához
szükséges alapelvektől konkrét fejlesztési eszközök bemutatásáig terjednek.
Az útmutatóban az ajánlások minden esetben olyan hazai vagy várhatóan jól adaptálható nemzetközi példákkal egészülnek ki, amelyek inspirációt jelenthetnek az útmutatót használó vezetők, önkormányzati szakemberek számára.
Az útmutató mellékletét képezi az egyes tématerületekhez kapcsolódó jó példák bővebb
bemutatása. Az egyes jó példákhoz elérhetőségek is kapcsolódnak, amelyeken keresztül
bővebb információhoz juthat az útmutató felhasználója.
Az útmutatót egyes témakörök ajánlásaihoz illeszkedve külön részletező ajánlások
és útmutatók egészítenek ki, amelyek a HVK projekt kutatási eredményei alapján ke-

16/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

rültek célirányosan kidolgozása az önkormányzatok számára. Az útmutató érintett fejezeteiben külön hivatkozások hívják fel az olvasó figyelmét ezekre a kapcsolódásokra.

Az útmutató javasolt használata
Az útmutatóban bemutatott megközelítések változatossága nem szabad, hogy megijeszsze az azt kézbe vevő önkormányzati vezetőket, munkatársakat. A változások kis lépései is utat nyithatnak nagyobb lehetőségek számára. A számos javaslat, megfontolást érdemlő módszer abban segít, hogy a helyi tervek ne csak pályázatok mellékletei legyenek, hanem a cselekvésnek irányt szabó közös elhatározások. Olyan távlatosan
is vállalható elképzelések, amikért lehet és érdemes erőfeszítéseket tenni. Az
útmutató fontos üzenete, hogy a változtatásoknak minél inkább rendszerszerűnek kell
lenniük, mert így kiaknázhatók a kapcsolódások, és az egymást követő lépések erősíthetik egymást.
Az ismertetett fejlesztési modellek nem jelentenek könnyen végrehajtható recepteket és
közvetlen biztosítékot a sikerre. A változtatások tudatossága szükséges feltétel, de
elengedhetetlen az is, hogy a tervezett hatások folyamatos nyomon követése figyelmeztessen, ha megkezdett folyamatok korrekcióra szorulnak.
A bemutatott ajánlások, példák lehetőség szerint úgy kerültek összeválogatásra, hogy
azok több településtípus számára megfontolásra érdemes megoldásokat mutassanak
be. A települések típusától függően az egyes bemutatott tématerületek eltérő jelentőséggel bírnak. Egy-egy megoldás más és más előnyökkel jár a jelentős vonzáskörzettel,
illetve nagyobb anyagi szabadsággal rendelkező megyei jogú városok, mint a saját,
kisebb vonzáskörzetük igényeit is figyelembe vevő járásszékhely települések, vagy a
vonzáskörzettel nem rendelkező kisebb települések esetében.
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2. MITŐL TUDATOS EGY TELEPÜLÉS?
Egy település tudatossá válásában első lépés a 21. század globális változásai által meghatározott új társadalmi-gazdasági környezetben rejlő lehetőségek felismerése.
A globális változásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni még akkor sem, ha
hatásaik ma még nem közvetlenül érezhetők. Holnap már azok lesznek, hiszen „lenyomataik” már megjelentek, ha különböző mértékben is, de a nagyvárosoktól a falvakig
minden hazai településen. Ma már minden önkormányzati vezető számára evidencia,
hogy például


változni fog az EU támogatási rendszere, mely a következő időszakban új
szemléletmódot kíván majd az önkormányzatoktól is,



a technológiai megoldások hatékony integrálása már nem csupán a
nagyvárosok, de a kisebb települések, falvak esetében is megkerülhetetlen,



a technológiai és társadalmi változások átalakítják a települések számára kiemelten fontos aktív rétegek életminőséggel kapcsolatos elvárásait, a településválasztás szempontjait,



a helyben maradó, esetenként nehezen mobilizálható társadalmi csoportok bekapcsolása a közös ügyek megoldásába elengedhetetlen, számukra
munkaerő-piaci lehetőségek és jobb életkörülmények biztosítása a közösség
érdeke,



a nyitottságot, az együttműködést és az együttműködés elősegítését egyre
inkább elvárják a lakosok, vállalatok, szomszéd települések.

A tudatos és az okos települési megközelítésének elhatárolása
Egy tudatos településen a döntéshozók a helyi szereplőkkel együttműködve kezükbe veszik az irányítást a település életének minden területén. A tudatos jelző a települések
fejlődésével kapcsolatos döntések és azok nyomán végrehatott fejlesztési tevékenységek előzményeit és következményeit felelősséggel végiggondoló, és a település
tágabb környezetének érdekeit is szem előtt tartó településirányítási módra vonatkozik, egyfajta stratégiai tudatosságra, következetességre utal.
Az okos települések (smart city / smart village) a hosszú távon társadalmi, környezeti és
pénzügyi szempontból fenntartható és élhető városok/térségek/falvak létrehozására törekszenek. Az okos jelző eredetileg az ennek támogatását szolgáló technológiai és
digitális megoldások széleskörű alkalmazását fedte le. Az utóbbi időben az okos
település modell szerint működő települések esetében az „okosság” jóval több ennél és
kiterjed azoknak a horizontális településirányítási szempontoknak az okos kezelésére is,
amiket a tudatos település megközelítés is fontosnak tart (például a fenntarthatóságon
túl a részvételi tervezés, esélyegyenlőség, a hálózatépítés, az integrált gondolkodás
stb.).
Vannak tehát átfedések a megközelítésekben, de míg az okos település (működési
modell) minden érintett szereplő (például a településen működő szolgáltató vállalkozások) tevékenységét lefedi, a tudatos település elsősorban az önkormányzatok
településfejlesztéssel, - irányítással kapcsolatos feladataira koncentrál.
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Melyek a szemléletváltást igénylő globális változások fő irányai?
Az önkormányzatokat érintő kihívások és lehetőségek mögött a technológiai / digitális
forradalom áll, ami felülírja a termelés, a szolgáltatások és ezzel a mindennapi élet rutinjait is. A gépek, termékek és felhasználók egy információs hálózatba kapcsolódnak, a
gazdaság működése egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszer részévé válik.
Nem csak az új típusú tudást és kompetenciákat igénylő digitális technológiának a termelésben való fokozódó dominanciájáról van szó, hanem az üzleti folyamatok teljes átalakulásáról is, ahol a „fogyasztók” igényeihez való gyors és rugalmas alkalmazkodás
az elsődleges. A gazdaságban zajló átható átalakulás technológiai és működési változásokat generál minden kapcsolódó szakterületen (és a közigazgatásban is), valamint a
fogyasztáson keresztül a társadalom minden szintjén.
Ennek települési szintű leképeződése az okos település, okos térség működési modell terjedése, ami a hosszú távon a társadalmi, környezeti és pénzügyi szempontból
fenntartható és élhető városok/térségek/falvak működési kerete. A konkrét technológiai
megoldások a települések mindennapi életének részévé válnak egyebek mellett a
közlekedés, a napi ügyintézés, a helyi gazdaság, a (köz)szolgáltatások stb. területén,
idővel egységes, összekapcsolt és összehangolt települési, de akár térségi szintű működtetési rendszert alkotva. A fejlesztésekhez újszerű döntéshozói (részvételen alapuló) és
szervezeti-működési megoldások kapcsolódnak, ahol a keletkező adatok, valamint a fogyasztói visszacsatolásból származó információk elemzésének kulcsfontosságú szerepe van.
A globális gazdasági átalakulásnak kedvező és kedvezőtlen társadalmi hatásai is jelentkeznek, hiszen például nem minden társadalmi csoport képes az átalakuló munkaerőpiacon egyenlő esélyekkel érvényesülni. A technológia és a digitális megoldások nem
adhatnak választ olyan, sok esetben erősödő és egyre változatosabbá váló társadalmi problémákra, mint a szegénység, munkanélküliség, kirekesztettség, iskolázatlanság, előítéletesség, bűnelkövetés, környezeti pusztulás stb. Ennek hatásaként egyre
inkább erősödik a társadalmi innováció jelentősége az európai társadalmakban. A
társadalmi innovációk által létrehozott termékek, szolgáltatások és megközelítések lehetőséget kínálnak a hazai településeknek is, de csak ott, ahol az önkormányzatok utat
engednek az újítások rugalmas alkalmazásának és befogadásának.
A digitális és a társadalmi innováció együtt kínál megoldást a globális környezeti
problémákra, amely kapcsán a helyi válaszok jelentősége folyamatosan növekszik. A
klasszikus fenntarthatósági elveken is túlmutató körforgásos (azaz 100%-os újrahasznosításon alapuló) gazdaság sok technológiai újítást kíván, amely nem működik a felhasználók és maguknak az önkormányzatoknak a szemléletváltása nélkül.
Az új típusú kihívások következtében a helyi erőforrások is felértékelődnek, azokon
belül is a közösség és kiemelten a környezeti és kulturális értékek. E két utóbbi (és sok
más) erőforrás esetében az újítások és a kreativitás lehetőségeket jelent a jövő alakítására a kisebb és/vagy kevéssé sikeres települések számára is. A kulturális és kreatív
ágazatok az emberi kreativitással, a meglévő kulturális értékek és egyéb adottságok
tudatos hasznosításával, a kapcsolódó kompetenciák, üzleti lehetőségek fejlesztésével
képesek alternatív pályára állítani egy-egy település, vagy térség gazdaságát és elérni a
helyi életminőség javulását.
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Tudatosság és a helyi versenyképesség kapcsolata
A tudatos település a helyi versenyképességet meghatározó tényezők tudatos
alakítására és a versenyképesség növekedését eredményező tudatos működésre fókuszál.
A HVK projekt keretében megvalósult kutatási munka vizsgálta, hogy az önkormányzati
vezetők számára mit jelent a tudatos működés. A műhelymunkák során a tudatos település ismérveivel kapcsolatban a legtöbbször megemlített fogalmakat szemlélteti az alábbi
ábra, az említés gyakorisága szerinti kiemeléssel. A fogalmak számossága és komplexitása is mutatja, hogy a tudatosságnak minden területen érvényesülnie kell.

2. ábra: A tudatos településhez kapcsolódó fogalmak

Az önkormányzati és településvezetői vélemények alapján a tudatos település:


saját belső adottságait és a külső körülményeket jól ismerő,



azokat fejlesztései tervezésekor, illetve mindennapi működése során figyelembe vevő, tudatosan kihasználó,



átláthatóan, a döntésekbe a helyi érintetteket bevonva működő település,



mely működésével versenyképes körülményeket biztosít mind a lakosság,
mind a gazdálkodó szervezetek számára.

A tudatosság erősítése nemcsak városok és várostérségek számára kínál lehetőséget és előnyt a versenyben, hanem a kistelepülések (községek és falvak) vagy
együttműködő vidéki térségek közössége számára is, hiszen a lakosságmegtartás
tudatos tervezése, a helyi megélhetési lehetőségek és a magasabb életminőség tudatos
biztosítása ott is versenyképességi tényező.
Ahogy az „okos város”(smart city) mellett egyre erőteljesebben jelenik meg az „okos
falu” (smart village) megközelítés is, úgy a tudatos településmenedzsment megközelítés
sem csak a városok számára nyit új távlatokat. A kistelepülések tudatosságában hangsú-
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lyos elem a megoldások térségi szintű közös keresése, a koordinált feladatmegosztás, és az erőforrások térségi szintű egyeztetett hasznosítása.

A tudatos település egy olyan tudatosan tervezett, jól menedzselt, ezáltal
kiegyensúlyozott finanszírozási hátterű, a minőségi fejlődést előtérbe
helyező és fenntartható megoldásokat alkalmazó települést jelent, ahol
hangsúlyosan jelenik meg a természeti és épített környezet, a társadalom és gazdaság aspektusainak együttes figyelembe vétele és az ezt támogató 21. századi technológiai eszközök alkalmazása.
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3. A

TUDATOS TELEPÜLÉS

10

FŐ TELEPÜLÉSIRÁNYÍTÁSI TERÜLETE:

KIHÍVÁSOK, ESZKÖZÖK ÉS JÓ GYAKORLATOK A VEZETŐK SZÁMÁRA

A tudatosság a településfejlesztés és működtetés minden alkotóelemét érintheti.
Az útmutató a HVK projekt eredményeire épül, ezért a tudatos település 10 olyan településirányítási területét tárja fel, amelyeken a következetes munka jelentős mértékben hozzá tud járulni az adott település versenyképességének fenntartható
erősítéséhez.
Az útmutató mind a 10 területen egységes formában:




bemutatja az aktuális kihívásokat, a kihívásokhoz kapcsolódó fő dilemmákat, lehetséges problémákat,
ajánlások formájában jó megoldásokat fogalmaz meg és gyakorlati eszközöket
mutat be, illetve
a javasolt eszközök alkalmazására, alkalmazhatóságára példaként szolgáló „jó
gyakorlatokat” ismertet.

Az alábbi ábra a feltárt 10 településirányítási területet mutatja be. (A számok nem
fontossági sorrendet jelentenek.)

3. ábra: A tudatos település 10 fő településirányítási területe

A tudatos településmenedzsment kiindulópontja a tudatos tervezés (3.1 alfejezet), ami
szorosan kapcsolódik a stratégiai tervezéssel kapcsolatos feladatokhoz.
A fentiek segítségével megszülető tervek alapján új projektek (beruházások, szervezetátalakítási tevékenységek stb.) valósulnak meg, új létesítmények, szervezeti struktúrák,
folyamatok születnek. Ezek létrehozását és működtetését a gazdasági, társadalmi és
környezeti fenntarthatóság horizontális elvét (3.2 alfejezet) követve lehet a jövő
versenyképességét szem előtt tartva megszervezni.
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A tudatosságot érintő további kérdés, hogy a település milyen arányban aknázza ki a
helyi és a külső erőforrásokat a tervezés és a megvalósítás során. A HVK projekt
egyik kiemelt kutatási területe volt a tudatos gazdálkodást támogató eszközök kidolgozása (3.3 alfejezet).
A tervezés és prognózisok megbízhatóságát növeli a tényekre, adatokra épülő döntés
előkészítés (3.4 alfejezet). A munkafolyamotok döntő többségében meghatározó fontosságú a vezetők és munkatársaik szakmai felszültsége, a versenyképességet támogató
kompetenciák fejlesztése (3.5 alfejezet).
A közszolgáltatások versenyképes, magas minőségű biztosítását számos külső tényező
befolyásolja, ugyanakkor egy összefüggéseiben átgondolt, tudatosan kialakított és működtetett helyi közszolgáltatási rendszer (3.6 alfejezet) rendkívül vonzó lehet a lakosság és a befektetők számára is.
A több tényező (például a kormányzati fejlesztéspolitika, a rendelkezésre álló fejlesztési
és működési források) által befolyásolt helyi szintű politikák kialakítása megkívánja a
tervezés és a megvalósítás tudatosságát. Mindez igényli a hatósági ügyintézés (3.7
alfejezet) minőségorientált alakítását, és a tudatos helyi jogszabályalkotást (3.8 alfejezet).
A tudatos településmenedzsment komplex gazdaságélénkítő eszközrendszer (3.9
fejezet) alkalmazására is törekszik. Mindez összekapcsolja a település általános fejlesztését és a helyi gazdaságot közvetlenül segítő feltételek javítását.
A tudatos tervezés során az önkormányzat a majdani használókkal partnerségben
alapozza meg a valós igényekre alapozott és a lehetőségeket kiaknázó fejlesztéseket.
Támogatja a tervek hatékony, jól ütemezett megvalósítását, és törekszik arra, hogy a
párhuzamosan zajló fejlesztések egymást erősítsék. A tudatos településmenedzsment
minden szakaszában fontos az érintettek részvétele, és az elindított folyamtok értékelése. Az értékelések eredményei teszik lehetővé a folyamatok szükség szerinti korrekcióját. A lakossággal, helyi vállalkozókkal történő folyamatos, sokcsatornás kommunikáció teremtheti meg a közös erőfeszítéseket lehetővé tevő egyetértést. A kommunikáció
és partnerség (3.10 alfejezet) a tudatos településmenedzsmentnek egy fontos horizontális területe.

Az útmutatóban szereplő településirányítási területek kutatására eltérő mélységben
került sor a HVK projektben kutatási fókuszaira tekintettel. Az útmutatóban szereplő
kihívások és ajánlások elsődlegesen azon tényezőkre koncentrálnak, amelyek szorosan kapcsolódtak a kutatási fókuszokhoz: a közszolgáltatások minőségi ellátásának
biztosításához, a gazdaságösztönzéshez és a helyi versenyképesség növeléséhez.
Az útmutatóban bemutatott 10 terület közül 4 esetében:





a
a
a
a

tudatos erőforrás tervezés,
helyi közszolgáltatások tudatos működtetése,
helyi versenyképesség szempontjából hasznos kompetenciák, valamint
tudatos helyi gazdaságfejlesztés,

a jelen dokumentumban szereplő ajánlásokat további, a gyakorlati eszközöket részletesen bemutató útmutatók egészítik ki.
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3.1. STRATÉGIAI ÉS TERVEZÉSI TUDATOSSÁG
A tudatos települések egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy döntéshozóik határozottan
kezükbe veszik a település irányítását, és a fejlődés irányát stratégiai gondolkodás eredményeként jelölik ki. Ez első lépésként egy, a település egészére vonatkozó
átfogó (integrált szemléletű) stratégiai dokumentum elkészítését jelenti.
A helyi szereplőkkel (vállalkozások, intézmények, lakosság) folytatott közös partnerségi
tervezés során ebben a fejlesztési dokumentumban kerül meghatározásra, hogy milyen
településen kívánnak élni a helyiek (célok) és hogy milyen lépéseket (beavatkozások, projektek) látnak fontosnak ennek megvalósulásáért.
A HVK projekt alátámasztotta, hogy a sikeres települések stratégiai szemléletű irányítás mentén működnek, ahol maga a stratégia valójában a település egészének fejlődését, vonzóvá válását és ezzel versenyképességének erősödését támogatja. A stratégiai tervezés a települést alkotó gazdasági, társadalmi és környezeti rendszer együttes
fejlesztésének kiinduló lépése, egy tudatosan működtetett, ciklikus fejlesztési folyamat része, ami magában foglalja a terv megvalósítást, az eredmények értékelését, majd
a következtetések levonása után a terv újragondolását.
A helyiek igényei mellett a stratégiai tervnek figyelembe kell vennie a különféle helyi
szakterületi szempontokat és terveket (például energetika, közlekedésfejlesztés, humán
közszolgáltatások fejlesztése stb.), amelyek sok esetben már nemzetközileg meghatározott módszertanok alapján készülnek. Ezen felül fontos tekintettel lenni az adott település
megyéjének területfejlesztési elképzeléseire és számos, a település hatáskörén kívül eső
tényezőre, mint például az okos (digitális) megoldások terjedése, ami várhatóan a stratégiai tervezés elengedhetetlen részévé válik.

4. ábra: A stratégiai tervek kapcsolódása és a horizontális elvek érvényesülése

A stratégiai tervezés során rendre szükség lehet további horizontális szempontok figyelembevételére, amelyek mind a szakterületi, mind pedig az átfogó tervezést és a konkrét
fejlesztési projekteket is áthatják. Ilyen például a már említett digitális megoldások terjedése, fenntarthatósági szempontok érvényesítésének szükségessége, a részvételi tervezés, esélyegyenlőség biztosítása, stb.
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A települések tervezési tevékenysége ritkán valósul meg a fenti ábrán bemutatott logikával, azaz, hogy minden szakterületi terv összhangban van egymással és szintetizálódik
egy átfogó tervben. Több településen (jellemzően közép- és nagyvárosokban) jelentős a
„tervgazdagság”, de a tervek teljes összehangoltsága a folyamatos frissítés anyagi terhei
miatt ritka.
A bevezetőben említett 21. századi kihívásokra is reagálni képes tervezési folyamattal, és
magukkal a települési tervekkel (átfogó és szakpolitikai tervek) kapcsolatban a HVK projekt tapasztalatai alapján az alábbi kihívásokra érdemes az önkormányzatoknak reagálniuk.

Főbb fogalmak
Stratégiai településtervezés: A településfejlesztés koordinációját elősegítő középtávra szóló, részvételi tervezéssel készülő tervdokumentum. Ugyan átfogó jellegű, de
a fejlesztési koncepciótól eltérően kiemelt stratégiai célokra koncentrál, beavatkozási
irányokat jelöl ki és projekteket is nevesít, részletez. Az Integrált Településfejlesztési
Stratégia példa erre a tervfajtára.
Szakterületi (ágazati) stratégia: A település működésének egy-egy speciális területére (közlekedés, intézményi fejlesztések stb.) kiterjedő, jellemzően középtára szóló tervdokumentum. Az utóbbi időben, nemzetközi módszertanok alapján készülő
ágazati tervek: Fenntartható városi közlekedési program (SUMP, Sustainable Urban
Mobility Plan); Fenntartható energia stratégia (SEAP - Sustainable Energy Action
Plan).
Stratégai menedzsment (településfejlesztés): A stratégiai tervezést is magában foglaló településfejlesztést koordináló folyamat, amely a tervezés mellett magában foglalja a megvalósítás, értékelés és a visszacsatolás fázisait.

Releváns kihívások
A települések céljait a valós igények és ne az elérhető fejlesztési források határozzák meg.
A tervezés során a hazai önkormányzatok céljaikat és projekt elképzeléseiket jellemzően
ahhoz igazítják, hogy milyen témában és céllal várhatók vissza nem térítendő hazai és
EU-s támogatások. A forrásokért való versengés felülírja a valós fejlesztési igényeket és
így gyakran olyan infrastruktúrák (épületek, parkok, stb.) jönnek létre, amelyekre nem
volt igény, vagy éppen nem az adott jellemzőkkel.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS-ek) céljai az eddigiekben inkább az éppen aktuális EU támogatási ciklus célkitűzéseihez, mint a stratégia megalapozó vizsgálatában feltárt helyi problémákhoz igazodtak. Az utóbbi években a forrásfüggőség miatt a
települések jelentős része nem, vagy csak elvétve határozott meg kizárólag a helyi sajátosságokra reagáló konkrét fejlesztési célokat: ezek emiatt általában túl általánosak és
nem egyediek.
A településvezetők számára a sikeresség fokmérője többnyire a beruházások száma és
nagyságrendje, így az önkormányzatok többsége nem vette, és a mai napig sem veszi
kellően figyelembe a tervek alapján megvalósított fejlesztések pénzügyi, társadalmi, stb.
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hatásait. Fontos felismerni, hogy a helyi igények alapján kitűzött célok megvalósításával
lehet elkerülni azokat az utólag felmerülő kérdéseket, hogy „Valóban erre a fejlesztésre
volt a legnagyobb helyi igény? Ki lehet gazdálkodni a fenntartás költségeit?”
Ebben a szemléletben egyelőre háttérbe szorulnak azok a kezdeményezések, amelyek
például a helyi közszolgáltatások minőségi fejlesztését a beruházások mellett egyéb beavatkozásokban (szervezetfejlesztés, képzések, szemléletváltás elindítása, stb.) látják.
A kihívás tehát kettős:


szemléletváltásra van szükség a hosszú távon értéket teremtő tervezés tartalmával (célok, projektek) kapcsolatban,



az önkormányzatoknak szükséges lesz figyelembe venni a 2020 után leszűkülő
nagyságrendű és tematikájú, vissza nem térítendő támogatások mellett a gyarapodó és egyre változatosabb egyéb, külső és belső forrásokat is.

Tudatos választás: a települések jövőképe és fejlesztési megközelítése milyen
mértékben támaszkodjon helyi erőforrásokra.
A települések többsége egyfajta spontán egyensúly mentén egyszerre támaszkodik külső
és belső erőforrásokra. Ezen talán el sem gondolkodnak azok az önkormányzatok, ahol a
külső erőforrások (például tőkebefektetők, vagy eredményes pályázati szereplésből
származó támogatások) jelen vannak a település életében. A kisebb, befektetővonzásban
és vagy a pályázati forrásokra sem sikeresen támaszkodó települések ugyanakkor tapinthatóan érzik és elszenvedik a külső erőforrások hiányát.
Egyre több ilyen településen élő és tenni akaró döntéshozóban és lakosban merül fel a
kérdés, hogy a meglévő pénzügyi forrásokat a pályázati források közel esélytelen megszerzésére fordítsák-e, vagy az egészen elemi és sokszor túl evidensnek tűnő helyi erőforrásra támaszkodva, azokkal kreatívan gazdálkodva új fejlődési utat jelöljenek ki a
településnek.
Az önkormányzatok számára kihívást jelent


maga a felismerés, hogy még mindig lehetnek fel nem tárt vagy nem megfelelően használt helyi adottságok és hogy szemléletváltással új útra terelhető a település fejlődése,



hogy a helyi erőforrásokra alapozott fejlesztési irány választása esetén, a belső erőforrások új, kreatív hasznosítása érdekében is szükség van előzetesen
helyi erőforrások (emberi és anyagi) mozgósítására.

A tervek a fejlesztés teljes folyamatában mutassanak irányt.
A települések többségében (főként a nem városi településeken) jellemzően nem készül
helyi stratégiai fejlesztési dokumentum. A hazai városokban az ITS jelenti a stratégiai
gondolkodás és tervezés alapdokumentumát. Ugyanakkor az ITS gyakran csak jogszabályban meghatározott kötelezettségként él a városi önkormányzatok számára.
A cél az, hogy a stratégiai tervezési, majd fejlesztési folyamat magától értetődően egy
sokszereplős, egymásra épülő kreatív folyamattá váljon.
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Az ITS-ek tartalma, illetve kidolgozásának módszertana kötött (lásd 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet), ugyanakkor ez az útmutatás elég rugalmas ahhoz, hogy a települések
valós tartalmú partnerségi tervezési folyamatot bonyolítsanak le és végrehajtásra érdemes tervet állítsanak elő.
A települések legtöbbje számára kihívást jelent a szemléletváltás:


a stratégiakészítés, majd annak végrehajtása nem csupán kötelező feladat,
hanem a versenyképességet támogató eszköz, amely lépésről lépésre segíti a
helyi szereplőket a jövőképben bemutatott település létrehozásában,



a stratégiai terv nem csupán az első kötelező lépés: következetes „életben
tartása”, működtetése a teljes stratégiai fejlesztési cikluson keresztül a jól kijelölt pályáról való letérés elkerülésének eszköze.

A települések legyenek készek fejlesztési rutinokon túlmutató megoldások alkalmazására.
Az elmúlt időszakban a „hagyományos” tervezési és fejlesztési gyakorlatban jó néhány
újszerű, tervezői szemléletváltást igénylő településfejlesztési paradigma is elkezdett helyet keresni magának idehaza: ez kihívásként értékelhető az önkormányzatok számára
(lásd bevezető).
A fenntarthatóság évtizedek óta benne van a köztudatban, mégis kihívást jelent az
önkormányzatok számára a települési tervek érdemi – és nem csak formális – részévé
tenni a társadalmi és ezzel összefüggésben a pénzügyi fenntarthatóság tervezését, például üzleti tervek formájában.
Hasonlóan fontos horizontális elv az esélyegyenlőség, a fejlesztések eredményeihez
való egyenlő hozzáférés biztosítása és ezzel összefüggésben a partnerségi tervezés, az
érdekképviselet biztosítása. Kihívást jelent a települések többségének, hogy rutinszerű
partneri egyeztetéseken túl ezek az elvek konkrét tevékenységeken keresztül magától
értetődő értékekké váljanak a helyi közösségben, valamint a település tervezése és működése során.
Kihívást jelent a települések számára a digitális eszközök által biztosított lehetőségek tudatos használata és az okos település fejlesztési modellben való értelmezése.
Az önkormányzatok részéről szemléletváltást igényel a partnerségi tervezés
valós értékének felismerése.
A témával a Tudatos Település Útmutató 3.10. fejezete részletesen foglalkozik.
Több szomszédos település összehangolt vagy közös gondolkodása és tervezése
célravezetőbb.
A települési stratégia tervezése során gyakran jutnak a helyi szereplők olyan következtetésre, hogy bizonyos erőforrásokat (például adott település külterületi határán túlnyúló,
turisztikai célra hasznosítható érték, egy folyó hasznosítását) jó volna az érintett szomszédos településekkel együtt tervezni. A térségi gondolkodásra alapozva gyakori az
ilyen felvetés, de még mindig nem elég általános. Az egyes települések tervezési folyamata többnyire zárt körben zajlik, célja helyi versenyelőnyök megszerzése. Sok-
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szor csupán a jogszabályi kötelezettségek miatt történik, mintegy „gesztus” értékkel a
szomszéd településekkel történő tervegyeztetés.
A nagyvárosi agglomerációk esetében a „központi” település és a környező kisebb
települések viszonyában a sokrétű kölcsönös függőség miatt ez minden érintett szereplő érdeke volna. A fejlesztési tervek megismerése és további lépésként azok összehangolása azonos helyzetű és státuszú szomszédos települések esetében is hordoznak
lehetőségeket a fejlesztések összeadódó hatásainak (szinergiák) kihasználása, vagy a
párhuzamos fejlesztések elkerülése érdekében.
Kihívás az önkormányzatok számára a települési célok összehangolása és adott esetben
közös projektek tervezése, végrehajtása. A HVK projekt által kiemelt fejlődési iránynak
tekintett és a Gazdaságösztönzési útmutatóban részletesen bemutatott térségi gazdasági ökoszisztémák kialakulásának kezdő lépése lehet egy-egy ilyen tervezési szintű egyeztetés, és például a gazdaságfejlesztésről való közös gondolkodás.

Ajánlások a kihívások kezelésére
1.1. A helyi adottságokra és valós szükségletekre alapozott stratégiai szemléletű településtervezésre van szükség.
2020 után az önkormányzatok számára várhatóan kevesebb és csak néhány fejlesztési
célra fókuszáló támogatás áll majd rendelkezésre vissza nem térintendő formában.
Az eddigi gyakorlatként jellemző hazai és EU-s forrásokra való tervezés semmiképpen
nem lesz célravezető és tartható. Értékké válik a tudatos tervezés, aminek során a döntéshozók településeik jövőjét a lehetséges külső és a meglévő belső erőforrásaik használatának legmegfelelőbb kombinációját figyelembe vevő stratégiai gondolkodás mentén
alakítják. Ennek a folyamatnak a részeként





felértékelődnek a helyi erőforrások, amelyeket érdemes és fontos újra gondolni
(jellemzőik, használhatóságuk és aktuális hasznosításuk mentén),
új tudást és szemléletmódot igénylő finanszírozási módszerek kerülnek előtérbe
(visszatérítendő támogatások, bizonyos esetekben a kockázati tőke, például innovatív megoldások települési szintű tesztelése, kreatív üzleti modelleken alapuló
saját vagy közös finanszírozás, stb.),
a finanszírozási struktúra megváltozásával szükségszerűvé válik a fejlesztések
fenntarthatóságának valós tartalmú tervezése is.

Az igényeket előtérbe helyező tudatos tervezés eredményeként felélénkülnek az együttműködések, felértékelődnek a gazdaságos fenntartást elősegítő technológiai és szervezeti, működési megoldások.
A fejlesztések hatásainak összeadódásával és jobb kihasználásával a rendelkezésre álló
forrásokból látványosabb gazdasági és társadalmi hatás érhető el.

1.2. A helyi erőforrásokra építő megközelítés áttörést eredményezhet.
A médiából egyre több olyan eset ismerhető meg, ahol a kedvezőtlenebb adottságú térségekben lévő önkormányzatok tudatosan építenek a – valójában más települések számára is rendelkezésre álló – helyi erőforrásokra és látványos áttörést érnek el a megélhetési feltételek javulásában, a foglalkoztatásban stb. Ezeket „csodafalvaknak” szokás
nevezni, pedig ezeknek a sikertörténeteknek kevés köze van a csodához.
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A tudatos települések, ahogy ezek a sikeres települések is, célorientáltan értékelik és
egyre több fejlesztést alapoznak a korábban nem ismert, nem használt, vagy
nem megfelelően használt helyi erőforrásaikra. Természetesen ez a megközelítés
sem zárja ki a kívülről érkező források értő felhasználását, de nem azokra alapozza a
jövőt.
A helyi erőforrás-térképezéssel megalapozott stratégiák a korábbiaknál árnyaltabb
és sok esetben ígéretesebb képet képesek adni a település helyzetéről és lehetőségeiről, mint amikor a települések kizárólag a külső (EU támogatásokban megnyilvánuló)
források fogadására készülnek fel a tervezés során.
Ez annak köszönhető, hogy az erőforrás-térképezési módszer szerint az elemzés a
helyi erőforrásokat nem jelenlegi használatuk alapján ítéli meg és értékeli, hanem minden hasznosítási módot felvázol, ami a tervezés alapját, és a versenyképesség
lehetséges kulcsát jelentheti. A célok és beavatkozások ez esetben kizárólag a helyi
közösség (nem egy külső befektető) érdekében és helyi erőforrások újraértékelése mellett történik (lásd az Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez).

1.3. A korszerű, stratégiai folyamatmenedzsment a megvalósítás motorja.
A stratégiai tervezés a stratégiai szemléletű településfejlesztési folyamat, illetve ciklus
első, meghatározó lépéseként értelmezhető. A további lépésekkel együtt (megvalósítás,
értékelés és visszacsatolás) korszerű stratégiai folyamatmenedzsmentet kíván, ami a
legkülönfélébb kompetenciák és felelősségi körök bevonását igényli helyi szinten.
Helyi kompetenciák:
A tervezés és a dokumentumok tartalmának megvalósítása szükségessé teszi a helyi felelősök kijelölését és a megvalósítást koordináló szakértő menedzsment részvételét.
Az átfogó folyamatirányítás nem csak professzionális települési, gazdasági és ágazatfejlesztési feladatirányítók szakértelmét igényli, hanem a teljes önkormányzatét és egyéb
helyi szakági szereplőkét is.
Az új típusú kihívásokhoz és lehetőségekhez való igazodás jegyében a helyi kompetenciákat erősítő képzések elengedhetetlenek, ezeknek javasolt érinteniük pl. a digitális
eszközök rutinszerű alkalmazását, vagy az új típusú üzleti modellek közszolgáltatásokban
történő használatának módját is (lásd a Tudatos Település Útmutató 3.5. fejezete: Tudatos kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás).
Feladatterv és ütemezés:
A stratégia középtávú terv, aminek rövidebb periódusokra történő lebontása szükséges a
megvalósíthatóság érdekében. Az éves / kétéves feladattervek a stratégia megvalósítását támogató eszközök, amelyek egyebek mellett foglalkoznak a stratégiában leírt beavatkozások (projektek) egymásra épülésével és a pénzügyi erőforrások rendelkezésre állását is alaposan mérlegelő feladatütemezéssel.
Monitoring és visszacsatolás:
Annak érdekében, hogy a stratégiában megfogalmazott célok és a feladattervben leírt
beavatkozások (projektek) megvalósulását az önkormányzat ténylegesen koordinálni
tudja lényeges, hogy nyomon tudja követni azok alakulását. Ezért is fontos azoknak az
indikátoroknak a folyamatos mérése, amiket a tervezés során a fejlesztési célokhoz kapcsolt az önkormányzat. A monitoring teszi lehetővé a stratégia megvalósításának érté-
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kelését. Az értékelés következtetései rendkívül értékesek. A település ezek alapján teszi
meg a szükséges lépéseket (például indikátorok nem megfelelő teljesülése esetén), és
módosítja esetleg a terv tartalmát (például magukat a célokat).
Hálózatosodás és kapcsolatépítés:
A korszerű terv megvalósítását segítő együttműködés és a kommunikáció nem korlátozódik a helyi (belső) szereplőkre, hanem a hatékony megvalósítás érdekében kiterjed a
helyi fejlesztésekben érintett és érdekelt külső szereplőkre is (például megyei önkormányzat, szomszédos települések, térségi lefedettségű szolgáltatók, stb.).
A külső hálózatépítés főleg olyan esetben értékelődik fel, amikor a gazdasági kapcsolatok és hálózatok építése már túllép a település határain és térségi léptékben zajlik,
keresve például közös projektek megvalósításának lehetőségét.
A részletezett kihívások fokozottan alátámasztják és szükségessé teszik a fejlesztési stratégiák megvalósítása során a korszerű és kreatív, kiváló problémamegoldó képességű folyamatmenedzsment működtetését.

1.4. Az újszerű tervezési paradigmák és horizontális szempontok új távlatokat
nyitnak.
A hazai település- és térségfejlesztési gyakorlat globális és európai mintákat követő új
településfejlesztési iránya az okos település (smart city / smart village) működési
modell, ezzel a hosszú távon társadalmi, környezeti és pénzügyi szempontból fenntartható és élhető városok/térségek létrehozása.
Az okos városfejlesztések tervezéséhez a Lechner Tudásközpont több, széles körben
elérhető útmutatót is készített. Ezen útmutatók alapján a települések tovább tudják fejleszteni ITS-üket úgy, hogy az megfeleljen az okos város modell elvárásainak. Ezek az
ITS-ben lefektetett stratégiai célok továbbfejlesztését, strukturálását, az okos városokra
jellemző technológiai megoldások előtérbe helyezését, valamint a szisztematikus adatgyűjtést és adatfeldolgozást jelentik.
Az okos város működési modellben a fejlesztésorientált ITS tartalmához képest fokozott
hangsúlyt kap a település működése, a különféle rendszerek (például közlekedés, zöldfelület fenntartás, idősellátás stb.) és fejlesztések fenntartásának részletes vizsgálata
(lásd a Tudatos Település Útmutató 3.3. fejezete: Tudatos gazdálkodás).
Ezért különösen hangsúlyos a működés hatékonyságának mérése és mérhetősége, ezzel
az adatbázis építés feltételeinek megteremtése, valamint a tervezésbe való visszacsatolás lehetőségeinek bővítése.
Az okos települési működési modell tekintettel van a bevezetőben és a fejezetünkben is
tárgyalt horizontális fejlesztési elvek érvényesülésére (partnerség, fenntarthatóság,
esélyegyenlőség, együttműködések, stb.).

30/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

Néhány jó példa

Tata – Magyary terv: Tata Város Önkormányzata 2008-ban készítette
el a Magyary tervet - felismerve, hogy a város fejlődését elősegíti egy, a
helyi közösségek, vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, illetve a
környező településeken élők számára is elérhető iránymutatás a városvezetés által kitűzött fejlődési irányokról. Ez - a gyakorlatilag városfejlesztési stratégiaként is értékelhető dokumentum - jó példát mutat a helyi adottságok részletes feltárására, az azokra reagáló célkitűzések meghatározására. Jó példa továbbá a terv kidolgozása során alkalmazott
igen széleskörű partnerségi egyeztetési folyamat, illetve nyitottság, valamint az is, hogy a terv felülvizsgálata, a változó körülményekhez való
igazítása is megtörtént, amikor az szükségessé vált.
Nagypáli – Zöld út program: Nagypáli település vezetése 1997-ben
dolgozta ki „Zöld út” falufejlesztési programját. A program három pilléren keresztül alapozta meg a falu fejlődésének jövőjét (lakosságszám
csökkenésének megállítása, közösségfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés). A jól definiált, következetesen végrehajtott program eredményeként a település megkétszerezte lakosságszámát, méretéhez képest jelentős gazdasági tevékenység helyszínévé vált, illetve országos szinten is
példaértékű környezetvédelmi fejlesztéseket hajtott végre, melyben a
lakosok is partnerek (például a megújuló energiaforrások felhasználásának intenzitása kiemelkedő). Nagypáli jó példát jelent továbbá a kommunikáció, településmarketing tekintetében is, az országos médiában
való gyakori szerepléssel irányítják magukra a figyelmet.
Debrecen – Fenntartható Városi Mobilitási Terv: Debrecen városa
Magyarországon az elsők között készítette el Fenntartható Városi Mobilitási Tervét. A stratégiai dokumentum - bár alapvetően közlekedésfejlesztési fókuszú - módszertanával, szemléletével példaként szolgálhat más
ágazati, vagy átfogó stratégiák kidolgozásához is. Erőssége, hogy a stratégia kialakítása során egy részletes partnerségi terv alapján kiemelten
kezelte az érintettek problémáinak, véleményének megismerését, a tervezésbe történő bevonását. Kezdeményezés, amelynek célja a közszolgáltatások fejlesztése, a fogyasztói igényekhez való illesztése. A kezdeményezés keretében meghatározásra kerültek azon fő elvek, melyek
mentén a közszolgáltatások minőségének fejlesztése elérhető és melyeket a közszolgáltatások ellátása során alkalmazni javasolt.

31/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

3.2. TUDATOS

FÓKUSZ A KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI

FENNTARTHATÓSÁGON
A fejlett országok a környezet, a társadalom és a gazdaság összehangolt védelmét már az 1970-es évektől kezdve a fenntarthatóság fogalmának megalkotásával tették a közpolitika-alkotás és a közgondolkodás részéve. E megközelítés nem mentes a
vitáktól sem, hiszen olyan globális kérdéseket érint, mint a klímaváltozás, az elöregedés,
vagy a túlnépesedés.
A fenntarthatóság elvárása egy település fejlesztése során olyan szemléletmód, településvezetési irány, ami egyszerre korlátoz és új távlatokat is nyit. A fenntarthatóság
elve a jelen szükségletek oly módon történő kielégítését kívánja meg, ami nem veszélyezteti a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. A
megközelítést sokan túl szűken, a környezeti fenntarthatóságra értelmezik. Valójában
további pillérekkel, a társadalmi és a gazdasági fenntarthatósággal együtt teljes
annak értelmezése.
Az egyes területek fejlesztése, erőforrás-felhasználása csak a többi terület fenntarthatósági szempontjait figyelembe véve szolgálja a közösség hosszú távú érdekeit. A megközelítés mélyebb tartalma számos gyakorlati kihíváson keresztül válhat a településirányítás, és a helyi közgondolkodás részévé. Így például a helyi gazdaságfejlesztés esetében is elvárás a társadalmi és környezeti fenntarthatóság alapelveit figyelembe
vevő gondolkodásmód. Ez nem öncél, hiszen az érdemi lehetőségeket kapó helyi társadalom könnyebben vesz részt az értékteremtésben, a megóvott környezet pedig hozzájárul a település élhetőségéhez, ezen keresztül a népességmegtartó képességhez.
Rövidebb időtávon a fenntartható gazdálkodás, a fejlesztések fenntarthatósága a
leggyakoribb kihívás az önkormányzatok számára (például egy magas fenntartási költségű, pályázati forrásból megvalósított létesítmény üzemeltetési költsége könnyen felboríthatja egy önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, vagy a más – esetleg fontosabb – területek fenntartására jutó források elvonásához vezethet – lásd Tudatos gazdálkodás fejezet
kihívásait).
Bár hosszabb távon érezteti hatását, de ugyanilyen fontosságú a környezeti és társadalmi fenntarthatóságnak való megfelelés is. A környezet minősége nagy jelentőséggel bír a településen élők életminősége szempontjából, illetve egyre fontosabb szempont egy település versenyképességének megítélése során is, mivel a vállalkozások is
könnyebben választanak telephelynek jó környezeti adottságokkal rendelkező településeket, illetve mindez egyes ágazatok esetében közvetlen erőforrásként is szolgál (például
turizmus).
A társadalmi fenntarthatóság, az esélyegyenlőség biztosítása mind fontosabb szemponttá
válik, hiszen a megfelelő munkaerő rendelkezésre állása a versenyképesség egyik
legfontosabb tényezőjévé lépett elő. Komoly versenyhátrányt jelent, ha egy település az
ott élők egy csoportjának nem tud érdemi esélyt biztosítani, és ezért tagjai nem tudnak
belépni a munkaerő-piacra.

Fenntarthatóság kérdése és növekvő jelentősége a települések életében
Magyarországon a fenntarthatóságot, mint a fejlesztések során követendő elvet – bár
történtek ez irányú lépések –, még nem kíséri markáns társadalmi igény. Ezt támasztja
alá a HVK projekt keretében az önkormányzatok körében végzett kérdőíves felmérés is.
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Az 1000 önkormányzattól beérkezett válaszok azt mutatják, hogy a települések különböző fejlesztési terveinek csak kevesebb, mint harmadában jelenik meg a fenntarthatóság,
mint szempont (kiemelendő, hogy a környezetvédelmi programok esetében az arány
még rosszabb, mindössze 22%). Az integrált szemléletmód következetes érvényesítése
még csak egyes új tervezési modellekben (például smart city és a klímastratégiákban)
tekinthető általánosnak. A korszerű tervezési megközelítések között megjelenik az
ökogazdaság fogalma, ami azért izgalmas, mert meghaladja azt a szemléletet, ami
költséget vagy elmaradt hasznot látott a környezetvédelemben. Megmutatja, hogy a környezetbarát technológiák összekapcsolhatók a jövedelmezőség elvárásával.
Országos szinten a 2015-ben elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program egyértelműsítette a kormányzat, az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások,
valamint a lakosság fenntarthatósággal kapcsolatos feladatait, felelősségét. Ennek hatása
azonban az eltelt idő rövidségére tekintettel még alig érzékelhető.
A törvényhozók a környezetvédelmi törvényben fogalmazták meg célként a fenntartható
fejlődés biztosítását.
A fenntarthatóság egyes kérdései jelenleg leggyakrabban (bár mint fentebb láttuk, egyáltalán nem általánosan) a következő önkormányzati dokumentumokban jelennek meg:


egyes projektek, programok környezeti hatásvizsgálata, stratégiai környezetvédelmi vizsgálata,



települési környezetvédelmi program,



településfejlesztési koncepciók, stratégiák,



helyi esélyegyenlőségi program.

A megvalósuló fejlesztések gyakori hibája, hogy a gazdasági fenntarthatóságot sem vizsgálják kellő alapossággal - így előfordul, hogy egyes projektek eredménye egy már meglévő települési funkciót veszélyeztet, vagy az önkormányzat nem számol egy felépülő
létesítmény jövőbeni fenntartás költségeivel, így túlvállalja magát.
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Főbb fogalmak
Az emberi erőforrások fenntarthatóságát a megfelelő létszámú, jó egészségi állapotban lévő, megfelelő tudással, kompetenciákkal felruházott személyek rendelkezésre
állása biztosítja. Ha a társadalom egy része leszakad, képességeik elvesznek a közösség számára. Az emberi erőforrások gazdasági értéke az ezredforduló környékén meghaladta a dologi tőke nagyságát. Az ember nem csak a helyi versenyképességnek, de
a fenntarthatóságnak is meghatározó pillére.
A társadalmi erőforrások fenntarthatóságát, túl a méltányosságon és az esélyteremtésen, az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és bizalom,
valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények és a kulturális élet, a helyi
kulturális örökség táplálja.
A természeti erőforrások fenntarthatósága azt jelenti, hogy hosszú távon a természeti környezet eltartó-képességével összhangban célszerű csak a közösség szükségleteit kielégíteni, azaz a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének korlátja. Ennek megfelelően a természeti erőforrások fenntartható hasznosításához a közösség környezet-tudatos és környezet-etikus magatartására van szükség.
Ehhez járulhat hozzá a helyi közösségi élet valamennyi színterén a fenntarthatóság
szempontjainak következetes képviselete és érvényesítése. Mindehhez hozzátartozik
az anyag- és energiafelhasználás mérséklése, a környezetterhelés folyamatos nyomon
követése, és a körfogásos gazdálkodás előtérbe helyezése mind több területen.
A gazdaság fenntarthatósága a közösség fejlődését szolgáló célokhoz kapcsolódva
biztosítja a stabilitást és a kiegyensúlyozott gazdálkodást a rendelkezésre álló technológiai eszközökkel, a környezeti, emberi és társadalmi erőforrások hasznosításával.
Biztosítja, hogy a helyi kis és közepes méretű gazdálkodási egységek jó stabilitással és
alkalmazkodó képességgel rendelkezzenek. Ehhez kapcsolódik a takarékosság, a hoszszútávra tervezés, az ésszerű kockázatvállalás, a fejlesztés és az innováció képessége.
A vállalkozók azzal válnak a fenntartható fejlődés mozgatórugóivá, hogy az értékteremtés még kiaknázatlan formáinak fontos forrását jelentik, irányítják az emberi, a
természeti és az ember által teremtett fizikai erőforrások egy meghatározó részének
hasznosítását.

Releváns kihívások 1
Kihívás, hogy a fenntarthatóság irányában történő elköteleződés váltsa fel a
jogszabályok általi elvárásoknak való kényszerű megfelelést.
A fenntartható működés alapjának tekinthető helyzetfeltárás, a helyi adottságok (természeti, társadalmi, gazdasági) feltérképezése a vizsgált települések többségében

1

Forrás: Varjú V. (2010): A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja - a stratégiai környezeti
vizsgálat. PhD Disszertáció, 194 p
Forrás: Varjú V. (2013a): A települési önkormányzatok környezetvédelmi orientáltsága. COMITATUS: Önkormányzati Szemle, 23:(213) pp. 21-36.
Forrás: Varjú V. (2013b): Aprófalvak környezeti politikája. A Falu, 28:(3), pp. 45-55.
Forrás: Fónai M. – Pénzes F. (2017): Önkormányzatok és helyi környezeti politika – egy empirikus kutatás
eredményei. In: Fodor L. – Bányai O. (szerk.) (2017): A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp. 73-90
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megtörtént. A feltáró munka eredményeit tartalmazó fejlesztési dokumentumok megtalálhatók.
A fenntartható fejlődés iránti elköteleződés ugyanakkor annak hosszú távú hozadékai
ellenére sem általános, gyakran csak a jogszabályok vagy a pályázati kiírások által előírt
mértékben történnek meg a fenntarthatósághoz köthető lépések. A jogszabályok által
megkövetelt dokumentumok elkészülnek, de a mindennapos döntésekben alig-alig
jelenik meg a fenntarthatóság három pillérének egymással összefüggő figyelembevétele. Az országos szintű szabályok a helyi jogszabályokba gyakran hiányosan kerülnek
átültetésre.
A kihívás kettős:


a településeknek saját fenntarthatósági elképzelésekkel kellene rendelkezniük,



a kapcsolódó jogszabályi és pályázati elvárásoknak való formális megfelelést ki
kell, hogy váltsa a helyben, közösen elfogadott elvek szerinti cselekvés.

Az aprófalvak és közepes méretű települések esetében a fenntarthatóság iránti
elköteleződést gyakran akadályozza a hozzáértő szakemberek hiánya és a rossz
anyagi helyzet.
Jellemzően, a motiváltabb települések közé a kis települések (1000-5000 fő), illetve a 10
000 fő fölötti települések tartoznak. Az előbbiek még kellően átlátható méretűek, az önkormányzati dolgozók személyesen érintettek, míg a nagytelepülések már jelentősebb
gazdasági előnyre tehetnek szert a helyi adottságok hatékonyabb kihasználásával. Az
aprófalvakban a legtöbb esetben mind a humán erőforrás, mind az anyagi források hiányoznak a szükséges többletintézkedésekhez és a fenntarthatóság érvényesítéséhez. Az
„átlagos” adottságokkal rendelkező településeken a létfenntartási problémák minden
energiát felemésztenek. A rendelkezésre álló pályázati források közül gyakran nem elvi
alapon választanak (mi a hosszú távon hasznos a település számára), így a fenntarthatóság elvárása is sérül.
Azok a szerencsés települések, amelyeknél az önkormányzat és lakosság közül legalább
az egyik elkötelezett a fenntarthatóság mellett.
A fenntarthatósággal kapcsolatos kihívás az, hogy ne csak a költségtényezőt,
hanem a hosszútávon megtérülő befektetést lássák benne (például az állandó kiadások ne haladják meg a rendszeres bevételeket, a szociális és egészségügyi munka során a megelőzés kapjon nagyobb teret, a középületek üzemeltetői pályázzanak a megújuló energiaforrások használatára való áttérésre, ebben kapjanak segítséget a helyi vállalkozások is).
A fenntartható települési működés sikeres modelljei, jó gyakorlatai nem kellően
ismertek.
A települések fenntartható működését gyakran hátráltatja tudás- és információhiány. Ez
megmutatkozhat a vonatkozó szabályozás hiányos ismeretében, a megtérülési számításokkal kapcsolatos bizonytalanságban, a más településeken már működő jó gyakorlatok,
megoldások ismeretének hiányában. Utóbbi miatt számos, a fenntarthatósághoz közelebb vivő, a települések lehetőségeihez illeszkedő fejlesztés elmarad. A fenntarthatósághoz értő és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakember kevés van.
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Kihívás az is, hogy a komplex, fenntartható megoldásokat igénylő fejlesztések általában
megkívánják, hogy eltérő területeken dolgozó szakemberek együttműködjenek. A kihívás
az, hogy a gyakori tudás- és szakemberhiány ellenére a környezetvédelemmel, társadalommal és gazdasággal kapcsolatos feladatok ne szétaprózva bukkanjanak fel egy szervezetben, egységes és következetes kezelésük biztosítva legyen.
A rövid távú szükségletek előtérbe helyezése miatt a környezeti és társadalmi
fenntarthatóság szempontjai háttérbe szorulnak.
Annak ellenére, hogy a kérdőíves felmérések alapján a települések szerint a legfontosabb
önkormányzati feladatok elsősorban társadalmi jellegűek; oktatással, neveléssel és szociális feladatokkal kapcsolatosak, továbbra is a gazdasági tényező szerepe meghatározó a három fenntarthatósági tényező közül. A másik két tényező is leginkább
csak gazdasági érdekből kap figyelmet, például a kellemes környezet elősegíti a versenyképesség növekedést, vagy a megfelelő képzettségű lakosság munkaerő potenciált jelent, de még ez is csak a települések kisebb részére jellemző. A helyi esélyegyenlőségi
programok elsősorban pályázati források megszerzése érdekében készülnek, kevésbé
alkalmasak a problémák kezelésére.
Kihívás a rövid távú lakossági elvárások és a település közép- és hosszú távú érdekeinek
összehangolása. Erre példa, ha több figyelmet kapnak a gyermekek, a meglévő természeti értékek, vagy az ésszerű takarékosság.

Ajánlások a kihívások kezelésére
2.1

A helyi erőforrások és adottságok tudatos felmérése és értékelése legyen
az első lépés.

Az, hogy a települések feladataik ellátása során a fenntarthatósági szempontokat milyen
mértékben tudják érvényesíteni, jelentősen függ a fenntarthatóság helyi tényezőitől.
A fenntarthatóság biztosításához elengedhetetlen, hogy feladataik ellátása során az önkormányzatok érdemben támaszkodjanak helyi erőforrásaikra, de azokat ne merítsék ki.
Ezért szükséges a helyi erőforrások és adottságok felmérése, a hasznosítási és fejlesztési
lehetőségek tudatos értékelése.
Ilyen figyelmet érdemlő helyi erőforrások az alábbiak:


a település földrajzi helyzete,



a település mérete (lakosságszám, terület),



földrajzi viszonyok, épített környezet, elérhetőség, természeti adottságok,



gazdasági helyzet (vállalkozások száma és helyzete, saját bevételi potenciál),



társadalmi helyzet (demográfiai, képzettségi, jövedelmi viszonyok),



az önkormányzati saját szakértői csapata, mely szerencsés esetben kiegészül
a helyben elérhető, mobilizálható települési-térségi szakemberekkel,



kulturális és közösségi értékek, kapcsolati tőke.
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2.2

Kommunikáció a lakossággal és a vállalkozásokkal, párbeszéd a fenntarthatóságról.

A lakosság fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdjeit számos tényező befolyásolja. Ilyenek lehetnek a társadalmi, gazdasági, valamint a környezettel kapcsolatos preferenciák,
azok szubjektív megítélése, a neveltetés, a világnézet, a helyi közösséghez tartozás mértéke, a közösség tagjainak motiváltsága, stb.
A lakosság részvételének elmélyítésére jó lehetőség a civil szervezetek támogatása és
munkájuk segítése. E szervezetek amellett, hogy ösztönzik a lakossági cselekvést, egyes
témák megismertetésében, a kapcsolódó információk, jó gyakorlatok megosztásában is
fontos szerepet játszanak (jó példa: Budaörs - Budakörnyéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete).
A fenntarthatóság, mint szemléletmód, összetett kihívás, de már belátható időn belül is
érezhető lehet az alábbiak hatása:

2.3



a lakosság körében a gondolkodásmód előnyeit bemutató tájékoztatás, népszerűsítő tevékenység,



a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők pozitív egymásra hatásának
szemléltetése,



annak bemutatása, hogy például az energiahatékonysági beruházásoknak
(vagy más környezeti fejlesztéseknek) milyen hatása van a település, és az
egyén gazdasági kilátásaira (jó példa: Kaposvár, szemléletformáló kampányok),



önkormányzati dolgozók esetében a tervezés és ellenőrzés során a fenntarthatóság, mint vizsgálandó szempont megjelenítése,



több település közösen is alkalmazhat megfelelően felkészült szakembert,
vagy külső szolgáltató igénybevétele is megoldás lehet,



a kisebb gazdálkodók elsődleges célcsoportja lehetnek a fenntarthatósági
szemlélet átadásának, hiszen rajtuk keresztül a lakosokat is hatékonyan el lehet érni,



a nagyobb vállalkozások általában kevésbé integráltak a helyi közösség életébe, ugyanakkor az erősebb hatósági kontroll és az anyavállalat társadalmi felelősségvállalási gyakorlata (Corporate Social Responsibility – CSR) hozzájárulhat a fenntarthatósági szempontok erősítéséhez.

Fenntarthatóság szempontjainak integrált beépítése az átfogó tervekbe és
a részstratégiákba.

A környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjainak tervezési dokumentumokba való beépítése, és következetes érvényre juttatása a megvalósítás során
még nem általános, így az önkormányzatok maguk is sokat tehetnek ezen szempontok
érvényesítése érdekében.
A fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételét fontosnak tekintő tervek (például
smart city stratégia, klímastratégia, fenntartható városi mobilitási terv) egyre több település jövőképének részévé válnak (jó példa: Debrecen, Mobilitási terv). Azoknak a
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településeknek, amelyek elköteleződnek a fenntartható fejlődés, fejlesztés mellett, célszerű a kapcsolódó területekről értékelést készíteniük.
Ezen értékelés során az alábbi lépéseket célszerű követni:

2.4



A helyi adottságok, értékek, erőforrások felmérése (lásd 2.1-es ajánlás).



A fenntarthatósági célok megfogalmazása, melyek a kapcsolódó projektek/programok tervezésekor és végrehajtásakor fontosak.



Annak a meghatározása, hogy milyen lépések szükségesek a célok teljesüléséhez. Lényeges, hogy a kijelölt lépések egy adott beavatkozás, projekt főtevékenységeihez kapcsolódjanak, és ne attól elkülönülő adminisztratív kötelezettségekként jelenjenek meg.



Az erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében érdemes megfontolni,
hogy több település közösen valósítson meg fenntarthatósági projekteket, ami
a kockázatokat is csökkentheti azáltal, hogy a kockázatkezelés költségei megoszthatók.

A környezeti és társadalmi fenntarthatóság előtérbe helyezése.

A környezeti és társadalmi fenntarthatóság (esélyegyenlőség biztosítása) hosszú távon
ugyanolyan meghatározó jelentőséggel bír a település versenyképességének formálásában, mint a dinamikusan fejlődő gazdasági környezet.
A jó környezeti állapot fenntartása egyformán fontos a lakosság jó közérzetének, egészségi állapotának megőrzésében, illetve a vállalkozások, befektetők vonzása érdekében
is.
A környezeti fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb, hogy minden környezeti
elem felmérése megtörténjen, illetve lehetőség szerint minden projekt, vagy program
tervezése során értékelésre kerüljenek az egyes tényezőket érő hatások, illetve ezek
mérséklésének, fenntartható szinten tartásának lehetőségei. Főként nagyobb településeken alkalmazható a környezetmenedzsment rendszerek módszertana.
A településen élő hátrányos helyzetű célcsoportok számára az esélyteremtés elengedhetetlen ahhoz, hogy képességeiket kibontakoztathassák, és ezzel a település versenyképességét is erősítsék. Az esélyegyenlőségi szempontok értékelésénél, mint az a
HVK projekt keretében is egyértelművé vált, az önkormányzati tervezők legfeljebb a jellemző célcsoportokat érő kihívásokkal számolnak (például romák, mozgáskorlátozottak),
illetve más intézkedések hatásait leginkább a rájuk kifejtett hatások oldaláról vizsgálják.
Bár a kiemelten sérülékeny csoportok szempontjainak figyelembevétele valóban nagy
jelentőségű, annak érdekében, hogy a településen a társadalmi fenntarthatóság magas
szintet érjen el, további célcsoportok esetén is (a konkrét település adottságaitól függően) szükség lehet célzott programok, integrált beavatkozások megvalósítására. Ilyen –
jellemzően kevésbé figyelembe vett – csoportok:


idősek (jó példa: Mezőtúr, nyugdíjasok továbbfoglalkoztatására vonatkozó
program, Komárom, „Kincset ér” egészségügyi prevenciós program),



fogyatékkal élők (jó példa: Kapuvár, önkormányzati foglalkoztatás),



nők, egyedülálló szülők (például bölcsődék fejlesztése, részmunkaidős lehetőségek támogatása, egyenlő bérezés biztosítása) (jó példa: Ivánc, babakötvény támogatás),
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pályakezdők.

Néhány jó példa
Környezetmenedzsment rendszerek: A fenntartható működés egyik pillére, hogy a
szervezetek felelősséget vállalnak tevékenységük környezeti hatásaiért. Ezen tevékenységek szükségessége kiterjed az önkormányzatokra, azok költségvetési szerveire
és gazdasági társulásaira is.
A felelősségvállalás kihat a működés egészére, így a teljesség igénye nélkül a megvalósult környezetvédelmi célú beruházásokra (például egy új és/vagy modernebb
szennyvíztisztító telep), az egyéb beruházások terén a környezeti szempontok társadalmi és gazdasági szempontokkal azonos szinten való érvényesítésére, de a szervezeten belül az energiahasználat és a hulladéktermelés ésszerűsítésére is. A két leginkább
elismert nemzetközi szintű tanúsítvány az ISO 140001 (MSZ EN ISO 14001:2005),
valamint az EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
A magyarországi önkormányzati szféra szervezetei között is akad számos, amely a tanúsítás megszerzését önként vállalta és tanúsítványt szerzett, ilyen például Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala, Siófok Közös Önkormányzati Hivatal, Győr MJV Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály. A Fővárosi Önkormányzat több gazdasági társasága (például az FCSM Zrt. Angyalföldi Szivattyútelepe) is megfelel.

A társadalmi fenntarthatóság tudatos biztosítására jó példa az Egészséges Vásárhely
Program (EVP), Hódmezővásárhely tízéves népegészségügyi programja, melyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban hozott létre. Az EVP-t a
CSMEK Hódmezővásárhely-Makó (kórház) intézményének szervezeti keretei között, az
Egészségfejlesztési Iroda működteti. A város és a kórház célja a programban az, hogy
a gyógyító munka mellett nagyobb hangsúlyt kapjon a lakosság egészségmegőrzése,
illetve a betegségek megelőzése, valamint az egészséges életmódra való ösztönzés, így
javítva hosszú távon az ellátási területén élők általános egészségi állapotát.
Az EVP egyik legfontosabb tevékenysége a Prevenciós rendelőben zajló állapotfelméréssel egybekötött egyéni életmód-tanácsadás, a rendszeres és a lakosság számára
ingyenesen igénybe vehető szűrőprogramok megvalósítása, kistérségi szintű mozgósítással. Az EVP minden korcsoportot megszólít: a gyermekeknek és fiataloknak, az aktív
korúaknak vagy időseknek szóló programok az adott korosztályi problémák megelőzésének érdekében valósulnak meg.
Az EVP finanszírozását a város és a kórház saját költségvetéséből, illetve tudatos adományszervezés és pályázás eredményeként megszerzett, elnyert kiegészítő forrásokból
biztosítja.
http://evp.hu/evp-program/
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3.3. TUDATOS GAZDÁLKODÁS
Az önkormányzatok gazdálkodásában jelentős változást hozott a 2011-2014 között végrehajtott adósságkonszolidáció. Az adósságok törlesztéséből adódó terhek megszűnése jelentős nyomás alól mentesítette a települési költségvetéseket, azonban ezzel párhuzamosan a pénzügyi mozgástér lecsökkent.
Ennek következtében is megnőtt a tudatos gazdálkodás iránti igény, a leszűkült források, illetve a meglévő vagyon lehető legjobb kihasználásának szükségessége. A
legnagyobb kihívást a gazdálkodás területén a közszolgáltatások mind magasabb szinten
való ellátásához megfelelő források felkutatása, illetve a meglévő vagyon hosszú távú
fenntartási modelljének kidolgozása és adott esetben a közfeladatok ellátása mellett jövedelem termelésére való hasznosítása jelentik. A gazdálkodási feladatok ellátásának
minősége alapvetően befolyásolja a település versenyképességét, hiszen a stabilan
magas színvonalon működő közszolgáltatások, a gazdálkodó szervezeteknek
nyújtható támogatások, illetve az így létrehozott munkahelyek mind a lakosok, mind
a vállalkozók számára vonzó környezetet jelentenek. Cél a tudatos gazdálkodással egy
olyan fenntartható gazdálkodás megvalósítása, ami a rendelkezésre álló legkevesebb
erőforrás felhasználásával, a természet és a társadalom igényeit is figyelembe véve a
lehető legtöbb önkormányzati feladat lehető legjobb minőségben való ellátásának feltételrendszerét biztosítja.

Főbb fogalmak
Rövidtávon tudatos gazdálkodás: A rövidtávon kiegyensúlyozott gazdálkodás alatt
az önkormányzati költségvetés egyensúlyát (esetleges többletét), azaz működési bevételeinek és kiadásainak éven belüli egyensúlyát, továbbá az önkormányzat likviditásának biztosítását értjük.
Hosszútávon tudatos gazdálkodás: A hosszú távon kiegyensúlyozott gazdálkodás
alatt a pénzügyi egyensúly fenntartását, valamint az ellátott (kötelező és/vagy önként
vállalt) feladatok finanszírozási és minőségi szempontból stabil ellátásának biztosítását
értjük.
Indokolt költség: Az a költség, amennyiért ésszerű és körültekintő gazdálkodás mellett adott keretek között a termék vagy szolgáltatás előállítható. Az indokolt költség
figyelembe veszi a helyi adottságokat (például a korszerűsítendő eszközállományt).
Magában foglalja mind az üzemeltetés folyó költségeit (pl. bérek és kapcsolódó munkaadói közterhek, rezsiköltség, intézményüzemeltetés stb.), az állagmegóvás rendszeres
feladatait, valamint a meglévő eszközök pótlásának hasznos élettartammal arányos
fedezetét, valamint adott esetben az addicionális beruházások költségét is. Ezáltal az
indokolt költség alkalmas arra, hogy egy adott szolgáltatási szintet fenntarthatóan biztosítson.
Kiszervezés (outsourcing): Önkormányzati feladatok külső, vagy belső szolgáltatón
keresztül való ellátása. Adott esetben szükségessé válhat egyes tevékenységek önkormányzati ellátásba való visszaszervezése is (insourcing).
Teljes költség szemlélet: Az egyes közszolgáltatások költségvetésének vizsgálata
során az önkormányzati alrendszeren kívül (gazdasági társaság, alapítvány, egyház,
egyéb szervezet) felmerülő költségek figyelembe vétele, valamint az az önkormányzati
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intézményekben végzett háttértevékenységek (szervezés, könyvelés, igazgatás) közszolgáltatásokra való felosztása is. Egy közszolgáltatás teljes költségének megállapításánál szükséges annak indokolt üzemeltetési, karbantartási, valamint pótlási költségeinek figyelembe vétele is.

A tudatos gazdálkodás rövidtávú kihívásai
Az önkormányzatok gazdálkodásának szabályozása során a 2011-2014 között végrehajtott adósság-konszolidációval párhuzamosan a Kormány jelentős mértékben csökkentette
a helyi önkormányzatok pénzügyi mozgásterét. A „Magyarország gazdasági stabilitásáról”
szóló 2011. évi CXCIV. törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet (elsősorban hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) alapesetben csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek. További feltétel, hogy a helyi önkormányzat
hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek
kommunális adóját bevezesse.
Tekintettel arra, hogy a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzati költségvetésben működési hiány nem tervezhető, a pénzügyi fenntarthatóság rövidtávon biztosítottnak tekinthető.
Az 1990 és 2011/14 közötti időszak tapasztalatai alapján azonban azonosíthatók olyan
kihívások, amelyek továbbra is aktuálisak:
Az egyes szolgáltatások ellátási költségeinek tervezése során a teljes költség
figyelembe vétele.
A tudatos gazdálkodás megvalósításának egyik előfeltétele a költségekkel való tudatos
gazdálkodás és tervezés annak érdekében, hogy a közszolgáltatások ellátása optimális
költségszint mellett valósulhasson meg.
A költséggazdálkodás megvalósításához segítséget nyújthat a HVK projekt 3. célterülete
keretében részletesen is kutatott finanszírozás optimális modellje, amelyet a célterületi
Összefoglaló mintaprojekt tapasztalatairól dokumentum ismertet.
A modellbe épített gazdálkodási logika arra alapul, hogy a finanszírozás (ellentételezés)
összege meg kell, hogy egyezzen a bevételekkel nem fedezett és indokolt költségek és amennyiben az releváns, az ésszerű nyereség összegével.
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5. ábra: A közszolgáltatások finanszírozásának optimális modellje

Az indokolt költség, definíció szerint az a költség, amennyiért ésszerű és körültekintő
gazdálkodás mellett adott keretek között a termék vagy szolgáltatás előállítható. Az indokolt költség figyelembe veszi a helyi adottságokat (például a korszerűsítendő eszközállományt). Az indokolt költségnek nem képezi részét az, ami pazarlásnak tekinthető (például gazdaságtalan üzemeltetés).
Az indokolt költség magában foglalja mind az üzemeltetés folyó költségeit (például bérek
és kapcsolódó munkaadói közterhek, rezsiköltség, intézményüzemeltetés, stb.), az állagmegóvás rendszeres feladatait, valamint a meglévő eszközök pótlásának hasznos élettartammal arányos fedezetét, valamint adott esetben az addicionális beruházások költségét is. Ezáltal az indokolt költség alkalmas arra, hogy egy adott szolgáltatási szintet fenntarthatóan biztosítson.
A modell segítséget nyújt a kiszervezési (outsourcing, azaz a külső vagy belső szolgáltató
választása) döntések meghozatalában is. Például egy gyermekétkeztetés esetén a feladat
ellátható intézményi konyhán, belső szolgáltató által vagy megrendelt szolgáltatás útján
külső szolgáltató bevonásával. Abban az esetben, ha az intézményi konyha vagy a belső
szolgáltató (pótlások fedezetét is magában foglaló) költségszintje jelentősen magasabb,
mint amennyiért azt egy vállalkozó végzi, akkor érdemes lehet a szolgáltatás kiszervezése. Természetesen a belső feladatellátás esetén számolni kell azzal, hogy előállítható-e
egy gazdaságosabb üzemméret, azaz létrejöhet-e egy társulás, ami az egységköltség
szintjét csökkentheti.
Kockázatként kell megemlíteni, hogy a kiszervezési döntés ugyan a rendelkezésre álló
infrastruktúra (munkatársak, eszközök, épület) felszabadulásával jár együtt, az adott
esetben szükségessé váló visszaszervezés (insourcing) rendszerint jelentős költségekkel
és többletfeladatokkal (például toborzás, engedélyek újbóli megszerzése) jár együtt.
Ezen kérdések modellezését segíti az IKIR Feladat ellátási struktúra tervezés modulja. A
tervező és elemző modul segítségével a felhasználók önkormányzati szinten végezhetnek
– jövőbeni várható/terv adatokat tartalmazó – tervezési és elemzési feladatokat, átvilágíthatják és összevethetik a létrehozott tervváltozataikat. A tervek bázisát az ellátandó
helyi közszolgáltatások, valamint az e szolgáltatásokat ellátó intézmények, szervezetek
és azok feladat ellátási helyei alkotják. A tervezés terjedelmét és részletezettségi szintjét
a felhasználó határozza meg, mely kiterjedhet:
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egy kiválasztott közszolgáltatásra,



akár azok meghatározott csoportjára,



adott intézmény/szervezet teljes közszolgáltatási portfóliójára, vagy



a település egészére.

A közszolgáltatások ellátását szolgáló önkormányzati vagyon karbantartásának,
felújításának megoldása.
Mivel az infrastruktúra jellegű beruházások (útépítés, csatornázás, köztér rehabilitáció,
stb.) nem termelnek jövedelmet, a hosszú távú működtetésük, a későbbiekben felmerülő
pótlási költségek az önkormányzati költségvetést terhelik, azt a működési költségvetésből, elsősorban a saját bevételekből kell fedezni. Ezek fedezetének megteremtése minden önkormányzatnak feladata. Jelenleg az önkormányzatok többségének különböző
mértékben, de kihívást jelent az ellátandó helyi közszolgáltatások biztosításához szükséges infrastruktúra karbantartása és felújítása is.

Rövidtávú gazdálkodási kihívásokkal kapcsolatos ajánlások
3.1

Teljes költség szemlélet meghonosítása (a szolgáltatást ellátó intézményen kívül felmerülő költségek figyelembe vétele) – az IKIR feladat ellátási
struktúra moduljának segítségével.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezésekor gyakori, hogy az egyes szolgáltatások vonatkozásában csak az adott intézményen belül felmerülő költségekkel számolnak. Ennek eredményeként a költségvetés végrehajtásakor nem várt kiadások jelentkezhetnek. A tudatosabb tervezés megvalósításának érdekében fontos felmérni már a
költségvetés tervezési fázisában az intézményen kívül felmerülő költségeket is. Új fejlesztések esetén az azokról való döntést is megalapozottabbá teszi ez a szemlélet.
A helyi közszolgáltatások teljes költségszemléletű tervezését támogatja az IKIR feladatellátás tervező moduljának tudatos alkalmazása. Az érintett modul támogató sablonokkal
segíti elő az egyes közszolgáltatások teljes költség szemléletű tervezését.
3.2

Eszközök, géppark társulási szintű beszerzése, működtetése, szolgáltatások társulás keretében való ellátása.

Elsősorban kisebb települések esetében, illetve nagy értékű eszközöket, infrastruktúrát
igénylő közszolgáltatások ellátása esetében indokolt lehet azok társulás formájában való
ellátása.
Ez előnyös megoldás lehet például nagy értékű eszközök közös vásárlására, majd együttes használatára. Több település együttműködésével fajlagosan olcsóbbá válik a beszerzés, sőt így olyan nagyobb teljesítményű eszközök megvásárlása is lehetővé válhat, melyeket adott esetben az önkormányzat önállóan nem tudott volna megszerezni. Az üzemeltetési költségek is csökkenthetők az eszköz közös, jobb kihasználásával.
Hasonló módon egyes közszolgáltatások (például közétkeztetés) esetében is hatékonyabb
lehet több település által közösen ellátni a feladatot, mint minden településen külön fenntartani a szükséges infrastruktúrát.
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Természetesen a társulási keretek között ellátott szolgáltatás a résztvevő önkormányzatok szoros együttműködését, jó kapcsolatát igényli.
3.3

Tudatos vagyongazdálkodás, az önkormányzati vagyon értékének megőrzése.

Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon hasznosítási módjának jó megválasztásával
az érintett közszolgáltatás költsége jelentősen csökkenthető, minősége emelhető, illetve
egyes esetekben nagyobb bevétel is realizálható.
Az önkormányzatok számára több választási lehetőség áll fenn:


szervezeti átalakítás: a feladatoknak megfelelő szervezet kialakítása,



saját tulajdonú gazdasági társaság létrehozása: abban az esetben célszerű, amikor egy szervezet munkavállalója munkakörében többféle feladatot ellát, különböző közszolgáltatások számára, illetve saját bevételre is lehetősége van piaci alapú
szolgáltatás ellátásával (pl. városgazdálkodás) (jó példa: Mórahalom),



saját tulajdonú gazdasági társaság létrehozása, a vagyon gazdálkodási célra való
felhasználása (jó példa: Kübekháza),



szerződéses kapcsolat üzleti típusú vállalkozással (outsourcing): kölcsönös előnyökön alapuló közszolgáltatási és piaci alapú ellátás egy szervezeten belül (pl.
egészségügyi ellátás),



civil (vagy egyházi) szervezetek bevonása a feladatok ellátásába: amennyiben
ezáltal biztosítható kompetens, elhivatott szakemberek bevonása a közszolgáltatás ellátásába, illetve egyéb (egyházi, alapítványi) források is becsatornázásra kerülhetnek (például szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság),



gazdasági társaságok holdinggá való átalakítása (jó példa: Kaposvár),



az önkormányzat bevételeinek új önkormányzati vagyon vásárlására való fordítása, ezekben szolgáltatások nyújtása (jó példa: Nagypáli),

A felsorolt lehetőségek nem feltétlen jelentenek alternatívát az önkormányzatok által
ellátandó feladatok mindegyikére, sőt, szélsőséges esetben előfordulhat, hogy egyik
megoldás sem reális.

A tudatos gazdálkodás hosszútáv kihívásai
A hosszútávon kiegyensúlyozott gazdálkodáson a pénzügyi egyensúly fenntartását, valamint az ellátott (kötelező vagy önként vállalt) feladatok finanszírozási és minőségi szempontból stabil ellátásának biztosítását értjük.
Az önkormányzati mérlegek konszolidációjával párhuzamosan a kormányzat számos feladatot és forrást csoportosított át az államilag ellátandó (köz)szolgáltatások közé. A megváltozott környezet megfelelő elemzése az időbeli korlátok miatt eddig nem, vagy csak
korlátozottan valósult meg. A téma elemzése a HVK projekt kiemelt célja volt.
A tudatos gazdálkodás mind a jelenleg ellátott feladatok, mind az újonnan vállalt feladatok (fejlesztések) esetében értelmezhető.


Utóbbi esetben a tudatos gazdálkodáshoz szükséges információkat sokszor a támogatás feltételeként is elő kell állítani (például: megvalósíthatósági tanulmány.
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Amennyiben a fejlesztés EU-s társfinanszírozás mellett valósul meg, explicit elemzésre van szükség annak bizonyítására, hogy a fejlesztés jövőben várható működési költsége a kedvezményezett település(ek) számára kigazdálkodható. Megfontolandó olyan fejlesztések esetén is hasonló elemzések elvégzése, amikor ezt nem
írja elő a támogató.
A jelenlegi feladatok ellátása során a hosszú távú gazdasági fenntarthatóság biztosítása számos tényező függvénye. Ilyen tényező lehet a település mérete, a
demográfiai viszonyai, szomszédos települések jellemzői, a helyi vállalkozók gazdasági aktivitása, az államháztartáson kívüli szervezetek társadalmi felelősségvállalása stb. Az eltérő sajátosságok miatt a településeknek jelentősen eltérő kihívásokkal kell szembenézniük.

A vagyongazdálkodás során a hosszútávon nem fenntartható megoldások elkerülése.
A HVK projekt kutatásai alapján megállapítható, hogy az önkormányzati alrendszerben a
vagyongazdálkodás tudatossága jelentős eltéréseket mutat. A kutatás során vizsgált önkormányzatok egy része a meglévő, forgalomképes vagyon értékesítésével jutott hozzá a
fejlesztések önrészéhez. Ez a gyakorlat, a hitelfelvételhez hasonlóan különösen káros az
önkormányzat hosszú távú fenntarthatóságára, különösen, ha a fejlesztés jövedelmet
nem termelő infrastrukturális fejlesztésekben ölt testet. Más, a kutatás által érintett önkormányzatok tartalékaikat jövedelmet termelő fejlesztésekbe fektették (pl. saját zöldség-, gyümölcstermelés, energiaerdő telepítés), melyek adott esetben lehetőséget biztosíthattak a lakosság foglalkoztatására is.

Hosszú távú gazdálkodási kihíváshoz kapcsolódó ajánlás
3.4

Tudatos gazdálkodás hosszú távú tervezése.

A tudatos gazdálkodás hosszú távú tervezése során a jelenlegi helyzetből, lehetőségekből és tapasztalatokból kiindulva, a meglévő rendszert fejlesztve egy önfenntartó és
hatékonyabb önkormányzati gazdálkodáshoz lehet eljutni. Ennek lehetséges lépései:


rövid- és hosszú távú források, illetve kötelezettségek (pl. hitelek) számbavétele,



jelenleg rendelkezésre álló erőforrások feltérképezése,



stratégiákban, fejlesztési programokban gazdálkodással kapcsolatban megfogalmazott célok összegyűjtése,



célok rangsorolása és megvalósításukhoz elérési út rendelése, az „út”/”utak” lebontása hosszú- és rövidtávú célokra,



a megvalósulás rendszeres ellenőrzése, évenkénti, illetve szükség szerinti felülvizsgálta,



szükség szerint a célok és eszközök módosítása.

Mivel az önkormányzat tulajdonában levő vagyon hosszú élettartamú, ezért az azokkal
való gazdálkodás a hosszú távú gazdálkodás részének tekinthető. Az önkormányzati vagyonnal történő tudatos gazdálkodás előfeltétele az eszközállomány naprakész, mennyiségben és (lehetőleg) piaci értéken való nyilvántartása, az eszközök hasznosításának
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hosszú távú (gördülő) tervezése, valamint a hasznosítás utókövetése, és végül szükség
esetén a beavatkozás.
A tudatos vagyongazdálkodás megvalósítása egy folyamat, mely több, egymásra épülő
lépéssel érhető el. Fontos kiemelni, hogy ezek a lépések nem az infrastruktúra létrehozására, a szabályozásnak való megfelelésre szorítkoznak, hanem a szervezeti kultúra fejlesztését és a tudatos működésre való igény megteremtését is szükségessé teszik.

Néhány jó példa
A Soproni Kékfrank: A helyi valuták száma több ezerre tehető világszerte. Magyarországon 2010-től jöttek létre lakosság bevonására is építkező, helyi pénz kialakítására
vonatkozó kezdeményezések. Az egyik legjobb – és egyben első magyar vonatkozású példa a Soproni Kékfrank, mely Sopron és vonzáskörzete, a határokon átnyúló összefüggő járások gazdaságának élénkítésére bevezetett pénzhelyettesítő utalvány. A valuta
létrejöttének az oka a térség kis- és középvállalkozásainak üzleti sikerességének elősegítése az új pénzben rejlő lehetőségeken keresztül, valamint a kulturális összetartozás
erősítésének elősegítése. A névválasztás a térség hagyományára utal, melynek célja,
hogy a helyiek minél inkább magukénak érezzék a Kékfrankot, mely segíti a fizetési eszköz helyi elterjedését. A pénzhelyettesítőt, a „Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet”
hozta létre, amely egy vállalkozókból és magánszemélyekből álló szervezet. A valuta
átváltása a forinthoz igazodik, így egy forint egy kékfranknak felel meg.
Kübekháza: Az önkormányzat gazdasági bevételek szerzése céljából a falu főterén, egy
használaton kívüli tűzoltószertárból 5 millió forint, valamint sok társadalmi- és
(köz)munka befektetésével, 2017 augusztus közepén kávézót és keksz manufaktúrát
alakított ki. Az üzemben jelenleg hat állandó közmunkás dolgozik, s ha szükséges, akkor
további két-három fő - mindenki közfoglalkoztatottság keretében. A kávézó 2017 nyara
óta folyamatosan teltházzal működik, s egyre több budapesti megrendelést is kap. A falu
sváb gyökerei miatt az előállított termékek a „Kübecker Manufaktur” márkanevet viselik.
A tervek között szerepel a közmunka-alapú foglalkoztatás, eleinte önkormányzatilag
támogatott, majd teljesen piaci alapúval való felváltása.
Nagypáli: Az általánosnak tekinthető gyakorlattal szembe menve az önkormányzat területeket, épületeket vásárol céljai érdekében, nem pedig felszámolja ezeket a vagyonelemeket. Így jött létre: az innovációs ökocentrum, a logisztikai központ, továbbá különböző turisztikai célokat szolgáló létesítmények is.
Mórahalom: A költségek csökkentése érdekében a közszolgáltatások jelentős részének
ellátása az önkormányzat által alapított non-profit kft-k keretében történik, az önkormányzat ilyen módon például fürdőt is üzemeltet. Emellett az önkormányzat jelentős
számú lakástulajdonnal rendelkezik (100 db bérlakás).
Kaposvár: A város közszolgáltatásainak szervezésében innovatív szervezeti megoldásnak számít, hogy 2012-ben a hatékonyabb, olcsóbb működés érdekében holdinggá alakították át a közszolgáltatásokat végző gazdasági társaságokat. Ez által a szinergiákat, a
méretgazdaságossági előnyöket igyekszik a város kihasználni.
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3.4. INTEGRÁLT

TELEPÜLÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TUDATOS

ALKALMAZÁSA
Ahogy a társadalom és a gazdaság minden szintjén, úgy az önkormányzati szférában
is egyre fontosabb szerepet kapnak az adatok.
Miközben az adatok összegyűjtése, és a helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó szakrendszerek jelentős adatigénye miatti jelentéstételi kötelezettségek teljesítése valóban jelentős kihívást jelent, egyben lehetőséget is kínál az önkormányzatok számára.
Az önkormányzati tevékenység során keletkező adatokkal való tudatos gazdálkodás többek között az alábbi hasznokat hozhat a települések számára:


Az adatok elemzése alapján megalapozottabb döntéseket lehet hozni a helyi közszolgáltatások, az infrastruktúra, vagy a hivatali működés fejlesztésével kapcsolatban. A tényadatokra épülő, megalapozottabb döntések révén növekedhet a
gazdálkodás hatékonysága, vagy a meglévő keretekből magasabb szolgáltatási
színvonalat lehet kihozni.



A helyi közszolgáltatások igénybe vételi lehetőségeivel kapcsolatos adatok közzétételé már önmagában is javíthatja a szolgáltatási színvonalát, például a helyi
közszolgáltatások nyitva tartásának, elérhetőségének könnyen elérhető formában
történő publikálása segíthet az igénybevevőknek megtervezni a napjukat. Jó példaként hozható még a közösségi közlekedés, amely esetében számottevően növelheti a szolgáltatási színvonalat a járatokkal kapcsolatos információk közreadása.



Az adatok publikálásával más szereplőket is helyzetbe hozhat az önkormányzat,
elsősorban vállalkozókat, civil szervezeteket. Ha az amúgy rendelkezésre álló információkat sikerül az önkormányzatnak áttekinthető módon közzétenni, az önmagában is indukálhat például vállalkozások közötti együttműködéseket (lásd:
vállalkozói kataszter), vagy segíthet a vállalkozások üzleti terveinek elkészítése
során (például a bérelhető önkormányzati ingatlanok listája).
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Főbb fogalmak és információs rendszerek
Adatgazdálkodás (data management): Komplex tevékenység, mely azzal segíti a
szervezet releváns információkkal történő ellátását, hogy irányítja és/vagy koordinálja a
megbízható és szükséges adatok (formátumra és jellemzőkre vonatkozó) meghatározásait és alkalmazásukat.
Integrált település információs rendszer: Olyan - települési adatbázison alapuló –
informatikai megoldás (termék és módszertan), amely rendszerezetten tárolja és ütemezetten frissíti a település (önkormányzat) összes működési területéről származó adatokat, továbbá erre alapozottan biztosítja a különböző szakterületi/ágazati adatok önálló
és együtt elemezhetőséget, ezáltal a települést érintő döntések mélyebb megalapozását.
IKIR (Helyi közszolgáltatás információs rendszer): A Belügyminisztérium által kifejlesztett és működtetett integrált önkormányzati és ágazatirányítói elemző- és döntéstámogató rendszer, amely az önkormányzatok által több ágazati nyilvántartás számára
már szolgáltatott adatok visszaforgatásával nyújt segítséget a helyi közszolgáltatások
helyi és országos szintű tervezéséhez, feladatméretezéséhez, optimalizálásához.
TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer):
A Lechner Tudásközpont által működtetett elektronikus információs rendszer, amelyet
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996/XXI. törvény alapján hoztak létre Magyarországon. Tartalmát és működését a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szabályozza.

Releváns kihívás
Bár az önkormányzati működés során keletkező adatok komoly lehetőséget kínálnak arra, hogy növelhető legyen a településmenedzsment hatékonysága,
egyelőre ennek kiaknázásához nem elég tudatos az önkormányzatok többségének adat-menedzsment gyakorlata.
Az önkormányzatok részére óriási mennyiségű adat és információ áll rendelkezésre, amelyek előzetesen átgondolt, szervezett kezelése a tudatos településsé válás egyik alapfeltételeként jelenik meg. A települési szolgáltatásokkal, közszolgáltatásokkal kapcsolatos
adatok és információk napi szinten gyűlnek a közszolgáltatások teljesítésében érintett
önkormányzati, közigazgatási, vagy akár piaci szereplőknél, így az igényekkel legjobban
találkozó, ugyanakkor hatékony közszolgáltatás szervezéshez elengedhetetlen, hogy ezzel az adatvagyonnal ugyanúgy gazdálkodjon az önkormányzat, vagy a szolgáltatást
nyújtó bármely szereplő, mint bármely más erőforrással.
A kutatás keretében végzett regionális műhelymunkákon kapott önkormányzati visszajelzések alapján az adatgyűjtés, adatgazdálkodás tekintetében az alábbiak jellemzők:


A papíralapú adatgyűjtés és adatnyilvántartás még mindig jelentős erőforrást
emészt fel az önkormányzatok napi működésében;



Az adatok gyűjtése nem szisztematikus, nem egységes, és nem kellően előre tervezett, sokszor kizárólag lokális (ágazati) igények szerint szerveződik, sokszor
eseti (akár más adatszolgáltatásokkal részben átfedő) adatgyűjtés jellemző;
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Az adatgyűjtés nem egységes módszertan alapján történik, mely az adatfelhasználás során kompatibilitási, együtt elemezhetőségi problémákhoz vezet;



A tervezéshez beszámolókhoz felhasznált adatok több forrásrendszerben is olykor
eltérő adatfelvételi fordulónappal, eltérő részletezettséggel és kódolással elérhetők, melyek részben redundancia, részben konzisztencia és összevezethetőségi
problémákat eredményeznek a felhasználás helyén;



Adatok nagy része legtöbbször csak szigetszerűen (ágazati, vagy központi adatgyűjtők szerinti szempontok szerint kódolva és felvéve) áll rendelkezésre, az
adatgyűjtések az önkormányzatok elemzési igényeit nem, vagy csak korlátozottan
veszi figyelembe;



A különböző szereplők által gyűjtött adatok egységes elérése nehézkes, jellemzően csak az elsődleges (adatfelvételt szervező) adathasznosítást veszi figyelembe.
Az önkormányzatok, vagy más települési szereplők általi másodlagos adathasznosítás szempontjai és lehetőségei jelenleg korlátozottan, vagy egyáltalán nem jutnak érvényre az adatgyűjtések kialakítása és a gyűjtött adatok elérhetővé tétele
tekintetében.

Összességében az állapítható meg, hogy ezen a területen jelentős fejlesztési potenciál
van még az önkormányzatok működését érintően mind önkormányzati, mind központi
közigazgatási szinten, amely egyszerre kihívás és lehetőség is.

Az informatikai rendszerek kialakítása és kezelése kapcsán széles körben tapasztalható a megfelelő helyi kompetencia hiánya.
Az információs technológiák fejlődésével és elterjedésével az önkormányzatok számára
mostanra szinte minden igazgatási és szolgáltatási területen kihívássá vált, hogy a technológiai fejlődést minden esetben kövesse a humán kompetencia fejlesztése is. A különböző informatikai rendszereknek a települési működés támogatási szintjét az elhivatott
szakmai felelősök jelentősen emelni képesek, ugyanakkor ezen – az informatikai rendszerek lehetőségeit értő és kiaknázni képes – gyakorlott felhasználók megtalálása és
hosszabb távon való megtartása az egyik legnagyobb kihívás napjainkban.
Ezen kihívások kezelésére a kisebb önkormányzatok
nak azok a központi projektek, melyek eszközöket
vagy adatelemzésekkel való támogatására (például:
nem váltják ki a településeken a képzett/gyakorlott
létét, és képzésekkel való megtartását.

számára részben segítséget nyújtaadnak egyes feladatok elvégzésre,
IKIR, TEIR, ASP), ugyanakkor ezek
felhasználói kompetenciák meg-

Helyi közszolgáltatások szervezésével és ellátásával kapcsolatos valós elvárások és elégedettségi információk gyűjtése.
Mind az okos településfejlesztési irányok, mind a tudatos településfejlesztés kiemelt eleme a helyi partnerekkel, szolgáltatás-igénybevevőkkel való közvetlen és rendszeres partneri kapcsolat kialakítása. Ugyanakkor a közszolgáltatásokkal kapcsolatos, jelenlegi önkormányzatokat érintő adatgyűjtések elsősorban gazdasági és statisztikai szemléletben
történnek, és a szolgáltatásnyújtás minőségi paramétereinek mérése, valamint a szolgáltatást igénybevevő (vagy potenciálisan igénybevevő) lakosság és vállalkozások elvárásainak pontos megismerése jelenleg rendszertelen, elenyésző, holott az akár részterületekre koncentráló rendszeres (évente lefolytatott) elégedettségmérés sok támpontot adhat
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az önkormányzat (és szolgáltatást nyújtó partnerei) számára a fejlesztendő területekről,
kritériumokról, prioritásokról.
Kihívást jelent az önkormányzatok számára az érintetti kör megfelelő azonosítása, elérése, és az információgyűjtés elégedettségmérési és elvárás azonosítási elemzéseknek
megfelelő – akár közép vagy hosszú távú trendelemzést is lehetővé tevő kialakítása.

Ajánlások a kihívások kezelésére
Bár a tudatos adatgazdálkodás elsőre sok önkormányzat számára távoli és bonyolult tevékenységnek tűnhet, valójában egyszerű lépésekkel is elkezdhető. Kétségtelenül egy
komplex és szerteágazó, folyamatosan fejlődő tématerületről van szó, de így is megtalálhatja magának minden település a megfelelő szintet, amely esetében a ráfordítások és az
előnyök aránya megfelelő.
4.1 Dedikált adatkezelési önkormányzati munkatárs(ak) kijelölése és felkészítése a kihívásokra.
Ahhoz, hogy az önkormányzat kihasználhassa a tudatos adatgazdálkodásban rejlő lehetőségeket, első lépés az operatív feladatokat ellátó munkatársak képzése, és az adatgazdálkodással kapcsolatos felelősségi kör kialakítása kell, hogy legyen.
Az adatok elemezhetőségének egyik legfontosabb feltétele az, hogy az adatok jelentése
jó értelmezhető, pontosan definiált legyen, továbbá annak előállítása, gyűjtése már úgy
történjen, hogy a szükséges összevezetések lehetővé váljanak és az adatok elérhetők
legyen a későbbi hasznosítás céljára. Ahhoz, hogy ez biztosított legyen fontos a résztvevő munkatársak megfelelő felkészítése. Ehhez ma már számos konferencia, tanfolyam
nyújt segítséget, de sokszor a belső informatikai szakemberek bevonásával is
tarthatók olyan oktatások, amelyeken keresztül az önkormányzati szakemberek
is jobban megérthetik az adatrögzítési és adathasznosítási célokat. A fent említett informatikai rendszerek bevezetése, működésének támogatása lehetőséget biztosít(ott) ezen oktatások, kompetenciafejlesztések lebonyolítására.
Ahhoz, hogy az adatok elemzése napi gyakorlattá váljon a felhasználóknak képesnek kell
lenniük a szükséges szoftverek használatára, és ismerniük kell az adatok tartalmát, jelentését, az alapvető elemzési technikákat. Ezek is elsajátíthatók számos tanfolyamon,
sőt a tapasztalt felhasználók is átadhatják ismereteiket belső képzés segítségével. A példaként fentebb említett informatikai rendszerek közül több esetében elérhető adatszótár,
a rendszerben található adatok forrását, értelmezését segítő ún. „adatszótár”.
A közszolgálati tisztségviselők számára az NKE is nyújt olyan képzési és továbbképzési
lehetőségeket, amelyek segíthetnek az adatok tudatosabb felhasználásában. Az NKE képzési kínálatáról a következő linken keresztül lehet tájékozódni: https://probono.uninke.hu/tartalom/tisztviseloknek/kepzeseink.
A tudatos adatgazdálkodáshoz szükséges az is, hogy az önkormányzaton belül operatív
szinten is megjelenjen ez felelősségi körként. Ezért javasolt kijelölni egy olyan munkatársat, aki felelős a településen keletkező adatok gyűjtésének, a jelentéstételi kötelezettségek teljesítésének koordinálásáért és így átlátja az adatokat és a különböző igazgatási és
szolgáltatási területeken, különböző intézményeknél keletkező nyilvántartásokat és adatszolgáltatásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatokat.
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A munkatársak képzésével és az adatgazdálkodásért való felelősség telepítésével a legkisebb települések is érdemi elemzési lehetőségekkel bővíthetik a településmenedzsment
eszköztárát.
4.2 Az IKIR rendszer kínálta lehetőségek tudatos kihasználása a napi döntési
helyzetekben.
Az önkormányzatok jelentős mennyiségű adatot töltenek fel különböző szakrendszerekbe, de ezek az adatok a szakrendszerekből csak korlátozottan és nehézkesen nyerhetők vissza. Ezt felismerve fejlesztette ki a Belügyminisztérium a Helyi közszolgáltatás információs rendszert (IKIR). A 2018-ban bevezetésre került
rendszer az önkormányzatok mindennapi döntési helyzeteiben nyújt sokrétű támogatást 17 forrásrendszer – alapvetően településsoros – adatait integrálva. Az IKIR
rendszer (https://ikir.bm.gov.hu) létrejöttével a helyi közszolgáltatások biztosításával
kapcsolatban egy olyan információs bázis vált elérhetővé az önkormányzatok számára –
önkéntes csatlakozás alapján –amely segítséget nyújt:



a különböző ágazati adatbázisok szerkezetének egy „nyelvre” hozásával,
a helyi szintű adatok a különböző adatszolgáltatásokból történő egységes visszanyeréséhez, rugalmas hozzáféréséhez, speciális szaktudás nem igénylő kezeléséhez,
 lehetőséget ad az alapinformációk egyszerű, gyors kinyerésére és a magas szintű
igényekhez igazodó összetett lekérdezésre, illetve a legfontosabb adatok (kulcsmutatók) megjelenítésére is,
 közös platformra hozza a szakmai és a pénzügyi tervezés legfőbb adatait a FES
(feladat ellátási struktúra) moduljában,
 egységes elemzési lehetőségeket biztosít egy-egy közszolgáltatás és/vagy intézmény naturális és pénzügyi mutatói terén,
 lehetőséget biztosít a település egyes adatainak benchmark adatokkal történő
összehasonlítására,
 lehetővé teszi a különböző intézmények, feladat ellátási helyek, feladat ellátási
módok közti összehasonlításokat terveken belül és különböző terv-változatok között is,
 a közszolgáltatási feladatméretezés során a beépített elemzési lehetőségekkel az
optimális megoldások meghatározásában, a hatékonysági tartalékok és potenciális
veszteségforrások feltárásában.
Az IKIR használata önkéntes és ingyenes, csak ügyfélkapus és a BM Önkormányzati Koordinációs Iroda számára benyújtott papír alapú regisztrációhoz kötött.
Az IKIR használatával az önkormányzatok számára befektetés nélkül érhetők el
a tudatos adatgazdálkodás egyes eszközei.
4.3 A tudatos adatgazdálkodási szempontok érvényesítése a mindennapi működés során.
A tudatok adatgazdálkodás legmagasabb szintje akkor érhető el, ha az önkormányzat
(vagy akár más települési szereplő) a különböző települési szolgáltatások működés során
keletkező adatait, sőt akár a településen keletkező további adatokat is – az adatkezelő
személyétől függetlenül – összekapcsolja egy statisztikai és elemzési célú integrált tele-
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pülési informatikai rendszerben. Ez elsősorban a nagyobb méretű, elsősorban a megyei
jogú településeken lehet megvalósítható, illetve indokolt.
A települési elemzési célú informatikai rendszerek alapja a megfelelő adatbázis és annak
forrásadatokkal történő feltöltését biztosító együttműködési rendszer kialakítása, megléte, mely meghatározza a későbbiekben az informatikai rendszerek használhatóságát,
hatékonyságát, illetve üzemeltetésének költségeit is. Emiatt különös figyelmet kell szentelni az adatbázis és kapcsolódó adatgyűjtések megtervezésére, az adatok körének meghatározására és begyűjtésének módjára, az adatok hozzáférhetőségéhez és megismerhetőségéhez kapcsolódó – minél nagyobb fokú rugalmasság mellett megfelelő adatvédelmet
egyben biztosító – szabályozási feladatok elvégzésére.
Önkormányzaton belül bizonyos időközönként ismétlődő, egységesített, rendszerezett,
digitális, pontosan szabályozott adatgyűjtés kialakítása és fenntartása szükséges, melynek köszönhetően az esetleges duplikációk elkerülhetők, az adatok közötti kompatibilitási
tényezők biztosíthatók.
Ezen a téren is megállapítható, hogy vannak önkormányzatok, ahol erre már vannak bevált jógyakorlatok és a megfelelő erőforrások is rendelkezésre állnak. Ugyan akkor számos helyen az adatgyűjtések ad-hoc vagy sokféle jelleggel történnek és nem állnak rendelkezésre a szükséges emberi és technikai erőforrások sem.
Amennyiben az adatgyűjtésre nincsen bevált jógyakorlat, az e téren történő tudatos
építkezés során az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni:











Törekedni kell arra, hogy a tényszerű adatok már a gyűjtésük során strukturáltan
kerüljenek rögzítésre. Az adatgyűjtés módja többféle lehet, fontos hogy igazodjon
az adat keletkezésének helyén alkalmazott működési folyamatokba, azaz ne jelentsen külön erőforrásigényt az adatok felvétele (például más adatszolgáltatásokhoz kapcsolódjon, vagy érzékelés alapú adatgyűjtésen alapuljon, vagy a vizsgált terület ügyviteli működtetése során keletkező adatok automatikus – ugyanakkor kontrollálható – gyűjtésén feldolgozásán alapuljon).
Az esetleg több forrásból is származó ugyanazon tételek vagy rájuk történő hivatkozások (például vállalkozások, szolgáltatások: közlekedési járatok, orvosi praxisok, stb.) minden nyilvántartásban ugyanazon névvel vagy ugyanazzal az azonosítóval ellátva szerepeljenek (például cégjegyzékszám, buszjáratok jelölése, önkormányzati szolgáltatók, partnerek egységes rövidneve stb.). Ennek kialakítása
az érintett adatszolgáltatói, adatgazdai kör egyeztetését és részben összehangolt
fejlesztését feltételezi.
A helyi versenyképességet érintő, vagy a helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan
gyűjtött, illetve keletkező adatoknak legyen települési szintű katasztere, ebben
minden adatgyűjtésnek legyen megállapodás szerinti neve, leírása (célja, időpontja, felelőse, stb.).
Az adatgyűjtéseket hordozó fájloknak (adattartalmaknak) legyen egységes (jól
specifikált) megnevezése, valamint önkormányzat-központi tároló helye és tárolási struktúrája (szabályokkal).
Legyen szabályozás arra, hogy mely adatgyűjtés adatait ki-mire használhatja fel,
melyek a publikálás szabályai, eljárásai.
Megfelelő igény esetén célszerű további informatikai kompetencia bevonása (képzéssel, új munkatárs vagy partner bevonásával) az így gyűjtött adatokból integrált adatbázis felépítésére, és a továbbiakban már az arra alapozott adatgyűjtési
és feldolgozási/felhasználási lehetőségek kiépítésére.
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A fenti szempontok érvényesítése mellett egy tudatosan felépített rendszer már a település sajátosságaira szabott stratégiát is igényel. A stratégiában fel kell mérni azt, hogy
milyen adatok keletkeznek a településen, és ezek közül melyek elemezhetősége, közzététele szolgálhatja a település lakosainak, vállalkozásainak érdekeit.
A teljesség igénye nélkül érdemes megfontolni az alábbi nyilvántartások létrehozását és
adatainak közzétételét:










Vállalkozói kataszter:
o a vállalkozók legfőbb cégszerű és elérhetőségi adataival,
o a szolgáltatások rendelkezési állásának időbeli adataival (nyitvatartási idő,
rendelési idő, ügyeleti idő, kiszállási határidő stb.),
o termék, szolgáltatáselemek adataival.
Projekt kataszter – a stratégiai folyamatmenedzsment részeként, a korábbi/jelenlegi/tervezett projektek:
o alapadataival és státuszával,
o partneri adataival,
o fenntarthatósági adataival.
Közösségi-társadalmi kataszter:
o formális közösségek (pl. egyházak, nemzetiségek a településen),
o célközösségek (pl. „A szebb <településnév>ért” Egyesült, a Fő utca lakói;
Szőlődombi Borászok Klubja).
Szolgáltatás kataszter (lefedettség, helyazonosítás, hibabejelentési lehetőségek):
o közcélú internet (közterületi wifi, önkormányzati szolgáltatóknál, orvosi
rendelőkben, tömegközlekedési eszközökön),
o csapadékvíz elvezetés és csatornahálózat,
o közvilágítás,
o helyi közlekedés,
o közbiztonság (térfigyelő kamerák, járőrszolgálat),
o megújuló energiaforrásokon alapuló megoldások a településen,
o helyi okoseszköz-rendszerek,
o helyi applikációk, ami
 ingyen tárhelyet biztosít a helyieknek – állampolgári motivációs
eszköz,
 helyzetbejelentés pl. kátyú/rongálás, közvilágítási hiba észlelés
vagy baleset/krízishelyzet esetén,
 helyi „hírportál” – online parafatábla: közérdekű információk, események.
Jó gyakorlatok, kiemelkedő teljesítmények katasztere:
o sikeres vállalkozók, vállalkozások,
o „Tiszta udvar, rendes ház”,
o „Jó tanuló, jó sportoló”,
o díszpolgárok,
o a település újszülöttjei és legidősebbjei,
o legújabb településre költözők és legrégebben itt lakók,
o „akikre büszkék vagyunk”: elismerésben részesülők, kitüntetettek.
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Néhány jó példa
Törökbálint: A város az elmúlt 10-15 évben tudatosan, lépésről-lépésre fejlesztette
informatikai rendszerét, mellyel párhuzamosan a munkatársak képzésére is kiemelt
hangsúlyt fektettek. A fejlesztések eredményeként mára rendkívül komplex települési
nyilvántartási rendszerrel bír, ahol biztosított az adatok térinformatikai alapú nyilvántartása, egységes rendszerben történő gyűjtése és kezelése, valamint az önkormányzati
szervezeten belüli széleskörű lekérdezhetősége. A nyilvántartási rendszerek fejlesztésének fontos lépését jelentette a hivatali adatkezelés fejlesztése mellett a lakossági kommunikáció erősítése/fejlesztése. A városi honlapon megtalálható „környezeti információs
weboldalon” olyan nyilvánosan elérhető, folyamatosan frissített adatok találhatók meg,
melyek a helyi lakosság mindennapjait segítik és kommunikációt teremtenek az önkormányzat és a lakosság között (pl. lakossági panaszbejelentés).
Budapest II. kerületi önkormányzat - Másodlagos adatvagyon-hasznosító portál: A Budapest II. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számos kötelezően
előírt és önként vállalt szolgáltatást nyújt közössége számára, mely funkciók ellátása
során számos, a kerületet érintő információt gyűjt- és állít elő. Az információtechnológia
kiterjedt használatával ezen adatok jelentős része a papíralapú nyilvántartáson túl,
elektronikusan is rendelkezésre áll. Az Európai Unió regionális fejlődést és a helyi közösségek kohézióját elősegítő programjában, összhangban az eEurope informatikai célkitűzéseivel, komoly hangsúlyt kapott ezeknek az adatoknak olyan integrálása és felhasználása, amely támogatja a kerületi kis- és középvállalkozások versenyképességének fenntartását és fokozását.
London – Datastore: Az egyik első kezdeményezés a világon a nyilvános adatok hozzáférhetővé tételére. A hozzáférés új piacokat teremtett, bátorítva különböző termékek
és szolgáltatások fejlesztését a londoniak számára. A Datastore napi 30 000 látogatást
regisztrál és csak közlekedési applikációból közel 450-et fejlesztettek adatbázisaira alapozva. A városvezetés a jövőben minél több potenciális adatszolgáltatóval kíván
együttműködni az adattömeg növelése érdekében, igyekszik felmérni és bemutatni a
Datastore használatának jelentőségét, ezzel is segítve új üzleti modellek és jobb, hatékonyabb szolgáltatások fejlesztését.
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3.5. TUDATOS
2

KOMPETENCIA ALAPÚ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKO-

DÁS

Az önkormányzatok versenyképességét támogató kompetenciák kutatása (továbbiakban: Kompetencia kutatás) abból indult ki, hogy a helyi közszolgáltatások minősége és a helyi gazdaság fenntartható fejlesztése csak akkor biztosítható, ha
megfelelő stratégiai hangsúlyt kapnak a rendelkezésre álló humánerőforrások.
A kutatás egyik felismerése az volt, hogy a gyakran hivatkozott nehézségek mellett a ma
még kiaknázatlan lehetőségek nem kapnak kellő figyelmet a települési önkormányzatok mindennapi feladatellátása során. A világ dinamikusan fejlődő települései többek
között abban különböznek kevésbé sikeres társaiktól, hogy az alábbiakban a fejlődés motorját látják:











a belső adottságok és a külső lehetőségek összekapcsolása,
a technológiai fejlődés kiaknázása,
infokommunikációs platformok befogadása,
sikeres és komplex társadalmi-gazdasági fejlődési minták, modellek átvétele,
vagy az ilyenekből történő tanulás,
a fenntarthatóságot és a fejlődést összhangba hozó ökoszisztéma építése,
tudásalapú gazdaság- és társadalomfejlesztés, elmozdulás a magasan képzett
munkaerő irányába (pl. tanuló városok),
a kutatásfejlesztés és innováció (K+F+I) szerepének növelése az élet legtöbb területén,
a szektorokon és tudásterületeken belüli és azokon átívelő kooperációk megvalósítása,
a lakosság mobilitási hajlandósága a gazdaságilag jobb feltételeket biztosító települések, térségek irányába,
a térségi regionális és a globális piac adta lehetőségek kiaknázása.

Ha az önkormányzatok vezetői, döntéshozó számára a szubjektív mérleg a valóságos
helyzetnél negatívabb, az első lépés a lehetőségek azonosítása. Nem elég szembenézni a
nehézségekkel, a tudatosság része, hogy a lehetőségek mentén legyen szándék és képesség a stratégiai célok kijelölésére és a célok érdekében történő cselekvésre. Ennek
egyik feltétele, hogy az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tudatossá váljon
és a kulcsszereplők felkészültsége lehetővé tegye a stratégiai területek támogatását.
A meglévő feladatok minőségének és hatékonyságának javítására, az adminisztratív terhek csökkentésére és a jelenlegi feladatokon túlmutató kihívások elfogadására van
szükség. A település stratégiai céljai érdekében ugyanolyan fontos a meglévő, tudatosan
és felkészülten dolgozó munkatársak megerősítése, mint a hasonló gondolkodású és hozzáállású új munkatársak toborzása, kiválasztása, beillesztése, értékelése és
szakmai fejlesztése.
A tudatos emberi erőforrás gazdálkodás részeként olyan humánpolitikai kihívásokkal kell
szembenézni, amelyekre gyakran nem jut elegendő idő, nincs meg a szükséges eszköztár
vagy hiányzik a megfelelő felkészültség.

2

A Kompetencia kutatás eredményeiről önálló útmutató is készült, mely az ajánlott eszközök részletes leírását
is tartalmazza.

55/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

A stratégiai szemléletű kompetenciafejlesztési programok éveken át tartó következetes
fejlesztést kívánnak, de az önkormányzat hatékonyságát és eredményességét is várhatóan kedvezően befolyásolja majd a kompetenciafejlesztés.

Főbb fogalmak
A kutatás a kompetencia-fogalmat a lehető legszélesebben értelmezve használta: a
tudás (ismeret, megértés), a készségek, a képességek és az attitűdök összességeként,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a munkavégzéshez, annak hatásosságához (eredményesség) és hatékonyságához (reális erőforrás-használat).
Mikor kompetens egy munkavállaló? Kompetencia alatt az egyén vagy egyének
csoportja azon tulajdonságát értjük, amely képessé tesz valamely feladat vagy feladatok előzetesen meghatározott elvárásoknak megfelelő, minőségi ellátására.
Milyen kompetenciákat igényelnek a versenyképességhez kapcsolódó műveletek? Azt a kompetencia csoportot, amely a tudatosság és a helyi versenyképesség
szempontjából legfontosabb területeken határozza meg a szükséges kompetenciaelvárásokat, műveleti kompetenciáknak neveztük el. Ezek a kompetenciák a legfontosabb vezetői, stratégiai jellegű képességek és tulajdonságok, amelyek kiemelten fontosak ahhoz, hogy az önkormányzati feladatellátás professzionálissá váljon és erősítse a
helyi versenyképességet.
Mit lehet szűken vett szakértelemnek nevezni? Az egyes munkakörök esetében
szakmai kompetenciának az alkalmazáshoz szükséges képesítést, végzettséget, szakmai tapasztalatot nevezzük, ami olyan specifikus tudást, képességeket és attitűdöket
feltételez, amelyek megléte valamely meghatározott munkafolyamat vagy munkakör
sikeres és eredményes ellátását teszik lehetővé.
Mi a szerepük a személyes tulajdonságoknak? Elemi kompetenciák alkotják azt a
kompetencia csoportot, amely bár nem szakma-specifikus, mégis segíti meghatározni a
munkaköri feladatok ellátásának humán feltételeit. Az elemi kompetenciák személyi és
operatív kompetenciákból állnak, míg az előbbi a pszichés személyes jellemzőket, addig az utóbbi leginkább a feladatellátáshoz szükséges képességeket, készségeket foglalja magába. Összetételüket a munkakör-területre jellemző tevékenységek profilja
határozza meg.
Mi segítheti a tudatos emberi erőforrás gazdálkodást? Amikor új munkatársat
keres az önkormányzat, hasznos feltérképezni, hogy milyen típusú szakemberre van
szükség és milyen személyiségjegyek segítenék elő leginkább azt, hogy hasznos tagja
legyen a szervezetnek. Ehhez a Kompetencia kutatás két, a gyakorlatban is jól alkalmazható eszközt fejlesztett ki.
Kompetencia-szótár: A kompetencia-szótár a szervezetre jellemző vagy általa elvárt
fontosabb kompetenciák megnevezésére vállalkozott. A megnevezések mellett tartalmazza a fogalmak egyszerű magyarázatát. A kompetencia-szótár kínálata később az
igényeknek megfelelően szűkíthető, bővíthető, és az a funkciója, hogy az emberi erőforrásokkal kapcsolatos elvárások sokrétűségére irányítsa a figyelmet, segítsen meghatározni a munkakört betöltővel szembeni szakmai és egyéb elvárásokat.
Kompetencia-térkép: A kompetencia-térkép támpontokat ad a versenyképesség
szempontjából kiemelt jelentőségű munkakörterületek (ezeken belül munkakörök) tar-
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talmának meghatározásához és az elvárt kompetenciákhoz:








Segít számba venni a munkakörre jellemző hagyományos feladatokat és azokat
is, amelyek a versenyképesség erősítéséhez szükségesek.
Összegzi az alkalmazás feltételének is tekinthető elvárt szakmai kompetenciákat, elvárásokat (pl. végzettség, szakmai tapasztalat, speciális szakismeret).
Megadja a 10 műveleti kompetencia adott munkakörre jellemző sorrendjét
A szervezet egészére jellemző kompetencia-szótár kínálatából segíti kijelölni
azokat a legfontosabb elemi kompetenciákat, amiknek a megléte vagy fejlesztése az adott munkakörben kiemelt figyelmet igényel.
A komplex kompetencia-térkép használata segít meghatározni a meglévő vagy
elvárt kompetencia-szinteket, ezáltal a fejlesztendő területek körét.
A kompetencia-térkép egyaránt készíthető létező és elvárt kompetenciákról. A
kettő közötti eltérés megszüntetését célzó szakmai fejlődés feladatait strukturálja a térkép egy további kiegészítő funkciója.

A kutatás során 15 kulcsfontosságú önkormányzati munkakör-területhez 1-1
kompetencia-térkép készült. A kompetencia-térképek rugalmasan segítik az egyes
munkakörökhöz tartozó feladatok meghatározását és a feladatok ellátását segítő kompetenciák kiválasztását.
A tudatos emberi erőforrás menedzsment (EEM) a szervezet és a szervezetben dolgozó egyének céljai érdekében az emberi erőforrások hatékony felhasználását célzó
programok, funkciók, tevékenységek és felhasznált eszközök összessége. Az EEM kompetencia alapra helyezését könnyíti meg a kompetencia-keretrendszer használata.
A kompetencia-keretrendszer a kutatás által használt kompetencia-modell fogalmait
összekapcsolja a munkakörök kompetencialapú kezelésével a HR ciklus minden szakaszában (a munkakör tartalmának meghatározásától a toborzáson és kiválasztáson át az
értékelés és szakmai fejlesztés feladatáig). Ha egy önkormányzat karakteres településfejlesztést, prosperáló helyi gazdaságot, felelős gazdálkodást, méltányos szociális ellátást
vagy élénk helyi kulturális és közösségi életet szeretne, a keretrendszer bevezetése segíti
a humán feltételek biztosítását. A sikeres használathoz azonban a helyi adottságoknak
megfelelő testre szabása nem takarítható meg.

A hazai települések emberi erőforrás gazdálkodási kihívásai
A Kompetencia kutatás az önkormányzati szereplőkkel való szoros együttműködés eredményeként az alábbi kihívásokat azonosította az emberi erőforrás gazdálkodás területén.

Gyakori a munkaerőhiány, nehézséget jelent a távozó munkatársak pótlása.
A bérszínvonal az önkormányzatoknál alacsony, ezzel is összefügg a nagyarányú elvándorlás, különösen a diplomások körében. Míg a kisebb településeken az összevont munkakörök, a nagyobb településeken a túlzott specializáció és az együttműködés jelent kihívást a komplex feladatok ellátásakor. A speciális képzettséggel rendelkező szakemberek
gyakran hiányoznak (például mérnöki és informatikai képesítéssel rendelkezők), a kompetencia alapú kiválasztás a megfelelő számú és minőségű jelentkező hiányában nem
valódi alternatíva. A kihívás az, hogy megfelelő toborzással nehéz munkaerő-piaci hely-
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zetben is széles jelentkezői körből lehessen meríteni, és nőjön az esélye annak, hogy
kompetens vagy kompetenssé tehető munkatársat lehessen találni.

Lehetőség, hogy a vezetők által állított sikerkritériumok, a TÉR és a hagyományos hivatali munkakultúra megújításakor a kompetenciafejlesztés nagyobb
figyelmet kapjon.
A vezetők és a munkavállalók informáltságának szintje különböző. A folyamatok átláthatósága, a stratégiai tervezés és a folyamatos fejlesztés iránti igény hullámzó. A politikai
és szakmai vezetők együttműködése gyakran nehézkes (eltérő szakmai előzmények, eltérő értékek, célok, a tevékenységek és eredményeik optimális időhorizontjának különbözősége, a közös gondolkodásra szánt szűkös időkeretek akadályozzák az összhang
kialakulását).
Fontos kihívás, hogy a vezetés által megfogalmazott feladatokkal és munkakörökkel kapcsolatos kompetencia-elvárások közös gondolkodás és egyeztetések eredményeként közös értelmezést nyerjenek, és kialakuljon a kapcsolódó értékelés és fejlesztés kultúrája.

Az egyes munkakörök gyakran zártak a stratégiai célok irányában, ellátásuk
sokszor jobban kapcsolódik a kialakult rutinokhoz, mint az elérendő célokhoz.
A kutatás tapasztalatai alapján csökkenti az eredményességet, ha egyes önkormányzati
munkakörök betöltői attól remélik a foglalkoztatásuk biztonságát, ha túlértékelik a megszokott feladatellátási rutinjaikat vagy elzárkóznak a másokkal való együttműködéstől, a
magasabb szintű települési célokhoz való kreatív hozzájárulástól. Az önkormányzatok
vezetői gyakran érzik úgy, hogy egyedül vannak a stratégiai dilemmáikkal, kihívásaikkal,
és így nehéz meglelni a megfelelő megoldási utakat, lehetőségeket. A tapasztalatok
ugyanakkor azt mutatják, hogy sok helyen nem alakultak még ki a delegálás, információ
megosztás, partnerség megfelelő fórumai, vagy ha léteznek is, azok működtetése nehézkes, sokszor az azokat kezdeményezők az első sikertelen próbálkozások után csalódottá
válnak, és elállnak az újabb próbálkozásoktól.
A legtöbb önkormányzaton belül és kívül is vannak olyan személyek, civil szervezetek,
vállalkozások, amelyek szövetségessé válása érdemben növelheti a település versenyképességét. A kihívás abban áll, hogy az önkormányzat megtalálja annak a módját, hogy az
ott dolgozók és a település cselekvésre kész csoportjai, szereplői a vezetés partnerévé
váljanak. Ez minden résztvevőtől új kompetenciákat kíván.

Hiányterület a professzionális emberi erőforrás menedzsment (EEM és HR).
A személyügyi adminisztráció leköti a HR munkatársak idejét, kapacitását. Az alkalmazási
döntéseket a vezetők gyakran csak a formális megfelelést nézve, ismeretségre vagy
szubjektív benyomásokra alapozva hozzák meg.
Nemegyszer hiányzik az elhatározás, a HR szaktudás és az érintettek együttműködése,
így elmarad a munkatársak kompetenciáinak rendszeres felmérése és módszeres
fejlesztése (tesztek, több nézőpontú értékelő megbeszélések, munkakör elemzési módszerek, belső képzések, időszakos munkakörcserék/rotáció, stb.).
A személyzeti munka gyakran nélkülözi az egységes, a teljes folyamatot magába foglaló
önkormányzati HR feladatrendszerben való gondolkodást. Ilyenkor a kapcsolódó tevé-
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kenységek elkülönülten, ad hoc módon kerülnek megvalósításra, az eredmények nem
épülnek be az önkormányzat szervezetrendszerébe, működési gyakorlatába. Fontos lehetőség az e területen való előrelépés.
Kapcsolódó kihívás, hogy az önkormányzati képzési-, továbbképzési rendszer, a szabályozás és az alkalmazási gyakorlat felismerje a professzionális EEM szükségességét és a
szakképzett HR munkatársak alkalmazása a mainál megszokottabbá, magától értetődővé
váljon. Ennek új, EEM gyakorlattal vagy HR képesítéssel rendelkező munkatárs
felvétele éppúgy lehet forrása, mint ha egy meglévő vezető vagy munkatárs HR képzésen, továbbképzésen vesz részt. A megfelelő HR ismeretekkel felvértezett önkormányzat a lehetőségeit sikeresebben képes kamatoztatni a stratégiai célok elérése, így a helyi
versenyképesség növelése érdekében is.

Az álláshirdetések és munkaköri leírások a megszokott munkakörökből indulnak
ki, nem a stratégiai célok által megkívánt kompetenciákból.
Ha egy önkormányzatnál a hagyományosnak számító munkakörök – a munkatársak létszámától függően – hol hektikusan változó tartalmúak, hol mereven a megszokott feladatmegosztást tükrözik, ha nem rendelkeznek naprakész információval a technológiai
fejlődésről, a hatáskörök megváltozásáról, a kritikus társadalmi-gazdasági elvárásokról,
akkor ennek a versenyképesség is kárát látja. Praktikus kihívás, hogy első körben a stratégiai jelentőségű munkakörök esetében érdemi megfontolás tárgyát képezze, hogy az
adott munkakörben mi tehető a település versenyképességének fejlesztéséért, a
fenntarthatóságért, a hatékony és minőségi közszolgáltatásokért. A kihívás része, hogy
ha új feladatokkal frissül egy munkakör, akkor miként lehet biztosítani az ahhoz szükséges hozzáértést, kompetenciákat.

Az új kihívásokat sokan érzékelik, de előzmények és segítség nélkül nagy a kísértés a változással járó erőfeszítések hárítására.
A hasonló körülmények között dolgozó önkormányzatok közül azok sikeresebbek, amelyek több ambícióval és nagyobb hozzáértéssel végzik a munkájukat. Az ambíció stratégiai tudatosságot kíván, a hozzáértés pedig a kiválasztásra és a szakmai fejlődés támogatására irányuló figyelmet. Kevés az olyan vezető és munkatárs – még a magasan képzettek között is -, aki arra a munkakörre rendelkezik képesítéssel, amit betölt. Ez csak
akkor probléma, ha a munkakörnek megfelelő kompetenciák és jártasság megszerzését
nem támogatják gyakorlatközpontú továbbképzések és belső felkészítő vagy fejlesztő
szolgáltatások.

A fentiek nem csupán az egyéni kompetenciái irányából jelentenek kihívást, hanem az
önkormányzati szervezet egésze számára is az. Milyen segítséget lehet igénybe venni, ha valaki elszánta magát a változásokra és nem szeretne nulláról indulni?
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Ajánlások a kihívások kezelésére
Az önkormányzatok, illetve önkormányzati intézmények közös, időről időre felerősödő
kihívása, hogy az átalakuló feladatrendszerhez miként biztosítsák a megfelelő felkészültségű munkatársakat, munkahelyi szervezetet. A HVK projekt a kompetencia kutatás
eredményei alapján az önkormányzatok számára az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg.
5.1 Átfogó megközelítés váltsa fel az ad hoc megoldásokat.
A HR ciklus minden elemére tudatosan, mint a korábban bemutatott problémák orvoslásának egyik eszközére célszerű tekinteni. Erősíti az emberi erősforrásokat érintő intézkedések hatását, ha a kapcsolódó feladatok átfogó stratégiai keretek között is megfogalmazásra kerülnek. Az EEM stratégiai vonatkozásai kapcsolódhatnak a település
átfogó stratégiájához, az egyes szakmai területek saját részstratégiáihoz, de készülhet
önálló intézményi EEM részstratégia is. Ebben a helyzetértékelést követően összefoglalhatók a HR vonatkozású célok és számszerű mutatóik, a legfontosabb feladatok, felelősségek, az erőforrások feladatokhoz rendelése, a mérföldkövek ütemezése, az érintettek
bevonásának követelménye.
Ez olyan rendszerfejlesztési feladat, aminek van folyamatszintű szabályozás igénye is. Ez
az Útmutató a kapcsolódó folyamatok kialakítását is segítheti egy egységes, kompetenciaalapú HR megteremtése érdekében.
A következő szakaszok egy ilyen lehetséges stratégiának a főbb elemeire tesznek javaslatot.
5.2 Fontos a tapasztalattal rendelkező munkatársak megbecsülése.
Az alacsony bérszínvonal mellett a versengő munkáltatói ajánlatok kockázata nagy. Az
önkormányzatok azokat tudják hosszú távon foglalkoztatni, akik valamilyen okból nehezen váltanak, például azért, mert elkötelezettek munkájuk, munkatársi közösségük, településük iránt. E tényezők az egyénre és a szervezet belső összetartására való nagyobb odafigyeléssel erősíthetők. A „hagyományos” csapatépítők is erősíthetik a munkahelyi közösséget, de kockázatuk, ha kivételes alkalmak élményeként mutatják be a
kreativitást, az egymásra figyelést, a párbeszéd és csapathoz tartozás élményét. A hétköznapi munka szervezése során is alkalmazhatók olyan együttműködési formák, amik a
partnerségben végzett munka élményét és a munkahely iránti elköteleződést erősítik.
5.3 Kiemelten fontosak a vezetői kompetenciák.
A települések működésének tudatossága szempontjából meghatározó jelentőségű a településvezetésben résztvevők (például polgármester, jegyző, gazdasági vezető, településfejlesztő) felkészültsége. Az elvárt szakmai kompetenciák mellett a kutatás olyan
műveleti kompetenciák figyelembevételét is hangsúlyozta, amelyek a legtöbb
szakterület esetében segítik az eredményes és hatékony munkavégzést.
A kutatás fontos megállapítása, hogy a vezetők stratégai szerepét célszerű erősíteni.
Mindez azonban nem csak a vezetők esetében fontos. Azok a munkatársak, akik koordináló vagy adminisztratív végrehajtó feladatokat látnak el, megfontolandó feladatkörük
stratégiai vonatkozásainak erősítése, ezáltal erőteljesebb hozzájárulásuk a települési cé-
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lokhoz (például a közfoglalkoztatás magasabb értéket előállító újszerű megszervezésével).
Megnövekedett a jelentősége az elkötelezett, jó vezetői képességekkel rendelkező
önkormányzati munkatársaknak és stratégiai kompetenciáiknak is. Ez egyben a vezető utánpótlás nevelése szempontjából is előremutató.
5.4 Az emberi erőforrás menedzsment (EEM vagy HR) érdemi feladat, célszerű
ilyen végzettségű szakembert alkalmazni.
Szerencsés, ha az önkormányzati munkaszervezetben van HR végzettségű
szakember, ugyanakkor nem szükségszerű, hogy feladatköre szervezetileg is a HR részleghez kösse. Az EEM a helyi versenyképességet akkor tudja támogatni, ha a humán erőforrásokkal kapcsolatos döntések a stratégiai célokhoz kapcsolódnak. Ezért az egyes
munkatársakkal összefüggő döntések a HR-es, a közvetlen felettes és a stratégiáért felelős önkormányzati vezető együttműködése mellett a leghatékonyabbak. Ebből a megfontolásból a HR szakértelem a felsővezető számára is jól hasznosítható tudást jelent.
Kapcsolódó feladat, hogy az önkormányzati képzési-, továbbképzési rendszer, a szabályozás és az alkalmazási gyakorlat felismerje a professzionális EEM szükségességét és a
szakképzett HR vezetők és munkatársak alkalmazása a mainál megszokottabb, magától
értetődőbb legyen. EEM gyakorlattal vagy HR képesítéssel rendelkező munkatárs
felvétele éppúgy lehet megoldás, mint egy meglévő vezető vagy munkatárs HR képzésen vagy továbbképzésen való részvétele.
5.5 Az elvárt kompetenciák testre szabása nem kerülhető meg.
A kutatás során 15 versenyképességre erősen ható munkakör, illetve munkakörterület3 került meghatározásra. E munkakörökre készültek el a kiindulást segítő kompetencia-térképek, meghatározva a legfontosabb elvárásokat, így a megszokott feladatok mellett a versenyképességet segítő új kihívásokat is itt érdemes szerepeltetni.
A munkakörökhöz készült kompetencia-térképek helyi viszonyoknak megfelelő testre
szabása abban segíthet, hogy a kutatás átfogó üzenetei a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően további elemekkel egészülhessenek ki.
A szakmai és műveleti kompetenciák mellett az elemi kompetenciák az egyén és a közösség számára is fontosak, ezért ezek is érdemes hozzáigazítani a helyi sajátosságokhoz.
5.6 A HVK projekt keretében kidolgozott kompetencia-modell és keretrendszer
alkalmazása a mindennapi HR munka során.
A Kompetencia kutatás keretében egy olyan kompetencia-modell kidolgozása történt
meg, amely innovatív módszereivel gyakorlatias segítséget nyújt, miközben komplex
szemléletet tükröz. A pszichológiai és vezetési megfontolásokat is szem előtt tartja,
ugyanakkor az egyéni, szervezeti és helyi sajátosságok figyelembevételének is teret enged.
3

Figyelembe véve az eltérő település-típusok munkaszervezési struktúrájában megfigyelhető különbségeket,
konkrét munkakörök meghatározása helyett a több egymáshoz hasonló munkakört összefogó munkakör-terület
jellemzésére került sor. Ez alapján a helyi igényekre és lehetőségekre igazíthatók az egyes konkrét munkakörök, és az esetükbe elvárt tevékenységek, kompetenciák.
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A modell kidolgozásának célja a helyi igényeket figyelembe véve könnyen alkalmazható eszközök létrehozása volt, amely az emberi erőforrás-gazdálkodásnak nemcsak egyegy szegmensét, hanem a teljes HR ciklust (toborzás, kiválasztás, beilleszkedés segítése,
szakmai fejlődés támogatása, ösztönzés, teljesítmény-értékelés, karrierfejlesztés, előmenetel, szükség esetén utódlástervezés, kivezetés) támogatni tudja.
Annak érdekében, hogy az eltérő adottságokkal rendelkező önkormányzatok számára
minél általánosabban használható eszköz jöjjön létre, egy kompetencia-szótár került
összeállításra, amelyben megtalálható az önkormányzat teljes munkatársi körére jellemző kompetenciák megnevezése és azok rövid tartalmi kifejtése.
A kompetencia-térképek olyan, fentebb már bemutatott segédletek, amik támogatják
a munkakörök kompetencia-alapúvá tételét. Az EEM területén tudatos település kiemelt
figyelmet fordít a kompetencia alapú kiválasztásra és a folyamatos szakmai fejlődés támogatására, ami lehetőséget teremt egyrészt a település stratégiájához, másrészt a
munkakör feladataihoz való kapcsolódásra is.
5.7 Az EEM szervezeti vonatkozásai és a folyamatos szakmai fejlődés támogatása.
Az EEM nemcsak az egyénekre tekint nagyobb tudatossággal, hanem a szervezet egészére is, hiszen a „jó csapat” feltétele a kompetenciák eredményes használatának és továbbfejlesztésének is.
A munkatársak fejlődését támogatja, ha a munkaszervezet magasra értékeli az új tudás
iránti igényt és a megszerzése érdekében tett erőfeszítéseket, jutalmazza a tanulást, a
tudásmegosztást és ösztönzi az innovációt.
Az önkormányzati EEM kulcsfogalma a meglévő és a kívánatos kompetenciák áthidalását
segítő folyamatos szakmai fejlődés támogatása. A folyamatos szakmai fejlődés egyik,
de nem kizárólagos eszköze a képzéseken való részvétel. Emellett az új megközelítésekre
való nyitottság, a másokkal való együttműködés és a tapasztalatokból való kölcsönös
tanulás, a rendszeres és tárgyilagos ön- és mások általi értékelés, a munkakörök új típusú kombinálása megannyi szakmai fejlődést támogató megoldást jelenthetnek.
5.8 A „falakon túli” kompetenciákkal is érdemes számolni.
A helyi versenyképesség fejlesztésének tudatossága jó, ha nem áll meg az önkormányzat
„falainál”. Az így feltáruló lehetőségek két iránya is gyümölcsöző:



Érdemes építeni a település tenni akaró szereplőire.
A hasonló munkakörben, de más önkormányzatoknál dolgozók ma még a legtöbb
esetben egymástól elszigetelve vívják meg napi küzdelmeiket. Az ő hálózatos
együttműködésük, szakmai közösségük, működő megoldásaik megosztása jelentős segítséget ígér.

Az önkormányzati intézmények munkavállalói, a helyi lakosság, a vállalkozások, a kutató- és képzőhelyek, a civil szervezetek olyan kompetenciákkal segíthetik a helyi kihívások
megválaszolását, amiről célszerű naprakész ismeretekkel rendelkezni (pl. helyi szakértői
nyilvántartás, vállalkozói kataszter vezetésével). A lehetőségekhez mérten (pl. pályázati
források felhasználásával) a településen élők kompetenciáinak fejlesztése is versenyképességet javító tényező.
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Az így rendelkezésre álló helyi erőforrások mobilizálásának esélye akkor nő, ha vannak
közös célok, ha a helyi közösséghez tartozás vonzó, és vannak olyan vezetők, akik hitelesen és hozzáértéssel tudják hasznosítani a „külső” energiákat.
A hasonló munkakörben más-más önkormányzatnál dolgozók együttműködéséhez szükséges első lépések éppoly egyszerűek, mint a tartós szakmai közösséggé válás és az
üzemszerű működés biztosítása. Ráadásul ez a szakmai fejlődés támogatásának egyik
leghatékonyabb formája. Kezdetben segítségét jelenthet egy megfelelő közösségi média
felület vagy a kör-emailes levelezés.

Néhány jó példa
Írország: Az IPA (Ír Közigazgatási Intézet – Institute for Public
Administration) az 1950-es évek óta kormány-közeli szervezetként
minden évben kapott egy olyan kutatási támogatást, amelyből közszolgáltatásokat érintő vizsgálatokat tudtak indítani. Évente 3-4 kutatási
jelentést juttatnak el a központ és a helyi önkormányzatok testületeinek. A kompetencia jelentésük 2013-ban készült, párhuzamosan azokkal a megszorító intézkedésekkel, amelyek eredményeként 17-18%-kal
csökkentették az önkormányzati alkalmazotti létszámot.
Az IPA által végzett kutatás színes kutatási módszerekkel dolgozott. 20
önkormányzati vezetővel konzultáltak, de a nemzetközi példák iránt is
nyitottak voltak. Elsősorban az ausztráliai Westminster-rendszer szolgált mintául. A 3 fókuszcsoport keretében önkormányzati HR vezetőket
is meghívtak, akik így megoszthatták tapasztalataikat. Az eseményeken
a fókuszálást nehezítette, hogy a létszámcsökkentés és az önkormányzatok közötti kényszerfúziók égető napi problémákkal írták felül a hoszszabb távú koncepcionális gondolkodást. A meghatározott kompetenciák azonosítása, rendszerbe foglalása és a kijelölt szinteknek megfelelő
kibontása volt a cél. Nem differenciálták a keretrendszert ágazati és
munkaköri alapon.
Észak-Írország: Észak-Írországban a közszolgálati kultúra egyik központi eleme a tudatos és szakszerű HR tevékenység. Ehhez a felsőoktatás célzott felsőoktatási programokkal járult hozzá, és közel egy évtizedre volt szükség, hogy a HR szakértelem rendszerszinten biztosított
legyen. Az önkormányzatok kapacitásfejlesztését két kapcsolódó központi intézmény is támogatja (Local Goverment Staff Commission for
Northern Ireland és a Local Government Training Group - LGTG), igaz,
ezek összevonása is napirenden van.
A 2011 és 2015 között zajló átalakítás jegyében az önkormányzati egységek száma drasztikusan csökkent, a korábbi 26 önkormányzati egységből az összevonások után 11 lett. Jóllehet, ezzel párhuzamosan
számos jogosítványt is elvesztettek, a változások után nagyobb figyelmet kaptak olyan területek, mint a helyi versenyképesség erősítése.
Az észak-ír kompetencia-keretrendszer fejlesztésekor a munka fókusza
alapvetően a személyes kompetenciákra helyezte a hangsúlyt, és a
munkakörökhöz kapcsolódó szakmai-technikai tudás és képességek
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nem voltak a vizsgálat számára relevánsak. A szakértői munka során
lehatárolt és struktúrába rendezett kompetenciákat tesztelték. Az LGTG
specifikus tréningprogramot kapcsolt a fejlesztésekhez, és egy többszintű, igényes értékelési eszköz segítette a keretrendszernek való
megfelelés mérését és a diagnózis alapján szükséges szakmai fejlesztési folyamatok meghatározását. A fejlesztés keretében, az önkormányzatok munkatársaiból toborozták annak a szakértői közösségnek a tagjait, akik 6 munkacsoportban (összesen 90 fővel) dolgoztak a projekt
megvalósításán.
Az OECD LEED4 (Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés) programja kiemelt figyelmet fordít a helyi kapacitásépítésre. Ezen nagy
hangsúlyt kap a szakpolitikai tervezőmunka megalapozottsága, az ehhez szükséges tervező és megvalósító képesség. A gazdaságfejlesztést
segítő kompetenciák fejlesztését három dimenzió mentén dolgozták ki.
Fontos, hogy az önkormányzatokban dolgozó egyének megfelelően felkészültek legyenek. Itt is kiemelt szerephez jutnak a stratégiai képességek. A tervezés és megvalósítás korszerű formáihoz kell, hogy segítséget nyújtson az intézményi környezet és szervezeti kultúra. A kapacitásfejlesztés harmadik területe már az önkormányzat falain kívülre mutat. Fontos, hogy közös célok mentén lehessen dolgozni más decentralizált szervezetekkel és a területi kormányzati hivatalokkal is. A helyi
emberi erőforrások kérdésköre a LEED programban ennél is szélesebb.
A helyi gazdaságfejlesztés bázisa a helyi lakosság, a vállalkozások, kutatóhelyek és civil szervezetek, így a velük kiépített partnerség fontos
része a partnerek szakértelmének ismerete, a fejlesztésük támogatása.

4

OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development, a fejlett országokat tömörítő
Gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. LEED – Local Economic and Employment
Development, az OECD programja a helyi gazdaság és foglalkoztatás fejlesztése érdekében.

64/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

3.6. HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TUDATOS MŰKÖDTETÉSE
A helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonala meghatározó eleme a lakossági életminőségnek, a vállalkozások telephely-választási motivációinak és a gazdaság
működésének. Ezért a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának megtartása,
illetve fejlesztése fontos feladata mind a helyi közszolgáltatások többségét biztosító önkormányzatoknak, mind a szabályozási feladatot ellátó ágazatirányítóknak.

Főbb fogalmak
Helyi közszolgáltatás: Azok a közszféra által szervezett, illetve a közösség érdekében
végzett közcélú szolgáltatások, amelyek jellemzően települési vagy legfeljebb járási
szinten érhetők el, települési/járási szintű szereplő irányítása alatt állnak, illetve az
Mötv. alapján azok feladata ellátni ezeket (például óvodai ellátás, alapfokú egészségügyi
alapellátás, környezet-egészségügy, helyi közösségi közlekedés, helyi közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása, stb.). A helyi szereplők által ellátott közhatalmi tevékenységeket nem tekintjük a helyi közszolgáltatások részének.
Szolgáltatási színvonal: A szolgáltatástól elvárt, elsősorban a használó/ igénybe
vevő észlelései, fogyasztói elégedettsége oldaláról meghatározott követelmények
(mennyiségi, hozzáférhetőségi, minőségi, finanszírozhatósági stb.) összessége.

Kihívások a helyi közszolgáltatások tudatos ellátása kapcsán
Az állami szabályozók szerepüknél fogva nem határozzák meg részletesen a
szolgáltatási színvonalat, így a szolgáltatási színvonal illesztése a helyi igényekhez az önkormányzat feladata marad.
A jogszabályok csak korlátozottan alkalmasak a helyi közszolgáltatások szolgáltatási
színvonalának meghatározására, hiszen szükségszerűen minden feladat ellátási helyen
érvényes normatív szabályokat határoznak meg. A jogszabályokban így csak korlátozottan van lehetőség az eltérő lakossági, vállalkozói igényekhez igazodó elvárások rögzítésére, több szolgáltatási színvonal meghatározására. A szabályozás jellemzően a minimum
elvárásokkal jellemezhető alapszintet rögzíti csak. A magasabb szolgáltatási szintek elvárásait a lehetséges igények sokrétűsége miatt nem érdemes országos jogszabályokban
megállapítani, hanem helyben érdemes azokat rögzíteni, a felmerülő helyi igényeknek
megfelelően.
Ez az önkormányzatok számára komoly kihívást jelentő feladat, mivel a szolgáltatási
színvonal és annak elemei (például minőség) gyakran nehezen megfogható, így nehezen
menedzselhető szempontok, ugyanakkor valamilyen módon a lakossági, vállalkozói igényeket le kell fordítani a szolgáltatóval szembeni elvárásokra, ahhoz, hogy azok
számonkérhetők legyenek.
A szabályozásból eredő követelmények nehezen tekinthetőek át, ami megnehezíti a szolgáltatási színvonal helyi menedzsmentjét.
Általánosságban megállapítható az, hogy a helyi közszolgáltatások szabályozási környezete igen nehezen tekinthető át. Jellemző, hogy több törvényben, kormányrendeletben
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és egyéb jogszabályban elszórtan találhatók olyan előírások, követelmények, melyeket
figyelembe kell venni az elvárt alap szolgáltatási szint teljesítéséhez. Ez megnehezíti a
helyi közszolgáltatások ellátását, felügyeletét végző szakemberek számára az elvárások
követését és betartatását. A bonyolult szabályozási háttér nem csak a helyi szakemberek
leterheltsége miatt probléma, de akár az állami támogatás felhasználásával kapcsolatos
tévedésekhez, és emiatt visszafizetésekhez is vezethet.
A szolgáltatási színvonallal kapcsolatos elvárások és a feltételek rendszeresen
változnak, ezért a bevált gyakorlat sem jelent feltétlenül hosszútávra megoldást.
Az egyes közszolgáltatásokhoz tartozó minőségi elvárásokat egyaránt meghatározzák a
külső keretekből adódó feltételek, illetve a helyi igények. Ezek a tényezők ráadásul rendszeresen változnak. A külső kereteket adó jogszabályok folyamatos követése, a helyi
szolgáltatási szintben való leképezése ezért rendszeresen szükséges.
Ugyanilyen jelentőségű, hogy a helyi feltétel- és finanszírozási rendszer, illetve a szabályozás rendszeresen felülvizsgálatra kerüljön a változó lakossági, vállalkozói igényeknek
és a technológiai változásoknak megfelelően, hiszen csak így biztosítható az optimális
szolgáltatási színvonal. A technológiai változásokra jó példa a közvilágításban egyre inkább elterjedő, energiatakarékos lámpatestek megjelenése, míg a lakossági igények változását jól példázza az oktatási-nevelési intézményekben, illetve közétkeztetésben az
egészséges ételek iránt megjelenő egyre nagyobb igény.
A szolgáltatási színvonal egyes meghatározó összetevői nem írhatók le normatív módon (például a személyzet hozzáállása).
Számos helyi közszolgáltatás esetében (jellemzően a humán közszolgáltatásoknál) azonosítható olyan tényezője a szolgáltatási színvonalnak, amely nem írható le jól objektív
mutatókkal, mégis meghatározó mind a szolgáltatás használójának elégedettsége, mind
a szolgáltatás minősége szempontjából. Ezek többsége az igénybe vevőkkel kapcsolatot
tartó személyzet hozzáállásával, vagy a kapcsolódó közszolgáltatásokkal kialakított
együttműködés minőségére vonatkozik. Példaként említhető a család- és gyermekvédelmi szolgálat munkatársainak hozzáállása az ellátottakhoz, amelynek egyik (és negatív)
szélsőértéke az adminisztratív jellegű kapcsolattartás, míg másik (és pozitív) véglete a
személyre szabott gondoskodás. Ezen skála nem fogható meg objektív mutatókkal, és
nem lehetséges olyan országos normatív előírásokat érvényesíteni ezen a területen,
amelyeknél ne lenne meg a kockázata annak, hogy a pozitív szándék ellenére negatív
hatással bírnak. A már példaként hozott család és gyermekvédelmi szolgálat esetében
például a kapcsolattartás rendszeressége merülhetne fel lehetőségként, de az ilyen input
jellegű mutatók könnyen teljesíthetők anélkül, hogy valóban közvetlen hatással lennének
az igénybe vevők által érzékelt minőségre. Ha viszont a másik oldalról, a hatás oldaláról
közelítünk és például a szegénységi minimum kategóriából kikerülő ellátottak számával
próbáljuk meg a minőséget közelíteni, könnyen ösztönözhetjük a szolgálatot arra, hogy
igyekezzen a kitörésre legesélyesebb személyekre koncentrálni, hanyagolva a leginkább
rászorulókat. Ezen tényezők ezért csak helyben, az adott szituáció részletes ismeretével,
megfelelő hozzáállással, emberséggel kezelhetők.
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Ajánlások a kihívások kezelésére
6.1

A szolgáltatási színvonal helyi standardjának kidolgozása és teljesülésének
monitorozása.

A for-profit szervezetek gyakorlatában már több évtizede megjelent a szolgáltatások minőségének szolgáltatási-szint keret-megállapodás (angolul service-level agreement, rövidítve SLA) segítségével történő meghatározása és kezelése. Ezt a minőségmenedzsment
megoldást mind a belső szolgáltatások (például IT support), mind a külső szolgáltatások
(például villamosenergia szolgáltatás) minőségének meghatározására alkalmazzák. A
megoldás lényege az, hogy a szolgáltató és a megrendelő a szolgáltatást elemi egységekre bontják, és részletesen meghatározzák az elvárásokat, valamint azok teljesülését
jelző mutatókat. Így a szolgáltatás minősége már explicit követelmények mentén megfogható (és mérhető) mindkét fél számára, amely nagy segítséget jelent a szolgáltatás
minőségének és költségének (díjazásának) egyeztetése során, valamint a szolgáltatás
teljesítésének megítélésekor.
A szolgáltatással kapcsolatos elvárások rögzítése nem csak a felhasználó számára fontos,
hanem a szolgáltató számára is, hiszen így egyrészt megmutathatja a megrendelő számára a minőség-költség összefüggéseket, másrészt - pontosan látva az elvárásokat - a
szolgáltatást tudatosan tudja optimalizálni az igényeknek megfelelően. Különösen fontos
ez olyan esetekben, amikor a verseny - mint a minőséget kikényszerítő motivációs kényszer – nem jelentkezik, ezért a szolgáltató számára nehéz a szolgáltatási minőség és
költség közötti optimumot meghatározni. A legtöbb közszolgáltatás területe tipikusan
ilyen, sok esetben az íratlan és változó elvárások ütköznek a kemény költségvetési korlátokkal.
A HVK program 25 közszolgáltatást vizsgált részletesen. Ezek vonatkozásában kerültek
kidolgozásra az ajánlás a helyi közszolgáltatások szolgáltatási szintjeire vonatkozóan megnevezésű dokumentumok, amelyek segítségével a helyi közszolgáltatások
szolgáltatási szintje a helyi viszonyokhoz igazodó testreszabás után rögzíthető:
Közfeladat
Köznevelés
Egészségügyi
látás

alapel-

Gyermekjóléti,
gyermekvédelmi alapellátás

Szakfeladat


óvodai nevelési formák



háziorvosi ellátás,



védőnői ellátás



család- és gyermekjóléti szolgálat,



család- és gyermekjóléti központ,



bölcsőde,



családi napközi,



gyermekek és családok átmeneti otthona,



gyermekétkeztetés
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Közfeladat
Szociális alapellátás

Szakfeladat


szociális étkeztetés,



házi segítségnyújtás,



idősek nappali ellátása,



fogyatékosok, valamint demens személyek nappali intézménye,



idősek otthona (ápolást, gondozást biztosító intézmény),



hajléktalanok átmeneti szállása

Kulturális feladatok



közművelődési feladatellátás

Közbiztonsági és védelmi feladatok



közreműködés a közbiztonság biztosításában

Településüzemeltetési
feladatok



közparkok és a helyi közterületek fenntartása,



ivóvízzel, valamint szennyvízzel és csapadékvízzel kapcsolatos szolgáltatások,



közvilágítás biztosítása,



helyi közutak fenntartása,



hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

Az ajánlások részletesen bemutatják a jogszabályokban, szakmai ajánlásokban és az
adott szakma gyakorlatában létező elvárásokat, követelményeket. Ezeket szolgáltatási
szintekbe rendezik, és mindegyikhez meghatározzák a teljesítést igazoló mutatókat, illetve ellenőrzési módszereket.
A szolgáltatási szintek definíciói segítenek abban is, hogy az önkormányzat megmérhesse
azt, hogy jelenleg milyen szinten tudja biztosítani az adott helyi közszolgáltatást, továbbá
a magasabb szolgáltatási szintek leírását felhasználva célokat határozhasson meg a
minőségfejlesztés terén.
Az ajánlások kitérnek az egyes szolgáltatási szintek erőforrásigényére, ami segíthet abban, hogy a minőségi előrelépések feltételrendszerét az önkormányzat felmérhesse. Így
a minőségfejlesztéssel kapcsolatos tervek objektív alapokon tervezhetők meg kapacitásoldalról is.
Az ajánlásokban meghatározott mutatók egyben arra is lehetőséget adnak, hogy az önkormányzat visszamérje a minőségfejlesztések eredményességét, és rendszeresen monitorozza az adott helyi közszolgáltatás szolgáltatási színvonalát.
6.2

A szolgáltatási színvonal egyeztetése a partnerekkel és bevonásuk a viszszamérésbe (jó példa: Citizen’s Charter).

A Nagy-Britanniából indult, ún. chartákra alapozó minőségmenedzsment gyakorlat a
szolgáltatási színvonal meghatározása mellett fontos elemként épít az igénybevevők és
partnerek bevonására. A bevonás mind a szolgáltatási színvonal meghatározása, mind az
észlelt problémák visszajelzése terén fontos. Az egyes közszolgáltatások adott területegységen, ágazaton belül elvárt szolgáltatási színvonalát rögzítő dokumentumokat többnyire charta megnevezéssel hivatkozzák. A HVK projekt keretében a vizsgált 25 helyi
közszolgáltatásra a helyi közszolgáltatások szolgáltatási szintjeire vonatkozóan
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kidolgozott ajánlások megfelelő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a települési önkormányzatok ezekre alapozva helyi szolgáltatási charta-kat dolgozzanak ki.
Ezt segítendő a HVK projekt keretében a nemzetközi szakirodalom elemzése alapján feltárásra került a Citizen’s Charter-ek gyakorlata, mely önálló tanulmányban került dokumentálásra. A Nemzetközi szakirodalmi kutatás a helyi közszolgáltatások versenyképességére kiható irányítási szerkezet és eszközrendszer fejlesztési lehetőségeiről című tanulmány alapján részletesen megismerhető a charta mozgalom története, a charták alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok, és számos charta is szerepel a dokumentumban
példaként.
A szakirodalom elemzés feltárta a helyi charta-k elkészítésének a szakirodalom alapján
javasolt lépéssorozatát is:
1. Első lépés a charta bevezetéséről szóló politikai döntés.
2. A második feladat a helyi standardok kidolgozása. (Ehhez biztosítanak alapokat a
HVK projekt keretében kidolgozott ajánlások a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonaláról).
3. Harmadik feladat a standardok megvitatása szélesebb körben, beleértve különösen a fogyasztókat, de különböző léptékű, akár bilaterális fórumokat is a szolgáltatásban érdekelt fogyasztói képviseletekkel, civil szervezetekkel.
4. Ezt követi a charta szövegezése, majd formátumának kialakítása. Ezen lépéshez
gyakran szakemberek segítségének igénybevételével, több alternatíva kerül kidolgozásra.
5. Az elkészült charta nyilvánosságra hozatala.
6. A kontroll megszervezése, a szervezeti felelősségek beüzemelése.
7. A charták beillesztése a közszolgáltatások teljesítmény javításának mechanizmusába, az értékelésbe. A szolgáltatási színvonal és a charta-ban rögzített vállalások
rendszeres visszamérése.
6.3

Rendszeres elégedettség mérés (jó példa: Kőszeg).

Számos közszolgáltatás, vagy azok egyes elemei esetében a feladat ellátásának sikeressége, hatékonysága nem mérhető normatív mutatókkal (ilyen lehet például a szolgáltatást ellátó hozzáállása, segítőkészsége). Ilyen esetekben a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása és fenntartása érdekében célszerű rendszeresen elégedettségmérést
bonyolítani, és annak eredményét visszajelezni a szolgáltató felé. Ha lehet, akkor a szolgáltató premizálásába, díjazásába is be kell építeni az elégedettségmérés eredményét. A
rendszeres elégedettségmérés saját erőből való lefolytatása alapvetően költséges, illetve
munkaerő igényes feladat, azonban komoly segítséget nyújthat ennek megvalósításában
a bevezetésre kerülő, az önkormányzatok számára díjmentesen elérhető IKIR rendszer
elégedettségmérési modulja.
A modul a helyi közszolgáltatások ellátásának értékelésében nyújt segítséget azzal, hogy


elektronikus eszközt biztosít, és egységes módszertant kínál a lakossági
elégedettségre vonatkozó felmérések megtervezéséhez, lebonyolításához,



saját kérdések, kérdőívek is sokféleképpen kialakíthatók, de tartalmaz beépített kérdéseket és kérdőíveket is,
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biztosítja a papíralapú és az elektronikus felmérések lebonyolítását is,



lehetővé teszi a felmérések nyomon követhetőségét és az eredmények sokrétű feldolgozhatóságát, elemezhetőségét.

Az eredmények elemzésekor kiemelhető, hogy az önkormányzatoknak lehetősége nyílik
más, naturális vagy pénzügyi adatokkal történő összevetések megtételére is, így az
egyes szolgáltatások hatékonyságáról is könnyen reális kép alakítható ki.
A minél pontosabb eredmények érdekében lehetőség lesz a szolgáltatást nyújtók igényeinek és elégedettségének felmérésére is, így az önkormányzatok részletes képet kaphatnak a szolgáltatás ellátása során figyelembe veendő helyi sajátosságokról.

Néhány jó példa
Kőszeg: A közszolgáltatások tudatos ellátása szempontjából fontos tényező a lakossági elvárások, igények, a közszolgáltatások minőségével való elégedettség ismerete.
Ezek felmérésének hatékony eszköze a lakossági kérdőívezés, melyet 2014-ben Kőszeg
város Önkormányzata - egy szerződött céggel együttműködve - példaszerűen végzett
el számos közszolgáltatással kapcsolatban. A felmérés keretében a válaszadóknak lehetőségük nyílt észrevételeik, fejlesztési javaslataik megfogalmazására a közszolgáltatás egyes területein (pl. közmű, bölcsődei, óvodai ellátás, egészségügy, szociális ellátás, közművelődés, közbiztonság stb.). A lakossági visszajelzések és javaslatok alapján
lehetővé válik a települési koncepciók (pl. közművelődési koncepció, sport koncepció
stb.) valós igényeket tükröző kidolgozása, melyek azt követően a közszolgáltatások
magasabb színvonalon történő ellátását segítik.
Anglia – Citizen’s Charter: A közszolgáltatótól elvárt teljesítmény meghatározására,
mérésére, a használók igényeihez való megfeleléshez való igazítására indított egyik
legjelentősebb kezdeményezés a Citizen’s Charter, mely egy 1991-ben, az Egyesült
Királyságban indított kormányzati kezdeményezés, amelynek célja a közszolgáltatások
fejlesztése, a fogyasztói igényekhez való illesztése. A kezdeményezés keretében meghatározásra kerültek azon fő elvek, melyek mentén a közszolgáltatások minőségének
fejlesztése elérhető és melyeket a közszolgáltatások ellátása során alkalmazni javasolt.
A Citizen’s Charter, - bár gyakorlati megvalósítása, illetve túl általános célmeghatározása miatt gyakran illették kritikával – jelentősen átformálta az Egyesült Királyságban
a közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos elvárásokat. Az alapvető újdonság az egyes
szolgáltatásoktól elvárt minimális szintek (standardek) rögzítése (42 országos és több
mint 10.000 helyi közszolgáltatásra készült charter), a szolgáltatások teljesítményének
mérésének számszerűsítése, illetve a használói (főleg lakossági) igények beépítésének
intézményesítése. Ennek eredményeként egy olyan rendszer alakult ki, amelyben a
helyi közszolgáltatások tartalma a használók igényeinek felmérése alapján került meghatározásra, az elérni tervezett eredményeket, illetve a teljesítményeket az önkormányzat nyilvánosságra hozta, így mindenki számára elérhetővé váltak, valamint a
lakosság közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos észrevételeinek bejelentésére is
folyamatosan rendelkezésre álló fórumot hoztak létre.
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3.7. ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI FELADATOK TUDATOS ELLÁTÁSA
A települések versenyképességének szempontjából az önkormányzatok hatósági feladatainak ellátási módja – a hatáskörök állami irányába történt átcsoportosítása ellenére is –
kiemelt jelentőséggel bír.
A helyi lakosság számára fontos tényező, hogy az önkormányzat hatáskörében lévő hatósági ügyek ügyintézése mennyi időt vesz igénybe, milyen útbaigazítást, információkat,
segítséget kaphatnak ezekkel kapcsolatban. A lakosság önkormányzati munkával való
elégedettsége, a gördülékeny hatósági ügyintézés nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a lakosok elégedettek legyenek a településük által nyújtott szolgáltatásokkal. Ugyanez igaz a gazdálkodó szervezetek szempontjából is: mennyi időt, illetve költségráfordítást jelent az adott településen egy vállalkozás fenntartása vagy új vállalkozás létesítése
és az ehhez kapcsolódó hatósági ügyek intézése? Ez mind-mind döntő tényező.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az önkormányzatok befolyásolják
településük fejlődését is a hatósági jogkörük gyakorlása során: egy jól felkészült és jól
szervezett – ezáltal jól működő - szakértői és ügyintézői csapat az önkormányzat részéről
nagyban tudja segíteni a fejlesztések - a település számára legmegfelelőbb módon történő - megvalósulását.

Főbb fogalmak
Hatósági hatáskör: Az önkormányzati hatóság által jogszabály alapján gyakorolt feladatkör, amelynek keretében a hatóság eljárásában a település közigazgatási területén
jogokat és kötelezettségeket állapít meg a jogalanyok számára.
Elektronikus ügyintézés: A hatósági hatáskörök gyakorlásának azon módja, amelyben
a hatóság és az ügyfél egyaránt kizárólag elektronikus úton érintkezik egymással.
Eljárási garanciák: Azon alapelvek, követelmények, előírások, szabályok összessége,
amelyek biztosítják az ügyfél számára, hogy az eljárásban érvényesüljenek azok az eljárással szemben támasztott követelmények, amelyek a helyes, jogszerű jogalkalmazást
szavatolják.
Ügyféljogok: Mindazon jogkörök, lehetőségek, hozzáférések, amelyek biztosítják az
ügyfél számára, hogy hatósági ügyeiben a hatósági eljárás ügyféljogi alapelvei érvényesüljenek, az eljárás a lehető legegyszerűbben, biztonságosan, idő- és anyagi ráfordításait tekintve hatékonyan valósuljon meg.

Releváns kihívások
A hatáskörök központi kormányzat irányába történő átrendeződési tendenciája
ellenére is jelentős még a helyi szinten hagyott hatósági hatáskörök száma.
Az önkormányzati hatósági hatáskörök jelentős változáson mentek át az elmúlt évtizedben az önkormányzatoktól az állam irányába történő jelentős átcsoportosítás következtében. A változás lényeges hatása, hogy az átcsoportosítás ellenére is sok hatáskör maradt önkormányzati szinten, ennek eredménye, hogy a hatósági hatáskörök típusai,
feladatmennyisége jelentősen eltér településtípusonként a település lakosságszá-
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mától és a település jogállásától (város, megyei jogú város, község) függően. Ennek következtében a települési önkormányzatok különböző mértékben látnak el hatósági ügyeket, ezáltal egymáshoz viszonyítva eltérő mértékű a munkaterhelésük és kötelezettségük.
A hatósági hatáskörök átcsoportosítása ellenére is igaz, hogy a települési hatáskörben
maradt hatósági ügyek mind számukat tekintve, mind társadalmi hatásukat tekintve is
jelentős hatással vannak a lakosok életére. A kutatási projekt keretében zajlott felmérés alapján a települések egy része pozitívumként értékelte a változást, de néhány
hatáskör gyakorlása esetében az a visszajelzés, hogy a helyi szint erősebb, hatékonyabb
tudna lenni, mint az a megváltozott hatásköri elosztásból jelenleg következik.
A hatósági hatáskörök ügy-gyakoriságához rendelt erőforrás-igény biztosítása.
Az a törekvés, hogy az ügyfelek számára a hatósági szolgáltatások a lehető legkönnyebben elérhetőek legyenek helyben, vagyis az ügyfél lakóhelyéhez legközelebb, a legtöbb
település vonatkozásában jól működik. Az érintettek ugyanakkor nem minden esetben
rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a helyben történő ügyintézés lehetőségeire, illetve
az ügyintézők hatáskörére vonatkozóan.
Nem egyedi eset, hogy a helyi dolgozóknak olyan, hatáskörükön túli feladatokat
kell megoldaniuk, melyekre szakmailag nincsenek felkészülve.
A hatósági eljárás folyamata (indítás, lefolytatás, eredmények-következmények
ismertetése) nehezen érthető.
Szintén kihívást jelenthet, hogy az ügyfelek minden esetben naprakész, közérthető információt érjenek el a hatósági eljárási folyamat egyes lépéseiről, illetve eredményének
következményeiről. A hatósági eljárások folyamatában bekövetkezett változások (hatáskör, eljárási rend, anyagi vonatkozás, jogszabályi háttér) kihirdetése, valamint az ügyfelekkel való megismertetése, a tájékoztatás ugyanakkor gyakran nem kielégítő.
Az ügyfelek tájékoztatását sok esetben nehezíti, hogy az eljárások jelentős részéhez
szükséges adatok nem, vagy nem megfelelő formában és minőségben, valamint nem
egyforma elérhetőséggel állnak rendelkezésre. Ennek következtében előfordul az egyes
igazoló iratok többszöri bekérése, ami szintén a bizalmi szint csökkenéséhez, illetve az
eljárások elhúzódásához vezethet.
A hatósági kommunikáció kihívása: a nem közérthető, speciális nyelvezetű jogi
rendelkezések érthetővé tétele.
Egy tudatos településnek törekednie kell arra, hogy a hatósági hatáskörök gyakorlása
során meg tudjon felelni az ügyfelek, vagyis a szolgáltatást igénybe vevők elvárásainak.
Azaz a hatósági eljárások során a hatóság egy pozitív, segítő hozzáállású szervezetként jelenjen meg a folyamatban, vagyis az ügyféljogokat kezelje kiemelten, fokozottan ügyeljen a meglehetősen bonyolult és gyakran változó szabályozási környezethez való alkalmazkodás elősegítésére, az ügyfél tájékoztatás módja érthető és befogadható formában történjen.
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A nem közérthető megfogalmazásból eredő kihívásokra kiváló példa, hogy egyes hivatalok gyakran eltérően értelmezik (ebből adódóan eltérően alkalmazzák) a szabályokat,
ami sok esetben összezavarja az ügyfeleket.
Az ügyféltől érkező visszacsatolások fontossága és azok eredményének felhasználása a hatósági munka minőségének fejlesztése során.
Az ügyfelektől érkező visszacsatolási lehetőség megteremtése, fejlesztése nagyban
segítheti a hatósági munka minőségének mérését, illetve fejlesztését.
Azáltal, hogy ilyen rendszer nem működik általánosan, számos probléma újból és újból
felmerül, mely mind az ügyfelek, mind a hatóságok számára felesleges munkával, az
eljárások időigényének meghosszabbodásával jár. A hatósági munka minőségére vonatkozó visszacsatolás a lakossági igények figyelembe vételét, ezáltal a hatósági eljárások
rendjében való eligazodás támogatását teszi lehetővé.
A tudatos település a gyakorlatából ismeri polgárai igényét, helyzetét, adottságait és ahol
lehetséges, bízik a jogszerű keretek között tartott személyes segítségnyújtás hatékonyságában.
A tudatos település a hatósági munkáját nem szankcionáló, bevételgyűjtő eszköznek tekinti, hanem ahol lehetséges, a kötelezettségek teljesítését és a jogok gyakorlását elősegítő, azt megkönnyítő, a társadalmi-bürokratikus terheket csökkentő feladatnak. A tudatos településnek kiemelt célja, hogy a hatósági eljárásai gyorsan, szabályszerűen, ügyfélorientáltan bonyolódjanak és az ezzel kapcsolatos ügyféli visszajelzések eredménye
a jogalkotáson keresztül beépüljön a hatósági folyamatokba.
A tudatos települést hatósági eljárásaiban egy jól működő, hatékony államigazgatás,
rendezett állami alapnyilvántartások, stabil jogszabályi környezet, pontos hatásköri szabályok tudják érdemben segíteni. A település megtesz mindent annak érdekében, hogy a
nagyszámú, de aránylag ritkán előforduló hatósági ügyekben is biztosítsa a kellő szakértelmet.

Ajánlások a kihívások kezelésére
7.1

Képzés az ügyfél-orientáltságról, szolgáltató közigazgatásról.

A hatósági hatáskörök gyakorlása jól szabályozott, eljárásrendi szempontból aránylag
stabil jogi környezetű. Ez az a terület, ahol a települési lakosok, vállalkozások, szervezetek stb. legtöbbször érintkeznek az önkormányzati hivatali ügyintézéssel. Ebben az érintkezésben azonban sok esetben a kényszer, a kötelezettség megállapítása jelenti a központi szerepet.
Az ügyintézés nehézségei, a kényszer jelenléte, a hatalom megjelenése a magánszférában alapvetően nem kedvező, így meghatározó szerepe van annak, ahogyan az ügyintéző viszonyul a közhatalom gyakorlásához, ennek keretében az ügyfélhez.
A hatósági hatáskör gyakorlása során kiemelt fontossága van az ügyfél kiszolgálásának, annak, hogy az ügyfél úgy érezze, nem egy személytelen, hatalmával visszaélő
gépezettel találkozik, hanem a közösség és az ő érdekében működtetett rendszerrel.
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Kisebb településeken aránylag könnyebb biztosítani, hogy a meglévő személyes kapcsolatok feladatellátás szempontjából fontos, személyes elemei megjelenjenek a hatósági
munka ügyfélkapcsolataiban is. Nagyobb településeken az ügyféltípusok, az ügyféli megjelenés-viselkedés körülményeiből alakítható ki az a hatósági magatartás-forma, amely
megkönnyíti az ügyintézést és adott esetben elégedetté teheti az ügyfelet.
A különféle helyzetekre vonatkozó megfelelő reakciók kialakítása képzéssel,
gyakorlati tapasztalatok megosztásával segíthető. Különösen fontos a képzés azon
hatáskörök gyakorlói esetében, ahol az ügyfél-elégedetlenség várhatóan már az eljárás
megindításával magas szinten lesz, vagy ahol érzékeny, érzelmileg is erősen befolyásoló
az eljárás (gyermekvédelem, bizonyos szociális juttatások).
7.2

Stabil, érthető jogi környezet kialakítása.

A hatósági hatáskörök gyakorlásának kereteit, ideértve az eljárási lépéséket, a garanciális és alapelvi szabályokat is, a központi közigazgatás szintjén alakítják ki - változtatják
meg, így arra a településnek kevés befolyása van. A település elsősorban azon hatósági
hatáskörei tekintetében rendelkezik a stabilitás eszközével, ahol felhatalmazása van jogalkotásra.
A települési jogalkotás kevésbé gyorsan változó, így érdemes abba munkát fektetni,
hogy a hosszabb ideig változatlan jogi környezet a lehető legegyszerűbben kerüljön
bemutatásra az ügyfelek számára. Az érthető, egyszerű tájékoztatás felkészültebb
ügyfelet, gyorsabb eljárást, kevesebb nehezítő körülményt jelenthet, bár kétségtelenül
nem minden esetben. Életviszonyaink összetettek, és ez igaz azokra az eljárásokra is,
ahol megjelenik a hatóság egy ügyben, mégis törekedni kell az egyszerű, közérthető kifejezésekre, a „hivatali szóhasználat” elkerülésére, mert ezek önmagukban biztosíthatják
a figyelem fenntartását.
7.3

Elektronikus ügyintézés kiszélesítése helyi szinten is (jó példa: Tata,
Győr).

Az ügyfélkapu, a cégkapu és más, hasonló megoldások az elektronikus ügyintézés fejlődésével egyre szélesebb körben váltják le a papír alapon, postai úton
történő ügyintézést országos szinten; ezzel párhuzamosan egyszerűsítik a hatóságok
munkáját is, csökkentik a papírfelhasználást, és olyan, kevéssé előtérbe helyezett előnyös tulajdonságuk is van, hogy a dokumentum-megőrzés helyigényét, költségeit is
csökkentik; a beküldött dokumentum más eljárásokban könnyedén felhasználható. Kormányzati szinten a legszélesebb rétegeket érintő hatósági és más eljárások, bevallások
(pl. adóigazgatás) már az ügyfélkapun keresztül intézhetők, és számos kezdeményezés
fut az elektronikus alapú ügyintézés szélesítésére.
Az ügyfelek egyre szélesedő köre lehet majd alkalmas arra, hogy ügyeit elektronikusan, nyitvatartási időtől, saját és ügyintézői munkaidőtől függetlenül kezelje, ügyeiben keletkező dokumentumait tárolja, a bennük lévő adattartalmat más eljárásokban
felhasználja. Az ügyfélkapu kialakítása nem egy település feladatköre, de 2018. január
01-től minden település számára kötelezettség, hogy az országos ügyfélkapus rendszerhez csatlakozzon saját ügyfajtáival. További feladat lehet a megújult ügyfélkapu
rendszerrel intézhető ügyek körének szélesítése. A települések ezen felül a nyomtatványok könnyű kereshetőségével, a nyomtatványok kezelhető-kitölthető formátumának megválasztásával, hibajelző beállítások stb. alkalmazásával segíthetik az elektroni-
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kus ügyintézést választókat. Megfontolandó olyan igazgatási társulások létrehozása,
amelyek elektronikus ügyintézés fejlesztésével segíthetnék a társuló önkormányzatok
feladatellátását.
7.4

„Ügyintézési akadálymentesítés” (jó példa: Szombathely).

Az ügyfelek, érintettek érthető, hétköznapi nyelvre lefordított folyamatos tájékoztatása,
informálása; az űrlapok, nyomtatványok stb. érthető megfogalmazása; rövid kitöltési
útmutatók készítése.
Az ügyintézés egyik legnagyobb kihívása és központi nehézsége a hivatali nyelvezet,
a jogszabályi kifejezések érthető, a hétköznapi ember számára is befogadható „nyelvre”
való átfordítása. A hosszú, nehezen érthető irat többszörösen kontraproduktív. A tapasztalatok szerint az ügyfél a kitöltendő adatlap hosszúságából már levon olyan következtetést, hogy annak kár nekikezdeni. Ha ez érthetetlen kifejezésekkel terhelt, nehezen kitölthető, akkor bizonyosan megkísérli az ügyintézés más útra terelését.
Az ügyintézési akadálymentesítés elkerülhetetlen: ha nincsenek egyszerű, rövid,
könnyen érhető magyarázatok az eljárásokhoz, akkor a hivatali munkateher nőni
fog. Vagy azért, mert pontatlan, többször hiánypótlásra szoruló kérelmek, beadványok
érkeznek, vagy azért, mert a megértést személyes megjelenéssel és szóbeli magyarázatokkal kell pótolni, ami az ügyintéző érdemi ügyintézésre fordítható idejét csökkenti; ezzel párhuzamosan növeli a hivatallal, annak képviselőjével szembeni ellenérzéseket, és
végső soron az ügyintézőnek jelent pszichés terhelést.
Az ügyintézési akadálymentesítés akkor tud működni, ha az ügyfelek jelentős része annak alapján hiánytalanul eleget tud tenni a kötelezettségeinek vagy gyakorolni tudja jogait. Mindig lesz olyan, akiknek segítséget kell nyújtani valamilyen okból, de minél több
esetben működik automatizmus, annál kevesebb feszültséggel találkozik az ügyintéző.
7.5

Ügyfélértékelés, vélemények visszacsatolása az eljárásba.

Az önkormányzatok ügyfelei (a lakosság és a vállalkozások) visszajelzéseinek tudatos
figyelembevétele nemcsak a helyi közszolgáltatások esetében releváns, de a hatósági
feladatok ellátásának tudatosságát is növeli.
Az ügyfélértékelések a legtöbb esetben eredményfüggők: akinek jogot állapítanak meg,
mentesítik kötelezettség alól, azok jóra értékelik a hatósági munkát, az ellenkező eredmény esetében általában fordított értékelés születik. Az értékelések kitöltetése szintén
erőfeszítést kíván, az ügyfél általában szabadulni akar a hivatalból, nehezen vehető rá
egy többletfeladat ellátására. Egyszerű, jól megválasztott kérdésekkel operáló, röviden
megválaszolható értékelések segítségével azonban meg lehet találni az eljárás azon
pontjait, amelyekkel szemben a felhasználók, igénylők leginkább elégedetlenek, ahol leginkább szükséges a beavatkozás. Az ügyfélértékelések hosszabb távon hozhatnak eredményt, és nem kell feltétlenül írásos formát öltsenek. Egy rövid beszélgetés akár az eljáráshoz kapcsolódva segít feltárni az esetleges problémákat, ügyintézési nehézségeket.
Ezek esetében akár kis változtatással is lehet javítani a hivatali munka megítélésén.
Lényeges az is, hogy az ügyfél-elégedettségről nem csak a hivatali eljárásban, hanem
más hivatalok ügyintézésén, de akár utcai beszélgetésekben, ügyintézőhöz eljutatott véleményekből is lehet értesülni. A különféle csatornákon beérkezett vélemények esetén szükséges, hogy azokra legalább eljárási szinten, és - ha azonosítható a véleményező
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- személyes szinten is legyen reakció, mert csak így érzik az ügyfelek, hogy véleményüknek súlya van.
A települések életének egyik nehézkes pontja a lakosság bármilyen formájú aktivitásra
bírása, legyen szó jogszabály, a település életét sokban befolyásoló stratégia terv, program stb. véleményezéséről. A lakossági vélemények megismerésére kedvezően hathat,
ha sikerül eloszlatni azt a tévképzetet, hogy a vélemény, észrevétel felesleges, mert észrevétlen marad, nyomában semmi nem változik, következményei nincsenek. Szükséges
azon túllépni, hogy csak közfelháborodást keltő ügyekben aktivizálja magát az érintett
lakosság. Meg kell találni azokat a csatornákat, amelyekkel akár a közösség kisebb csoportonként bevonható, véleménye megkérdezhető - ilyenek lehetnek az utcafórumok
vagy, hogy az önkormányzat részéről mennek az érintettekhez és nem azt várják, hogy
majd valaki megjelenik hivatali nyitvatartási időben. A lakosság közügyekben való aktivitásának erősítése hosszú távú folyamat, mely szorosan kapcsolódik a kommunikációs,
szemléletformálási tevékenységekhez. Az ezekre vonatkozó eszközöket a 3.10-es fejezet
mutatja be.

Néhány jó példa
Tata: A város honlapján a fő felületen elérhető az e-ügyintézés megnevezésű aloldal,
amely lehetővé teszi néhány hatósági ügyben (1. Adóügyekben: jelenleg a helyi iparűzési adóbevallás 2. Perkapu: önkormányzati közigazgatási perekben, birtokvédelmi perekben kereset benyújtása.) azt, hogy a hivatalos iratokat az ügyfélkapu szolgáltatásain
keresztül nyújtsa be az ügyfél.
Győr: A településen sikerrel alkalmazott megoldás, hogy a honlap kezdőfelülete az informálódni szándékozókra koncentrál, és a legfontosabb ügytípusokat jól látható, eltérő
színekkel, elkülönített téglalapokba csoportosítja, kialakítása felhasználóbarát. Ezzel egy
jól kezelhető, egyszerűen navigálható felület jött létre, amelyben az e-ügyintézés az a
pont, ahol a hatósági ügyek elektronikusan intézhetőek. Az aloldalak felépítése is hasonló mintát követ, a lehető legkevesebb keresgélés után juthatunk a keresett ügyfajtához.
Az ügyfajták között ügyfélkapun keresztüli ügyintézés mellett sok esetben letölthető
nyomtatványokkal találkozunk.
Szombathely: A település olyan aloldalakat készített az egyes hatósági ügyek számára,
ahol a nyomtatvány mellé az üggyel kapcsolatos összes lényeges információt, így az ügy
rövid leírását, az ügyintéző és szervezeti egysége elérhetőségét, a kapcsolódó jogszabályokat, az esetleges díjfizetési kötelezettséget és a szükséges iratokat röviden feltüntetik, ami nagy segítséget nyújt a kérelmet benyújtani szándékozónak.
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3.8. HELYI SZABÁLYOZÁSI FELADATOK HATÉKONY ELLÁTÁSA
Az önkormányzatok jogalkotási hatáskörrel rendelkeznek, melyek részben felhatalmazó
rendelkezéseken, részben saját jogon alapulnak. A jogszabályok elfogadását előzetes
hatásvizsgálat előzi meg, ami felméri a szabályozás várható következményeit. A szabályozás - alapos előkészületet követően - eszközként használható a helyi versenyképesség növelése érdekében. A helyben alkotott jogszabályok (önkormányzati rendeletek) hatással vannak a település működésére (beleértve a helyi társadalmat, a gazdaságot, az épített és a természeti környezetet), így fontos, hogy tudatosan átgondolt
szabályozás kerüljön kialakításra.

Főbb fogalmak
Jogalkotási hatáskör: Mindenki számára általánosan kötelező magatartási szabályt a
jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott jogszabály állapíthat meg. Az
önkormányzatok e jogkörükben eljárva önkormányzati rendeleteket alkotnak.
Társadalmi egyeztetés: Olyan döntés előkészítési folyamat, amely során a közvetlenül vagy közvetetten érintett szereplők (egyének vagy szervezetek) folyamatos és
kölcsönös információ-áramlás révén szabadon nyilváníthatnak véleményt, amelyet a
döntéshozó mérlegel és figyelembe vesz.
Nyitott jogalkotás: A jogalkotási hatáskör gyakorlásának azon módja, ahol a közösség tagjai akár javaslattal, akár vélemények megformálásával vesznek részt a jogalkotási folyamatban. A folyamat minden része a közösség bármely tagja számára hozzáférhető, megismerhető, a jogalkotói hatáskör gyakorlója pedig mindent megtesz annak
érdekében, hogy a jogalkotási folyamat valamennyi fázisa a közösség lehető legtöbb
tagjához eljusson.
Társadalmi-gazdasági hatás: A jogalkotói hatáskör gyakorlása következtében az
érintett jogalanyok (személyek, gazdasági szereplők, szervezetek stb.) körülményeiben bekövetkező változások és azok összegzett, valamint település szintű hatásai .
Szabályozási alternatívák: A szabályozás tárgya alapján vannak olyan területek,
ahol kötelező jogszabályt alkotni, más területeken azonban az országgyűlés, mint legfőbb törvényhozó szerv, a jogalkotó döntésére bízza annak szükségességét és formáját. A jogszabályok normatív módon, azaz mindenki számára kötelező jelleggel és általánosan (azaz nem konkrét esetre vonatkozóan) tartalmaznak elvárt magatartási szabályokat. A szabályozás jellege kétféle lehet: kógens szabályozás esetében attól eltérni
nem lehet, függetlenül attól, hogy a felek rendelkeztek-e az adott kérdésben.
Diszpozitív szabályozás esetében az eltérés megengedett, csak akkor érvényesül, ha a
felek másképp nem rendelkeznek. A mérlegelési jogkörben született szabályozások
alkalmazásának indokoltsága attól függ, hogy mennyire elvárható a szereplők adaptív
(helyzetnek megfelelő) viselkedése, amely révén eltérő módon csökkenthető a hibás
döntésekből adódó kockázat.

Releváns kihívások
A jogszabályalkotás tudatosságát a szabályozási eredmény, a szabályozás minősége és hatékonysága irányából célszerű megközelíteni.
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Első lépésként azt a kérdést érdemes megválaszolni, hogy az adott szabályozási cél elérésének a jogszabályalkotás-e a legmegfelelőbb eszköze.
A jogalkotási folyamat „termékei” között célszerű megkülönböztetni azokat az eseteket,
amikor a szervezet saját magára, gazdálkodására, szervezetére, eljárásaira alkot szabályokat – ezek is lehetnek fontosak, még akkor is, ha csak közvetve érintik a település
lakosainak mindennapjait.
E körön túl számos más önkormányzati rendeletet alkotnak a települések, amelyek a lakosok, vállalkozások, szervezetek, látogatók életét közvetlenül is befolyásolják. Az e körbe tartozó rendeletek az ellátásokat, a településképet, az állattartást, a közterületek
használatát, az együttélés szabályait, különféle jogok gyakorlását, a közösségi közlekedést, temetkezést stb. érintik, és gyakran a helyben ellátandó közszolgáltatásokhoz is
kapcsolódnak.
Az önkormányzati rendeletek előkészítésének folyamatát a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény határozza meg. A törvényi szabályok garanciális szabályok, amelyek betartása
követelmény. A szabályok formális betartása, betartatása azonban számos esetben nem
elegendő egy-egy települési kihívás megválaszolásához.
A szabályozási lehetőségek megfontolásának fókuszában a szabályozási környezet olyan
fejlesztése áll, amely általában az alábbiakat célozza:


a szabályozás elvárt eredményének elérése,



a szabályozott terület költséghatékonyságának erősítése,



a szabályozott terület minőségének javulása,



a jogalkalmazásban érintettek jogkövető magatartása.

Attól, hogy a szabályozási cél fontos, nem biztos, hogy elérését az önkormányzati jogalkotás szolgálja leghatékonyabban.
Ha egy önkormányzat rendeletet alkot, az jelenti a kihívást, hogy az érintettek ismerjék,
értsék, meglegyen a szándékuk és a képességük arra, hogy a szabályokat betartsák. A
szabályok betartásának, betartatásának költsége arányban kell, hogy álljon a szabályozástól elvárható eredménnyel.
A szabályozási cél elérése érdekében használt eszközrendszer sokszor még azokban az
esetekben sem korlátozódhat a jogi szabályozásra, amikor a jog hasznos irányítási eszköz, mert gyakori, hogy ez önmagában sem a szabályozásban foglaltak maradéktalan
teljesülését, sem a szabályozási cél elérését nem garantálja.
Olyan esetek is vannak, amikor a kudarc éppen annak tudható be, hogy az adott cél esetében a joggal történő szabályozás kifejezetten alkalmatlan vagy akár ellentétes hatású
is lehet. (Ha például egy önkormányzat azt szeretné, hogy a település lakosai a házuk
körül ne tároljanak lomot, gondozzák kertjüket, ültessenek virágot, akkor ehhez nem az
önkormányzati rendelet a megfelelő eszköz, a szabályozás önmagában nem célravezető).
Ha a jogalkotással való szabályozás nem vezet eredményre, milyen egyéb eszközök állnak az önkormányzat rendelkezésére? A kihívás az, hogy mindig az elérendő célnak
leginkább megfelelő közvetlen vagy közvetett szabályozási eszköz kerüljön ki-
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választásra. (A gondozott kertek könnyebben elérhetők a jó példák díjazásával és ismertté tételével, tanácsadással, segítségadással, a társak általi nyomással, a rendrakás
költségeinek részbeni átvállalásával - lásd lomtalanítás).
Hiba, ha a jogalkotás a „Hivatal” belügye, az érintettek, a célterület, a lakosság,
vállalkozások nem kezdeményeznek, nem folynak bele a jogalkotásba, a jogszabályok elérhetősége-kereshetősége nem mindig biztosított.
Hátrányosan hat a szabályozás eredményességére, ha az érintettek bevonása, az érintettektől jövő kezdeményezések érdemi megfontolása az esetek kis számánál gyakorlat
csak. Nem szerencsés, ha az önkormányzati döntéshozók a partnerséget olyan formális
kötelezettségnek tekintik, amit ugyan előír a jogalkotási törvény, de „csak baj van vele”.
Az a kihívás, hogy kialakíthatók-e olyan partnerségi együttműködési formák, munkamódszerek, fórumok, amelyek segítségével a szabályozás teljes folyamatában úgy biztosítható érdemi társadalmi részvétel, hogy az a szabályozás célját támogassa.
Az önkormányzati szabályozáshoz a legtöbbször szükség van speciális szakértelemre, az
érintettek elvárásainak ismeretére, a jellemző magatartásformákra vonatkozó adatokra,
információkra. A szükséges tudáshoz való hozzájutás ésszerű formái segíthetik a szabályozási eszköz kiválasztását és a javíthatják a szabályozás minőségét. A települések, ha
ismerik az ott élők szakértelmét, érintettségét, könnyen találnak szakmai segítséget a
szabályozás teljes folyamatához az előkészítéstől a jogalkalmazás segítéséig.
Hiányzik a jogszabályok közérthető magyarázata, pedig a Képviselő-testület elé
kerülő előterjesztések ezt általában tartalmazzák, és így könnyen lehetne egyszerűsített magyarázatokat, indoklásokat készíteni, amelyek megkönnyítenék a
jogalkalmazást.
A jogszabályok formai kötöttségei mellett fontos, hogy a szabályzásnak közérthetőnek
kell lennie. Nem csak a nyelvezet, hanem a szabályalkotás oka, az elvárt magatartás
és a várt következmények közérthetősége is fontos. A megjelenő szabályok gyakran
hosszúak, bonyolultak; sokszor más jogszabályokban lefektetett alapfogalmakra, megfontolásokra épülnek, és így azok nem érthetők az alapjogszabály ismerete nélkül.
Természetesen bonyolult kérdések nem mindig szabályozhatók egyszerű formában.
Ilyenkor az érintettek célzott tájékoztatása, a jogszabályi előírások segítő értelmezése
jelent kihívást. Hasonlóan fontos, hogy a jogszabályok kihirdetése, a jogalkalmazás segítése, nyomon követése, és ha szükséges, a szabályozás korrekciója időben és megfelelő
minőségben megtörténjen.
Nem állnak rendelkezésre pontos módszertani
gazdasági hatások elemzésére, értékelésére.

útmutatók

a

társadalmi-

A települési jogalkotásnak vizsgálnia kell a jogszabály társadalmi-gazdasági hatásait. E hatások feltérképezése, számszerűsítése azért nehéz, mert jövőbeni eseményekre
irányul. Mások hasonló gyakorlata, a kicsiben való kipróbálás olyan információkkal szolgálhat, ami segíti az előzetes hatásbecslést. Egyes esetekben indokolt lehet, hogy külső
hatásvizsgálati szakértelmet vonjon be a település. A jogszabályalkotáshoz kötelezően
előírt hatásvizsgálatok érdemi információkhoz, következtetésekhez juttathatják a település vezetőit.
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Fontos módszertani kihívás az elindított folyamatok nyomon követése és értékelése is.
Megfelelő módszertan alkalmazása mellett lehetőség nyílik annak az ellenőrzésére, hogy
a szabályozás a várt hatásokkal jár-e.
Míg az előzetes hatásvizsgálat esetében a korábbi tapasztalatok feldolgozása mellett
szerepet kapnak az elméleti megfontolások is, az utólagos beválás vizsgálat és értékelés elsősorban tényeken kell, hogy alapuljon.
A jogalkotási folyamat időigényes, a magasabb szintű jogszabályok gyakori változásai miatt állandó felülvizsgálatra (gyakran csupán technikai felülvizsgálatra) szorul, de ennek eljárásrendjében sincs egyszerűsítés.
Az önkormányzati jogalkotás változatos színvonalú, mivel eltérő felkészültségű szakemberek, más-más körülmények között alkotják meg a szabályokat. A jegyzők egységes
szövegkontroll nélkül végzik tevékenységüket, kormányhivatali lépésre vagy a Kúriai törvényességi felügyeleti döntésére csak jogszabálysértés esetén kerül sor.
Az Alaptörvény hatályba lépése óta az önkormányzati rendeletek alkotmányossági vizsgálata az Alkotmánybíróság, törvényességi vizsgálata a Kúria hatásköre. A törvényességi
felügyeleti jogkörben eljáró kormányhivatal a Kúriához fordul, amennyiben valamely önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését tapasztalja, a Kúria Önkormányzati
Tanácsa pedig a törvénysértő rendeletet részben vagy egészben megsemmisítheti.
A kihívás a jogi kereteknek való megfelelés, azaz, a meghozott jogszabálynak meg kell
felelnie a jogszabályokkal kapcsolatos formai és tartalmi előírásoknak. Az előkészítésjogalkotási munka/kodifikáció – egyeztetés - észrevételek kezelése – társadalmigazdasági hatások elemzése olyan feladat, ami magas szintű szakmai felkészülést kíván
már a döntés előkészítés során is.
A jogalkotás gyakran véget ér a rendelet megalkotásával, a jogalkalmazás, jogkövetés segítése, a „beválás” vizsgálata, és ha szükséges, a szabályozás korrekciója sok esetben nem kap elég figyelmet.
A kihívás az, hogy a tudatos jogszabályalkotás a gazdag szabályozási eszköztár részeként tekintsen a jogszabályalkotásra, és az adott szabályozás teljes életciklusának megfelelő gondossággal végezze az előkészítő munkát, hozzon döntést, támogassa a jogalkalmazást, értékelje a szabályozás megfelelőségét, és ha szükséges, korrigálja a szabályozást. Ha a szabályozás nem váltja be a reményeket, a szabályozás megőrzése fölöslegesen nehezíti a szabályok közötti eligazodást. Ez utóbbi jelenség arra irányítja a figyelmet, hogy ugyanúgy előre vivő lehet egy feleslegesen bonyolult szabályozás egyszerűsítése, egy rossz szabályozás megszüntetése, mint egy eredményes szabályozási döntés
meghozatala.

Ajánlások a kihívások kezelésére
8.1

A szabályozási cél körültekintő meghatározása a szabályozási környezet
sajátosságainak figyelembe vételével.

Egy önkormányzati szabályozási cél kijelölésekor fontos szempont, hogy a kívánt beavatkozási eszköz – ebben az esetben a jogi szabályozás – alkalmas-e az adott feladatra és
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önmagában is megfelelő-e a szabályozási cél elérésére, vagy más eszközök alkalmazására is szükség van?
Az alábbi lehetőségeket célszerű mérlegelni:
1. a jogi szabályozás körültekintő előkészítése és kihirdetése elegendő-e,
2. a jogi szabályozásnak ki kell-e egészülnie olyan, a jogalkalmazást segítő eszközökkel, amik képesek a szabályozás bevezetését és a jogkövető magatartást
segíteni,
3. a szabályozási cél elérésére a jog nem lesz-e költséges, hatástalan vagy kifejezetten káros.
A fenti választáshoz a következők mérlegelhetők:


Készült-e szakmai koncepció vagy stratégia, ami a szabályozási cél megértését
segíti?



A szabályozási cél megfelelően került-e meghatározásra?



A szükséges szakmai tudás rendelkezésre áll-e?



A szabályozás egyértelmű magatartást vár-e el a jogalanytól, vagy csak kereteket ad a helyes magatartás megválasztásához?



A szabályozási cél valamely szerves folyamatot ismer el, és erősít?

Tehát egy létrejött intézmény vagy működési mód jogi úton történő utólagos megerősítése a cél vagy a jogalkotó a jog eszközével a jövőbeni gyakorlatot kívánja alakítani.
8.2

A cél elérését szolgáló szabályozási eszköztár tudatos megválasztása.

A tudatos jogszabályalkotás gazdag szabályozási eszköztár részeként tekintsen a
jogszabályalkotásra. A szabályozás eszközeinek átgondolt alkalmazása segítheti a szabályozás eredményességét, vagy akár szükségtelenné is teheti azt.
A jogszabályalkotást kiegészítő, vagy helyettesítő eszközök is alkalmasak lehetnek
szabályozási célok elérésére:


az informáltság szintjének a növelése,



stratégiai kontextusba helyezés,



ösztönzők használata (például az elvárt magatartás pénzügyi ösztönzése),



fejlesztés,



minőségkultúra támogatása,



kommunikáció,



értékelés és visszajelzések alkalmazása,



az adott kérdésben releváns jó gyakorlatok, minták, tudás megosztása, hozzáférhetővé tétele, tudásmegosztó közösségek szervezése,



térségi, országos, vagy nemzetközi összehasonlítások segítése,



a kérdésben érintettek partnerségében létrejövő egyezségek és közös munka
a közös célok mentén.
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Ennek az eszköztárnak az elemei különböző, a szabályozási területtől függő mértékben
eredményesek.
8.3

Kodifikációs képzés a jogalkotásban részt vevő munkatársaknak, ideértve
a társadalmi-gazdasági hatások elemzését.

A jogalkotási folyamatban jelentős szerepe van a jogi nyelvnek, a jogszabályoktól megkívánt nyelvi megoldások pontos alkalmazásának. A legtöbb esetben ezek a szabályok ismertek a jogalkotó előtt, de javíthatja a helyi rendeletek pontosságát, a jogszabályok
alkalmazásából eredő viták eldönthetőségét, ha a jogi nyelv alkalmazása magas szintű. A
feladat ellátásához általában nincs szükség kodifikációhoz értő szakjogászra, de a kodifikációs képzés5 segítheti az önkormányzat jogalkotási munkájának hatékonyságát.
Szintén lényeges azon módszerek, illetve a megvalósítással összefüggő tervezési, szervezési, értékelési feladatok megismerése és elsajátítása, amellyel a jogszabályok társadalmi-gazdasági hatásainak elemzését támogatják. Ezeket képzéssel, továbbképzéssel szintén lehet erősíteni.
A képzések, továbbképzések egy tudatos település számára a fejlesztő munka fontos
eszközei, különösen, ha a képzéseken való részvételt és a tanultak gyakorlatba történő
átültetését a munkatársak ösztönző rendszere is erősíti.
8.4

A jogalkotási termékek közérthető „fordításainak” elkészítése, magyarázatok, útmutatók kibocsátása.

A jogszabályokban előírt követelmények alkalmazásának egyik nehézsége, hogy a jogi
szaknyelven megírt, sokszor más szakterületek terminológiáit is használó szöveg megértése nehéz. A megértési nehézséget tovább fokozza, hogy sok önkormányzati rendelet a
jogi hierarchiában magasabb szinten álló jogszabályok fogalmaira épül, azokat beépíti, de
nem magyarázza.
A megértési problémák a szövegek hosszára is visszavezethetők. Ezeket a problémákat a
tudatos település úgy tudja feloldani, ha a jog nyelvén elkészült szabályokat hétköznapi
nyelven, rövid, tömör, közérthető szövegekkel, ábrákkal, magyarázatokkal is
hozzáférhetővé teszi. A magyarázatok elkészítése időt igényel, és karbantartásuk a jogszabályok módosításával ismét szükségessé válik.
Az értelmezések segítik a jogalkotót is, hogy eleget tegyen a közérthetőség követelményének, felmérje a saját szabályozásában rejlő értelmezési kockázatokat, ezzel javítsa a
szabályozás minőségét. A kivonatok, magyarázatok a felesleges jogvitákat, a nehezen
értelmezhető szövegből adódó tömeges szabálysértéséket is segítenek elkerülni, amivel a
hivatalok terhelése is csökkenthető.
Nem szükséges minden rendeletre magyarázatot készíteni, de azokhoz mindenképpen
javasolt, amelyek szélesebb körben érintik a település lakóinak életét, mindennapjait.

5

NKE: https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/allamhaztartasigazdalkodas-es-ellenorzes és
https://vtkk.uni-nke.hu/tovabbkepzes/allami-tisztviselok-tovabbkepzese/szakmai-tovabbkepzesek
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8.5

A társadalmi részvétel új formáinak felkutatása, a célzott társadalmi
egyeztetések rendszerének kialakítása.

A ma alkalmazott társadalmasítási módszerek a legtöbb esetben nem kellően hatékonyak. Az elszigetelt kísérletek kudarca gyakori, a partnerség tudatos felépítéséhez szükséges türelem és szisztematikusság erősítésére van szükség.
Az érintettek bevonása


informálja az önkormányzatot a szabályozandó terület helyzetéről,



előzetes információkkal szolgál a szabályozás várható fogadtatásról, a jogkövetés várható mértékéről,



a szövegezés számára segítséget jelent a jellemző fogalomhasználat megismerésével,



felkészít a szabályozást követő feladatokra, magatartásra,



szempontokat ad a megvalósulás nyomon követéséhez,



előkészíti az érintettekkel való további kapcsolattartást és a beválás nyomon
követésére alkalmas módszerek kiválasztását,



a partnerségi helyzetek lehetővé teszik az egymástól tanulást.

A partnerség „ára”, hogy új szempontokat jelenít meg, ami összetettebbé teszi a szabályozási feladatot. Időt és türelmet kíván.
Minden típusú településnek magának kell megtalálnia, hogy a településen a helyi újságban való meghirdetéssel, szóbeli tájékoztatással, elektronikus értesítések kiküldésével,
közösségi oldalak használatával, folyamatos ügyfélinformálással, hírlevéllel, egyedi meghívókkal vagy más formában tud kellő számú lakost mozgósítani egy-egy nagyobb jelentőségű kérdés megtárgyalásához, a közösségi vélemény megismeréséhez.
A tudatos település a lehetőségeket felméri, mérlegeli és kialakít egy olyan eszköztárat,
amellyel az érintetteket meg tudja szólítani. Fontos, hogy a település lakói kapjanak
rövid tájékoztatást, hogy az adott kérdés hogyan, milyen mértékben és irányban befolyásolja az életüket.
A tudatos település azonosítja azokat a szakmai szervezeteket, érdekképviseleteket, kamarákat, civil szervezeteket vagy azok helyi képviselőit, amik/akik valamely szakterületen érintettek, és őket célzottan is megkeresi.
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Néhány jó példa
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati rendeletek előkészítése során a lehető legteljesebb társadalmi véleményalkotás lehetőségét szem előtt
tartva jogot biztosít arra, hogy a Közgyűlés által alkotott önkormányzati rendeletek
tervezeteit az állampolgárok és más szervezetek véleményezhessék.
A jogszabály előkészítője gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. A honlapon megadott regisztrációt igénylő fórumfelületen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából
közzétett tervezetről, koncepcióról.
A jogszabály előkészítéséért felelős a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét
és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől
számított 1 évig kezeli. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint a fenti adatkezelések tekintetében megadottnak tekinthető.
(forrás: http://ekecskemet.hu/helyi-rendelet-tervezetek-elozetes-velemenyezese).
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3.9. TUDATOS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: A GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI
ESZKÖZÖK TUDATOS ALKALMAZÁSA
Tudatos gazdaságfejlesztési tevékenység nélkül nincs sikeres, versenyképes település.
Ugyanakkor, ennek a tudatos gazdaságfejlesztésnek ma már rendszerszemléletben értelmezett környezetben kell megvalósulnia, ahol a helyi gazdaság szereplői kiterjednek a
vállalkozásokon túl magukra az önkormányzatokra, a képzés, illetve az innováció
intézményesült szereplőire és a fogyasztókra is. Az általuk alkotott gazdasági
ökoszisztéma minőségi jellemzői alapvetően befolyásolják a helyi versenyképességet,
ennek értelmében gazdaságfejlesztés alatt a gazdasági ökoszisztéma belső folyamatainak
minőségi javítását és az értéktermelés feltételeinek fejlesztését értjük.
A tudatos gazdaságfejlesztés jól körvonalazható helyi előnyök létrehozását célozza a befektetőkért és a gazdasági szereplők helyi fejlesztéseiért folyó versenyben. A versenyelőnyök lehetnek részben már adottak (például autópálya lehajtó közelsége), másrészt viszont az alkalmazott gazdaságösztönzési eszközök településre szabott kombinációin keresztül tudatosan is alakíthatók. A hagyományos eszközök ugyanakkor már
nem elegendők, mára felértékelődött a specializáció, az átfogó kreatív gazdasági környezet, az önkormányzatok által nyújtott kiegészítő szolgáltatások, valamint a többségében még mindig másodlagos prioritásként kezelt helyi támogató feltételek biztosítása.
A helyi sajátosságok markáns kihangsúlyozása, az egyediség vált a versenyképesség
kulcsává egy olyan átalakuló gazdaságban, ahol az ipar 4.0, az okos település - okos
gazdaság, a kulturális és kreatív iparágak vagy mindezeket kiegészítve a helyi erőforrás-alapú gazdaságfejlesztési megközelítés is irányt adhat a gazdaságfejlesztésnek.
Új fogalmak, új gyakorlatok, új gazdaságösztönzést szolgáló eszközök lépnek be a települések és településvezetők életébe. Egyfajta paradigmaváltás zajlik, ami eltérő szemléletmódot, a nagyvárosokban új típusú együttműködéseket, a kisebb településeken a
helyi erőforrások és a közösségek felértékelődését, egyszóval egy tudatos gazdasági
ökoszisztéma-építést jelent.
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Főbb fogalmak
Gazdaságösztönzési eszköz: Olyan gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúra, szervezeti megoldás, szolgáltatás, módszer vagy együttműködési forma, amely elősegíti a
gazdaságfejlesztési célok megvalósulását, önmagában is értelmezhető és alkalmazható.
Gazdaságösztönzési eszközkombinációk: Az elemi eszközök települési adottságokra
és ambíciókra, gazdaságfejlesztési célokra szabott kombinációja, amelynek tudatos alakításával (tervezés) jelentős versenyelőny realizálható.
Gazdasági ökoszisztéma: A helyi gazdaságot a nemzetközi gyakorlatban egyre inkább
egy olyan, a természeti ökoszisztémához hasonló rendszerként kezelik, amelynek alapját a szereplők (a vállalkozások, az önkormányzat és intézményei, a kutatóhelyek és
innovációt létrehozó és/vagy tudásátadó intézmények, valamint a lakosság) és a közöttük fennálló kapcsolatok, együttműködések minősége és intenzitása képezi.
Gazdaságfejlesztés tudatos tervezése: A helyi gazdaságfejlesztést támogató eszközrendszer kiválasztása és alkalmazása egy átgondolt folyamat részeként. A gazdaságfejlesztés, hasonlóan a városfejlesztés egészéhez, egy lépéssorozatként értelmezhető,
amely a tervezéstől a megvalósításon át az eredmények nyomon követését, monitorozását és a következtetések visszacsatolását tartalmazza.
Gazdaságösztönzést támogató feltételek: A gazdaságösztönzési eszközkombinációk
hatékonyságát befolyásolják az önkormányzatok szervezeti, humán erőforrás és IKT –
digitalizáció – háttérfeltételeinek jellemzői. Ezek folyamatos fejlesztése és az átalakuló
igényekhez történő alakítása kulcsfontosságú a versenyképesség erősítéséhez.
Helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztés: A helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztési megközelítésben a beavatkozások homlokterében az adott területegység (legyen az
egy falu, egy mikro-térség vagy bármilyen más, helyi léptékű területi egység) helyi szereplőinek és helyi erőforrás-tulajdonosainak érdekei állnak. Az erőforrások és használatuk újraértékelésén alapul.
Ipar 4.0: Az Ipar 4.0 az Európai Unió iparfejlesztési stratégiájának alapja lett, olyan
gazdasági fejlődési irány, amely elsősorban az ipari folyamatok teljes digitalizációján
alapul. Nem kizárólag a digitális technológia térhódításáról van szó, hanem az üzleti folyamatok teljes átalakulásáról is.
Okos gazdaság: Az okos település alrendszere. Ebben az esetben az okosítás célja
összetett szolgáltatási környezet, tudásbázis, valamint termelékenységet és versenyképességet javító közeg biztosítása, vállalkozások globális és helyi gazdaságba (helyi
gazdasági ökoszisztémába) történő integrációjának elősegítése.

Kihívások a tudatos gazdaságfejlesztés területén
A helyi gazdaságfejlesztés gyakran gyengén megalapozott, koordinálatlan és
következetlen, eszközrendszere korszerűtlen.
Magyarországon a települések közötti verseny egyre erőteljesebbé vált a lakosokért és a
lakosok életminőségének fenntartását közvetve támogató gazdasági szereplőkért (vállalkozásokért). A demográfiai folyamatok és az adóerő-képesség váltak a települési sikeresség fokmérőjévé. Ugyanakkor a hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint a települési
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sikeresség fogalma az utóbbi évtizedben jóval árnyaltabbá vált, hiszen mind több helyen a lakosságnak nemcsak a száma, hanem pl. korösszetétele vagy képzettségi szintje,
a vállalkozások adóerején túl a helyi gazdaság szerkezete, közvetett környezeti és társadalmi hatása is számít.
Az új típusú gazdasági és társadalmi elvárásokra a forrásalapon történő és a gazdaságfejlesztés infrastrukturális hátterére koncentráló helyi gazdaságfejlesztési megközelítés
nem ad adekvát választ, összetettebb megközelítésre van szükség.
Gyarapodó számú kivételtől eltekintve a települések többsége esetében a helyi gazdaságfejlesztés gyakran koordinálatlan, módja és eszközrendszere idejétmúlt, gyengén
megalapozott és végrehajtása következetlen, valamint jellemzően híján van a valós tartalmú, sokoldalú együttműködéseknek. A versenyelőnyök megszerzéséért használt gazdaságösztönzési eszközök alig változtak az évek során: településméret szerint ugyan
változatosan, de az önkormányzatok többnyire ugyanazokra a hagyományos, főleg infrastrukturális jellegű eszközökre koncentrálnak (ipari park, inkubátorház stb.), amelyekre
forrás is rendelkezésre áll. Az önkormányzatok a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítanak arra, hogy milyen nem infrastrukturális jellegű beavatkozások járulnak hozzá a
helyi gazdaság eredményességéhez, milyen szervezeti keretek között, milyen kompetenciákkal bíró helyi szakemberek, milyen nagyobb együttműködési minták szerint dolgozzanak a település gazdasági sikere érdekében.
A települések kihívása, hogy az előzményeket és következményeket végig gondoló,
külső elvárásokra (igények) figyelemmel levő partnerségben tervezett és következetesen végrehatott lépéseken alapuló rugalmas gazdaságfejlesztés történjen, aminek
követhető az eredményessége.
A gazdasági fellendüléshez nem elegendő egy-két, esetenként költséges gazdaságösztönzési eszközt.
Az önkormányzatok a rendelkezésre álló erőforrások függvényében hozzák létre gazdaságösztönzési eszközrendszerüket. Jellemző, hogy az eszközök száma korlátozott, és
nincs összehangolva az eszközhasználat, pl. meglévő ipari park nem kerül tejesen közművesítésre, nincsenek kapcsolódó üzleti szolgáltatások és a létező marketing nem használ célcsoport orientált eszközöket.
Kihívást jelent egy településre szabott, hatékony gazdaságösztönzési célú eszközhalmaz létrehozása, egy olyan tudatosan kialakított eszközkombináció kialakítása, amely
versenyelőnyt biztosít a változó gazdasági környezetben.
Egy-egy gazdaságösztönzési eszköz alkalmazhatóságát befolyásoló és sok esetben korlátozó tényező a település mérete és ezzel együtt a helyi vállalkozások száma, belső tevékenység-szerkezete, a helyi gazdaság adóereje stb., de minden esetben meghatározható az az eszközkombináció, ami az adott helyzetre és ambíciókra a leghatékonyabban reagál. Ez viszont tudatos tervezést igényel.
A helyi gazdaság versenyképessége az önkormányzatok humán, szervezeti és
digitális felkészültségének függvénye.
Az önkormányzatok esetenként jelentős forrásokat fordítanak egyes gazdaságösztönzési
eszközök létrehozására (pl. inkubátorház), de kihívást jelent számukra az eszközök
fenntartása, működtetése.
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A települések jelentős részén forrás, szándék vagy idő hiányában elmarad a munkatársak kompetenciáinak vagy a támogató munkafolyamatoknak a fejlesztése, ezzel csorbát szenved az új típusú gazdaságösztönzési eszközök működtetésére való egyéni és
szervezeti szintű felkészítés. A speciális szakmai kompetenciákon túl figyelmet kell fordítani a kommunikációs és menedzsment kompetenciákra és az integráltabb szervezeti
működés érdekében az együttműködési képesség fejlesztésre is - tehát nem csak az
egyes eszközök speciális feltételeit szükséges biztosítani (pl. egyablakos ügyintézés).
Gyakran fordul elő, hogy a gazdaságösztönzés alapját jelentő digitális adathasználat vagy
maguknak az IKT eszközöknek, ill. programoknak a használata jelent kihívást. Ez ellehetetleníti a digitális megoldásokon alapuló gazdaságösztönzési eszközök használhatóságát
is.
Az önkormányzatok számára kihívást jelent a gazdaságfejlesztési folyamat háttérfeltételeinek biztosítása.
Erős hálózatok, szoros együttműködés, érdemi partnerség a gazdaság fejlődésének feltétele.
Az önkormányzatok számára – előremutató szándékuk mellett is – kihívást jelent a gazdaságfejlesztésben érdekelt partnerekkel való kapcsoltfelvétel, érdemi kommunikáció és
végül az együttműködés. A gazdaságfejlesztés esetében ezek a partnerek elsősorban a helyi vállalkozások, de a terület a (köz)intézmények és szolgáltatások működését és a lakosságot is befolyásolja, ennek megfelelően a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő tervezési folyamatba őket is fontos bevonni, majd a gazdasági ökoszisztéma építés során a folyamatok szerves részeként tekinteni rájuk.
A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások még esetleg nagyobb számban részt vesznek kérdőíves felmérésekben, de személyes megbeszélésekre, vagy többszöri pl. tervezési célú konzultációra már jóval kevesebben mennek el. Esetleges korábbi
tapasztalataik- miszerint: ”úgysem veszik figyelembe, amit javaslunk, kérünk” – elbizonytalanítják őket.
Nagy figyelem fordul a potenciális és meglévő nagyfoglalkoztatók és beruházók felé,
ugyanakkor nagy szükség van a meglévő KKV-k igényeire való odafigyelésre is,
ami az önkormányzatok részéről más értékszemléletet és új megközelítést követel.
Az önkormányzatok számára kihívás a partneri bizalom meg-, illetve visszaszerzése, az
együttműködési kedv, az igény felkeltése, a gazdaságfejlesztésben érintett partnerek
folyamatos motiválása az érdeklődés fenntartása. A tudatos három- vagy négyszereplős helyi gazdasági rendszer, ökoszisztéma építés korlátozott számú településen,
elsősorban a nagyvárosokban jelent meg Magyarországon. Az önkormányzatok többségének számára kihívást jelent a helyi gazdaságban játszott szerep tisztázása – ezért
vagy túlzottan irányító vagy háttérbe húzódó a szerepvállalásuk. Az önkormányzatok
tudatos felkészítésére, kompetenciáik erősítésére és átható szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy facilitátor szerepkörben a helyi gazdasági szereplők (együtt)működését
megkönnyítve lépjenek fel a helyi versenyképesség erősödése érdekében.
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A gazdaságösztönzési folyamatok területileg összehangolva hatékonyak igazán:
az eszközök nem oltják ki egymás gazdaságösztönző hatását, bizonyos szolgáltatásokat illetően nem jönnek létre felesleges kapacitások.
A gazdaságfejlesztés vonatkozásában az önkormányzatok jellemző kihívása, hogy az
egymás közelében lévő kisebb települések hasonló gazdaságösztönzési eszközök alkalmazásával kioltják vagy gyengítik egymás gazdaságösztönzési beavatkozásainak hatását.
Kevés még az olyan eset, amikor egymást kiegészítő és erősítő intézkedések történnek.
A térségi egyeztetések nélkül egyes esetekben az igényeket felülmúló túlfejlesztések történnek, vagy egy-egy településre túlméretezett infrastruktúrát hoznak létre, vagy túlárazott szakértői szolgáltatásokat vesznek igénybe csak és kizárólag a helyi gazdaságösztönzési célokat figyelembe véve.
Kihívást jelent a települések számára a térségi érdekek egyeztetése és a közös platformon történő gondolkodás.

Ajánlások a kihívások kezelésére
9.1

A gazdaságfejlesztés tudatos, folyamat-orientált kezelése.

A sikeres gazdaságfejlesztés valószínűsége feltétlenül nagyobb, ha a település
tudatosan gondolja végig helyzetét, lehetőségeit, ezekhez mért ambícióit racionálisan
mérlegeli, és mindennek megfelelően hoz döntéseket jövőjének alakításáról, tervezi meg
a szükséges lépéseket pl. választ és alkalmaz gazdaságösztönzést szolgáló eszközöket.
A gazdaságfejlesztés, hasonlóan a városfejlesztés egészéhez, egy ciklikus lépéssorozatként értelmezhető, amely a tervezéstől a megvalósításon át az eredmények monitorozását, értékelését és a következetesek tervezésbe történő visszacsatolását
tartalmazza. A gazdaságfejlesztési terv esetében a tervezés célja minden esetben a
helyi gazdaság versenyképességének erősítése. Általános recept a sikerre nincs,
hiszen minden település egyedi.

6. ábra: A gazdaságfejlesztés folyamatalapú megközelítése - az gazdaságösztönzési eszközök
kiválasztását (lásd kiemelt rész) megelőző és követő lépések
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1. A helyi gazdaságfejlesztési célú tervezési folyamat a gazdaságot érintő összes tényező vizsgálatát magában foglaló státusz (helyzetkép: feltárás, elemzés, értékelés) felállításából indul ki (3. ábra 1. pont). Ez alapvetően kétféle megközelítésben mutatja be hol tart a település gazdasága: önmagához és környezetéhez
képest. A státuszelemzés feltárja a gazdaságban már hasznosuló és potenciálisan
hasznosítható helyi és külső erőforrásokat, valamint a helyi vagy helyben aktív
gazdasági szereplőket és azok együttműködését. A státuszelemzés további
két tényezőt tekint még kulcsfontosságúnak: a gazdasági szereplők igényeinek és elégedettségének feltárását (vállalkozói preferencia, ill. döntési mátrix)
és a vállalkozói tevékenységet támogató (köz)szolgáltatások állapotának
vizsgálatát.
2. A település gazdaságának státuszára vonatkozó megállapítások és a helyi
döntéshozók mérlegelésén alapuló gazdaságfejlesztési ambíciók együttesen vezetnek el a gazdaságfejlesztési célok meghatározásáig (3. ábra 2. pont). A
gazdaságfejlesztés céljai szükségszerűen összhangban vannak a településfejlesztés átfogó céljaival (lásd 3.1 fejezet), hiszen a helyi gazdaság nagyban
hozzájárul a település általános helyzetének alakulásához (pl. a fiatalok elvándorlása). A célokhoz rendelt indikátorok és azok célértékeinek meghatározása
lehetővé teszi a fejlesztési folyamat nyomon követését, az eredmények monitorozását.
3. A gazdaságfejlesztés céljainak kijelölését a beavatkozások meghatározása követi,
ami Akciótervek formájában javasolt (3. ábra 3. pont). Az akcióterveket legalább
két fókusszal érdemes elkészíteni:
o

a gazdaságfejlesztést támogató feltételek fejlesztése,

o

a gazdaságösztönzési / befektetés-ösztönzési eszközök.

4. Az Akciótervben meghatározott gazdaságösztönzési eszközök adott településre
szabott kombinációjának alkalmazása (3. ábra, 4. pont) a helyi versenyképesség kulcsa. Egy-egy eszköz jellegénél fogva (pl. támogató infrastruktúra létrehozása) „projektesítést” és komolyabb beruházást igényelhet, míg mások egy-egy
helyi jogszabály módosítását, megalkotását vagy partneri együttműködési keretrendszerek kidolgozását jelentik.
5. A gazdaságfejlesztést szolgáló helyi beavatkozások eredményessége a monitorozás (3. ábra, 5. pont) során kerül értékelésre. Az eredményesség alapján visszacsatolás történik a célok szintjén, és felülvizsgálatra kerülnek a célok és fejlesztés
ambíciók, végül maguk az alkalmazott eszközök is. Például a monitoring rámutathat a gazdaságfejlesztés szervezeti rendszerének alacsony hatékonyságára.
A tervezés vonatkozásában a Gazdaságösztönzési útmutató fogalmaz meg részletes
iránymutatásokat és ajánlásokat.
9.2

A település helyi adottságaihoz és fejlesztési céljaihoz igazodóan testreszabott gazdaságösztönzési eszközkombinációk kijelölése az eszközök közötti szinergialehetőségek kihasználásával.

Minden település egyedi, hiszen annak ellenére, hogy kategóriákba sorolható méretét,
fejlettségét, szerkezetét tekintve, az azonos kategóriába tartozó településektől eltérő

90/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

egyedi fejlődési utat képes bejárni, például látunk multikat befogadó kistelepülést és
ipart nélkülöző középvárost is.
Nehéz ajánlásként megfogalmazni egyes településkategóriákra szabható sikeres
eszközkészletet, bár vannak eszközök, amelyek a szereplők és tevékenységek komplexitásának szükségessége miatt inkább csak pl. nagyvárosokban használhatók (például
K+F+I központok és szolgáltatások, valamint a kapcsolódó többoldalú együttműködések,
klaszterek együttese), míg mások jellemzően a kisebb településeken hatékonyak (helyi
piac, helyi pénz, szociális vállalkozások, stb.). A megfelelő eszközkombinációt (beleértve annak elemeit, az egyes eszközök jellemzőit: kapacitását, bővíthetőségét stb.) az
egyes települések adottságaihoz és céljaihoz, valamint lehetőségeihez szükséges igazítani.
Minden egyes település számára a megfelelő gazdaságösztönzési eszközkombináció végül egy olyan összerakott „puzzle”, amelynek mintája végül egyedi, a
település adottságaihoz és céljaihoz igazodó elemeket tartalmaz.

7. ábra: A településre testreszabott gazdaságösztönzési eszközök logikája

A testreszabott eszközkombináció összeállítása illeszkedik a gazdaságfejlesztés folyamatába (lásd 9.1 pont), mivel megalapozottsága csak ebben az esetben képzelhető el.
9.3

A sikeres helyi gazdaságfejlesztést támogató „helyi” feltételrendszer kialakítása és tudatos fejlesztése az önkormányzatoknál.

Az önkormányzatok szintjén a települési versenyképesség erősítése érdekében szükségszerű a gazdaságösztönzést támogató feltételek tudatos fejlesztése. Javasolt, hogy
ezek a kapcsolódó kihívásban jelzett területekre terjedjenek ki:


Humán erőforrás fejlesztés: Kompetenciafejlesztés (jelen útmutató 3.5 fejezetében meghatározott elvek és gyakorlati irányok mentén).



Szervezetfejlesztés: A hivatalok és gazdaságfejlesztést szolgáló szervezeti egységek gazdasági társaságok működésének új elvárásokhoz (Uniós pályázatoktól
való függetlenedés) történő igazítása. Képzésekkel, oktató anyagok és hírlevelek
rendelkezésre bocsátásával.



Digitalizáció: Digitális eszközök közösség és helyi gazdaság érdekében történő
használata. A gazdaságfejlesztést támogató digitális megoldások alkalmazása és
azok használatára való felkészítés. Alap a marketinghez használható digitalizált
klaszterek létrehozása és ezek adattartalmának becsatornázása a különféle hasz-
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nosítású web-es felületekbe (vállalkozói kataszter – potenciális üzleti partner kataszter, ingatlan kataszter, stb.).
A támogató feltételek fejlesztése kiterjedhet nem önkormányzati szervezetekre is, és
érinthet a városfejlesztés egészét támogató eszközrendszereket is, például városmarketing, aminek része a befektetés marketing (lásd 3.1 és 3.10 fejezetek).
9.4

A helyi együttműködések aktívabb támogatása a gazdaságfejlesztési folyamatok hatékonyságának növelése érdekében.

Legfontosabb, ami ajánlásként megfogalmazható, hogy az együttműködés a gazdaságfejlesztésben is az értékteremtés alapja, ugyanakkor nem tagadható, hogy jelentős
energia befektetést igényel a partnerek részéről ezt az értékteremtő erőforrást
aktiválni. A tartós helyi gazdasági sikertörténetek mind sokszereplősek, függetlenül a
településmérettől. A gazdaságfejlesztés manapság nem képzelhető el több szféra, ágazat
képviselőinek együttműködése nélkül. Javasolt tudatosan felmérni, kik a helyi potenciális
partnerek a gazdaságfejlesztésben (ezt segíti a fent említett vállalkozói, intézményi, stb.
kataszter elkészítése és ennek további elemzése, például a stakeholder analízissel).
Fontosak az önkormányzat részéről kezdeményezett kommunikációs felületek: a közös
formális és informális, személyesebb vagy csoportos események, de az egyszerű igényfelmérések is. Lényeges a partnerek valódi partnerként való kezelése, a kölcsönös bizalom megteremtése: a partnerek problémáinak, igényeinek, véleményének, ötleteinek
megismerése és integrálása a gazdaságfejlesztés folyamatába. További lépések lehetnek
az együttműködésben megvalósuló projektek is. Ugyanakkor esetenként elég, ha az önkormányzat csak katalizál, támogat bizonyos együttműködéseket, például expo, vásárhelyszín, vagy képzőhely biztosításával, támogató jelenléttel (lásd 3.10 fejezet).
A hazai viszonyok között ritka gazdasági ökoszisztémák épülésének hátterében is elsősorban a szereplők (vállalkozások, önkormányzatok, innovációs és tudásátadó intézmények és a fogyasztók) közötti értékteremtő együttműködés áll, ami túlmutat a hazai
viszonyok között még mindig kihívást jelentő partnerség leírt keretein és működési logikáján. Az ökoszisztémákban a szereplők interakciói és az ezekből származó gazdasági
szempontból értelmezhető eredmények (például innovációk termékké vagy szolgáltatássá
fejlesztése és fogyasztók bevonásával történő tesztelése) jelentik a versenyképesség 21.
századi kulcsát.
9.5

Jelentősebb figyelem a helyi gazdaságfejlesztés céljainak és eszközeinek
térségi szintű összehangolására.

Mivel a terület-, illetve településfejlesztés legalacsonyabb területi szintjei a megye, majd
a település, így igen nehézkes a települési szintű ágazati tervek egyeztetésére rábírni
köztes területi szinten (például mikro-térség) a településvezetőket.
Az élet ugyanakkor bebizonyította már, hogy esetenként érdemes nem csak terveket
egyeztetni, hanem építő kompromisszumokat is kötni és közös megoldásokat találni. A
gazdaságösztönzési eszközök ideális kombinációjának összeállítása kapcsán – főleg a
szerényebb erőforrásokkal rendelkező kisebb települések esetében – kifejezetten javasolt
egyes eszközök nagyobb területi léptékű (például mikro-térségi) fejlesztési, fenntartási és használati lehetőségének mérlegelése pl. marketing célú felület közös működtetése, befektetési menedzser közös foglalkoztatása stb. Ez a térségi léptékű gazdasági
ökoszisztéma-építés kezdő lépése lehet, ami feltételezi és egyben szükségessé teszi a
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térségi együttműködést, ami az eszközökkel kapcsolatos költségek közös „viselését”,
de a gazdaságfejlesztéssel keletkező hasznok megosztását is eredményezi.

Néhány jó példa
Mórahalom: A település gazdasági motorja maga az önkormányzat, ami immár 25
éve a gazdaságfejlesztést tűzte ki célul két fő irányra koncentrálva: az egyik az élelmiszergazdaság teljes vertikuma a termeléstől, az értékesítéstől a csomagolásig, sőt az e
tevékenységeket szolgáló gépgyártásig, illetve az ezekhez kapcsolódó kutatásokig, a
másik a természeti adottságokra, illetve helyi hagyományokra épülő turizmus.
A település kiemelten kezeli a helyi vállalkozásfejlesztést, melynek egyik központi eleme a 10 hektáros Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park. Az ipari parkba települt vállalkozók véleménye szerint Mórahalom nem pénzügyi kedvezményekkel „csalogatja” oda a
vállalkozásokat, hanem azzal, hogy megbízható partner, gyors ügyintézést biztosít, jó
az infrastruktúra és a nyújtott szolgáltatások, valamint az egyéb környezet. A helyi
mezőgazdasági termelők értékesítési lehetőségeit az önkormányzati projektek által
fejlesztett és önkormányzati cégek által működtetett helyi piac, vásártér és vásárcsarnok szolgálja.
A város önkormányzata országos összehasonlításban is példaértékű módon hangolta
össze a település vállalkozásainak tevékenységét, illetve az azt támogató közcélú fejlesztéseket, ezen aktivitása a jövőbeni fejlesztések során egyre inkább felértékelődik.
Erőteljes a közvetlen önkormányzati gazdasági szerepvállalás is, amely részben a közfeladatok ellátásának finanszírozásához is hozzájárul.
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3.10. TUDATOS

KOMMUNIKÁCIÓ, PARTNERSÉG ÉS SZEMLÉLETFORMÁ-

LÁS
Az önkormányzati feladatellátás korábbi fejezetekben bemutatott területeinek magas
színvonalú és hatékony ellátásához alapvetően fontos, hogy minden erőfeszítés és tevékenység a településen élő emberek, szervezetek és vállalkozások érdekeit, elvárásait
szolgálja. Ez csak akkor tud jól működni, ha az önkormányzat a helyi szereplőkkel kommunikál, párbeszédet folytat, folyamatosan felméri, és lehetőségeihez képest kiszolgálja
igényeiket. A helyi versenyképesség növelése érdekében az önkormányzat és a helyi szereplők között az együttműködés elengedhetetlen – ennek is köszönhető, hogy jelen Tudatos település útmutató szinte mindegyik fejezetében megjelenik a partnerség témaköre. A kölcsönös kommunikáció megalapozza, hogy az önkormányzat biztosítani tudja a
lakosok számára a jobb életminőséget, valamint az igényeknek megfelelő gazdasági környezetet. Akkor lehet sikeres az önkormányzat munkája, ha a döntések a helyi elvárások
eredményeként születnek meg, az elképzelések legalább alapvető céljaival a helyi érintettek többség egyetért és támogatja, így a fejlesztéseket/irányokat a lakosok magukénak érzik. Ha a helyi lakosok és a különböző érdekcsoportok azt tapasztalják, hogy elvárásaik, véleményük, javaslataik megjelennek a mindennapi működésben és a fejlesztésekben is, egyre aktívabban kapcsolódnak be partnerként a település fejlődése érdekében, ezzel jelentős humán kapacitást, tudást és információt biztosítva az önkormányzati
döntéshozók számára.

Főbb kulcsfogalmak
Partnerség / együttműködés: A partnerség olyan eredményorientált együttműködés, amely több egyenrangú, de adott esetben eltérő érdekeltségű és feladatú szereplő (helyi lakosok, önkormányzat, gazdasági szereplők stb.) bevonását feltételezi
egy közösen irányított folyamatba annak érdekében, hogy különböző információik,
elvárásaik és forrásaik hozzáadásával együtt tevékenykedjenek egy közösen kitűzött
cél elérése érdekében.
Közösségi tervezés: A közösségi tervezés lényege, hogy a tervezési / fejlesztési folyamatba, már annak egészen korai szakaszától ténylegesen bevonják az érintettek,
érdekeltek széles körét, azaz a helyi közösséget, lakosságot. A fejlesztés célja / tartalma / megvalósításának menete velük együttműködve, konszenzussal kerül meghatározásra. A közösségi tervezés tehát kezdettől fogva az összefogásra, a helyi
partnerség kialakítására és a közösség építésére alapoz.
Szemléletformálás: A szemléletformálás célja, attitűdváltás elérése a célcsoportnál,
mely pozitív irányú kihatással van önmagára a személyre, valamint a közvetlen környezetére.

Az elmúlt években több kezdeményezés (eszköz) is megjelent a hagyományos, „felülről
vezérelt” döntéshozatali mechanizmusok alternatívájaként. Ezek, a jellemzően alulról
jövő, a megfelelő érdekérvényesítést szolgáló kezdeményezések a helyi közösség társadalmi, környezeti és gazdasági erősségeire, „tőkéjére” alapoznak. Ilyenek például:
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CLLD - Közösségvezérelt helyi fejlesztések; Lényege, hogy a helyi szintű fejlesztésekről szóló döntéseket eleve a helyi közösség különböző képviselői hozzák meg,
sőt, az ehhez szükséges erőforrásokkal is maguk rendelkeznek.



TOP területi tervezés - Integrált területi programok; Az integrált területi tervezés
abból a szempontból jelent újdonságot, hogy területi szinten minden témában és
minden szereplő bevonásával, komplex módon történik a tervezés, így a fejlesztések egymásra épülése, egymást kiegészítő jellege a különböző települések szintjén és a különböző csoportok érdekeinek összehangolása mellett egyszerre biztosított.



Amsterdami paktum (2016), mely keretében meghatározott 12 témában kijelölt
partnerségek dolgoznak ki közös cselekvési terv javaslatokat; - A paktum keretében létrejövő partnerségekben, munkacsoportokban az adott témában leginkább
érintett szereplők vesznek részt, így a tervezés és döntéshozatal a lehető legközelebb van a különböző célcsoportokhoz.



Fejlesztési és rendezési dokumentumok társadalmi egyeztetési szabályozása stb.;
Az elmúlt években minden fejlesztési dokumentum készítése során elvárt társadalmasítási folyamat, amelynek célja, hogy a lakosság, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, intézmények, stb. elmondhassák véleményüket már a tervezési
szakaszban.

Releváns kihívások
Az egyes döntések előkészítésekor a megfelelő partneri kör azonosítása, bevonásuk módjának meghatározása.
A települések nagy része felismerte, hogy a helyi szereplőkkel való partnerség kialakítása
és fenntartása elengedhetetlen feltétel a település sikerességéhez. A nagyobb települések már tudatosan foglalkoznak a legkülönbözőbb szintű partnerségek megvalósításával (pl. Partnerségi Terv – Kaposvár Fenntartható Városi Mobilitási terve), míg a kisebb települések egyelőre kevésbé érzik relevánsnak ezt a feladatot, vagy nem látják
pontosan a település-vezetés szerepét az együttműködésekben. Sok esetben még mindig
eseti vagy épp „kötelező” jelleggel működik a partnerség, nem előre megtervezett és
rögzített keretek alapján. Előfordul, hogy a települések - bár törekednek rá - az eredeti
célnak nem megfelelő módon alakítják ki vagy működtetik a partnerséget:


a partnerek körének azonosítása nem elég alapos, nem mérik fel megfelelően a
helyben működő szereplők jelenlétéből adódó potenciált, együttműködési lehetőségeket,



a kommunikációhoz nem megfelelő eszközt használnak,



a partnerség a komplexebb, nagy ívű fejlesztéseknél a kötelező jelleg miatt „önmagáért” működik, és valójában alig járul hozzá a kitűzött célok megvalósulásához,



kisebb horderejű helyi ügyekben a partnerségen alapuló tervezés vagy akár döntéshozatal nem alakul ki, miközben ezek az ügyek sokszor közelebb állnak a településen élők mindennapi életminőségének javításához,
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a partnerség létrejön ugyan, de megfelelő mandátummal nem rendelkezik, így javaslatai, elképzelései nem vagy csak alig épülnek be a fejlesztésekbe,



a visszacsatolás elmarad a szereplők felé,



amelyik intézmény nem a hagyományosan önkormányzati feladatkörhöz kapcsolódik, azzal a település-vezetés nem alakít ki kapcsolatot, sok esetben pedig nincs
is tisztában azzal, hogy az adott szereplő mivel foglalkozik, és hogyan tudná segíteni az együttműködést. Gyakori, hogy a településen vagy akár a közelben lévő
nagyobb városban működő felsőoktatási vagy kutatóintézettel, adott témában
magas szintű tudással és humán erőforrással rendelkező cégekkel való kapcsolatfelvétel lehetősége fel sem merül.

Ha a település nem kommunikál és kooperál megfelelően a helyi szereplőkkel, nem
igényli támogatásukat, akkor a fejlődés iránya is bizonytalanná válhat. Ezért a párbeszéd
a városvezetés számára is kiemelt szempont kell, hogy legyen, hiszen hosszú távon csak
úgy lehet sikeres és versenyképes a település, ha a helyi szereplők is bevonásra kerülnek
a településfejlesztési elképzeléseinek megalapozásába.
A lakosok tájékoztatásának, döntésekbe való bevonásának, elvárásaik megismerésének hiányosságai.
A helyi lakossággal való párbeszéd kialakítása kulcsfontosságú, hiszen a települési
szintű döntéseknek ők az elsődleges hatásviselői, élvezői vagy elszenvedői. Ugyanakkor a
kutatásban végzett lakossági kérdőíves felmérés eredménye alapján a válaszadó lakosok
kis része érzi azt (20%), hogy az önkormányzat bevonja a döntésekbe, míg ezzel szemben nagy hányaduk (90%) jelezte, hogy a lakosok bevonása fontos, és elsősorban önkormányzati feladat. Ma már a fejlesztési dokumentumok készítését széleskörű partnerségben kell megvalósítani – melynek része a nyílt társadalmasítás -, ennek ellenére a
lakosság mégis azt érzi, hogy jellemzően nincs bevonva a döntésekbe. Ezzel szemben a
fejlesztési dokumentumok társadalmasítása során általában a lakosság véleményezési
hozzájárulása nagyon alacsony, aminek többek között az is lehet az oka, hogy a lakosok
múltbéli tapasztalataik alapján vagy az önkormányzat megfelelő tájékoztatása hiányában
a tényleges beleszólás lehetőségében nem hisznek, sokkal inkább tekintik ezt kötelezően
megvalósítandó tevékenységnek, látszat-eljárásnak. Ezt támasztja alá, hogy a kutatás
keretében végzett lakossági kérdőíves felmérés eredményei alapján a lakosok csak közel
negyede érzi azt, hogy az önkormányzat kiszolgálná a helyiek igényeit.
A helyi vállalkozásokkal történő partnerség, együttműködés hiányosságai.
Az önkormányzatok részéről a vállalkozók irányába az érzékelhető és valós nyitottság
mind a helyben már meglévő, mind a potenciálisan betelepülő vállalkozások felé meghatározó fontosságú. A települések jelentős része elsősorban az új vállalkozások vonzására
fókuszál, a már helyben lévő helyi vállalkozókkal a kapcsolatot nem megfelelően
ápolják, a kommunikáció a helyi foglalkoztatókkal háttérbe szorul. Nagyobb települések
esetében gyakori, hogy bár jelen vannak hosszú ideje működő, jó szakember gárdával,
stabil pénzügyi háttérrel rendelkező helyi cégek a városban, de növekedési potenciáljukat
azért nem tudják kihasználni, mert nem jutnak megfelelő önkormányzati segítséghez,
kellő információhoz vagy megfelelő humánerőforráshoz.
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A környező településekkel való partnerség, együttműködés hiányosságai.
A kutatás számos önkormányzatot szólított meg mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú,
műhelymunka formájában, ahol a partnerség témaköre több esetben is megvitatásra
került, de csak kevés önkormányzat jelezte a környező településekkel való partnerség,
együttműködés fontosságát annak ellenére, hogy a környező településekkel, testvérvárosokkal való összefogás számos fejlesztési potenciált hordoz magában.
A helyi lakosság szemléletformálását célzó programok tervezése, a megfelelő
eszközök kiválasztása, a programok lebonyolítása.
A szemléletformálási programok célja a lakosság tájékoztatása, megismertetése, meggyőzése és ösztönzése egy adott céllal (például energiatakarékosság, környezettudatosság, társadalmi befogadás, stb.) kapcsolatban, valamint megoldási javaslatok, alternatívák ismertetése.
Szemléletformálást célzó programokat az elmúlt években a legtöbb hazai önkormányzat
uniós támogatási források igénybevételével, önálló projektek formájában vagy komplex,
sokszor infrastrukturális projektek részeként, egy-egy projektelemeként valósított meg.
Infrastrukturális, beruházási és stratégia alkotási projektek keretében leginkább környezetvédelmi, klímatudatosságot célzó, hulladékgazdálkodási, energiatakarékossági, közlekedési, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, társadalmi befogadást ösztönző, egészségtudatossági szemléletformálás a cél, azonban ezek átfogó, ütemezett programba rendezése ritkán történik meg.
A szemléletformálási projektek jellemzően egymástól függetlenül, ad-hoc akciókként kerülnek megvalósításra, a fejlesztési dokumentumok nem térnek ki kellő mértékben ezek
összehangolására, a kapcsolódási pontok azonosítására.

Ajánlások a kihívások kezelésére
10.1

Az önkormányzat kezdeményezze a partnerség kialakítását, és álljon élére a helyi szereplőkkel való együttműködés fenntartásának.

Az érintettek köre település-típusonként eltérő és változatos. A legfontosabb szereplők a
lakosok, a vállalkozások, az intézmények és hivatalok, a civil szervezetek, az egyházak,
az oktatási és kutatási intézmények, szakmai érdekképviseletek. Az egyes szereplők különböző módon és más-más területen lehetnek hatással a település működésére, így az
érintettek azonosítása, potenciális szerepük és az adott folyamatban betöltött
pozíciójuk megértése, annak a lehető legjobb hasznosítása - a megfelelő módszerrel,
eszközzel - kiemelten fontos. A partnerség kialakítása során az érintettek igényeit,
elvárásait, szükségleteit, problémáit fel kell tárni. Emellett az ötleteket, javaslatokat és a különböző érdekeket meg kell ismerni, össze kell gyűjteni. A partnerség akkor
működik jól, ha hitelesen sikerül a résztvevőket megnyerni, motivációjukat fenntartani és
meggyőzni őket arról, hogy a saját hozzájárulásukkal valóban segíteni tudják az adott
folyamatot.
A partnerség kialakítására az eszközök palettája széleskörű, a megfelelő eszköz alkalmazásának szükségességét minden esetben az adott folyamat határozza meg, ugyanakkor a
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megfelelő eszköz kiválasztása kulcsfontosságú a sikeres partnerség megvalósítása érdekében.
Példák a partnerségi folyamatban használható eszközökre:


munkacsoport felállítása, kiscsoportos megbeszélések, helyszínbejárás,



műhelymunka (problémafa- és célfa elemzés, ötletbörze – brainstorming, gondolati térkép/elmetérképezés - mind mapping, stb.),



felmérések (kérdőív, fókuszcsoportos interjú, mélyinterjú, stb.),



közösségi esemény szervezése, fórum,



kommunikációs eszközök (online felület kialakítása; újságcikk / riport; kiadványok, plakátok, hirdetések, stb.).

A partnerségi folyamat egyik legjelentősebb eszköze a közösségi tervezés, melynek
lényege, hogy a folyamatban állandó párbeszéd zajlik az érintettek között, a visszacsatolás folyamatos, ezért a tervezési, megvalósítási és visszacsatolási ciklusok folyamatosan egymásba olvadnak. A közösségi alapú stratégiai tervezés egy konszenzusépítő módszer, amely támogatja, hogy a helyi érintettek közösen fogalmazzák meg már a tervezés
korai szakaszától, hogy milyen jövőképet képzelnek el a közösségük és városuk számára.
A közösségi tervezés kiváló eszköz arra, hogy tervezett fejlesztések megfelelő legitimációt nyerjenek, ugyanakkor sikerességének kulcsa, hogy minden érintett egyben döntéshozónak is érezze magát, nem csupán véleményezőnek.
10.2

A lakosok fokozottabb bevonása a települések döntéseibe, megfelelő eszközök választása, illetve a lakosok igényeinek nagyobb mértékben történő követése.

A helyi lakosság döntésekbe való bevonásának jó módszere a települési tervek készítésében való részvétel, mégpedig nem csak azokban az esetekben, ahol ez jogszabályi előírás. Az előírásokon alapuló partnerség jellemzően komplex, nagy ívű tervezéseknél valósul meg (részben mert kötelező), miközben számos olyan kisebb léptékű helyi fejlesztés valósul meg, aminek eldöntéséhez érdemben még inkább hozzá tudnak szólni az ott
élők (pl. játszóterek játékainak kiválasztása, zöldfelületek növényeinek kiválasztása, fekvőrendőrök kialakítása, gyalogátkelő helyszínének kijelölése, egy kisebb sétány nyomvonalának megtervezése, vagy akár egy épület hasznosításának megvitatása). Ezekben a
kisebb ügyekben az önkormányzat is sokkal kötetlenebbül és önállóan hozhat döntést
saját hatáskörben, mint nagyobb EU-s fejlesztések során, ahol számos, különböző szabályozókból adódó korlátozást, pályázati előírást kell figyelembe vennie.
A partnerségi folyamat kialakítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi igények,
észrevételek, vélemények, ötletek feltárására, ezekhez pedig megfelelően kell kiválasztani az eszközt. Az eszközök közül a kutatás során számos jó példa került felszínre:
például lakossági fórum, tervek közzététele, véleményláda az önkormányzatnál, szavazási lehetőség, kérdőívezés, fórumok, kerekasztal beszélgetések, munkacsoporti ülések
megtartása, stb. A kommunikációs eszközök alkalmazása azonban minden esetben település- és ügytípus függő. Más eszközök alkalmazandók egy kisebb település esetében
(ahol a helyi településvezetői szint könnyebben elérhető), mint egy nagyobb településnél,
ahol viszont az érintettek csoportja nehezebben elérhető.
A települések jellemzően a település honlapján teszik közzé a véleményezési dokumentumot, melyre a bárki észrevételeket tehet. A véleményeket egységesen szükséges ke98/171. oldal
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zelni, fontos, hogy a beérkezett vélemények befogadása, regisztrálása, feldolgozása és
az azokra való reagálás, visszacsatolás előre rögzített keretek alapján valósuljon meg,
melyeket minden esetben figyelembe kell venni (vagy módosítani a dokumentumot, vagy
megválaszolni a vélemény elutasításának okát).
A partnerség feltétele a tudatos adathasznosítás, a hozzáférhető adatok résztvevők számára való biztosítása (nyílt adatok - open data), így a helyi szereplők számára az információk hozzáférésének biztosítása. Emellett, kiemelten fontos a lakosok folyamatos
tájékoztatása, lehetőség biztosítása a vélemények visszacsatolására – melyre az
IKIR megfelelő eszközként fog szolgálni.
10.3

A helyben működő vállalkozásokkal való kapcsolat aktívabb ápolása.

Az önkormányzatnak a befektetésvonzás mellett fókuszálnia kell a már helyben működő
vállalkozásokra, foglalkoztatókra is. Az együttműködés ki kell, hogy terjedjen olyan
szolgáltatások nyújtására is, melyek adott esetben kifejezetten a főtevékenységükhöz
kapcsolódó információk nyújtására, piacszerzésre, foglalkoztatásra, kapacitás-bővítésre
vonatkoznak. Ilyen lehet például


a pályázati tanácsadás,



az önkormányzati adatállomány megnyitása és a szükséges adatok kereshetővé
tétele,



az érintettek infrastrukturális beruházások (utak, közművek, iparterületek fejlesztése, stb.) tervezésébe történő bevonása,



vállalkozói fórumok (reggelik), tematikus kerekasztalok szervezése, klaszterek kialakításához támogatás és platform biztosítása,



a munkaerő-megtartás és az egymás közötti szezonális munkaerő-kölcsönzés ösztönzése,



a vállalkozások közötti együttműködések, a közös fellépés bátorítása, sőt, akár a
piacszerzési lehetőségek feltárása (jó példa: Budaörs önkormányzata és a Bartók
Béla út (BBB) együttműködés – XI. kerület).

A vállalkozásokkal való hatékony kommunikáció érdekében javasolt „vállalkozói referens” munkakör kialakítása, ahol a feladat az önkormányzat és a vállalkozások között az
egycsatornás kommunikáció biztosítása és a vállalkozások egymás közötti együttműködéséhez támogatás biztosítása (kapcsolódó jó példa: Mórahalom önkormányzata).
10.4

Az önkormányzatok legyenek nyitottabbak a környező településekkel való
együttműködés, partnerség kialakítására és fenntartására.

Egy település önmagában is lehet versenyképes, de az esetek többségében fontos a hálózatokban való gondolkodás, a települési együttműködések, melyek mélysége és
szereplői településnagyságtól függően változóak. Együttműködés kialakulhat azonos szintű települések között, város és vonzáskörzete között, valamint regionális szinten is. Az
együttműködés mind a városnak, mind a közvetlen térségének hasznos lehet hosszabb
távon, mivel a központi települések funkciói és szerepkörei javarészt a településhatáron túlmutatnak.
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Jelenleg a fejlesztéspolitika a formális együttműködést ösztönzi, köszönhetően a fejlesztési, rendezési jellegű dokumentumok készítésekor a környező településekkel való kötelező egyeztetéseknek, ez ugyanakkor rendszerint eseti jellegű, tartós, valós együttműködést javarészt nem alakít ki. Fontos, hogy az önkormányzatok tovább mélyítsék a környező településekkel a kapcsolatot, partnerséget, közösen alakítsák ki az együttműködés
valós kereteit és működtessék őket. A települések közötti tapasztalatcsere, a tudás és az
adaptálható példák megosztása, stratégiák és projektek tervezési és megvalósítási öszszehangolása (például területi együttműködési pályázatok) hozzájárulhat ahhoz, hogy
egyrészt a párhuzamosságok száma csökkenjen, másrészt a régi és új szolgáltatások
egymást kiegészítve (akár különböző szolgáltatási decentrumok más-más településeken,
de magasabb színvonalon), térségi szinten legyenek ellátva (Jó példa: Nagypáli - Megélhetési Gazdaságfejlesztési Program)
A térségi együttműködésre a jó példák közül kiemelhető Mórahalom Város, ahol a városvezetés nem csupán saját járásának (kistérségének) összefogásában aktív, hanem a szélesebb értelemben vett homokháti térség (a Területfejlesztési Egyesület ma is működik)
és a határmenti térség megszervezésében is.
A nemzetközi együttműködések, a testvérvárosokkal való kapcsolatok kialakítása és ápolása (például oktatási és nevelési intézményi együttműködések) szintén olyan eszköz,
amely egyszerre biztosít lehetőséget a másik fél gyakorlatainak megismerésére, tanulmányozására, valamint konkrét akciókra is (Jó példa: Nagypáli - Kis Vidéki Közösségek
Hálózata az Energiasemlegességért (RURENER – Network of small RURal Communities for
ENERgetic Neutrality) projektben való részvétel).
10.5

A szemléletformáló tevékenységek tudatos tervezése és megvalósítása.

A szemléletformálási programok célja a lakosság tájékoztatása, megismertetése, meggyőzése és ösztönzése egy adott céllal (például energiatakarékosság, környezettudatosság, társadalmi befogadás, stb.) kapcsolatban, valamint megoldási javaslatok, alternatívák ismertetése. A tágabban értelmezett cél, hogy a szemléletformálás eredményeként a
lakosoknál hosszú távú attitűdváltás történjen, mely pozitív irányú kihatással van önmagára a személyekre, valamint a közvetlen környezetére is. Ezáltal egy adott szakmai területre fókuszáló kampány segítségével a szemléletformálásban résztvevők hozzáállása
változtatható meg, megteremtve a társadalmi felelősségérzetet a közügyekben való intenzívebb részvételre ösztönözve. Hosszú távon ez az attitűd a családtagokra, illetve
más, a szemléletformálásban résztvevővel érintkezőre „átragadhat”, számukra mintaként
szolgálhat, ezáltal a település egészén meghonosodhat egy tudatosabb lakossági hozzáállás, megteremtse a tudatos működést.


Települési és/vagy területi szinten összehangolt szemléletformálási akciók megvalósítása: Az egyes projektek keretében megvalósított szemléletformáló
tevékenységek megfelelő ütemezésének tervezésével és a kampányok összehangolásával (akár településen belül, akár térségi kampányok részeként), a korábbi
tapasztalatok felhasználásával a szemléletformálási tevékenységek tudatosabban,
kisebb költség, idő és erőforrás hatékonysággal kerülhetnek megvalósításra, így
azok eredménye nagyobb hatásfokot érhet el a célcsoportok körében.



Részletes, többszintű célmeghatározás, mérhető célkitűzések definiálása:
A szemléletformáló kampányok célja egy meghatározott cél elérése (pl. energiatakarékosság elérése, elkülönített hulladékgyűjtésben való részvétel ösztönzése,
klímaváltozásra való felkészülés, stb.), mely esetén szükséges a célokat a célcso-

100/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

portok számára elfogadható és érthető módon kommunikálni. Egy tématerületen
belül meghatározott célt eltérő módon szükséges megfogalmazni az eltérő célcsoportok számára (például iskolás korosztály, fiatal felnőttek, aktív munkakorú felnőttes, idősek, stb.).


A tervezett célok eléréséhez a megfelelő célcsoportok azonosítása: A
szemléletformáló kampányok tervezésekor nagyon fontos a megfelelő célcsoport
kiválasztása. Egyes tématerületek esetén (pl. szelektív hulladékgyűjtés) hatékony
választás lehet iskoláskorú gyermekek megcélzása, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak a változásra az emberek, a kampány során megismert jó példák
pedig átadódhatnak a család többi tagjának is, ezáltal segítve a kampány céljának
elérését.



Megfelelő üzenetek megfogalmazása, kampányszlogen alkalmazása: A
szemléletformáló kampány hatásosságához elengedhetetlen a megfelelő eszközök
megválasztása, melyek biztosítják a célcsoport közvetlen és közvetett elérését. Az
eszközök komplexitását, hatásának módszerét a célcsoporthoz, illetve a kampány
témájához szükséges igazítani.



Helyi rendezvényeken, esetenként a célcsoporttól függően összevontan
történő intenzív jelenlét: Szemléletformálási kampányok egy költséghatékony
lebonyolítási módja, ha annak egyes elemei jól csatolhatók más rendezvényekhez.
Az önkormányzatok számára erre jó lehetőséget biztosítanak saját rendezvényei
(pl. falunapok), melyeken népszerűségük miatt nagyobb tömegeket érhetők el viszonylag alacsony többletráfordítással.
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Néhány jó példa
Helyi gazdasági szereplők közötti együttműködések erősítése, önszerveződő
együttműködések
Bartók Béla út (BBB) együttműködés. A 2013-ban létrejött újbudai területen működő vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek által létrehozott Kulturális Tizenegy Egyesület célja, hogy az itt működő kis- és középvállalkozások megerősödjenek, az erőforrásaik optimálisan kerüljenek kihasználásra és továbbfejlesztésre, ezzel
szoros összefüggésben az együttműködés révén megvalósuljon a településkép jobbá
tétele. A helyi szereplők aktív közreműködésével egyfajta alulról jövő helyi gazdaságfejlesztés valósul meg. A szereplők együttműködése példálózó jelleggel az alábbi területeken figyelhető meg:


Események összehangolása (zenei rendezvények, kulturális és gasztronómiai
programok, művészeti kiállítások, filmvetítések, design aukciók, közösségi programok, gyermekprogramok stb.);



Közös projektjavaslatok kidolgozása, folyamatos információnyújtás a tagok tevékenységeiről és terveiről stb.

Jó példa a szemléletformálásra
Kaposvár klímanap. 2015-ben elsőként csatlakozott a város az Élő Bolygónk kezdeményezéshez, mely során a szemléletformáló játékokon vettek részt a város iskolásai
és óvodásai. A minden évben megrendezésre kerülő programban a gyerekek megmérhették ökológiai lábnyomukat, a bevásárlás során alkalmazható jó gyakorlatokat, hogy
környezetbarát termékeket vásároljanak (pl. energiatakarékos izzót, nagyobb kiszerelésű terméket a kevesebb csomagolás érdekében stb.). A programhoz csatlakozó lakosság pedig elküldhette fényképét az egyik népszerű helyi hírportálra, bemutatva,
hogy mostantól mit tesz a bolygó védelme jegyében.
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I.1. SZ. MELLÉKLET: FOGALOMTÁR
Fogalom
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Stratégiai és tervezési tudatosság
Stratégia

A fejlesztéspolitikában a fejlesztések céljait és a célok elérését szolgáló eszközöket rögzítő tervdokumentum. A stratégia átfogó cél- és
eszközrendszer, amely a változó külső körülmények mellett vagy
azok ellenére lehetővé teszi a célok elérését. A stratégiák tartalmazzák a legfőbb célokat, a célok eléréséhez szükséges tevékenységek kereteit.

Településmenedzsment

Önmagában a településmenedzsment kettős jelentéssel bíró fogalom, mely jelenti a települési önkormányzatoknak a település működtetése és fejlesztése érdekében kifejtett településtervezési, szervezési, irányítási és marketing tevékenységét. Másrészről jelenti azt a vezető réteget is, amely felelős a település megfelelő működtetéséért, a vezetési feladatok összehangolásáért és célirányosságáért, vagyis a polgármestert, a képviselőtestületet, és a hivatali
apparátust, a magyar gyakorlatban élén a jegyzővel.

Tudatos település

A tudatos település egy olyan tudatosan tervezett, jól menedzselt,
fenntartható megoldásokat alkalmazó, a minőségi fejlődést előtérbe
helyező települést jelent, ahol hangsúlyosan jelenik meg a természeti környezet, a társadalom és a gazdaság aspektusainak tudatosan tervezett és komplex, együttes figyelembe vétele, ennek finanszírozási háttere biztosított, illetve ezzel egy időben kiemelkedő
szerep jut a technológiai fejlődés követésének is.

Tudatos fókusz a fenntarthatóságra (környezeti, gazdasági, társadalmi)
Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség (vagy azonos lehetőségek) fogalma az emberi
jogok általános felfogásán alapszik. Az emberek egyenlőségét
hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre stb. való tekintet nélkül.

Fenntarthatóság

A jelen szükségletek oly módon történő kielégítése, ami nem veszélyezteti a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék
szükségleteiket.

Körkörös gazdaság

A hagyományos lineáris helyett körforgásban gondolkodó, a feleslegessé váló, nem hasznosítható hulladékokat minimalizáló, a hétköznapi szóhasználatban hulladékként azonosított anyagra erőforrásként tekintő gondolkodásmód.

Megújuló
energiaforrások

Olyan természeti erőforrások, melyek valamilyen jelenség révén
folyamatosan elérhetőek, illetve természetes úton újratermelődnek,
így nem fenyeget az energiaforrás megszűnésének veszélye. A
megújuló energiaforrások közé tartozik a napenergia, a szélenergia,
a különböző formában megjelenő biomassza (pl. szalmabrikett, fa,
állati eredetű trágya), a geotermikus energia és a vízenergia.
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Okos Város /
Smart City

Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a
területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával,
fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.

Ökofalu

Az ökofalu olyan "emberi léptékű, minden jellemzővel rendelkező
települést jelent, amelyben az emberi tevékenységek károsodás
nélkül építhetők be a természeti világba, méghozzá olyan módon,
hogy az elősegíti az egészséges emberi kiteljesedést és sikeresen
folytatható a végtelenségig.

Zöld Város /
Green City

A zöld város koncepció alapja, miszerint a zöldfelületek létrehozása
olyan befektetés, mely gazdasági, társadalmi, környezeti hasznot
hoz, országos/területi szinten éppúgy, mint az egyén szintjén. Egyfajta öko-tudatosságot, szemléletmódot is jelent, ami a városi infrastruktúra kialakításánál, a beépítéseknél, a zöldfelületek tervezésekor és használatakor egyaránt jelen van.
A fogalomhoz szorosan kapcsolódik a Green City mozgalom, melynek célja a települések visszakapcsolása az ökoszisztémába, azaz
élhetőbb és fenntarthatóbb városok létrehozása a települési zöldfelületek integrált és interdiszciplináris fejlesztésével.

Tudatos gazdálkodás
Közigazgatás

A közigazgatás sajátos állami tevékenység, amelyet sajátosan felépített szervezetben dolgozó, sajátos karakterű szakember állomány lát el. A közigazgatás szervezete erősen kötött, hierarchikus
felépítésű, tevékenységéhez kapcsolódóan az egyes feladatok ellátása során jogszabályok alapján szigorúan szabályozott eljárási
rendet kell alkalmaznia, amelyet a közösségi érdek igényeinek kielégítése indokol.

Szolgáltatási
szint
keretmegállap
odás, (ServiceLevel
Agreement)

Egy szolgáltatástól elvárt követelményeket és a szolgáltatás biztosítását garantáló jogokat és kötelezettségeket rögzítő szerződéstípus,
amely a szolgáltatás megrendelője és a szolgáltató között köttetik
meg.

Feladatalapú
finanszírozás

Az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon, a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó,
törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a
feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási
szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja,
vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást
biztosít.
A feladatalapú finanszírozás rendszerében a feladatok (elismert)
költségei teljes körűen finanszírozásra kerülnek. A finanszírozás
történhet az önkormányzatok utolsó lezárt éves tény költéseinek,
illetve egy, az adott feladat előre megszabott ellátásához szükséges
becsült költségeinek figyelembe vételével.
A feladatalapú finanszírozás explicit célja az alulfinanszírozás megszüntetése a feladatellátás gazdaságos ellátásra való ösztönzés
mellett.
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Integrált települési információs rendszerek tudatos alkalmazása
Információs
társadalom

Az információs társadalom olyan új társadalmi együttélési forma,
melynek során – napjainkban – az infokommunikációs eszközök, az
eszközökhöz rendelt tartalom, az ezeket működtetni képes ismeret
olyan tudást, majd innovációt generál, mely katalizálja, és újraszervezi a gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat (a társadalmi egyenlőtlenségek sajnálatos újratermelése mellett), s ezekhez új
tartalmi és formai szabályozást és igazgatást (gyakori, dinamikus
korrekcióval) követel.

Infokommunikációs technológia / IKT

Azon információs és kommunikációs technológiák összessége, amelyek lehetővé teszik az adatok gyűjtését, feldolgozását, elemzését
és továbbítását. Az információs és telekommunikációs technológiák
konvergenciájával az emberek közötti kommunikáció mellett ide
tartozik az emberek és technológiák, illetve a különféle technológiák közötti kommunikáció is.

GIS /
geoinformatika
i rendszer

A földrajzi információs vagy geoinformatikai rendszerek olyan számítógépes rendszerek, amelyek térbeli és földrajzi adatok leképezésére, tárolására, feldolgozására, elemzésére, kezelésére és megjelenítésére alkalmasak.

Információs
rendszer

Az információs rendszer adatok, műveletek, emberek, szabályok és
eljárások, valamint az ember információs tevékenységét támogató
eszközök szervezett együttese.

Integrált Közszolgáltatás
Információs
Rendszer
(IKIR)

A helyi közszolgáltatások országos szintű nyilvántartását és a kapcsolódó pénzügyi tervezést szolgáló információs rendszer.

Tudatos kompetencia alapú emberi erőforrás gazdálkodás
Elemi kompetencia

Olyan kompetenciacsoport, amely bár nem szakma-specifikus, mégis a munkaköri feladatok ellátásának feltételeit segíti meghatározni. Az elemi kompetenciák személyi és operatív kompetenciákból
állnak, összetételüket a tevékenység jellege határozza meg.

Emberi Erőforrásmenedzsment
(EEM)

Az emberi erőforrás menedzsment a szervezeti és a szervezetben
dolgozó egyének céljainak maximalizálását, az emberi erőforrások
hatékony felhasználását célzó programok, funkciók, tevékenységek
összessége.

Kompetencia

Kompetencia alatt az egyén vagy egyének csoportja azon tulajdonságát értjük, amely képessé tesz valamely feladat vagy feladatok
előzetesen meghatározott elvárásoknak megfelelő, minőségi ellátására.

Kompetenciaszótár

Kompetencia-szótár alatt a szervezetre jellemző összes kompetencia megnevezését, és rövid tartalmi kifejtését értjük.

Kompetenciatérkép

Kompetencia-térkép alatt egy olyan eredményterméket értünk,
amely az ellátandó munkakörre irányulva megmutatja, hogy a szervezet egészére jellemző kompetencia-szótár kompetenciái az adott
esetben milyen szinten elvártak. Kompetencia-térkép egyaránt készíthető a létező és az elvárt kompetenciákról.
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Műveleti kompetencia

Olyan kompetencia csoport, amely a helyi versenyképesség szempontjából legfontosabb területeken határozza meg a szükséges
kompetencia-elvárásokat

Szakmai kompetencia:

Valamilyen professzióhoz (szakterülethez, képesítéshez vagy végzettséghez) kapcsolható olyan specifikus tudás, képességek és attitűdök halmaza, amelynek megléte és alkalmazása valamely meghatározott munkafolyamat vagy munkakör sikeres és eredményes
ellátását teszi lehetővé.

Közszolgáltatások tudatos működése
Helyi közszolgáltatás

Azok a közszféra által szervezett, illetve a közösség érdekében végzett közcélú szolgáltatások, amelyek jellemzően települési vagy
legfeljebb járási szinten érhetők el, települési/járási szintű szereplő
irányítása alatt, feladatellátásban állnak (pl.: óvodai ellátás, alapfokú egészségügyi alapellátás, környezet-egészségügy, helyi közösségi közlekedés, helyi közlekedésszervezés, helyi közvilágítás biztosítása stb.). (közhatalmi tevékenység kivételével)

Közfeladat

Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat

Közszolgáltatás

Olyan gazdasági természetű szolgáltatások, közjavak létrejöttét
eredményező gazdasági tevékenységek, amelyek polgárokat, vagy
a társadalom egészének érdekeit szolgálják, nem minősülnek az
állam egyoldalú közhatalmi aktusának, a szolgáltatás ellátásához
szükséges finanszírozás általában nem teljesen a szolgáltatást
igénybe vevők befizetéseiből valósulnak meg, állami beavatkozás
nélkül a piac nem, vagy minőség, biztonság, megfizethetőség,
egyenlő bánásmód, egyetemes hozzáférés tekintetében csak eltérő
feltételek mellett állnának elő, a nemzeti jogban rögzített hatáskörmegosztástól függően nemzeti, regionális vagy helyi szinten
közszolgáltatási kötelezettségként definiálnak.

Szolgáltatási
színvonal

A szolgáltatástól elvárt, elsősorban a használó/ igénybe vevő észlelései, fogyasztói elégedettsége oldaláról meghatározott követelmények (mennyiségi, minőségi, finanszírozhatósági stb.) összessége.

Szolgáltatás
végrehajtásának feladatai

A helyi közszolgáltatás, a különböző szabályozókban meghatározott
szolgáltatási színvonalon történő ellátásához szükséges tevékenységek összessége.

Önkormányzatok hatósági feladatainak tudatos ellátása
Elektronikus
ügyintézés

A hatósági hatáskörök gyakorlásának azon módja, amelyben a hatóság és az ügyfél egyaránt kizárólag elektronikus úton érintkezik
egymással

Eljárási garanciák

Azon alapelvek, követelmények, előírások, szabályok összessége,
amelyek biztosítják az ügyfél számára, hogy az eljárásban érvényesülnek azok az eljárással szemben támasztott követelmények, amelyek a helyes, jogszerű jogalkalmazást szavatolják.

Hatáskör

Ügytípus, ügykör, ügyfajta elintézésére (eljárásra, döntésre, határozatra, ítéletre) jogosultság. Azt jelenti, hogy egy adott ügyben
milyen típusú (pl. közigazgatási vagy bírói) szervnek és milyen szinten (pl. országos, területi vagy települési) kell, illetve lehet eljárni.
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Hatósági hatáskör

Az önkormányzati hatóság által jogszabály alapján gyakorolt feladatkör, amelynek keretében a hatóság eljárásában a település közigazgatási területén jogokat és kötelezettségeket állapít meg a jogalanyok számára

Ügyféljogok

Mindazon jogkörök, lehetőségek, hozzáférések, amelyek biztosítják
az ügyfél számára, hogy hatósági ügyeiben a hatósági eljárás ügyféljogi alapelvei érvényesüljenek, az eljárás a lehető legegyszerűbben, biztonságosan, idő- és anyagi ráfordításait tekintve hatékonyan valósuljon meg.

Helyi jogszabály-alkotási feladatok hatékony ellátása
Jogalkotási
hatáskör

A jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv azon feladatköre, amely
társadalmi viszonyok leírására, a jogalanyok magatartására, cselekvéseire vonatkozó előírások kibocsátására jogosít fel

Nyitott jogalkotás

A jogalkotási hatáskör gyakorlásának azon módja, ahol a közösség
tagjai akár javaslattal, akár vélemények megformálásával vesznek
részt a jogalkotási folyamatban; a folyamat minden része a közösség bármely tagja számára hozzáférhető, megismerhető; a jogalkotói hatáskör gyakorlója pedig mindent megtesz annak érdekében,
hogy a jogalkotási folyamat valamennyi fázisa a közösség lehető
legtöbb tagjához eljusson.

Társadalmi
egyeztetés

Folyamatos és kölcsönös információ-áramlás során a közvetlenül
vagy közvetetten érintett szereplők (egyének vagy szervezetek)
szabadon nyilváníthatnak véleményt, amelyet a döntéshozó mérlegel és figyelembe vesz.

Társadalmigazdasági hatás

A jogalkotói hatáskör gyakorlása következtében az érintett jogalanyok (személyek, gazdasági szereplők, szervezetek, stb.) körülményeiben bekövetkező változások és azok összegzett, valamint
település szintű hatásai.

Tudatos helyi gazdaságfejlesztés
Befektetés
ösztönzés

A befektetőket vonzó feltételek megteremtésének érdekében végzett tevékenység, amely főként infrastrukturális és humán erőforrás
fejlesztést, támogató intézményi környezet kialakítását, valamint a
hely (a település) és a telephelyek hatékony marketingjét is jelenti.

Döntési mátrix

A vállalkozások a döntést adott döntési mátrix (táblázat) segítségével hozzák meg, amelyben az egyes alternatívák mérlegelésére van
lehetőség – a vizsgált szempontok (tényezők) viszonyrendszerében.
Ez a komplex döntési mátrix a vizsgálatba bevont tényezők (támogatások, költségek, infrastruktúra, munkaerő milyensége stb.)
mentén kerül elemzésre. A döntési mátrixból a kutatás során a következő tényezőket vesszük figyelembe: a helyi adópolitika, a központi adópolitika, a helyi menedzsment milyensége, a helyi szolgáltatások milyensége, a helyi közszolgáltatások milyensége, a helyi
gazdaságélénkítési eszközök, az állami támogatáspolitika

Helyi erőforrás

Minden olyan, az adott helyen elérhető, létrehozható, fejleszthető
tényező, amely a fejlődéshez inputokat jelent (a természeti erőforrásoktól, nyersanyagoktól, a szakképzettségen, kreativitáson, keresztül a speciális tudáson, kreatív menedzsmenten át a helyi termékekig), illetve a különböző funkciók (lakó, idegenforgalmi, vállalkozási) számára vonzó, helyben lévő tényezőket (klíma, táj, örökség, elhelyezkedés stb.)
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Helyi gazdaságfejlesztés

Helyi gazdaságfejlesztés alatt olyan tudatos, a helyi szereplők által
irányított, támogatott vagy végrehajtott beavatkozások összességét
értjük, amelyek – legalább részben – közösségi felhatalmazás alapján történnek, és amelyek a helyi gazdaság működését (intézmények, erőforrások), teljesítményét (termelékenység) és struktúráját
(ágazati szerkezet) közvetve (pl. külső gazdaságosság) vagy közvetlenül (pl. iparfejlesztés) érintik.

Helyi gazdaságösztönzési
eszközök

Az önkormányzatok azon intézkedései, beavatkozásai, akciói, amelyek pozitívan befolyásolják a gazdasági szereplők működésének
feltételrendszerét.

Helyi versenyképesség

Külső és hangsúlyosan belső erőforrásokra építkező, tudatos,
„bottom up” típusú, alulról felfelé építkező, a helyi szereplők aktív
bevonásával zajló fejlesztési folyamat, amelynek eredményeként a
gazdaságot élénkítő szinergiák jönnek létre a helyi szereplők között,
s az élénkülő gazdaságban a munkahelyek száma is gyarapodik.

Településrendezési szerződés

A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek
tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. A településrendezési szerződés adja a keretet ahhoz, hogy a közjogi jogalany (a települési önkormányzat) és magánjogi jogalanyok (az
ingatlan tulajdonosa vagy a beruházó) együttműködjenek a helyi
településrendezési eszközöknek a megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges módosítása érdekében.

Versenyképesség

Kutatásunkban a települési versenyképességet a sikeresség szinonimájaként értelmezzük, ami tehát nem más, mint a helyi gazdaság
(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások), a helyi társadalom (pl. életminőség) vagy a természeti környezet (fenntarthatóság) vagy ezek
együttese vonatkozásában bekövetkező fejlődés, minőségi javulás.

Versenyképességi szerződés

A versenyképességi szerződés egy gazdaságfejlesztési / befektetésösztönzési stratégiára alapozott gazdaságélénkítési eszköz, egy
belső szabályozókkal működő együttműködési keret, ami egy konkrét célért kooperálni (kölcsönösen kötelezettségeket vállalni) kész
felek közötti megállapodásként jön létre.

Vállalkozói
döntési /
telephelyválas
ztási tényezők

Olyan adottságok, amelyek jellemzői befolyásoljak a vállalkozások
életét és fejlődését meghatározó döntések meghozatalát

Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás
Közösségi tervezés

Közösségi tervezés lényege, hogy a tervezési / fejlesztési folyamatba, már annak egészen korai szakaszától ténylegesen bevonják az
érintettek, érdekeltek széles körét, azaz a helyi közösséget, lakosságot. A fejlesztés célja / tartalma / megvalósításának menete velük együttműködve, konszenzussal kerül meghatározásra. A közösségi tervezés tehát kezdettől fogva az összefogásra, a helyi partnerség kialakítására és a közösség építésére épít.
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Fogalom

Fogalom meghatározása

Partnerség /
együttműködés

Együttműködés, társadalmi részvétel, (közös munka) amely a települési (vagy térségi) fejlesztési folyamatban meghatározó jelentőségű, hiszen ezen keresztül nyílik lehetőség a társadalmi, gazdasági, környezeti problémák által érintettek (lakosság, vállalkozások)
érdekeinek érvényesítésére. A fejlesztések sikere a partnerség minőségén, a közös munkába való bekapcsolódás képességén is múlik. Alapelvei: folyamatosság, visszacsatolás, transzparencia, koordináció. Kulcselem a folyamatosság, éppen ez különbözteti meg a
partnerséget a participációtól. A partnerség a fejlesztési folyamat
egészére vonatkozik, míg a participáció esetében az érintettek bevonása csak egy-egy fázisban jelenik meg.

Szemléletformálás

A szemléletformálás célja, attitűdváltás elérése a célcsoportnál,
mely pozitív irányú kihatással van önmagára a személyre, valamint
a közvetlen környezetére.
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I.2. SZ. MELLÉKLET: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI JÓ GYAKORLATOK
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DEBRECEN – FENNTARTHATÓ STRATÉGIAI TERVEZÉS
/3.1. Stratégiai és tervezési tudatosság/
Debrecen MJV Önkormányzat stratégiai tervezés iránti elköteleződését
jól tükrözi a település számos fejlesztési, stratégiai dokumentumainak
megléte, melyekben a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság szempontjai hangsúlyosan megjelennek. Elmondható, hogy az ország második legnagyobb lakosságszámú települése fejlődésének irányait előre lefektetett stratégia mentén jelöli ki és valósítja meg. Jelen példa
összefoglalásban Debrecen Fenntartható Városi Mobilitási Tervének stratégiai tervezési szempontú sajátosságai kerülnek kiemelésre.
A város 2015 novemberében az országban elsők között kezdte meg Fenntartható Városi
Mobilitási tervének kidolgozását, mely dokumentum célja, hogy integrált megoldásokat
kínáljon a városi közlekedés kihívásaira. A Mobilitási terv az eddigi közlekedéstervezési
gyakorlathoz képest nagyobb hangsúlyt helyez az emberközpontú szemléletre, valamint
a lakosság és az egyes érdekcsoportok bevonására, a különböző szakpolitikai területek
összehangolására. A széleskörű partnerség bevonásának is köszönhetően, a dokumentum sajátossága a megszokott fejlesztési tervekhez képest, hogy szakít az egyoldalú,
hagyományos ágazati megközelítéssel, a mobilitási kérdéseket komplexen kezeli. A dokumentum tervezése során kiemelt hangsúlyt kapott az átgondolt és következetes beavatkozási logika kidolgozása, az egyes lépések közötti megfelelő konzekvens kapcsolatok kialakítása, melyet röviden a közölt ábra mutat be. A
beavatkozási logika alapján, a stratégia a helyzetfeltáráson
alapszik, mely keretében
megfogalmazásra kerülnek a
problémák. A problémákra épülve kerülnek meghatározásra a
célok, majd minden célhoz eszköz kerül hozzárendelésre ami a
projektek megvalósítását segítik elő. A stratégia kiemelt
figyelmet szentel a fenntarthatóság jegyében a pénzügyi fenntarthatóságra, valamint a
monitoring szerepére.
A dokumentum hosszú elemzések helyett rövid, lényegre törő megállapításokat
tartalmaz, látványos és közérthető ábrázolásmód technikát alkalmazva (ábrák,
térképek).
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A szakmai és társadalmi részvétel folyamatos biztosítása a tervezés folyamatában
(és a megvalósításban);



Komplex gondolkodás, átgondolt és következetes beavatkozási logika;



Rövid, lényegre törő megállapításokat tartalmaz, közérthető ábrázolásmóddal (ábrák, térképek).

Részletesebb információk elérhetősége
http://portal.debrecen.hu/upload/File/Hirek/Mobilitasi_terv_%20tarsadalmi_egyeztetes.pdf
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TATA – MAGYARY-TERV
/3.1. Stratégiai és tervezési tudatosság/
Tata Város Önkormányzata 2008-ban készítette el a Magyary Zoltán
Társadalom- és Településfejlesztési, Igazgatásszervezési és Gazdaságfejlesztési Tervet. A terv alcíme, „Tata fejlődése a XXI. század
első felében” is utal rá, hogy a dokumentum hosszú távon kívánja
meghatározni a város jövőképét, kijelölni a fejlődés főbb irányait.
A terv már bevezetőjében is definiálja, hogy célja mérhető, számon
kérhető, a kitűzött időtávon elérhető célok definiálása a város számára, ezeken keresztül hosszú távon biztosítva a város prosperitását. A terv ezen túlmenően a megvalósítás eszközeire (gyakorlatilag projektszintre lemenve) is kitér, ezek megvalósításához felelősöket rendel.
Ennek szellemében a Magyary-terv részletes helyzetfeltáráson alapul, melynek fontos
részét jelentette az érintettek bevonása, véleményük minél szélesebb körben való megismerése.
A terv öt szakterületre (Mikoviny Sámuel vizek és zöldfelületek program, Fellner Jakab
településfejlesztési program, Öveges József oktatási, kulturális, sport család- és ifjúsági
program, Esterházy gazdaságfejlesztési program, Giesswein Sándor szolidaritási program) vonatkozóan dolgozott ki részletes programot, melyeket hatodikként kiegészít a
„Végrehajtás útja” program, mely a megvalósítás eszközeit térképezi fel. Az öt program
végrehajtása 26 részprogramon keresztül történik meg.
A terv erőssége, hogy tartalma a megszokottnál jóval részletesebb és érdemibb társadalmi vita eredményeként alakult ki. Az írásos véleményezési lehetőség mellett 20 helyszínen ismerhették meg a tervet, vagy egyes részeit részletesen, és mondhatták el arról
véleményüket az érdeklődők (több alkalommal közvetlenül a polgármesterhez intézhették a lakosok kérdéseiket, ezzel is növelve a bizalmat), melyek jelentős része elfogadásra, így beépítésre is került a végső dokumentumba.
Jó példát jelent továbbá abból a szempontból, hogy a terv időszakos felülvizsgálatát is
elvégezte a város, 2014-ban a polgármester gazdasági programjával összhangban kerültek felülvizsgálatra a célok, programok, illetve a lehetséges eszközök.
A Magyary-terv jelentőségét mutatja, hogy a később elkészülő „hivatalos” fejlesztési dokumentumok, mint az Integrált Városfejlesztési Stratégia, vagy az Integrált Településfejlesztési Stratégia is alapul vették a benne foglaltakat, ezen középtávú stratégiák is vele
összhangban kerültek kidolgozásra.

Részletesebb információk elérhetősége
http://magyaryterv.etata.hu/
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AMSTERDAM – AMSTEL3CITY PILOT PROJEKT
/3.1 Stratégiai és tervezési tudatosság; 3.4 Integrált települési információs rendszerek
tudatos alkalmazása/
A ModelMe3D egy interaktív 3D-s digitális városi platform, mely kreatív
új megoldást kínál a tudás, adatok és igények megosztásában a lakosok, tervezők, befektetők és az önkormányzat között. A valós idejű
3D-s adatbázis a helyi közösségek számára teljes körű áttekintést,
tájékoztatást nyújt arról, hogy mi történik a környékükön és lehetőséget biztosít, hogy véleményüket, észrevételüket kinyilvánítsák. A
ModelMe3D felszabadítja és elérhetővé teszi a fenntartható jövőképek
és magasabb értékek megteremtéséhez szükséges kollektív szellemi képességet, kreativitást, valamint segítséget nyújt a vezetői döntéshozatalban a közösség igényekre alapozottan.
Az Amsterdam Smart City keretében megvalósult Amstel3City pilot projekt területe a
város egyik business 110 hektáros területe, mely többek között 115 iroda épületet
(26 000 alkalmazottal), 200 vállalkozást fed le. Az Amstel3City a világon az egyik első
kezdeményezés a valós idejű okos eszköz felhasználásával történő közösség bevonásán
alapuló település tervezésnek, mely a térbeli vizualitás segítségével a területi szinergiákat segít jobban felfedezni és kihasználni. A technológia egy 3D-s interaktív platformon
alapszik, ahol a kijelölt terület épületei, infrastruktúrája, a természeti környezet és a jövőbeni projektek jelennek meg, melyen az egyes objektumokra kattintva valós idejű adatok nyerhetők ki.
Az Amstel3City egyrészt a nyílt forráskódú adatokra,
másrészt a felhasználók által felvitt adatokra támaszkodik, melyek az objektumokba ágyazódnak be a jelenlegi helyzet bemutatására, valamint a jövőbeni
fejlesztési lehetőségek megalapozására. Az eszköz
előnye, hogy a felhasználók, bármikor, bárhol az
egyes objektumokhoz megjegyzéseket fűzhetnek,
ötleteket, igényeket fogalmazhatnak meg a fejlesztési területtel kapcsolatban. Alapvetően az információk az ingatlanokhoz kapcsolódnak:


az épület fizikai adatai (tulajdonlás, parkolók száma, jelenlegi státusz, funkció);



az épület környezeti kibocsátásának értékei;



elérhető / fejlesztésre váró területek, ingatlanok;



szabad ingatlan kapacitás (elérhető, szabad bruttó szintterület az épületen belül);



helyi szereplők véleményei, észrevételei, hozzászólásai.

Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A közösségi tervezés támogatása térinformatikán alapuló eszköz segítségével.
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.modelme3d
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NAGYPÁLI – FENNTARTHATÓ FALUFEJLESZTÉS
/3.1 Stratégiai és tervezési tudatosság; 3.2. Tudatos fókusz a fenntarthatóságra (környezeti, gazdasági, társadalmi) /
A projekt keretében készített esettanulmányok közül Nagypáli önkormányzata jó példa arra, hogy egy környezettudatosságban kellően motivált polgármesterrel egy kistelepülés hogyan alakított ki a
zalai kistelepülésből ökofalut, ezzel is hozzájárulva a lakosságszám
növekedéséhez, az élhetőbb környezethez, a társadalmi problémák
mérsékléséhez, mindezt a helyi gazdasági fejlődése mellett.
Nagypáli Zalaegerszegtől 10 km-re található, viszonylag jó közlekedési kapcsolatokkal,
ami alkalmassá teszi az élhetőbb környezetre váró városi lakosság betelepülését. A sűrű
zalai településhálózat következtében szükséges versenyelőnyt a település által életre hívott településfejlesztési program, a zöld út modell adta. A modellt Fenntartható Megújuló Energiaprogrammal, illetve Megélhetési Gazdaságfejlesztési Programokkal egészítették ki.
A programokban a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok egyszerre, egymást
erősítve jelennek meg.


energiatermelés új, fenntarthatóbb alapokra helyezése (a közösségi napelem-telep
kiépítése, egy napelemes autóparkoló központ és elektromos kerékpártároló kiépítése, nap és szél energiáját hasznosító hibrid kiserőmű)



energiahatékonyság fokozása (LED közvilágítás fejlesztése, biogáz meghajtású
Mercedes busz beszerzése)



helyi gazdaság fejlesztése (hőszivattyúval és napelemekkel felszerelt helyi termékbemutató terem és logisztikai központ, útfelújítások)



turizmus és a helyi közösség fejlesztése a jövőben (egy kosár és kézilabdapályás,
mountain bike közlekedési pályás tekepályás, konditermes, tornatermes sportcentrum kialakítása is szerepel)

A település objektív adottsága: kis mérete, nyugat-magyarországi elhelyezkedése és
gazdag történelmi múltja együttesen az átlagos erőforrásokkal és lehetőségekkel rendelkező települések közé sorolja.
Példaértékű a település motivációja, a polgármester és a helyi közösség gondolkodása.
A település átlagos helyzete kiegészítéseként megtalálta és meghatározta azt a helyi
sajátosságot/egyedi célkitűzést, amivel a település kiemelkedett a többi település közül
és képes volt fejlődni.
A célkitűzések pénzügyi forrását részben pályázatokból, részben önkormányzati forrásokból biztosítják.
Részletesebb információk elérhetősége
http://nagypali.hu/
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EMAS TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ, ÖNKÉNTESEN BEVEZETETT KÖRNYEZETI MENEDZSMENT RENDSZEREK
/3.2. Tudatos fókusz a fenntarthatóságra (környezeti, gazdasági, társadalmi) /
A fenntartható működés egyik pillére, hogy a szervezetek felelősséget vállalnak tevékenységük környezeti hatásaiért. Ezen tevékenységek szükségessége kiterjed az önkormányzatokra, azok költségvetési
szerveire és gazdasági társulásaira is.
A felelősségvállalás kihat a működés egészére, így a teljesség
igénye nélkül a megvalósult környezetvédelmi célú beruházásokra
(például egy új és/vagy modernebb szennyvíztisztító telep), az egyéb
beruházások terén a környezeti szempontok társadalmi és gazdasági szempontokkal
azonos szinten való érvényesítésére, de a szervezeten belül az energiahasználat és a
hulladéktermelés ésszerűsítésére is.
A környezeti szempontok érvényesítése történhet informális módon, de a nagyobb szervezetek, így a nagyobb városok és azok költségvetési szervei, gazdasági társaságai esetén javasolt lehet a tevékenységek intézményesítése, hosszabb távú tervek készítése,
célkitűzések rögzítése és azok rendszeres visszamérése. A környezeti teljesítmény mérésére nemzetközileg elfogadott módszertanok támogatják, melyeket külső, független
szervezetek tanúsítanak. A két leginkább elismert ilyen tanúsítvány az ISO 140001
(MSZ EN ISO 14001:2005), valamint az EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
Az EMAS létrehozásakor az Európai Unió kifejezett célja volt, hogy az ISO 14001 tanúsított szervezetek az EMAS által meghatározott többlet feladatok elvégzése után könnyen
megszerezhessék az EMAS tanúsítványt is. Az EMAS által megkövetelt többlet tevékenységek közül a leglényegesebbek az előzetes környezeti átvilágítás előírása, a magasabb
fokú transzparencia, és az audit rendszeres elvégzése.
A magyarországi önkormányzati szféra szervezetei között is akad számos olyan, aki a
tanúsítás megszerzését önként vállalta és tanúsítványt szerzett, ilyen például Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala, Siófok Közös Önkormányzati Hivatal, Győr MJV Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály. A Fővárosi Önkormányzat több gazdasági
társasága (például az FCSM Zrt. Angyalföldi Szivattyútelepe, Fővárosi Kertészeti Zrt.) is
megfelel.
A tudatos települések közül elsősorban a nagyobb települések (például a megyei jogú
városok) és azok szervezetei esetén javasolható az önkéntes környezetvédelmi tanúsítványok megszerzése. Ez amellett, hogy az érdekeltek (lakosság, megtelepedett gazdasági társaságok, potenciális befektetők) számára bizonyítja a környezeti fenntarthatóság
iránti elkötelezettséget, segítséget nyújthat az Európai Uniós finanszírozással megvalósult projektek eredmény- és hatásindikátorainak gyűjtésében.

Részletesebb információk elérhetősége
http://emas.kvvm.hu/
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HELYI VALUTARENDSZEREK – SOPRONI KÉKFRANK
/3.3 Tudatos gazdálkodás/
A helyi valutarendszer (local currency) első megjelenése az I. világháború utáni időszakra tehető, mely a gazdasági kimerülés negatív
hatásainak kezelésére került előállításra. A pénzhelyettesítő valuta
több helyen sikeresen enyhítette a krízist, valamint fellendítette a
lokális gazdasági tevékenységeket, együttműködéseket. A kezdeményezés a helyi önkormányzat, a civil szféra, valamint a kisvállalkozások közötti regionális gazdaság támogatáson alapul, mely a lokális térben előállított termékek és szolgáltatások cseréjét erősíti. A valutarendszer célja, hogy
kiegészítse a nemzeti valutával folyó kereskedelmet egy adott régióra fókuszálva, valamint, hogy a helyi termelőket, fogyasztókat, egyesületeket, közösségeket összekösse
egy lehatárolt területen. A valutarendszer sajátossága - néhány kivétellel -, hogy lejárattal rendelkezik (jellemzően havi vagy éves bontásban), melynek köszönhetően a fogyasztást serkenti a megtakarítással szemben. A helyi valuta mindig helyben marad, hiszen a
kívülről hozott árukért cserében a „külsősök” nem fogadják el ezt a valutát, tehát nincs
tőkeexport. A helyi valuta alkalmazása nem kötelező és sajátossága, hogy társadalmi
környezet javulást idéz elő, valamint a közösség társadalmi tőkéje - legfőképpen a bizalom – növekszik.
A helyi valuták száma több ezerre tehető világszerte. Magyarországon 2010-től jöttek
létre lakosság bevonására is építkező helyi pénz kialakítására vonatkozó kezdeményezések. Az egyik legjobb – és egyben első magyar vonatkozású - példa a Soproni Kékfrank, mely Sopron és vonzáskörzete, a határokon átnyúló összefüggő járások gazdaságának élénkítésére bevezetett pénzhelyettesítő utalvány. A valuta létrejöttének az oka a
térség kis és középvállalkozásainak üzleti sikerességének elősegítése az új pénzben rejlő
lehetőségeken keresztül, valamint a kulturális összetartozás erősítésének elősegítése. A
névválasztás a térség hagyományára utal, melynek célja, hogy a helyiek minél inkább
magukénak érezzék a Kékfrankot, mely segíti a fizetési eszköz helyi elterjedését. A
pénzhelyettesítőt, a Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet hozta létre, amely egy vállalkozókból és magánszemélyekből álló szervezet. A valuta átváltása a forinthoz igazodik,
így egy forint egy kékfranknak felel meg.
Az országban mára már több helyen is működnek helyi valutarendszerek, melyek közül
többek között kiemelendő: Balatoni korona; Bocskai korona; Rábaközi Tallér; Nyíregyházi
Helyi Pénz
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


Helyi valuta használata a hosszú távú helyi gazdaságélénkítés, likviditás biztosítás,
valamint a helyi közösségépítés érdekében.
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.kekfrank.hu/
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KÖZÖS FELADATELLÁTÁS
/3.3 Tudatos gazdálkodás/
Az önkormányzatok által ellátott közfeladatok esetén a for-profit
szektorhoz hasonlóan értelmezhető a gazdaságos üzemméret fogalma. Az ellátás formája gazdaságosnak tekinthető akkor, ha az adott
szolgáltatási színvonal biztosítása mellett a kapacitáskihasználtság
szintje magas, a felmerülő költségek szintje az elméleti minimumhoz
közelít. Ez az üzemméret az adott közszolgáltatástól, valamint annak
ellátási formájától függ.
A gazdaságos üzemméret biztosítása elsősorban a kistelepülések számára jelenthet kihívást, ahol nem feltétlen él annyi szolgáltatást igénybe vevő, amennyi mellett a közszolgáltatás az adott ellátási konstrukció keretében gazdaságosan elvégezhető volna. Ezen
települési kör számára a demográfiai és (szub)urbanizációs trendek a jövőben várhatóan
további kihívásokat támasztanak.
A hasonló helyzetű kistelepülések kihívásaira megoldást jelenthet az egyes közszolgáltatások ellátására vonatkozó kooperáció. A kooperáció gátja a tapasztalatok szerint a felek
közteherviselési hajlandósága, valamint az együttműködési hajlandóság/szándék hiánya.
Tekintettel arra, hogy ez a helyzet valamennyi félnek (anyagi) károkat okoz, továbbá a
költségvetési törvény számos közszolgáltatás esetén azok társult ellátása esetén többletfinanszírozást nyújt, a közös feladatellátás javasolható.
A közös feladatellátás alapja mindenekelőtt az a közös érdek kell, legyen, hogy a helyben
vagy a közeli településen ellátott közfeladatok jellemzően alacsonyabb költségszinten és
magasabb szolgáltatási színvonalon üzemeltethetők. A kooperáció kiterjedhet az egyébként helyhez kötött feladatokra (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, óvoda stb.) is.
Ennek feltétele egy, a település vagy azok társulása által üzemeltett kisbusszal, mely
reggel „óvodabuszként”, napközben pedig az ételek házhoz szállításában, betegszállításban, segítségnyújtásban használható.
A kooperáció további előnye, hogy a szolgáltatások közeli elérhetősége és jobb színvonala javíthatja a népességmegtartó erőt és a helyi vállalkozók versenyképességét, a helyi
vagy közeli feladatellátás pedig a kisebb közösségek erősebb napi kapcsolatai által erősítheti a társadalmi kohéziót, ami további alulról jövő kezdeményezések alapja lehet.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A gazdaságos üzemméret biztosítása érdekében közös feladatellátás megszervezése elsősorban a közszolgáltatások terén
Részletesebb információk elérhetősége
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SZEMELVÉNYEK HELYI JÓ GYAKORLATOKBÓL

/3.3 Tudatos gazdálkodás/
A következőkben néhány, Magyarországon megvalósult jó gyakorlat
kerül bemutatásra, melyek a helyi önkormányzatok tudatos gazdálkodását, valamint helyi gazdaságfejlesztési tevékenységét bizonyítják.
Kübekháza – 1500 lakosú község Szeged közelében, a magyarszerb-román hármashatárnál.
Az önkormányzat gazdasági bevételek szerzése céljából a falu főterén, egy használaton
kívüli tűzoltószertárból 5 millió forint, valamint sok társadalmi és (köz)munka befektetésével 2017 augusztus közepén kávézót és keksz manufaktúrát alakított ki. Az üzemben
jelenleg hat állandó közmunkás dolgozik, s ha szükséges, akkor további két-három főt
mindegyiket közfoglalkoztatottság keretében. A kávézó 2017 nyara óta folyamatosan
teltházzal működik, s egyre több budapesti megrendelésük is kap. A falu sváb gyökerei
miatt az előállított termékek a „Kübecker Manufaktur” márkanevet viselik. A tervek között szerepel a közmunka alapú foglalkoztatás eleinte önkormányzatilag támogatott,
majd teljesen piaci alapúval való felváltása.
Debrecen – Magyarország második legnagyobb városa, az észak-alföldi régió központja
A 2004-ben meghirdetett, és azóta sikerrel zárult első Főnix Terv nyomán, 2017 őszén
kezdődött meg Debrecenben az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb fejlesztése, az Új Főnix Terv. A terv keretében több mint 200 milliárd forintból változik meg a város. Az Új
Főnix Terv egy átfogó gazdaság, társadalom és környezetfejlesztési programcsomagot
tartalmaz, s a következő területeket érinti: gazdaságfejlesztés, közlekedésfejlesztés, belvárosi egyirányúsítás, kultúra, élhető város, oktatás és gondoskodó város.
Dunaújváros – római kori település (Dunapentele), volt szocialista iparváros
Az elmúlt évtizedek szemléletbeli változása eredményeként az egykori rideg iparváros
környezetét Duna kedvező adottságait kihasználva a lakosság számára kellemes és élhető településsé varázsolták.: A kulturális örökség megőrzése érdekében stabilizálták a
Tábor-állás és a kőtár alatti partfalat. A természeti kincseket Szalki-Sziget és Duna-partot pihenés, fürdőzés számára felújították.
„Bioszentandrás” – 445 fő lakosú, halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülés, Miskolctól 35 kilométerre
A település 2009-ben a polgármester irányításával 28 millió forintos elnyert forrásból,
25 család részvételével biogazdálkodási programot kezdett. A sikereknek köszönhetően
2012-ben megkezdték a feldolgozott zöldségkülönlegességek készítését, amelyhez 2013
nyarán egy feldolgozó üzem létesítésére pályáztak. Bioszentandrás beszállítója Magyarország legjobb vidéki étterme címet elnyert encsi Anyukám Mondta Étteremnek.
Részletesebb információk elérhetősége
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TÖRÖKBÁLINT – TELEPÜLÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER
/3.4. Integrált települési információs rendszerek tudatos alkalmazása /
Törökbálint, a Norvég Alap támogatásával 2009-ben kezdte meg térinformatikai rendszerének kiépítését. A földhivatali alaptérkép,
ortofotók felhasználásával felvitt rétegek jelentősen megkönnyítették
az ügyintézők munkáját. Kezdetben számottevő többletmunkát jelentett az egyes szakterületek, pl. ingatlangazdálkodás, adóiroda, városgondnokság számára az adatbázis feltöltése, azonban két-három
év tapasztalata igazolta a döntés helyességét, munkafolyamatok hatékonyabbá válása motiválta a munkatársakat. Lehetővé vált, hogy számos hatósági,
szolgáltatói intézkedést igénylő ügy, pl. adózási fegyelem, ingatlangazdálkodás, építéshatósági ügyek, engedélyezési státusz stb. helyrajzi szám alapján, a térinformatikai eszközeivel könnyen áttekinthetővé, kezelhetővé, követhetővé váljon.
A nyilvántartási rendszerek fejlesztésének fontos lépését jelentette a hivatali adatkezelés
fejlesztése mellett a lakossági kommunikáció erősítése / fejlesztése. A városi honlapon
megtalálható „környezeti információs weboldalon” olyan nyilvánosan elérhető, folyamatosan frissített adatok érhetők el, melyek a helyi lakosság mindennapjait segítik és kommunikációt teremt az önkormányzat és a lakosság között (pl: lakossági panaszbejelentés
a helyszín pontos megjelölésével).
A fejlesztések eredményeként a város mára rendkívül komplex települési nyilvántartási
rendszerrel bír, ahol biztosított az adatok térinformatikai alapú nyilvántartása, egységes
rendszerben történő gyűjtése és kezelése, valamint az önkormányzati szervezeten belüli
széleskörű alkalmazása. A tapasztalatok szerint a lakosság felelősen, kellő tudatossággal
és egyre nagyobb arányban használja a térinformatikai rendszer adta lehetőségeket.
Ugyanez igaz az önkormányzat alkalmazottai vonatkozásában, akik azáltal, hogy a rendszert használják, már kellően motiváltak az adatok feltöltésében is.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A településen elérhető adatbázisok, kataszterek térinformatikai integrációja, mely
segít a munkafolyamatok hatékonyabbá tételében, közreműködik a területi anomáliák kiszűrésében.



Önkormányzat által működtetett komplex térinformatikai rendszer működtetése,
mely amellett, hogy az önkormányzati munkafolyamatokat támogatja, kommunikációs felületet biztosít a helyi lakossággal.



Az informatikai fejlesztésekkel párhuzamosan a munkatársak folyamatos képzése a
rendszerek kezelésének hatékonyságának érdekében.
Részletesebb információk elérhetősége
https://terkep.torokbalint.hu/
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BUDAPEST II. KERÜLET – MÁSODLAGOS ADATVAGYONHASZNOSÍTÓ PORTÁL
/3.4. Integrált települési információs rendszerek tudatos alkalmazása/
Az önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak elvégzése során számos, a kerületet érintő információt gyűjt és állít
elő. Ezeket az adatokat a város által létrehozott másodlagos adatvagyon-hasznosító portálon teszi elérhetővé, melynek köszönhetően a
gyűjtött adatok jelentős része a papír alapú nyilvántartáson túl, már
elektronikusan is rendelkezésre áll.
Az adatvagyon hasznosításának megtervezése során az önkormányzat figyelembe vette
azokat az igényeket, amelyek leginkább képesek a vállalkozások és helyi polgárok számára közvetlenül hasznosítható és máshonnan nem elérhető információk szolgáltatására.
Ide tartoznak például az egyes intézménytípusok, szolgáltatók (pl. szociális intézmények,
telephelyek, vendéglátók) jegyzékei, vagy például a bérelhető ingatlanok térképes megjelenítése.
A másodlagos adatvagyon-hasznosító portál egységes felületet kínál mindenfajta adat
megjelenítéséhez. Ezt azt jelenti, hogy világos, áttekinthető és egyszerű felületen lehet
az adatokat megjeleníteni, szűrni, stb. Az adatvagyon portálon elérhető a kerület földhivatali alaptérképe számos lehetőséget kínál az adattári lekérdezések által tartalmazott
adatok/adatlisták térbeli megtekintésére pl.: összközmű, városrendészeti adatok, fakataszter, választási térkép stb. A térképi elemek háttéradatokat tartalmaznak (pl. fakataszter esetében: fotó, sorszám, faj, életkor, méretek stb.; ingatlan esetében: hrsz, óvodai és választói körzet, építési korlátozás, övezet adatai stb.)
A térképek mellett adatkimutatások is elérhetőek az alábbi témakörökben: környezetvédelem; társasházi felújítások; okmányirodai ügyfélforgalom; ügyiratforgalom szervezet;
ügyiratforgalom ügytípus; ingatlanok; szelektív hulladékgyűjtők; Kerületi Városrendezési
Szabályzat; engedélyek; beruházások; cégstatisztikák; cégek; intézmények; telephelyek;
segélyek; korosztályok; házasságkötések száma évente; körzetek; költségvetési adatok.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


Az önkormányzatoknál fellelhető adatok egységes szerkezetben való megjelenítése,
vagyis világos, átlátható és felhasználóbarát felület mind az önkormányzat munkatársai számára, mint a lakosság/vállalkozások számára.



A földhivatali térkép segítségével, az adatok térinformatikai megjelenítésének biztosítása

Részletesebb információk elérhetősége
https://adatvagyon.masodikkerulet.hu/
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LONDON - DATASTORE
/3.4. Integrált települési információs rendszerek tudatos alkalmazása/
A Greater London Authority nyilvános, szabadon hozzáférhető, nagyon gazdag adatportálja az egyik első kezdeményezés a világon a
nyilvános adatok hozzáférhetővé tételére. A hozzáférés új piacokat
teremtett, bátorítva különböző termékek és szolgáltatások fejlesztését a helyiek számára. A Datastore napi 30 000 látogatást regisztrál
és csak közlekedési applikációból közel 450-et fejlesztettek adatbázisaira alapozva. A városvezetés a jövőben minél több potenciális
adatszolgáltatóval kíván együttműködni az adattömeg növelése érdekében, igyekszik
felmérni és bemutatni a Datastore használatának jelentőségét, ezzel is segítve új üzleti
modellek és jobb, hatékonyabb szolgáltatások fejlesztését.
A honlapon adatcsoportokba rendezve érhetők el a városi adatok a következő bontásban:
demográfia; átláthatóság; foglalkoztatás és készségek; környezet; lakhatás; egészség;
közlekedés; vállalkozások és gazdaság; oktatás; tervezés; bűnözés és közbiztonság; fiatalok; sport; művészet és kultúra; London népszerűsítése; bevételek, szegénység, jólét;
London 2012.
A leíró- és számadatok mellett (xls, csv, doc, pdf kiterjesztés) szerkeszthető térképi
adatállományok (shp kiterjesztés) is letölthetők az adat jellegétől függően. Az egyes
adattípusokhoz rendelve releváns tanulmányok, jelentések is érhetők. A rendszerben
elsősorban az önkormányzat saját maga által gyűjtött adatai találhatók, de jelentős a
más adatforrásból beszerzett adat is pl. közlekedési társaság, munkaügyi hivatal, egészségügyi központok, rendőrség stb közreműködésével. Az esetleges kérdések, észrevételek közvetítése érdekében, minden adathoz megtalálható az adatgazda e-mailes elérhetősége, ezzel biztosítva a kommunikációs lehetőséget.
A város elkészítette a City Data startégiáját - a Datastore-ral összhangban - melyben
meghatározza, hogy a települési adatok a városi infrastruktúra egy részét fogja képezni.
A dokumentum alapján, az adatokat arra fogják használni, hogy pénzt spóroljanak meg,
innovációt inkubáljon, valamint a gazdasági növekedést segítse.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A településen rendelkezésre álló jelentős adatmennyiség rendszerezése és elérhetővé tétele elsősorban a helyi lakosság és a vállalkozások számára.



A településen elérhető adatok folyamatos frissítése és az adatok típusától és jellegétől függően különböző kiterjesztésben való közzététele.



Az adatok kapcsán kijelölt kapcsolattartó személy meghatározása, akihez kérdésekkel, észrevételekkel lehet fordulni az adatok kapcsán.

Részletesebb információk elérhetősége
https://data.london.gov.uk/
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Az ír példa
/3.5. Tudatos humán erőforrás-menedzsment/
Az IPA (Ír Közigazgatási Intézet – Institute for Public Administration) az
1950-es évek óta kormány-közeli szervezetként minden évben kapott
egy olyan kutatási támogatást, amelyből közszolgáltatásokat érintő vizsgálatokat tudtak indítani. Évente 3-4 kutatási jelentést juttatnak el a
központ és a helyi önkormányzatok testületeinek. A kompetencia jelentésük 2013-ban készült párhuzamosan azokkal a megszorító intézkedésekkel, amelyek eredményeként 17-18%-kal csökkentették az önkormányzati alkalmazotti létszámot. A szakmapolitikai lehetőségek beszűkültek, és az ír önkormányzatok szövetségének a megmaradt mozgástéren belül kellett a még meglévő lehetőségek jobb
kiaknázására törekedni. Ezzel párhuzamosan olyan, korábban kötelező feladatellátás
mellett kevésbé feltárt feladatok kerültek hangsúlyosabb megfogalmazásra, mint a helyi
gazdaságfejlesztés. E feladatok sok szempontból járatlan utat jelentettek, nem kapcsolódott hozzájuk szabályozás, a munkát nem segítették kipróbált standardok. 2013-ban az
érdeklődés középpontjába az önkormányzatok és intézményeik és munkatársaik kompetenciái kerültek. Az így megerősödött kompetencia-elvárásoknak való megfelelés volt az
IPA 2013-as kutatási projektjének kutatási fókusza.
Az IPA által végzett kutatás kvalitatív módszereket alkalmazott. 20 önkormányzati vezetővel dolgoztak együtt, de a nemzetközi példák iránt is nyitottak voltak. Elsősorban az
ausztráliai Westminster-rendszer szolgált például. 3 fókuszcsoport keretében önkormányzati HR vezetőket is meghívtak, akik így megoszthatták tapasztalataikat. Az eseményeken a fókuszálást nehezítette, hogy a létszámcsökkentés és az önkormányzatok közötti
kényszerfúziók égető napi problémákkal írták felül a hosszabb távot érintő koncepcionális
gondolkodást. A meghatározott kompetenciák azonosítása, rendszerbe foglalása és a
kijelölt szinteknek megfelelő kibontása volt kutatásuk célja. Írországban nem differenciálták a keretrendszert szektorális és munkaköri alapon. Ugyanakkor a népességszámot egy
5 fokú skálán figyelembe vették.
Az elkészült ambiciózus szakmai tervek és az OECD ország-tanulmányában szereplő
ajánlások egy jó részét jegelte a pénzügyi válság, és bár 8 évvel a válság kirobbanása
után a gazdasági és a közpolitikai helyzet is enyhülni látszik, az önkormányzatok ambíciói
mérsékeltek. Így a változások lassúak, kevés a „helyi hős”. Azok a kezdeményezések
tűnnek sikeresnek, amelyek érdemi partnerség mellett sok embert meg tudnak mozgatni.
A változások másik gátja Írországban, hogy még a helyi vagyonadónak is csupán kis része marad az önkormányzatoknál helyi fejlesztési célokra.

Részletesebb információk elérhetősége
https://www.ipa.ie/

122/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

Az észak-ír példa
/3.5. Tudatos humán erőforrás-menedzsment/
Észak-Írországban a közszolgálati kultúra egyik központi eleme a tudatos és professzionális HR tevékenység. Ennek egyik tanújele, hogy az
önkormányzatok kapacitásfejlesztését két kapcsolódó központi intézmény is támogatja. Az LGSC (Local Goverment Staff Commission for
Northern Ireland) az emberi erőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó kérdések
kutatás-fejlesztési központja, míg az LGTG (Local Government Training
Group) a továbbképzési rendszer irányítását és felügyeletét látja el. A
két szervezet közötti közvetlen kapcsolódás a garanciája a működés szinergiájának, jóllehet ez a kapcsolat jelenleg is átalakuláson megy keresztül.
A fejlesztés kontextusa Írországhoz hasonlóan a megszorításokat követő időszak. Az önkormányzati rendszer itt is drasztikus átalakításokon ment keresztül, számos jogosítványt vesztett, és a korábbi 26 önkormányzati egységből az összevonások után 11 lett. A
költségvetési racionalitás érdekében elvont ágazati feladatok helyébe hangsúlyosan a
közösségfejlesztés, a helyi gazdaság fejlesztése, a biztonság és a szabadidő szervezése
került. Mindez érdemi kihívások elé állította a restrikció után is jelentős létszámú (közel
10.000 fős) helyi közigazgatási állományt. Az új helyzetben az magasabb hozzáadott érték megteremtésének lehetőségét látták a helyi emberi-erőforrás fejlesztésben, hiszen a
kötelező feladatellátás rutinját (mégoly kemény munkát is jelentettek ezek a megelőző
időszakban), felváltotta a nagyobb kreativitást követelő, komplexebb feladatok ellátása.
A munka menete: az egyes önkormányzatok munkatársaiból toborozták annak a szakértői struktúrának a tagjait, akik 6 munkacsoportban (összesen 90 fővel) dolgoztak a projekt megvalósításán. A fejlesztés 2011-től 2015-ig tartott, és szemben az írek csekély
hatású, csupán néhány hónapos offenzívát jelentő fejlesztésével, ez a projekt sok fronton, átgondoltan és már meglévő folyamatokra is építve, valódi befolyással bír az önkormányzatok HR tevékenységére, illetve azok fejlesztésére.
Az előzmények között érdemes hangsúlyozni, hogy egy közel másfél évtizedes, következetes politika eredményeként az önkormányzatok professzionális, egyetemi szintű HR
végzettségű HR vezetőkkel rendelkeznek. Ehhez az ír felsőoktatás partnerségére is szükség volt. Az LGSC nyitott volt a nemzetközi példákra is, így többek között tanulmányozták az Egyesült Királyság gyakorlatát is. A munka fókusza alapvetően a személyes kompetenciákra helyezte a hangsúlyt, és a munkakörökhöz kapcsolódó szakmai-technikai
tudás/képességek nem voltak a vizsgálat számára relevánsak. A szakértői munka során
lehatárolt és struktúrába rendezett kompetenciákat tesztelték. Az LGTG specifikus tréningprogramot kapcsolt a fejlesztések implementációjához, és egy többfázisú, szofisztikált értékelési eszköz segítette a keretrendszernek való megfelelés mérését és a diagnózis alapján szükséges szakmai fejlesztési folyamatok meghatározását.
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.lgsc.org.uk/
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KŐSZEG – LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉS
/3.6. Helyi közszolgáltatások tudatos ellátása/
A közszolgáltatások tudatos ellátása szempontjából fontos tényező a lakossági elvárások, igények, a közszolgáltatások minőségével való elégedettség ismerete. Ezek
felmérésének hatékony eszköze a lakossági kérdőívezés, melyet 2014-ben Kőszeg
város Önkormányzata - egy szerződött céggel együttműködve - példaszerűen végzett el számos közszolgáltatással kapcsolatban. A felmérés keretében a válaszadóknak lehetőségük nyílt fejlesztési javaslataik megfogalmazására, emellett az egyes
közszolgáltatásokkal kapcsolatosan alábbi paraméterek vizsgálatára került sor:
Vízi közműszolgáltatások: ügyintézéssel kapcsolatos szokások, tapasztalatok,
elégedettség, a leolvasások szakszerűségével és hatékonyságával, a szolgáltató számlázási tevékenységével, a szennyvízelvezetés, illetve az ivóvíz szolgáltatás színvonalával kapcsolatos elégedettség, víztisztító berendezés használatával kapcsolatos lakossági szokások
Helyi közutak, közterületek fenntartása: a város településtisztaságának (úttisztaság,
hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), az azzal kapcsolatos feladatok ellátásának megítélése
Közvilágítás: a lakóhelyen lévő közvilágítás működőképességével való elégedettség, a fezsültségkimaradással kapcsolatos tapasztalatok, ügyintézési szokások és tapasztalatok, ügyintézéssel kapcsolatos elégedettség, preferált kapcsolattartási formák, a mérőóra-leolvasó személy udvariasságával, azonosíthatóságával és a fogyasztás mérésének megbízhatóságával kapcsolatos elégedettség
Helyi közbiztonság: a település közbiztonságának megítélése, a polgárőrség tevékenységével
kapcsolatos ismeretek, a polgárőrökkel való találkozások helyszíne, a polgárőrség tevékenységének
megítélése, a rendőri tevékenység megítélése, a rendőri jelenlét gyakoriságával, minőségével, a
rendőri intézkedések hatékonyságával kapcsolatos elégedettség, térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos lakosági ismeretek, térfigyelő-kamerarendszer fejlesztésére vonatkozó lakossági igények
Bölcsődei, óvodai ellátás: a bölcsődei, óvodai nevelés színvonaláról való vélekedések, a személyi
és tárgyi feltételek értékelése ezen intézményekben, illetve a bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítésének szükségességére vonatkozó vélemények
Egészségügyi ellátás: az egészségügyi alapellátási szolgáltatások köréről rendelkezésre álló információk megfelelősége, tájékoztatási felületekkel kapcsolatos elégedettség, orvos látogatási szokások (vizsgálatok, várakozás időtartama, betegek szólításának sorrendje), az ellátással kapcsolatos elégedettség
Szociális ellátás: szociális gondozási központ tevékenységeinek ismerete, a szolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettség, a segítségnyújtás értékelése megadott szempontok (munkatársak figyelmessége, emberségessége, a munkavégzés pontossága, a munkatársak nyitottsága a személyes problémák megoldására, szakszerűség, udvariasság) alapján, a segítségnyújtás időszakában a
munkatársak személyiségének állandósága
Közművelődési tevékenység: a település művelődési központja által szervezett rendezvények
színvonaláról való vélekedés, egyéb rendezvényekre vonatozó lakossági igények, a közművelődési
intézményekben a civil szervezetek lehetőségeire, az ifjúsági szórakozási, képzési, szabadidős tevékenységeknek lehetőségeire vonatkozó vélemények, a település könyvtárának igénybe vett szolgáltatásai, a település múzeumának látogatottsága, az ott bemutatott kiállítással kapcsolatos elégedettség, a közművelődési intézményekben, rendezvényeken a munkatársakkal, szervezéssel,
környezettel, programokkal, tájékoztatással való elégedettség, illetve az ezekkel kapcsolatos kifogások
A lakossági visszajelzések és javaslatok alapján lehetővé válik a települési koncepciók (pl. közművelődési koncepció, sport koncepció stb.) valós igényeket tükröző kidolgozása, melyek azt követően a közszolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátását segítik. A lakosság véleményének
hatékony megismerési módja egy, a fent bemutatott paramétereket vizsgáló kérdőívezés.

Részletesebb információk elérhetősége
http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/projektek
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DEBRECEN – TUDATOS KÖZSZOLGÁLTALÁSOK
6/3.6. Helyi közszolgáltatások tudatos működtetése/
Debrecenben számos példát találtunk, ami mintaként szolgálhat más
települések számára a közszolgáltatások tudatos működtetése szempontjából. A bemutatandó jó példák egyrészt a közszolgáltatások ellátásához szükséges, annak minőségét is meghatározó vagyontárgyak
tudatos fenntartásához, működtetéséhez, másrészt a fejlesztések során
megvalósuló komplex, a felhasználók érdekeit, magasabb minőségi
színvonalat eredményező szemlélet megvalósulására szolgálnak mintaként.
A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen többségi tulajdonában álló közszolgáltató vállalat,
amely Debrecen és más települések ivóvíz és szennyvízellátását végzi. A közművagyon
az önkormányzat többségi tulajdonában áll, amelynek működtetését, fenntartását a Vízmű végzi vagyonkezelési szerződés keretében. A vagyonkezelési szerződés számos
pontja garanciát jelent arra, hogy a szükséges fenntartási munkák, rekonstrukciók időben végrehajtásra kerüljenek, ezzel megelőzve a csőtöréseket, amelyek a
felhasználók számára szolgáltatási színvonal csökkenéssel (szolgáltatás szüneteltetése,
rosszabb minőségű ivóvíz) járnak. Ezek közül a lényegesebb szerződési kötelezettségek a
vagyonkezelő részére példajelleggel a következők:


Rendeltetésszerű, általános gondossággal végzett működtetés, úgy, hogy jogszabályok által előírt szolgáltatás biztosítható legyen.



A vagyon felújításáról, pótlásáról korszerűsítéséről legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének mértékéig gondoskodik.



Felújítási és pótlási tervet készít.



A vagyon működtetését biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan végzi.



Úgy végzi, hogy hosszú távon ki tudja elégíteni az igényeket.



Gondoskodik a szükséges készletekről, tartalékokról.



Rekonstrukciós tervet 10 évre elkészíti.

A tudatos szolgáltatásfejlesztés másik példája szintén Debrecenből, hogy biogáz
üzem és arra épülő erőmű valósult meg mind a szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap, mind a Debreceni Regionális Hulladéklerakóban keletkező metánban gazdag depóniagáz hasznosítására. A beruházások során megtermelt villamos energia felhasználható
a telepek működtetésére, illetve a kötelező átvételi rendszernek köszönhetően támogatott áron értékesíthetik a megtermelt villamos energiát, ami a város bevételeit növeli.
Az Új Főnix Terv Gondoskodó Város programjának részeként befejeződött a Debrecen Kassai úti háziorvosi rendelő felújítása, amellyel egyidőben praxisközösség kialakítására került sor, amelyben a páciensek plusz egészségügyi szűrővizsgálatokat, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési, életmód-tanácsadási szolgáltatásokat is igénybe
vehetnek majd.
Részletesebb információk elérhetősége
http://uft.hu
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PILISCSABA - EGÉSZSÉGTERV
/3.6. Helyi közszolgáltatások tudatos működtetése/
Piliscsabán 2015-ben került sor a város egészségtervének kidolgozására. A terv előkészítéseképpen felmérésre került a jelenlegi helyzet,
amely lakossági kérdőívek kitöltésével adatokat gyűjtött a lakosság
egészségi állapotáról, a lakosság közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről, továbbá javaslataikról a szolgáltatások továbbfejlesztése
érdekében. A helyzetfelmérő szakaszban összegyűjtötték az orvosok
adatait, demográfiai adatokat, nemzetközi és hazai irányelveket, szakmai
anyagokat.
A helyzetfeltáró anyag alapján elkészült egy szakmai koncepció, amely számos egészségfejlesztő program mellett meghatározta a fejlesztések további irányait a következő prioritások alapján:


I. Prioritás: kockázati tényezők befolyásolása (dohányzás, fizikai inaktivitás, egészségtelen táplálkozás), amely tartalmazza közösségi kertek létrehozását, futópálya,
tornapálya kialakítást és dohányzásról leszoktató programot.



II. Prioritás: környezet-egészségügyi helyzet javítása, amely parlagfű mentesítési
programot, további csatornázást és az illegális hulladéklerakók felszámolását tartalmazza.



III. Prioritás: prevenció, amely többek között ingyenes szűrővizsgálatok szervezését, a rendeletalkotás előtt kötelező egészséghatás-vizsgálat előírását, Dr Card
program bevezetését (információ a beteg fontosabb adatairól hirtelen rosszullét,
mentővel történő betegellátás esetén).



IV. Prioritás: egészségtudatosság növelése, önkormányzati egészségkommunikáció
kialakítása, amely facebook oldal és egészségügyi rovat szerkesztését tartalmazza.



V. Prioritás: lelki egészség feltételeinek megteremtése, amely az idősek nappali ellátásának fejlesztését és forrás biztosítását tervezi korai fejlesztésre az erre rászoruló családok részére.



VI. Prioritás: egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, amely célként tűzi ki a nőgyógyász szakorvos, még egy gyermekorvos, laborvizsgálatok helyben történő biztosítását, valamint a rendelő épületének felújítását.

A terv alapján készül el a részletes program, amely egy létrehozandó munkacsoportra
bízza a program végrehajtását és ellenőrzését egy előre meghatározott monitoring rendszer alapján.
Piliscsaba önkormányzata megbízásából elkészült a város felszíni vízvezetési tanulmányterve is, amely az önkormányzat által elvégzendő közszolgáltatás, a csapadékvíz
gazdálkodás komplex céljait és a klímaadaptációs stratégiát szem előtt tartva készült
el.

Részletesebb információk elérhetősége
http://www.piliscsaba.hu/oldal_display.php?page=egeszsegterv
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SZEMELVÉNYEK TUDATOS HATÓSÁGI FELADATELLÁTÁS
JÓ GYAKORLATAIBÓL
/3.7 Önkormányzati hatósági feladatok tudatos ellátása/
Tata város honlapján a fő felületen elérhető az e-ügyintézés megnevezésű aloldal, amely lehetővé teszi néhány hatósági ügyben (1.
Adóügyekben: jelenleg a helyi iparűzési adóbevallás 2. Perkapu: önkormányzati közigazgatási perekben, birtokvédelmi perekben kereset
benyújtása.) azt, hogy a hivatalos iratokat az ügyfélkapu szolgáltatásain keresztül nyújtsa be az ügyfél. Bár az ügyfélkapu regisztrációs
rendszere önmagában az elektronikus ügyintézés szempontjából nem
tekinthető akadálymentesnek - személyes hivatali megjelenést igényel - és az ügyfélkapu
az adóhatósági eljárásokhoz hasonlóan speciális program letöltését és frissítését igényli,
előremutató példa lehet más települések számára. A speciális program használhatóságát
némileg csökkenti, hogy a letöltéséhez általában rendszergazdai jogosultság szükséges
és a saját-otthoni gépeken is módosítást hajt végre és ez ütközhet a számítógép egyes
beállításaival. A lehetőség azonban már fejleszthető és egyre szélesebb körben lehet elérhetővé tenni más, önkormányzati hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézést. Az
ügyfélkapu rendszer és a települési hatósági kapcsolatát több más település is biztosítja,
így Debrecen, Sopron és számos más település, azonban jellemzően a legtöbb, informatikában elöljáró településen is a letölthető, esetenként elektronikusan kitölthető, gyakrabban nyomtatás után kézírással kitölthető nyomtatványok szerepe ma még meghatározó.
Győrött sikerrel alkalmazott megoldás, hogy a honlap kezdőfelülete az informálódni
szándékozókra koncentrál és a legfontosabb ügytípusokat jól látható, eltérő színekkel
meghatározott, elkülönített téglalapokba csoportosítja. Ezzel egy jól kezelhető, egyszerűen navigálható felület jött létre, amelyben az e-ügyintézés az a pont, ahol a hatósági
ügyek elektronikusan intézhetőek. Az aloldalak felépítése is hasonló mintát követ, a lehető legkevesebb keresgélés után juthatunk a keresett ügyfajtához. Az ügyfajták között
ügyfélkapun keresztüli ügyintézés mellett sok esetben letölthető nyomtatványokkal találkozunk.
Több településen (Pécs, Kaposvár, Debrecen) is alkalmazott megoldás, hogy a honlapra
látogatókat már a főoldalon igyekeznek szétválasztani, és külön aloldalakat érhetnek el a
helyiek, az ügyeiket intézők és külön aloldalakra jutnak a városba látogatók, városi programok után érdeklődők.
Szombathely olyan aloldalakat készített az egyes hatósági ügyeknek, ahol a nyomtatvány mellé az üggyel kapcsolatos összes lényeges információt, így az ügy rövid leírását,
az ügyintéző és szervezeti egysége elérhetőségét, a kapcsolódó jogszabályokat, az esetleges díjfizetési kötelezettséget és a szükséges iratokat röviden feltüntetik, ami nagy segítséget nyújt a kérelmet benyújtani szándékozónak.
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MÓRAHALOM – TUDATOS HELYI GAZDASÁGÖSZTÖNZÉS
/3.9 Tudatos helyi gazdaságfejlesztés/
Mórahalom önkormányzata tudatos módon – immár 25 éve, az első
gazdaságfejlesztési program elkészülte óta - a helyi gazdaságfejlesztést tekintette az egyik legfontosabb prioritásnak. A önkormányzat a
helyi gazdaságfejlesztés szinte valamennyi eszközével él és ezek az
eszközök szorosan egymásra épülnek. Gyakorlatilag az önkormányzat a mórahalmi gazdaság fő motorja, alapvetően két brand köré
szervezve a gazdaságot, az egyik az élelmiszergazdaság teljes vertikuma a termeléstől, az értékesítéstől a csomagolásig, sőt az e tevékenységeket szolgáló
gépgyártásig, illetve az ezekhez kapcsolódó kutatásokig, a másik a természeti adottságokra, illetve helyi hagyományokra épülő turizmus.
A település kiemelten kezeli a helyi vállalkozásfejlesztést, melynek egyik központi eleme
10 hektáros a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park. A részben barnamezős ipari területet
1997-ben hozták létre néhány olyan vállalkozással, melyek a helyszínen lévő telepükön
mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoztak. Az évek során több tudományos
kutatási tevékenységet végző vállalkozás is az ipari parkba települt, így 2015-ben jogosulttá vált a „tudományos és technológiai park” cím viselésére is. Az ipari park bővítése
jelenleg is folyamatban van elsősorban a mezőgazdasági kisvállalkozásokat megcélozva.
Az ipari parkba települt vállalkozók véleménye szerint Mórahalom nem különösebb
pénzügyi kedvezményekkel „csalogatja” oda a vállalkozásokat, hanem azzal,
hogy megbízható partner, gyors ügyintézést biztosít, jó az infrastruktúra és a
nyújtott szolgáltatások, valamint az egyéb környezet.
A helyi mezőgazdasági termelők értékesítési lehetőségeit az önkormányzati projektek
által fejlesztett és önkormányzati cégek által működtetett helyi piac, vásártér és vásárcsarnok szolgálja. Ez utóbbihoz kapcsolódik a térségi integrátor szervezet, mely
nemcsak a zöldség-gyümölcsre koncentrál, hanem a térségben előállított más
helyi élelmiszeripari és kézműves termékekre is. Projektfejlesztésnek köszönhetően
alakult ki az önkormányzat által működtetett un. Minősítési, Értékesítési és Támogatói
Hálózat.
A város önkormányzata országos összehasonlításban is példaértékű módon hangolta öszsze a település vállalkozásainak tevékenységét, illetve az azt támogató közcélú fejlesztéseket, ezen aktivitása a jövőbeni fejlesztések során egyre inkább felértékelődik. Erőteljes
a közvetlen önkormányzati gazdasági szerepvállalás is, mely részben a közfeladatok ellátásának finanszírozásához is hozzájárul.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A helyi adottságokra alapozott tudatos helyi gazdaságfejlesztés, közvetlen önkormányzati gazdasági szerepvállalás, vállalkozás-ösztönzés.
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.morahalom.hu/
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BUDAPEST XI. KERÜLET – BARTÓK BÉLA ÚT
/3.10 Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás/
A Budapest XI. kerülte részét képező Gellért tér és a Feneketlen tó
által határolt és körülzárt térrész a kerület legfrekventáltabb,
legsokszínűbb, turisztikailag, építészetileg, kulturális és kereskedelmi szempontból legértékesebb része. A 2013-ban létrejött újbudai
területen működő vállalkozások, civil szervezetek és magánszemélyek által létrehozott Kulturális Tizenegy Egyesület célja, hogy a terület visszanyerje egykori fényét és ezzel a város újra érdekes,
nyüzsgő kereskedelmi fórumává váljon. Az egyesület célja, hogy az itt működő kis- és
középvállalkozások megerősödjenek, az erőforrásaik optimálisan kerüljenek kihasználásra és továbbfejlesztésre, ezzel szoros összefüggésben az együttműködés révén, megvalósuljon a településkép jobbá tétele.
Az egyesület a helyi vállalkozások fejlődéséhez kapcsolódó igényeket szem előtt tartásával igyekeznek lehetőséget teremteni a pénzügyi környezethez kapcsolódó minden olyan
információhoz való hozzáférést, amely a tagok versenyképességét, szakmai alkalmasságát elősegítheti.
Az egyesület igyekszik a városrész vállalati, intézményi kapacitásainak összefogását, folyamatos felügyeletét biztosítani, valamint figyelemmel kísérni a humán erőforrást, kreatív szolgáltatást, innovációs lehetőségeket, ingatlan kapacitásokat és mintaértékű akciókat (rendezvények, egyedi fejlesztések).
A szereplők együttműködése az alábbi területeken figyelhető meg:


Események összehangolása Pl. ElevenŐsz a Bartókon (zenei rendezvények, kulturális és gasztronómiai programok, művészeti kiállítások, filmvetítések, design aukciók, közösségi programok, gyermekprogramok stb.);



Közös média megjelenés, közös PR és marketing tevékenység;



Közös projektjavaslatok kidolgozása, folyamatos információnyújtás a tagok tevékenységeiről és terveiről



Közös lobby tevékenység (önkormányzat, főváros, más állami szervezetek felé)



Önálló kulturális
együttműködés



Pályázatokban való együttműködés, tőketámogatások szervezése stb.

rendezvények

szervezése,

nemzetközi

szervezetekkel

való

Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A helyi vállalkozások, intézmények, lakosok közötti együttműködés (kooperáció) és
összhang (koordináció) létrehozása minden résztvevő számára, a piacilag legkedvezőbb megoldás feltárása és megvalósítása érdekében.



Alulról jövő helyi gazdaságfejlesztési elképzelések megosztása és közös megvalósítása
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.bartokbelaboulevard.hu/
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EGER – PLACEMAKING FOUR CITIES
/3.10 Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás/
Az URBACT II program keretében került sor a transzferhálózatok kialakítására, jó gyakorlatok átadására-átvételére. Az Eger város részvételével zajló Placemaking Four Cities projekt ezek közé tartozott. A
hálózatban Dublin töltötte be az átadó szerepet, míg az ír város jó példáit három város, Eger, Albacete (spanyol) és Pori (finn) igyekezett
adaptálni. A projekt a városi közterek közösségi felhasználásának erősítésére jött létre. Az Eger belvárosát célzó rekonstrukció során közterek újultak meg, mely jelentős vonzerőt jelent a turisták és nem utolsó sorban a helyi
lakosok számára. A projekt keretében nemcsak a meglévő terek közösségi hasznosításában sikerült előre lépni, hanem új, eddig kevéssé kihasznált területeket is használatba
tudtak vonni.
A munka a helyi szereplők között kialakított együttműködésen alapult. A projekt keretében bevonásra került a város felsőoktatási intézménye, az Esterházy Főiskola, valamint
civilek és a helyi vállalkozók szerepvállalása is elengedhetetlen volt. A fejlesztés URBACTmódszernek megfelelőn zajlott, tehát nem felülről irányított volt a tervezés, hanem helyi
támogató csoportok létrehozásával, a helyi közösségi aktív részvételével hozták a döntéseket. A projekt neve, vagyis placemaking is arra utal, hogy a folyamat a helyben adott
közösségből indul ki, a jövőbeni használók igényeire épít. A helyi támogató csoport megalakítása után az első feladat az érintett közösségek megszólítása volt. Az ír gyakorlatból
átvett kérdőíves módszerrel vonták be a helyi vállalkozásokat, vendéglátókat, a tereken
programok szervezésében érdekelt civileket. A kérdőívből választ kaptak arra, hogy mire
használja a közösség a köztereket, ismerik-e ezeket, sőt még az egyik terület nevének
kitalálása is témája volt a felmérésnek.
A kétéves program során számos akciót sikerült a tereket használó közösségekkel, illetve
a stabil helyi partnerekkel megtervezni és megvalósítani:


kiállítások (amatőr fotó- és képzőművészeti kiállítás; fiatal festők kiállítása, zenés
programmal; celofán graffity)



helyi termékek népszerűsítése („Vidék a városterein” című program, ahol a húsvét
ízeit, színeit és hangulatát idézik fel)



kérdőív kitöltése után kuponok a helyi vendéglátóhelyekre, mely a közösség, a kereskedők és a vendéglátók kapcsolatának erősödését segítették elő

Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


Más, hasonló jellegű települések jó példáinak megismerése, majd olyan ötletek kiszűrése melyeket az adott város át tud venni, fel tud használni.



A helyi szereplők bevonása a tervezés és megvalósítás folyamatába, melynek köszönhetően a közösség aktív részvételével, helyi igényekre alapozott döntések születhetnek.
Részletesebb információk elérhetősége
http://www.urbact.hu/node/153
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BUDAPEST– ÚJBUDA KÖRNYEZETTUDATOS ÓVODÁJA DÍJ
/3.10 Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás/
Újbuda Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos
szemléletmód elterjedésére már óvodás kortól, ezért ennek ösztönzésére 2012 óta évről-évre meghirdetésre kerül az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” pályázat, amelyen az intézmények pontokat
gyűjthetnek az egész esztendőben folytatott környezettudatosságra
nevelő tevékenységekért. A kezdeményezés keretében, különböző
programok előfinanszírozásával segíti az önkormányzat az intézményeket, az elnyert díjakkal pedig újabb összegek járnak. A kezdeményezést az önkormányzat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint helyi cégekkel együttműködésben valósítja meg. Az Újbuda Környezettudatos Óvodája címet a három legjobban
teljesítő intézmény egy éven át viselheti.
Az egyedülálló és szakmailag erős önkormányzati program tagjainak száma évről-évről
bővül és sajátossága, hogy nemcsak a felnövő nemzedék, hanem a szülők, nagyszülők,
testvérek környezetvédelmi elköteleződését támogatják, így más jelenleg több mint négyezet gyermek és családja tagja a kezdeményezésnek.
Az elmúlt években az óvodapedagógusok és családok együttműködésével tanösvények,
fűszer- és gyógynövénykertek, madárbarát kertek kerültek kialakításra. Emellett esővízgyűjtés valósult meg, valamint a hulladék újrahasznosítás mára már rutinszerűvé vált az
intézményekben és remélhetőleg az otthonokban is. Az óvodások a program keretében
megismerhetik a kerület természeti értékeit, a védendő növény- és állatvilágot, emellett
a számos óvoda éves programjának szerves része pl. a Budai Sas-hegyi Természetvédelmi Terület vagy a kamaraerdei tanösvény látogatása. A került kiemelten kezeli az
óvodapedagógusok környezettudatosságra nevelési célú továbbképzését, a környezettudatosságról, fenntarthatóságról szóló programok szervezését, a szakkönyvtár- és szakeszköz park bővítését, a kerület természeti értékeinek megismertetését.
Az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” program eredményeként egyre több óvoda döntött úgy, hogy munkáját országos szinten is elismerteti, így jelenleg tizenegy olyan intézmény van a kerületben, amelyik rendelkezik az országos szervezésű „Zöld Óvoda”
címmel, ezzel országos szinten is egyedülállónak számít. A program sikerességét is mutatja, hogy 2016-ban az önkormányzat kiterjesztette a bölcsődés gyermekekre is a környezettudatos nevelési programot.
Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


A „zöld” nevelés minél korábban történő elerjesztésének segítése a helyi lakosok
körében, a helyi nevelési intézmények közreműködésével.



Ösztönzők kialakítása a környezettudatosságra való áttérés érdekében.
Részletesebb információk elérhetősége
http://ujbuda.hu
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KAPOSVÁR - SZEMLÉLETFORMÁLÁSI KAMPÁNYOK
/3.10 Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás/
Kaposvár célként tűzte ki, hogy 2050-re energia független város legyen, azaz maguk termeljék meg a szükséges energiát a fenntartáshoz. Az okos várossá váláshoz szükséges a javuló környezetvédelem,
hatékonyabban és gazdaságosabban működő intézmények és a modern szolgáltatások biztosítása. A célzott infrastrukturális jellegű fejlesztések mellett elengedhetetlen a lakosság bevonása, szemléletformálása a fenntarthatóság jegyében, melynek érdekében Kaposváron több szemléletformáló program, rendezvény, szakmai nap került megrendezésre az
elmúlt években, melyek közül néhányat emeltünk ki:
Klímanap: 2015-ben elsőként csatlakozott a város az Élő Bolygónk kezdeményezéshez,
mely során a szemléletformáló játékokon vettek részt a város iskolásai és óvodásai. A
minden évben megrendezésre kerülő programban a gyerekek megmérhették ökológiai
lábnyomukat, a bevásárlás során alkalmazható jó gyakorlatokat, hogy környezetbarát
termékeket vásároljanak (pl. energiatakarékos izzót, nagyobb kiszerelésű terméket a
kevesebb csomagolás érdekében stb.). A programhoz csatlakozó lakosság pedig elküldhette fényképét az egyik népszerű helyi hírportálra, bemutatva, hogy mostantól mit tesz
a bolygó védelme jegyében.
„Rossz fát tettünk a tűzre?” című kampánnyal a helyes tüzelés és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítéséért. A kampány célja volt, hogy megteremtse a fenntartható hulladékgazdálkodás alapjait és tovább növelje a szelektíven begyűjtött hulladékok
mennyiségét, valamint felhívja a figyelmet a helyes tüzeléstechnika alkalmazására, a
hulladék égetésének veszélyeire.
Kaposváron a fentieken túl további energia-megtakarítással kapcsolatos tudásátadás,
klímaváltozáshoz kapcsolódó tájékoztató rendezvény volt elérhető a lakosság számára,
gyakran eltérő célcsoportok mentén, az alábbi témákban:


Környezettudatosság javítása (pl. Így is lehet! - környezettudatos fejlesztések a
Kaposvári Rendőrkapitányságon; Házi komposztálás népszerűsítése Kaposváron)



Egészségtudatosság javítása (pl. Kampány a hazai fogyasztási szokások környezetés egészségtudatosabbá tételére, üzlethálózatok "zöldítése".)



Közlekedés (pl. Tedd a kocsid a garázsba és járj drótszamárral munkába)



Városkép javítás (pl. Tartsuk tisztán Kaposvárt)



Helyi gazdaságfejlesztés (pl. Helyi termék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása Kaposváron.)

Hazai települések szempontjából való adaptálhatóság ismertetése


Szemléletformáló kampányok, rendezvények, szakmai napok szervezése
Részletesebb információk elérhetősége
https://otthon.kaposvar.hu
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KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS, MINT A PARTNERSÉG ESZKÖZE
/3.10 Tudatos kommunikáció, partnerség és szemléletformálás/
A közösségi tervezés lényege, hogy a folyamatban egy állandó jellegű
párbeszéd áll fenn a döntéshozók és az érintettek között, a visszacsatolás folyamatos, ezért a tervezési, megvalósítási és visszacsatolási ciklusok mintegy egymásba olvadnak. Alapvetően, a közösségi alapú stratégiai tervezés egy konszenzusépítő módszer, amely támogatja, hogy a
helyi érintettek közösen fogalmazzák meg már a tervezés korai szakaszától, hogy milyen jövőképet képzelnek el a közösségük és városuk
számára.
A közösségi alapú stratégiaalkotás folyamata:
A közösségi alapú stratégiaalkotás négy fő szakaszból áll.
1) A tényleges bevonás feltétele az érintettek körének
feltárása és annak elemzése, csoportosítása. Fon4.
1. Előtos, hogy szakmailag széleskörűen legyenek kiváVisszakészítés
lasztva a partnerek, így biztosítható, hogy a szélecsatolás
sebb körben kerüljön reprezentálásra a város társadalmi, gazdasági, környezeti háttere. Fontos
alapelv, hogy a partnerek bevonása strukturált mó3. Célok
2.
megfogal Helyzetdon történjen, az adott célcsoport bevonása a lehe-mazása feltárás
tő leghatékonyabb módon, a partnerek sajátosságaihoz illeszkedő kommunikációs csatornákon keresztül valósuljon meg (pl. a szakmai partnerek bevonása munkacsoportok keretében, irányított megkeresés formájában, írásos véleményezési lehetőség biztosításával, a lakosság bevonása honlapon történő véleménynyilvánítási lehetőség, rendezvények keretében). A tervezés során a partnerek száma folyamatosan bővíthető, a bekapcsolódási lehetőséget rugalmasan biztosítani kell.
2) A célterületen élők és a fejlesztésben érdekelt / érintett csoportok mozgósítását követően - a hagyományos információ gyűjtésen, dokumentum és adatelemzésen túl,
- kezdetét veheti a helyi igényeinek feltárása, feltérképezése, a problémák
meghatározása, a helyi szereplők tapasztalatainak meghallgatása, az adott
projekt számára a hasznos javaslatok meghallgatása.
3) A közösségi tervezés szemlélete alapján, a helyi igényekre építve kerülnek meghatározásra a település stratégai céljai, mely a közös gondolkodáson, a közösségi alapú programalkotáson alapul. A közösségi tervezés kulcseleme a helyi
érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása a közös jövőkép és stratégia kialakításában, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit
és szempontjait. A résztvevő felek számára lehetőség nyílik a párbeszédre, így konszenzuson alapuló közös célok kerülhetnek meghatározásra.
4) A közösségi tervezés folyamat utolsó állomása az elkészült terv társadalmi véleményeztetése és visszacsatolása.
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MELLÉKLETEK II. KÖTET: HÁTTÉRKUTATÁSOK FŐBB EREDMÉNYEI ÉS TAPASZTALATAI
A Tudatos település kutatás a fogalom komplex értelmezéséből adódóan a Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási projekt szintetizáló résztevékenysége, amely épít
a különböző célterületi kutatások részeredményeire és ajánlásaira. Ennek megfelelően a
kutatás keretében vizsgált témák köre is változatos és sokrétű, valamint a kutatás
komplex jellegéből adódóan többféle vizsgálati módszerek került alkalmazásra:


Szakirodalom elemzés



Kérdőíves felmérés



Esettanulmányok



Műhelymunkák



Interjúk



Jó példák gyűjtése

Az alábbiakban az egyes vizsgálati módszerek tudatos településre vonatkozó fő eredményei és tapasztalatai kerülnek bemutatásra.

II.1. TELEPÜLÉSMENEDZSMENT

GYAKORLATOKAT ÉRINTŐ SZAKIRO-

DALMI ELEMZÉSEK EREDMÉNYEI
A TT útmutató szintetizáló jellege miatt épít a szakterületi szintű szakirodalmi elemzésekre is, azonban több tématerületen kifejezetten az útmutató elkészítéséhez is célzott
szakirodalmi elemzések készültek. Az alábbi felsorolás mutatja be az elkészült szakirodalmi összefoglalásokat:


Tudatos település fogalomkör elemzésére irányuló célzott szakirodalmi kutatás



Településmenedzsment / A települési önkormányzatok működését támogató funkcionális folyamatok elemzésére irányuló célzott szakirodalmi kutatás



Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok elemzésére irányuló célzott
szakirodalmi kutatás



Hatósági feladatok tudatos ellátásához, illetve helyi jogszabályalkotáshoz kapcsolódó szakirodalmi elemzés



Szakirodalmi elemzés az önkormányzati kompetencia elvárások megalapozásához

A célterületi szakértők részéről a tudatos település kutatáshoz kapcsolódóan összesen
közel 150 hazai és külföldi szakcikk került áttekintésre, valamint minden tématerület
kapcsán megtörtént a vonatkozó jogszabályi környezet részletes értékelése.
Szakirodalomelemzés eredményei
A szakirodalom elemzés által feltárt eredményeink alapján elmondható, hogy a tudatos
település megközelítés nem egy kizárólagos, egyszerűen adaptálható modell, mint
a smart city-k vagy az energiatelepülések, zöld városok már megvalósult gyakorlatai,
hanem egy hosszú távú célokat kitűző, s az afelé vezető utat kijelölő stratégiai gondolkodás. E fejlesztési célkitűzés(ek) alapján a település követheti akár a modern infor-
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mációs technológiákra építkező okos település vagy az energiatelepülés stb. irányzatokat, a lényeg, hogy a helyi közösségen belül elfogadott és teljesíthető (illeszkedő) célok
kerüljenek meghatározásra, amelyeket következetesen végre is hajtanak. E közös elfogadás alapja a helyi szereplők (lakosság, vállalkozások, civil szervezetek) bevonása a
tervezési, döntés-előkészítési folyamatokba, a fejlesztések megvalósításába.
Érzékelhető tehát, hogy a tudatosság kevésbé a látványberuházásokban ölt testet, inkább az oda vezető út a tudatosság záloga, hiszen egyes településeken lehet a távlati
stratégiai cél az energetikai megújulás, másutt az IT-fejlesztések, megint máshol a gazdaságösztönzés, stb.

8. ábra: A tudatos település szemlélet egy lehetséges ábrázolása6

Vagyis a tudatosság a településeken a kitűzött célok típusától függően számos
formában megjelenhet. Fontos, hogy a tudatosság egy településen a lakosság
különböző csoportjai között egyenlőséget is jelentse. Különösképpen azt, hogy a
szegregáció, valamely hovatartozás miatti kirekesztés ne jelenjen, jelenhessen meg az
adott településen. (Ezzel szemben a szakirodalmi és a hozzá kapcsolódó helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási eredmények azt a képet mutatják, hogy a hazai önkormányzatoknál elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) inkább a kötelezően előírt és sok esetben pályázati előfeltétel - mivoltuk miatt jöttek létre, mintsem az adott települések tudatos gondolkodás, tervezése okán.)

II.2. KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSEK RELEVÁNS TAPASZTALATAI
II.2.1. LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV
A kutatás keretében országos, reprezentatív, 4000 fős mintán elvégzett lakossági
kérdőíves felmérés került lebonyolításra. A kérdőívezés a helyi versenyképességfejlesztési kutatás legtöbb területére kiterjedt, így közvetett módon értékes információkat szolgáltatott a tudatos település útmutató elkészítéséhez is.
A kérdőív tartalmazott a tudatos település kutatáshoz közvetlenül megfogalmazott
kérdéseket is, ezek célja a lakosság véleményének megismerése arra vonatkozóan,
hogy milyen tapasztalataik és elvárásaik vannak a tudatos település, az önkormányzat által végzett feladatellátás vonatkozásában. A kérdőív skála módszerrel vizsgálta a
lakosok véleményét az önkormányzat munkájával kapcsolatban, mely információk a tudatos település kapcsán felhasználhatók. A tudatos település témakörhöz közvetlenül
kötődő kérdések az alábbi témákra vonatkoztak:

6

önkormányzat elköteleződése a település folyamatos fejlesztése mellett,

Forrás: Varjú Viktor 2017. (Tudatos település szakirodalom elemzés)
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lakosok bevonása a döntésekbe,



önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás megfelelő
minősége,



változatos lakossági igények kiszolgálásának képessége,



önkormányzati szerepvállalás a helyi gazdaság fejlesztésében,



önkormányzati szerepvállalás a helyi közösség fejlesztésében.

A lakossági kérdőív tudatos település relevanciájú eredményei
A 2017. nyarán végrehajtott lakossági kérdőíves felmérés keretében az előre meghatározott mintavétel alapján, 4000 lakos számára került kiküldésre kérdőív. A tudatos település témakörhöz közvetlenül köthető kérdések a kérdőív ún. „dinamikus” moduljában szerepeltek, ezen kérdések csak minden második (összesen 2000) kérdőívben szerepeltek. A
megszokottnál magasabb válaszadási arány (kérdéstől függően 80-96%) volt tapasztalható, így a beérkező legalább 1600 értékelhető válasz segítségével minden kérdés
esetében értékelhető eredmény született.
Az önkormányzat munkájával kapcsolatos tapasztalatok
Az önkormányzati munkával kapcsolatban a válaszadók többsége a közepeshez közelebb
álló válaszokat jelölte meg, ritkán jelentek meg szélsőséges tapasztalatok. Ennek oka
részben az önkormányzati munka mibenlétével kapcsolatos bizonytalanság, a témával
kapcsolatos tapasztalatok hiánya (esetleg érdektelenség), másrészt természetesen az
önkormányzati feladatellátás teljesítményének közepesre való értékelése.
A válaszadó lakosok jellemzően érzik, elismerik, hogy az önkormányzatuk elkötelezett a településük fejlesztése mellett. Nagyon kis mértékben jelent meg az, hogy
nem éreznek elköteleződést egyáltalán, míg annál többen jelezték, hogy teljes mértékben érzik az önkormányzat elkötelezett munkáját. Egyes lakossági vélemények szerint az
önkormányzatuk szívügye a település sorsa, meg vannak elégedve a munkájukkal, a vélemények szerint az önkormányzatuk működése jó. Emellett voltak olyan vélemények is,
melyek a működés hiányosságait jelezték, valamint a kiterjedt bürokrácia megléte jelenik
meg gyakran, mint megoldandó feladat.
A lakosok jellemzően inkább azt érzik, hogy az önkormányzat nem vonja be őket a
döntésekbe. A válaszadók közel fele jelezte, hogy egyáltalán nem, vagy alig tapasztalta
a partnerség jelenlétét, mely a tudatos település egyik legfontosabb feltételének kellene
lennie. Ezzel szemben az önkormányzat szerepvállalását a helyi közösségek fejlesztésében inkább kedvezőnek érzékelik a lakosok. A válaszadók visszajelzése alapján, a változatos lakossági igények kiszolgálásának képességén még javítani kellene. Igényként
megjelent a lakossági vélemények felmérése és annak eredményeinek beépítése a vezetői döntésekbe.
A lakosok nagy része alig tapasztalta, hogy az egyedi igényeit az önkormányzat
kiszolgálná, bár ezzel szemben, a válaszadók negyede jó tapasztalatokkal rendelkezik e
tekintetben. A nyílt válaszok között azonban többször felmerült, hogy az önkormányzat
figyelembe veszi, illetve igyekszik a lakosság igényeit kiszolgálni.
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Az önkormányzat elköteleződése a település folyamatos fejlesztése mellett.
A lakosok bevonása a döntésekbe.
Változatos lakossági igények kiszolgálásának képessége.
9. ábra: A lakossági kérdőív tudatos település relevanciájú eredményei 1.

Az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatásokról szóló tájékoztatás minőségével kapcsolatban a visszajelzések alapján javítani szükséges, A lakosság tájékoztatásának
mélyítése iránti igény az egyéni válaszok között többször is visszaköszönt. A tájékoztatás színvonalával szorosan összefügg az önkormányzatok technikai háttérének színvonala. A lakosok nagy része tapasztalja, hogy az önkormányzat működésében korszerű
eszközöket, módszereket (modern tudás és technológia) is bevet. A lakosoknak láthatóan
jó benyomásai vannak, bár a válaszadók közel negyede itt sem érzi megfelelőnek a jelenlegi helyzetet. A tudatos településsé válás fontos szempontja az esélyegyenlőség biztosítása. Ezzel szemben a vélemények között több esetben megjelent, hogy az önkormányzati épület nincs megfelelően akadálymentesítve.
A lakosok szerint lehetne még javítani az önkormányzati szolgáltatások költséghatékonyságán, ezzel kapcsolatban a válaszadók nagyobb része kevésbé jó tapasztalatokkal rendelkezik. A tudatos településsé válás irányában elengedhetetlen, hogy az önkormányzat hatékonyan, fenntartható szemléletben gazdálkodjon.

Teljes mértékben tapasztaltam
jelentős mértékben tapasztaltam
Közepes mértékben tapasztaltam
Alig tapasztaltam
Egyáltalán nem tapasztaltam
0

100

200

300

400

500

600

700

Az önkormányzat korszerű működése
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás megfelelő minősége.
Az önkormányzati szolgáltatások költséghatékony biztosítása.
10. ábra: A lakossági kérdőív tudatos település relevanciájú eredményei 2.
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Az önkormányzat munkájával kapcsolat elvárások
Az önkormányzat munkájával kapcsolatos elvárások kapcsán érkezett visszajelzések az
egyes kérdések tekintetében nem mutatnak nagy változatosságot, a felvázolt szempontokat a válaszadók egyértelműen fontosnak tartják.
A válaszadók kiemelten fontosnak érzik, hogy az önkormányzat elköteleződjön a település folyamatos fejlesztése mellett. Fontos a lakosoknak, hogy érezzék, hogy az
önkormányzat elhivatott a fejlődés irányában és a lakosok számára is érzékelhető módon
megtesznek minden tőlük telhetőt a kitűzött célok elérése érdekében. A szöveges vélemények között olyan általános válaszok jelentek meg, mint, hogy az önkormányzat fontos feladata, hogy „irányítsa jól a várost”, „koordinálja a település működését”. Ez is a
településmenedzsment általános fontosságára (illetve közvetett módon hiányosságaira)
hívja fel a figyelmet.
A helyzetleírásra vonatkozó kérdésekből egyértelműen megmutatkozik, hogy a lakosok
kevésbé érzik, hogy bevonnák a döntésekbe, a jelen kérdéskörben adott válaszokból
azonban kiderül, hogy ezt fontosnak tartanák. Ezt mutatja az is, hogy a nyílt válaszok
között olyan igények jelentek meg, mint a lakosság iránti elkötelezettség erősítése,
a döntéshozásban a lakosság érdekeinek figyelembe vétele, illetve általánosságban a
lakosságtól érkező jelzések becsatornázása a településmenedzsmentbe. A lakossági igényeinek jobb megismerése érdekében javasolt megoldásnak elsődlegesen képviselők, városvezetők által szervezett fogadóórát nevezték meg, ami azt jelzi, hogy a városvezetéssel való közvetlen kapcsolat kiemelt jelentőséggel bír. Az egyéni vélemények
között legmarkánsabban az arra való igény jelent meg, hogy az önkormányzat „szolgálja
a lakosságot”.
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Az önkormányzat elköteleződése a település folyamatos fejlesztése mellett.
A lakosok bevonása a döntésekbe.
Változatos lakossági igények kiszolgálásának képessége.
11. ábra: A lakossági kérdőív tudatos település relevanciájú eredményei 3.

A válaszadók szerint az önkormányzatok legfontosabb feladatai a munkahelyteremtés, a gazdaság fejlesztésében ennek érdekében tett önkormányzati szerepvállalás, a rugalmas ügyintézés feltételeinek biztosítása a lakosság és a vállalkozások számára, valamint az egyes közszolgáltatások (pl. szociális ellátás, oktatás, közlekedés,
sportolási lehetőségek) megfelelő szinten való rendelkezésre állásának biztosítása.
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Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás megfelelő minősége az előzőekhez képest kisebb fontossággal bír. Bár fejlesztést igényelnek a lakosok
e tekintetben, azonban nem érzik prioritásnak. Hasonló módon az önkormányzat korszerű működését és a szolgáltatások költséghatékony biztosítását sem érzik
prioritásnak. Bár a legtöbben fontosnak ítélték, de a többihez képest itt jelent meg a
legtöbb közömbös vélemény. A lakosság tudatosságának fejlesztésének szükségességét jól mutatja, hogy a tudatos településhez a két tényező elengedhetetlen, hiszen a modern tudás és technológia alkalmazása, valamint a hatékony gazdálkodás az
egyik alapja a tudatos működésnek.

Nagyon fontos
Fontos
Közömbös
Nem fontos
Egyáltalán nem fontos
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Az önkormányzat korszerű működése
Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás megfelelő minősége.
Az önkormányzati szolgáltatások költséghatékony biztosítása.
12. ábra: A lakossági kérdőív tudatos település relevanciájú eredményei 4.

Összességében elmondható, hogy a lakosok a településük önkormányzatától maximálisan elvárják, hogy a település irányában elhivatott legyen és ez a visszajelzések alapján legtöbbször meg is valósul. Elhivatottság alatt az a település fejlődésére kijelölt irány megléte érthető, mellyel a döntéshozók, valamint az érintettek egyetértenek,
tudnak vele azonosulni. A fejlődési irányok kijelölésében - melynek a helyi igényeken kell
alapulnia - és a döntéshozásban a lakosok fokozottan igénylik a minél magasabb szintű
bevonásukat igényeik felmérését, és ezt egyértelműen önkormányzati feladatnak tekintik. A helyi közszolgáltatások és az azokkal kapcsolatos tájékoztatás vonatkozásában
további fejlesztés lenne szükséges. A gazdasági fenntarthatóság, a költséghatékonyság biztosítása a tudatos település egyik alapelemeként tekintenek a lakosok,
azonban az önkormányzatok részéről ebben még előrelépést remélnek.

II.2.2. ÖNKORMÁNYZATI KÉRDŐÍV
A projekt keretében megvalósított online önkormányzati kérdőíves felmérést az
ország minden önkormányzatának vezető tisztségviselői (polgármester, alpolgármester, jegyző) megkapták. A kérdőíves lekérdezésére 2017. június 20 – 2017. július 17
között került sor, viszonylag magas válaszadási arány volt tapasztalható, kitöltött
kérdőív 1015 településről érkezett vissza.
A kérdések között szerepeltek olyanok, amelyek minden önkormányzat számára relevánsak, és olyanok is, amelyek vagy teljes egészében, vagy legalább részben nem volt min-
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den önkormányzat esetében megválaszolható. Ilyen módon az egyes kérdésekre kapott
válaszok száma eltérő volt
A 1015-s mintaszám igen magasnak mondható, a magyarországi önkormányzatok csaknem 1/3-a küldött vissza kitöltött kérdőívet; ezek alapján az eredmények az egész országra vonatkoztathatók. A kérdések értékelése különböző településtípusok, települési
attribútumok alapján változó mértékben volt lehetséges, de a legtöbb esetben a települési jogállás és a településnagyság, kisebb számban a kedvezményezetti státusz szerinti
értékelésre nyílt lehetőség.
A kérdésekkel kapcsolatban mindenképpen ki kell térni az egyes részkérdések, az azokban megjelenő kifejezések értelmezésére. Egyes válaszok sok tekintetben függhetnek a
válaszadó tájékozottságától, az egyes fogalmakkal kapcsolatos szubjektív értelmezésétől; ilyen esetek pl.: a „helyi” vagy „térségi” területi kiterjedése, vagy a „gazdasági fenntarthatóság” fogalma, amely egyesek számára jelentheti a tágabb értelemben vett
(köz)gazdasági fenntarthatóságot, míg mások, azt szűkebben értelmezve, a település
pénzügyi fenntarthatóságát érthetik alatta.

A tudatos település ismérveivel kapcsolatos települési vélemények összegzése
A vélemények alapján a „tudatos település” legfontosabb ismérve a gazdasági
fenntarthatóság, a legkevésbé fontos tényező pedig, hogy a település a helyi erőforrásokra építkezzék. Minden vizsgált tényező legalábbis fontos (4-es érték) vagy nagyon
fontos (5-es érték) értékelést kapott, amely jelzi, hogy a válaszadók a kérdezők által
megfogalmazott tényezők mindegyikét kiemelten fontosnak tartják, és a szélsőségek
kivételével nem mutatkoznak markáns különbségek az egyes tényezők között. A válaszok
szórása jellemzően a legalacsonyabb értékektől a legmagasabb értékekig csökkenést
mutat (0,86 – 0,54).

A tervezési dokumentumokkal kapcsolatos információk összegzése
A rendelkezésre álló tervdokumentációk számával kapcsolatos eredmények alapján elmondható, hogy általában véve egy átlagos település üzemeltetését és fejlesztését
3-4 stratégia/program/terv segíti, de igen magas azon települések száma is, ahol
csak 1-2 tervfajta található; meg kell jegyezni, hogy az „átlagos település” jellemzően kistelepülés, község. A település nagyságával és adminisztratív jelentőségének növekedésével a tervfajták száma érdemben növekszik, a fővárosi kerületekben kissé viszszaesik, tekintettel a fővárosi önkormányzat által gondozott tervekre.
A különböző tervfajták közül a hazai településeknek legnagyobb valószínűséggel lesz
esélyegyenlőségi programja, és az esetek nagyobb többségében településfejlesztési koncepciója is. Az egyéb tervfajták, köztük például az ITS, oktatási koncepció,
turizmusfejlesztési terv, csak kis eséllyel, egyes tervfajták pedig szinte csak elvétve állnak rendelkezésre (klímastratégia, smart city stratégia, fenntartható városi mobilitás
terv). Bár első ránézésre a kép elég kedvezőtlen, és esetenként akár a törvényi kötelezettségek megszegését is jelentheti (pl. a koncepció tekintetében, amely kötelező része a
rendezési terveknek), meg kell jegyezni, hogy sok esetben a válaszadók kistelepülések,
ahol a sok tervfajtát egy jól átgondolt koncepció és térségi/járási tervek „kiválthatnak”. A
helyzet a nagyobb, térségi szervező erővel bíró települések szempontjából, és különösen
az ágazati tervek tekintetében tűnik kedvezőtlennek, a települések általában késében vannak a különböző tervek elkészítésével. Az azonban látható, hogy a járások
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számával közel megegyező számban állnak rendelkezésre a helyi/térségi szempontból legfontosabb tervek, amely mindenképpen üdvözlendő és tükrözi az elköteleződést az egységes tervezési struktúra felállítását illetően.
A települési tervezési dokumentumok „életkora” az egyes dokumentumfajták esetében
eltérő, jellemzően 1-7 év közé esik, amely azt jelenti, hogy az „átlagos település”
tervdokumentumai viszonylag frissnek mondhatók. A néhány éves tervek között –
amelyek esetében nem merül fel a felülvizsgálat érdemi igénye – olyan új, az uniós programozáshoz, illetve „divatos” témákhoz kapcsolódó tervfajtákat találunk, mint például a
„smart city” stratégia, városi mobilitási terv vagy kerékpárforgalmi hálózati terv. A többi
tervfajta életkorának várható értéke sem tekinthető túl magasnak (max. 7 év), ezen, a
tervfajták túlnyomó többségét érintő esetekben azonban már felmerül a felülvizsgálat
szükségessége.
Az eredmények részletesebb vizsgálatakor a fentiekkel szemben a kép már nem annyira
kedvező, a különböző dokumentumok „frissessége”, naprakészsége korántsem tekinthető
kielégítőnek. Ezen jelenséget már a várható értéktől való standard deviancia igen magas
értékei is alátámasztják: míg pl. az integrált településfejlesztési stratégiák elfogadásának
éve (várható értéke) jellemzően 2014.

Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos települési vélemények összegzése
Az esélyegyenlőség tekintetében, a válaszadók legtöbb esetben a munkához való
hozzáférést jelölték meg, mint a legfontosabb kérdést. A válaszadók a munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó esélyegyenlőségi témakör fontosságától kevéssel
elmaradva a családokkal és gyermekekkel kapcsolatos témakört tartották a legfontosabbnak, amely egyfajta pozitívabb jövőképet vetít előre. Ezzel szemben a válaszadók,
az ehhez a témakörhöz szorosan kapcsolható nevelési-oktatási esélyegyenlőséget a
9 kiemelt területből a 3. legkevésbé fontosnak ítélték; a család és gyermekek
esélyegyenlősége biztosításának talán legfontosabb eszköze így méltatlanul alacsony
figyelmet kap.
A témakörök említési gyakoriságának / fontosságának megítélésében a „klasszikus”
esélyegyenlőségi témák a középmezőnyben végeztek, úgymint az idősek helyzete, szegénységszegregáció, nők és hátrányos helyzetűek helyzete. A cigány kisebbséggel
kapcsolatos esélyegyenlőségi felvetések a kiemelt tématerületek között a legkevesebbszer említettek között volt, bár itt meg kell jegyezni, hogy számos potenciálisan átfedő tématerületet (például mélyszegénység, szegregáció) viszonylag nagy számban említettek a válaszadók.

A fenntarthatósággal kapcsolatos települési vélemények
A fenntarthatóság a különböző tervezési dokumentumokba való integráltsága tekintetében azt láthatjuk, hogy a tervfajta „kora” és ágazati jellege érdemben meghatározza a
fenntarthatóság megjelenésének minőségét. A legtöbb ágazati tervben és a területfejlesztési koncepciókban a fenntarthatóság marginalitása 30%-os gyakoriságú,
ami igen magas érték. A koncepció esetében ennek magyarázata az lehet, hogy a koncepció műfaja már viszonylag régi, illetve, hogy a koncepciók átlagos „kora” viszonylag
magas. Az ágazati tervekben a fenntarthatóság marginalitása egy a túl szűken vett
szakmai szemlélettel magyarázható, olyan esetekben, mint pl. a hulladékgazdálkodási
terv (29%), környezetvédelmi program (22%) kifejezetten védhetetlen jelenség. A szak-
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politikák között a fenntarthatóság általában elkülönülten jelenik meg, amely azonban
azért problematikus, mert a szakpolitikák saját területükön a fenntarthatóság gyakorlati
érvényesítését is kellene, hogy szolgálják, ez azonban lehetetlen, ha a szempont egy
külön fejezetben kerül tárgyalásra. Látható, hogy a korszerűnek mondható integrált
megközelítés a legfiatalabb tervfajták jellemzője; a smart city- és klímastratégiák
kiemelkedően nagy százalékban integrálják a fenntarthatóságot. Itt meg kell azonban
jegyezni, hogy az integráltság minősége és mennyisége – a dokumentumokat nem ismerve – igen eltérő lehet.
A fenntarthatósággal kapcsolatos projektekben, programokban való részvétel tekintetében elmondható, hogy ezek a települések alig több mint 1/5-t érintik. Ez a szám igen
alacsonynak mondható, és potenciálisan jelzi, hogy a hazai településeket érintő kérdések
közül a fenntarthatóság sajnálatos módon nem élvez prioritást.

Az egyes településtípusokkal kapcsolatos általános megállapítások
A települési attribútumok közül jellemzően a jogállási és településnagyság csoportok képeztek statisztikai szempontból is értékelhető csoportot; a tervezettség, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság szempontjából is hasonló trendeket tapasztalhatunk. Az eredmények szerint a tervezettség fontossága, a különböző tervfajták száma, az
esélyegyenlőség és a fenntarthatóság integráltsága a településnagysággal és az
adminisztratív települési hierarchiában elfoglalt hely növekedésével egyre nagyobb jelentőséget kap. Ennek oka többrétű, például az ezen településeken meglévő
nagyobb szakértelem, a központi kormányzathoz fűződő viszony, a térségi és állami tervezési folyamatokban érvényesülő nagyobb lobbi erő, és akár pusztán azon felismerés,
hogy a nagyobb települések komplexebb és méretükben nagyobb, helyi és kisebbnagyobb térségekre is kiterjedő problémákkal és lehetőségekkel találkoznak.
A kedvezményezetti státusszal kapcsolatos szomorú tény, hogy a kedvezményezett települések általában minden tényező szempontjából az átlag alatt teljesítenek. Ennek oka
részben az, hogy a kedvezményezett települések jellemzően kistelepülések, illetve sajnálatos a státusszal járó „kedvezmények” nem kellő hatékonyságú kihasználása, amely a
kapcsolatos szabályozás hatásosságának kérdését is felveti, hiszen éppen a hátrányos
helyzetben lévő települések számára lenne fontos, hogy felzárkózásukat részletes, a
fenntarthatóságot és az esélyegyenlőségi helyzet javítását szolgáló jól átgondolt tervek
segítsék.

II.2.3. ADATVAGYON GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS
A tudatos település kutatás keretében a helyi adatgyűjtési-, nyilvántartási- és szolgáltatási rendszer (adatvagyon-gazdálkodás) alapfolyamatainak feltárását segítő kérdőíves
felmérés került lefolytatásra az ország minden régióját képviselő, közel 150 önkormányzat körében. A kérdőívre adott válaszok a tudatos település útmutató adatvagyon
gazdálkodással kapcsolatos részterületén az önkormányzatok által érzékelt problémák
azonosításához, illetve az azokra adandó válaszok adaptálhatóságának megítéléséhez
nyújt részletes információt.
A visszaérkezett válaszok sok esetben jól tükrözik, hogy az adatvagyon-gazdálkodás tekintetében az önkormányzatok milyen problémákkal küzdenek, mely területeken jelentkeznek fejlesztési szükségleteik. A kérdőívre adott válaszok erőteljesen összefüggnek a
válaszadó település nagyságától, jól tükröződik, hogy a nagyobb települések az adatva-
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gyon gazdálkodás terén több tapasztalattal rendelkeznek, míg a kisebb települések esetében – néhány kivételével – érezhetően még kezdetleges az adatok egységesített kezelésének folyamata. A kérdőív keretében jó példák is előkerülnek néhány település esetében, melyek a tudatos település útmutatóba integrálhatók.
Az adatvagyon gazdálkodásra vonatkozó kérdőív kiértékelésének főbb megállapításai:

Kihívások az erőforrások rendelkezésre állása és felkészültsége tekintetében
Az önkormányzatok számára adatgyűjtési feladatokra rendelkezésre álló erőforrásokat a válaszadók összességében jónak ítélték. A leggyengébb átlag pontszámot a
humán kapacitás létszáma kapott a munkaerő szaktudása mellett. A válaszok között
megjelent, hogy általában az önkormányzat – településmérettől függetlenül - nem alkalmaz kifejezetten adatgyűjtésre, adatkezelésre kijelölt munkatársat, a szakterületi dolgozók látják el a napi munka terhére, esetenként túlóra vállalásával. Több helyen előfordul, hogy magasabb beosztású dolgozó (pl. intézményvezető) látja el az adminisztratív feladatok többségét, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, mert
nincs az adminisztratív feladatokat ellátó beosztott (pl. óvodatitkár). Az informatikai
végzettséggel rendelkező embereket a versenyszféra elszívja a jelentősen kedvezőbb bérek miatt, ezért megfontolandó lenne külön központi forrás biztosítása az önkormányzatoknál dolgozó informatikus emberek megtartásához. A válaszadók a munkaerő
szaktudása kapcsán kiemelték, hogy a hatékonyságot jelentősen növelni tudná rendszeres képzések biztosítása. Az adatszolgáltatások színvonala nagyban függ attól is, mennyire egyértelmű és pontos az adatkérés, de itt is befolyásoló tényező az ügyintéző precizitása, melyet vezetői ellenőrzéssel igyekeznek kiküszöbölni. Egy vélemény szerint, az
elektronikus közigazgatás és adatbázis rendszerek alkalmazása magával hozza a kor
technikai fejlődésének lekövetését is, mely a megfelelő létszámú és tudású szakember
alkalmazását követeli meg.
Jobbnak értékelik az önkormányzatok a szükséges eszközpark (hardver, szoftver)
rendelkezésre állását. A válaszok között több helyen is megjelent, hogy az önkormányzatok, bár jelenleg rendelkeznek számítógépes eszközrendszerrel, azonban a gépek elhasználódása miatt szükséges - és a rendszerek fejlődését követő - fejlesztéseket nem látják miként fogják finanszírozni.
Kérjük osztályozza, hogy az önkormányzat, illetve intézményei által központi adatbázisokba
szolgáltatandó, vagy egyéb kötelezően gyűjtendő adatok kapcsán az alábbi típusú erőforrások milyen
mértékben állnak rendelkezésre!
Szükséges eszközpark (hardver,
Humán kapacitás létszáma
Munkaerő szaktudása, képzettsége
szoftver)
4,2*
4,04
4,08
*átlag pontszám az alábbiak alapján – 1 pont: nem áll rendelkezésre, 5 pont: az erőforrások
elégségesek a rendszerek megfelelő színvonalú működtetésére

Adatgyűjtési, nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási rendszerek, módszerek
egységességének hiánya
Az önkormányzatok által alkalmazott adat-nyilvántartási rendszerek többsége, vagy központi rendszereken keresztül azok részeként, vagy vásárolt szoftvereken keresztül történik, illetve egyes adatgyűjtések, jogszabályokban meghatározott adattartalmúak, melyeket a hivatalnál egyszerűbb szoftverrel (pl. excel táblázatban) kezelnek. A többfajta

143/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

adatbázis (KSH, PTR, KGR, Organ P, ebr, ÖNEGM TeiR, EAK, Takarnet, CSTINFO, KIR,
ÉTDR, TSZR, NJT, eb adatbázis stb.) nagyrészt különböző rendszerben működik, egységesnek nem tekinthető. A hatékony és színvonalas működést az segítené, ha a
használt rendszerek együttműködését, interoperabilitását lehetővé tennék. Az
önkormányzat által alkalmazott adatgyűjtési, nyilvántartási, illetve adatszolgáltatási
rendszerek, módszerek színvonala kapcsán, többen azt jelezték vissza, hogy a feladatok
sokszínűsége miatt szinte minden területen eltérő színvonalon működik, tehát sok helyen
hiányzik az egységes, összehangolt adatgyűjtés a különböző szakterületeken.
Sokszor különböző szoftverekkel vagy éppen az aktuális kolléga által kitalált módszerrel
történik az adatgyűjtés. A munkahatékonyságot is jelentősen rontja, hogy az alkalmazottaknak sok különböző rendszerbe kell nap, mint nap belépnie, különböző jelszavak használatával, problémát jelent a különböző rendszerfelületek kezelésének elsajátítása. Néhány helyen megjelent, hogy az egységes adatgyűjtés, nyilvántartás, adatszolgáltatás
megoldását várják az önkormányzati ASP (Application Service Provider) rendszertől
(mely központilag kifejlesztett felhőalapú szolgáltatással biztosítja az adatok kezeléséhez
szükséges szolgáltatásokat).
Többen jelezték, hogy az adatgyűjtés és nyilvántartás a jogszabályi előírásoknak
(pl. KSH) megfelelően működik, azonban ezen a „minimális” elváráson nem lépnek túl. Több településen jelent meg, hogy az adatgyűjtés saját adatbázis felállításával
történik (például MSExcel táblázatok), míg a központi adatszolgáltatás a központi szerv
által elvárt formátum szerint, azaz párhuzamos nyilvántartások fenntartása szükséges.
Az adatgazdálkodás hatékonyságát gyengíti a hatáskör megosztás, tehát, hogy más
gyűjti és más tölti fel az adatokat (például járási építésügy).

Neuralgikus területek
A legtöbb elmaradásról a válaszadók az alábbi szakterületeken számoltak be: iktatás
és iratkezelés; pénz- és vagyonkezelés; kommunális ügyek; helyi adatok nyilvántartása (kereskedelem, idegenforgalom, egyéb igazgatás, eb összeírás,
egyéb nyilvántartás); településirányítás; műszaki nyilvántartás; termőföld nyilvántartás; ingatlan nyilvántartás.
Még mindig jelentős a papír alapú adatnyilvántartás, akár szöveges, akár térképi adatok kapcsán. Felmerült igényként a digitális térképek biztosítása az önkormányzatok
számára (jelenlegi állapotot tükröző községi térképek), melyeket jelenleg nagy költség
árán szerezhetnek csak be az önkormányzatok.
Az elmaradások kapcsán, megjelent olyan vélemény, hogy mivel a korszerűséget csak
nagyobb pénzügyi ráfordítással lehetne elérni és fenntartani, a szűk anyagi lehetőségek miatt a praktikusság és a lehetőségeik szerinti mértékű hatékonyság növelésben
gondolkodnak inkább.

Az önkormányzati nyilvántartások korlátozott alkalmassága a felhasználói
igények kielégítésére
Arra a kérdésre, hogy az önkormányzati nyilvántartások milyen mértékben felelnek meg
a különböző felhasználói csoportok igényeinek, jellemzően pozitív visszajelzések érkeztek. Leginkább a központi szervek számára érzik megfelelőnek az önkormányzatok az adatszolgáltatást, mely adódhat abból is, hogy ezek a jellegű adatok jogszabály által előírtak, így szigorú szabályozás keretében szükséges gyűjteni, tehát az ön-
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kormányzatok jelentős energiát fektetnek a kötelezettségek megfelelő szinten való teljesítésébe.
A lakosság és vállalkozások adatigény kielégítését egy kicsivel kedvezőtlenebbül látják az önkormányzatok. A gazdálkodó szervezetek sok esetben nincsenek tisztában az aktuális állapotokkal (például jellemző, hogy több mint négy évvel a közös hivatali rendszer kialakítása után is érkezik „körjegyzőség”-nek címzett megkeresés), így az
igények sok esetben nem reálisak. Az önkormányzatok sok esetben úgy érzik, hogy a
gazdálkodó szervezetek néha lehetetlen határidőkkel kérnek teljesen feleslegesnek tűnő
adatokat. Többször megesik, hogy olyan adatokat kérnek, amivel az önkormányzat nem
rendelkezik (például nem közművel összegyűjtött szennyvízre vonatkozó adatok). Emellett a gazdálkodó szervezetek jelezték több esetben is, hogy az iparűzési adót szeretnék
minél egyszerűbben teljesíteni, így erre jó lenne egy országosan egységes program.
A válaszok alapján a legrosszabb minőségben az önkormányzat saját feladataihoz
szükséges adatok gyűjtését tudja ellátni. A hatékonyabb munkavégzéshez elsősorban a térinformatikai támogatást hiányolták, a visszajelzések szerint, fontos lenne a digitális települési alaptérképek és közműtérképek térítésmentes szolgáltatása az önkormányzatok részére. A probléma adódhat továbbá az adatgyűjtési és kezelési feladatok
nem megfelelő szervezéséből, illetve abból, hogy a kapacitásbéli hiányok miatt ezen feladatok kényszerűségből az alacsonyabb prioritásúak közé sorolódnak.
Kérjük osztályozza, hogy az önkormányzati nyilvántartások milyen mértékben felelnek meg a különböző
felhasználói csoportok igényeinek
Lakossági
Gazdálkodó
Központi szervek
Önkormányzat saját igényei (pl.
megkeresések
szervezetek
megkeresései
fejlesztések tervezése, stratégiai
megkeresései
dokumentumok megalapozása)
4,2*
4,2
4,28
4,12
*átlag pontszám az alábbiak alapján – 1: gyakori, hogy az adatigények nem kielégíthetők, 5:
Minden adatigény teljesíthető

Az önkormányzatok a központi rendszerekben meglévő adatok hozzáférhetőségét
erős közepesnek ítélték. Többen jelezték, hogy előnyös lenne, ha a NAV adatbázisát,
az OEP adatbázisát, a földhivatali adatbázist, valamint okmányirodai adatokat közvetlenül
és ingyenesen el lehetne érni. Illetve nagy segítség lenne a mindennapi működésben,
ha lenne egy olyan adatbázis, mely az adózók adószámát, TAJ számát, munkáltatói adatait és aktuális levelezési címét is tartalmazná.

Jó gyakorlatok az önkormányzatok a saját maguk által
adatgyűjtési-, nyilvántartási- és szolgáltatási rendszerek kapcsán

működtetett

A saját maguk által működtetett rendszerek közül az önkormányzatok általában az alábbiakat tartották sikeresnek:


népesség-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás, közműnyilvántartás,



helyi adók nyilvántartása, hátralékok kezelése, végrehajtás hatékonysága,



kérdőívek, utcafórumokon történő adatgyűjtés,



lakossági panaszok nyilvántartása és ügyintézése,



gazdálkodási tájékoztató, amelyben a település előző évi gazdálkodási adatairól
(különös tekintettel az adóbevételekre), fejlesztéseiről és a következő évi tervekről tájékoztatják a helyieket,
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egyes településeknél a belső nyilvántartásaik a szerverük mindenki számára hozzáférhető meghajtóján találhatóak, így minden szervezeti egység, ügyintéző hozzáfér azokhoz az adatokhoz, amelyek az ügyintézéshez, hatósági eljárásokhoz
szükségesek.

A válaszadó önkormányzatok közül egyedül kevesen jelezték, hogy rendelkeznek településirányítási rendszerrel, melyet elsősorban az alábbi feladatokra használnak:


műszaki adatnyilvántartás térinformatikai rendszerben: közművek (az összes),
úthálózat, zöldfelületek és ingatlan-nyilvántartási adatok.

A települési irányítási rendszer bevezetése kapcsán a többi önkormányzat az alábbi viszszajelzést adta:

Igen, tervezzük
a bevezetést
29%

Nem válaszolt
42%

Nem, nem
tervezzük a
bevezetést
29%
13. ábra: Az önkormányzati kérdőív kiértékelésének eredménye

A települések nagy része nem válaszolt, mely jelenheti azt, hogy az önkormányzat nem
gondolkodott még ezen, így nem akart véleményt nyilvánítani, vagy nincs véleménye a
témáról. Azok, akik nem tervezik a rendszer bevezetését, legtöbben a rendszer kiépítése
kapcsán jelentkező forráshiányt jelölték meg, mint akadályozó tényező, de volt, aki
konkrétan a településirányítási rendszer elvi működését nem látja megfelelőnek.
Összességében, a települések nagy része felismerte az adatgazdálkodás jelentőségét, és ha még jelenleg a téma területén jelentős hiányosságokkal is küzdenek, fontosnak tartják az ez irányú fejlődést. Ennek ellenére, a gyűjtött adatok kezelésének informatikai hátterét még néhány önkormányzat nem érzi prioritásnak, melynek elsősorban anyagi és kapacitáshiányból adódó okai vannak.

II.2.4. HATÓSÁGI

FELADATOK TUDATOS ELLÁTÁSÁHOZ, ILLETVE HELYI JOGSZA-

BÁLYALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI KÉRDŐÍVEK

A felmérés során egymástól eltérő időpontban két külön kérdőív került kiküldésre a helyi
jogszabályalkotás, illetve a hatósági feladatok tudatos ellátásához kapcsolódóan az első
tematikus regionális műhelymunkán résztvevők számára.
A helyi jogszabályalkotás kapcsán kiküldött kérdőívek elsősorban a jogalkotásban résztvevő jegyzőket, jegyzői irodai, hivatali munkatársakat célozták meg, mivel náluk van
ismeret az előkészítésről és hozzájuk érkeznek be a jogszabály gyakorlati alkalmazásából
eredő tapasztalatok és az ebből eredő módosítási igények. E kör biztosítja továbbá a jogszabály-előkészítés szakmai, jogalkotási, gazdasági, szociális stb. szakismeretét is.
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A hatósági hatáskört gyakorló hatósági döntéseket ezzel szemben az önkormányzatoknál
több szerv, illetve személy is gyakorolja. A polgármester, a képviselőtestület és a jegyző
is eljárhat hatósági ügyekben, így elsősorban a döntéseket előkészítő jegyzőket, jegyzői
irodai, hivatali munkatársakat volt célszerű megkeresni.
Mindkét szakterületen aránylag kevés számú kérdőív érkezett vissza, azonban a kérdőíveket megválaszoló települések szerencsés szórást mutatnak. A kisebb lakos számú
községektől a fővárosi kerületig bezárólag minden típusú településtől érkezett
válasz és feltételezzük, hogy a válaszoló települések tudnak egy általános szintet mutatni, azaz a helyzetük, problémáik e két területen hasonlóak lehetnek.
A felmérések a hatósági hatáskörrel kapcsolatos problémák kapcsán az alábbiak feltárását célozták:


munkateher,



hatósági-szakhatósági kapcsolatok és összefüggések,



a központosítással magasabb szintre került hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos
tapasztalatok.

A hatósági feladatok ellátására vonatkozóan a válaszok reprezentatívnak nem nevezhetőek, de az eloszlás segíti a következtetések levonhatóságát, mert az önkormányzati
rendszer minden szintjének problémáit bemutatja.
A válaszok két részre bonthatók. A legtöbb válaszoló megemlíti a hatósági hatáskörök
átrendeződésének hatásait és a legtöbb település az irányokat jónak látja, amelyhez képest említi a település szempontjából hátrányosabb egy-két hatósági hatáskör módosulását. Legtöbben a hatósági hatásköröket érintő központosítással kapcsolatban azt emelik
ki, hogy az ügyintéző állampolgárok tényleges ügyintézést vártak az ügysegédektől,
kormányhivatali pontoktól (kormányablak) és nem kezelték jól, hogy az ügyintézésre
máskor és máshol kerül sor- a hatáskör módosulásával kapcsolatos kommunikációt, tájékoztatást nem tartották megfelelőnek, annak előnyeit ugyanakkor elismerik.
Tartalmi elemzés alapján a több településen megfogalmazott, ezért általánosnak tekinthető következtetések:


a hatósági hatáskörök átszervezésével az ügyek távolabb kerültek az ügyfelektől (önkormányzati szinten van a helyismeret),



a szélesebb értelemben vett szociális ügyekben tapasztalható a hatáskörelvonással kapcsolatos legtöbb sérelem,



a szociális hatáskörök egy jelentős részének elvonása a településeken azért okoz
gondot, mert ezek az ügyek bizalmi alapon is működtek- az érintettek az emberközeli, emberarcú ügyintézés helyett ismeretlenekhez kerültek, egy nagyobb, gépiesebb rendszerbe,



a hatáskörgyakorlás szervezeti elválasztása (egy épületben működik a városi
és a kormányhivatal) nem sikerült jól, nem segíti az ügyfelek tájékozódását,



a munkavégzéshez szükséges adatbázisok körét, az elérhetőséget jellemzően
megfelelőnek tartják, de várják a 2015. évi CCXXII. törvény hatását,



a központi szervekkel (és azok decentralizált szerveivel) való együttműködést
megfelelőnek tartják,
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a meglévő adatbázisok közül többen a földhivatali szolgáltatások javítását, hozzáférhetőségét emeleték ki,



az adatbázisokban található adatokkal végzett hatékonyabb munkavégzést fejlesztendőnek tartják. Ehhez az szükséges, hogy könnyebb legyen a
hozzáférés és az adatbázisok használhatósága, az adatok sok szempontból történő
csoportos lekérdezhetősége,



szükséges lenne az állami adatbázisok között kapcsolat-átjárhatóság megteremtése, a hatósági munka komplexebb adatokkal való segítése érdekében,



bizonyos nyilvántartásokhoz a hozzáférés hiányzik, elsősorban a szabálysértési és
építésügyi területen, illetve a kormányhivatalokban működő Tudástár program
önkormányzati alkalmazása segíthetne,



a hatósági szervezet együttműködése megfelelő.

A jogalkotás esetén a vizsgált kérdések köre:


kapcsolódó szakmai és jogi kompetenciák,



helyi jogalkotás során felmerülő hatásköri problémák, a hatáskör kiüresedése,



a társadalmi-gazdasági hatások elemzésének hasznossága.

A kiküldött kérdőívekre a legtöbben jóval bővebb terjedelemben válaszoltak, mint amit a
kérdőív elvárt volna. Ebből adódik a következtetés, hogy a kérdőívben feltett kérdések
érdeklik az önkormányzatokat és olyan összetett tényezőnek látják, amely nem intézhető
el néhány szavas válasszal.
A válaszokat elemezve hasonló megközelítés látszik. A kérdésekre adott válaszok a legtöbb esetben kettős válaszok, azaz a válaszadók nem tudtak egyértelműen igennel vagy
nemmel felelni, mert a kérdésekkel feltárni tervezett viszonyok ennél sokkal mélyebben,
több területet érintően vannak jelen az önkormányzatok életében.
A kérdőíveket tartalmilag vizsgálva a több helyen vagy szinte mindenütt megjelenő és
ezért általánosságban levonható következtetések a következők:


az önkormányzatok fontos eszköznek, a település életét jelentősen befolyásoló
tényezőnek tekintik a jogalkotást,



a jogalkotásuk részben származtatott, részben önálló, és általában elegendőnek
érzik a jogalkotásra vonatkozó felhatalmazást, a legtöbb település azonban ki tud
emelni egy-két olyan területet, ahol úgy érzi, hogy felhatalmazás hiányában nem
tud bizonyos társadalmi viszonyokat, jelenségeket szabályozni, ezért azokat helyes mederben sem tudja tartani,



az önálló jogalkotási jogkörük általános jellegű, ritkán élnek ezzel az eszközzel,



sokkal inkább probléma számukra az a kör, ahol helyi viszonyokat magasabb szintű jogszabályok rendezik és az ellenőrzés feladata náluk jelentkezik, mert így nem tudnak specifikusan reagálni a felmerülő gondokra,



észlelik, hogy a közszolgáltatások minősége befolyásolásának egy jelentős szeletéből érdemi eszközök hiányában kiszorulnak, ugyan szabályozási jogkörük van,
de a szabályozás tartalmi része magasabb szintű jogszabályban rögzül, nincs
mozgásterük,
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ugyancsak gondként érzékelik, hogy bizonyos, helyi jelenlétet igénylő ügyekben a
több hatóságot is érintő eljárásokban hiányzik a kooperáció, az aktusok
egymásra épülésén lefolytatott eljárás jogi háttérrendszere,



a jogalkotáshoz kötelezően kapcsolt társadalmi-gazdasági hatásmérést általában jó eszköznek tartják,



sokan jelzik, hogy a hatások mérése elméletben jó, de a gyakorlatban kiforratlan,
a módszertana vagy nem ismert, vagy kezelhetetlen terhet jelent egy-egy kisebb
településnek,



többen jelzik, hogy a jogalkotásra irányuló felhatalmazásokat úgy kellene időhöz
kötni, hogy az lehetőséget nyújtson egy alapos vizsgálat elvégzésére,



a hatások felmérése része a jogalkotási folyamatnak, még ha ez nem is mindig
„tudományos” igénnyel történik,



a hatások befolyással vannak a normaszövegre és azok alapján van lehetőség
korrekcióra. Többen jelzik azonban, hogy a nyomonkövetéssel/felméréssel
megismert valós hatások inkább befolyásolják a norma alakulását,



szükségesnek tartják, hogy a hatásvizsgálati kötelezettség köre szűküljön,
mert egyes esetekben feleslegesnek tartják; ami egyrészről feleslegesen köt le
erőforrást, másrészről rombolja azon hatásvizsgálatok értékét, ahol viszont ténylegesen szükséges lenne.

A kérdőívek alapján részben megerősítést nyertek a vonatkozó előzetes feltevések, azaz
a kérdések megfogalmazásával lényeges pontok vizsgálata történt meg. A kérdőívekre
adott válaszok felvetettek olyan ismereteket, amelyek előzetesen nem lettek rögzítve és
olyan ismeret is előkerült, amelyet a települések teljesen eltérően ítélnek meg. Alapvetően a kérdőívek kitöltésére a vártnál több időt fordítottak az önkormányzatok, ami arra
utal, hogy az érintett szakigazgatási szereplők a két területet fontosnak ítélik és számítanak arra, hogy véleményüknek hatása lesz.

II.3. REGIONÁLIS MŰHELYMUNKÁK RELEVÁNS TAPASZTALATAI
A projekt keretében összesen 14 regionális tematikus műhelymunka megtartására
került sor. Az első kör 2017 tavaszán zajlott, ahol 7 régióban került megtartása a műhelymunka, 3 különböző szekciómunkával egységesen minden régió tekintetében. A második regionális tematikus műhelymunka 2017 őszén zajlott, ugyancsak minden régióban, 2 különböző szekciómunkával egyes régiókban eltérő témákkal.

II.3.1. REGIONÁLIS TEMATIKUS MŰHELYMUNKA – I. KÖR
A „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című projekt keretein belül megvalósult első műhelymunka-sorozatra 2017 májusában került sor az ország hét régiójában. A műhelymunkák célja a kutatás keretében vizsgált közszolgáltatásokat befolyásoló tényezők közös feltérképezése, rendszerszintű jellemzők és a problémák meghatározása, valamint a helyi gazdaságfejlesztés nehézségeinek és
problémáinak feltárása, tapasztalatainak meghallgatása, a projekt számára
hasznos javaslatok rögzítése volt.
A műhelymunkára minden régióban meghívást kaptak a helyi önkormányzatok közül az
érintett régió megyei jogú városainak önkormányzatai, a járásszékhely városok önkor-
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mányzatai, valamint a 2000 fő-nél (egy-egy régió esetén az 1000 főnél) nagyobb települések önkormányzatai. Az eredményes műhelymunka és a résztvevői kör vegyes összetétele érdekében az önkormányzatok mellett meghívást kaptak a projekt kutatási fókuszába eső közszolgáltatásokért felelős cégek vezetői, valamint nagyobb helyi vállalkozások
és a civil szféra képviselői.
A tematikus műhelymunkák napirendje a hét régióban ugyanazon menetrend mentén
zajlott. Az általános tájékoztató után, szekcióbeszélgetések folytak a helyi közszolgáltatások jellemzőiről, az érzékelt problémákról és lehetséges megoldásokról, valamint az
önkormányzatok stratégiáiról, feladatainak, folyamatainak szervezettségéről és gazdaságfejlesztési lehetőségeiről az alábbi három szekció beosztásban:


helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment,



településüzemeltetés és infrastruktúra,



humán közszolgáltatások.

A hét regionális tematikus műhelymunkán résztvevő települések méret szempontjából
elmondható, hogy a nagyobb települések mozgósítása kevésbé bizonyult sikeresnek, mivel a megjelent résztvevők közel fele 5000 lélekszám alatti településről érkezett.
A résztvevők hozzáállása a munkához – az eddigi hasonló jellegű kutatások, megkérdezések tapasztalatait figyelembe véve – példaértékű volt. Ahogy azt a résztvevők is
megjegyezték, jó hangulatú, tartalmas, a témára koncentráló beszélgetés, tapasztalatcsere zajlott, a különböző álláspontok, vélemények statikus közlése helyett. A jó és rossz
tapasztalatok bemutatása minden résztvevő számára hozzáadott értékkel bírt. A műhelymunkák pozitív visszhangját az is jelzi, hogy a résztvevők mintegy kétharmada jelezte, hogy szívesen részt venne a további munkában, nyitott a további információcserére.
Helyi gazdaságfejlesztés, tudatos településmenedzsment
Tudatos település
A tudatos települést jellemző főbb tényezők, faktorok közös összegyűjtése kapcsán, a
tudatos település fogalmával, annak ismérveivel kapcsolatban a legtöbbször emlegetett fogalmak az alábbiak voltak (fontosság szerinti kiemeléssel):

14. ábra: A tudatos település legtöbbször említett jellemző tényezői (fontosság szerinit
kiemeléssel)
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Az okos megoldások, okos eszközök használata az előzetes várakozásokhoz képest kisebb hangsúllyal jelent meg a beszélgetések során szinte minden régióban (kivéve: Közép-Mo.). A tudatos település fogalmát a szakértőkhöz hasonlóan a résztvevők is
széleskörűen, komplexebben értelmezik, így alátámasztotta azt a szakértői álláspontot, miszerint a tudatos település nem egyenlő az okos várossal.
A tudatos településsé válás kapcsán a résztvevők jelezték a gyakorlat-orientáltabb, nem
csupán az íróasztalnak készülő, egymásra jobban épülő fejlesztési tervek, stratégiai dokumentumok készítésében való fejlődési igényt. Jelezték, hogy előhaladás lenne szükséges
a
fenntarthatósági
szempontok
erőteljesebb
figyelembe
vételében,
az
optimumhelyzetek keresésében, valamint az okos megoldások szélesebb körű alkalmazásában.

II.3.1.1. Helyi gazdaságfejlesztés, helyi tapasztalatok
A résztvevők a versenyképességgel kapcsolatosan fontosnak ítélték a helyi vállalkozások megtartását, tevékenységeik segítését, a fejlődésre képes gazdasági
szerkezet kialakítását, a meglévő potenciálok kihasználását (turizmus). Emellett,
kiemelt szempontként jelent meg az ipari területek fejlesztése, barnamezős területek
hasznosítása, a helyi vállalkozási igényeknek megfelelő munkaerő biztosítása és a térségi
együttműködés erősítése.
A munkaerő kérdése szinte mindenhol azonos súllyal jelent meg, de a „minőségi és
mennyiségi” kérdések a régiókban érzékelhető eltolódásokat mutatnak, a fejlettebb régiókban a képzett munkaerő elérhetőségének problémáit említették, míg fejletlenebbekben ez kiegészült a strukturális munkanélküliség problematikájával is.
Az önkormányzati gazdaságfejlesztés gátjai közül szinte minden régióban kiemelésre
került s az önkormányzatok részéről a területhiány, a fejlesztésre rendelkezésre álló
területek szűkössége. Problémaként merült fel a pályázati források és a gazdaságfejlesztési célok közötti disszonanciák (sokszor nem arra van fejlesztési forrás, amire szükség lenne, stb.).
Az önkormányzatok jelezték, hogy a vállalkozói elvárások sokszor eltúlzottak és sok
esteben érzékelhető türelmetlenség a helyi önkormányzatok irányába. Az önkormányzatok jelezték, hogy a vállalkozásokból hiányzik a motiváltság, az önszerveződés és az alulról szerveződés, valamint a település életében való aktív közreműködési szándék.

II.3.1.2. Adatvagyon-gazdálkodás, települési adat-nyilvántartási rendszerek
Az adatgyűjtési rendszerek az önkormányzatoknál jelentős hiányosságokkal küzdenek (nem szisztematikus az adatgyűjtés, nem kompatibilis az adatok, sokszor papír alapú nyilvántartás stb.). Emellett komoly problémát jelent a megfelelő szakember hiánya
(adat-gazda, térinformatikus), aki az adatokat tudná kezelni. A települési nyilvántartási
rendszerek fejlesztésében, annak megkezdésében a településvezető hozzáállása szintén
erőteljesen befolyásoló tényező.
Általánosságban elmondható, hogy a felvetett téma kapcsán nagyobb hangsúllyal jelentek meg a problémák és a jelenlegi rendszer nehézségei. Ettől függetlenül azonban több
régióban egy-egy kiemelkedő települési jó példa is megjelent (például Közép-
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Magyarország tekintetében Törökbálint, Észak-Magyarország tekintetében pedig Visonta
példája emelhető ki.)

II.3.1.3. Szolgáltatási díjon keresztül finanszírozott közszolgáltatások
A résztvevők jelzései alapján, általános problémát jelent a vizsgált közszolgáltatások esetében, hogy az – általában alacsony szinten – rögzített lakossági díj nem elég az
elvárható szolgáltatási színvonal finanszírozására, a meglévő rendszerek fenntartására sem, fejlesztésekhez mindenképpen külső forrás szükséges. A szolgáltatók egyre
nagyobb veszteséget halmoznak fel, míg a rendszerek amortizációja fokozódik.
Az önkormányzatok számára sok helyen problémát jelent a nem kellően szoros kapcsolat a regionális, központosított közszolgáltatóval, hiszen a lakosság elsősorban
az önkormányzattól várja továbbra is a problémái megoldását/információt.
Országosan szinte általános probléma, hogy az önkormányzatok, illetve a közszolgáltatók által kigazdálkodható fizetésekkel nem tudnak megfelelő számú és
képzettségű munkaerőt foglalkoztatni, vagy a saját dolgozóikat megtartani. Eddig
közmunkások alkalmazásával próbáltak enyhíteni a problémát egyes közszolgáltatások
esetében (pl. közterületek fenntartása), de mára korlátozottá vált az ilyen formában foglalkoztatható emberek létszáma.

II.3.1.4. Feladatfinanszírozás keretében támogatott közszolgáltatások
Az önkormányzatok jelzése alapján, általános problémaként jelenik meg, hogy a feladatfinanszírozás keretében adott juttatások meghatározása nem speciális, az ellátott feladatot, szolgáltatási szintet jobban jellemző mutatószámok alapján történik. A
jelenlegi helyzetben gyakran előfordul, hogy egyes feladatoknál extra szolgáltatások
is beleférnek a keretbe, másoknál pedig a lakosok által elvárt minimális szint
sem teljesíthető. Ennek, illetve a fejlesztési források igényeket kevésbé követő eloszlásának következményeként egyes közszolgáltatások színvonala között nagy különbségek alakulnak ki, és így egymás versenyképességét is rontják.
Rossz példaként jelentkezett a helyi közutak, közterületek, közparkok fenntartására lakosságarányosan meghatározott finanszírozás, míg jó példa volt a közvilágítás vezeték-hossz alapján meghatározott finanszírozása.
Problémát jelent továbbá, hogy a feladatfinanszírozásra meghatározott összeg (hasonlóan a szolgáltatási díjakhoz) kevéssé veszi figyelembe a helyi sajátosságokat,
az túl merev rendszer alapján kerül számításra (pl. turisztikai térségekben a szezonalitást
nem veszi kellően figyelembe). Nem jó, hogy a feladatfinanszírozás egyértelműen az
adóerőhöz van kötve, az alapszintet mindenhol el kellene érni (illetve ehhez szükséges
forrást biztosítani).
A résztvevők jelezték, hogy az az önkormányzatok jelentős részénél felhalmozási potenciál nem jellemző, így saját költségvetésükből ritkán vagy nem tudnak fejlesztéseket finanszírozni. A szükséges fejlesztések megvalósítására leginkább pályázati forrásból van módjuk (regionális, térségi különbségekkel). Számos esetben gondot okoz a
támogatásból megvalósuló fejlesztések működési költségnövekedése, amelynek
finanszírozása az önkormányzatokra hárul.
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A résztvevő vendégek jelzései alapján, a humán közszolgáltatások állami finanszírozási
rendszerének kialakításánál, a jogszabályi előírások módosításánál fontos lenne figyelembe venni a települések méretét, helyi adottságait, adóerő-képességét, és az egyes
jogszabályokban, díjszámítási módszerekben ezen szempontok szerint differenciálni és
rugalmasabb alkalmazást lehetővé tenni.
A kistelepüléseken úgy látják, hogy egyes humán közszolgáltatások ellátásának,
fenntartásának szabályrendszere elsősorban nagyvárosokra lett kialakítva, ezért
azok az ország kistelepülésein nem alkalmazhatók ugyanúgy, mint a nagyvárosokban. Ezért a kistelepülések képviselői azt kérik, hogy a települési esélyegyenlőség
biztosítása érdekében a jogszabályi átalakítások, átszervezések előtt a vidéki önkormányzatok képviselőinek részvételével, véleményük figyelembevételével készítsék elő a
változtatást célzó intézkedéseket.
A résztvevők több humán közszolgáltatás esetében jeleztek súlyos szakemberhiányt,
valamint a meglévő szakemberek aránytalan területi eloszlását az eltérő jövedelmi viszonyok és egyéb tényezők okán. Az önkormányzatok körében nagy a bizonytalanság, hogy
a köz-munkaprogram kifutását követően miként fogják tudni megoldani a közfoglalkoztatottak bevonásával ellátott feladatok elvégzését.
Mivel az önkormányzati költségvetést a legtöbb helyen működési kiadásokra szükséges
fordítani, az állami támogatásokat kiegészítő finanszírozásként, így pályázati források
hiányában bizonyos kistelepüléseknek rendkívül szerények a fejlesztési lehetőségeik.
Ennek következtében több pest megyei kistelepülés infrastrukturális fejlettsége
sokkal rosszabb, mint az ország más régióiban található kistelepüléseknek általában.

II.3.2. REGIONÁLIS TEMATIKUS MŰHELYMUNKA – II. KÖR
A 2017. október – november során került megrendezésre a II. Regionális Tematikus Műhelymunka sorozat, amely a kutatási részeredmények, megfogalmazott javaslatok
egyeztetésére adott lehetőséget az ország hét régiójában.
A második regionális műhelymunka-sorozat azonos forgatókönyv szerint zajlott a hét
régióban. A műhelymunkák első részében, a megnyitót követően a projekt eddigi eredményeinek ismertetésére került sor. Ennek keretében bemutatásra kerültek a projekt
célterületei keretében elvégzett kutatási feladatok: a helyi közszolgáltatások minőségi
szintjeivel és finanszírozásával, továbbá az önkormányzatok kompetenciáival és a helyi
gazdaságfejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos kutatás köztes eredményei.
A műhelymunkák második részében a projekt köztes kutatási eredményeinek, tapasztalatainak részletes bemutatására, a résztvevőkkel, önkormányzati partnerekkel közösen
történő végig gondolására került sor két szekcióban. A munka jelen fázisára beépítésre
kerültek az első körös műhelymunkák tapasztalatai is. A műhelymunkák második körében a kutatási projekt eddigi eredményeinek validálása során összegyűjtött önkormányzati véleményeket, javaslatokat figyelembe vesszük a kutatási projekt hátralévő időszakában, a készülő dokumentumok (ajánlások, javaslatok stb.) véglegesítéséhez.
A műhelymunkák keretében konkrétan, célzottan tudatos település témájú témablokk nem volt - ellenben az előző műhelymunka-sorozathoz – azonban a tudatosság
minden szekció kapcsán megjelent témától függő hangsúlyban.
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Kompetencia alapú erőforrás-menedzsment fókuszú szekció összefoglalása
1. Kompetenciák a versenyképesség és a minőség szolgálatában
A szekcióbeszélgetéseken résztvevők egyetértettek abban, hogy a meghatározott kompetenciák mindegyike fontos a versenyképesség szempontjából, azonban az önkormányzat
számos problémával szembesül, ami nehezíti, esetenként megakadályozza azok érvényre
juttatását.
Szinte az összes szekcióbeszélgetésen egybehangzó vélemény alapján az idő a legnagyobb érték, azonban az azzal való gazdálkodást sok esetben megnehezítik a
szűk határidős jelentési kötelezettségek, illetve a humán erőforrás szűkössége vagy
jelenlegi minősége. Az idővel való gazdálkodáshoz mindenféleképpen szükséges a feladatok beosztása, a napi, a rövidtávú és hosszú távú feladatok meghatározása, illetve a
sürgős feladatok, problémák azonnali megoldása.
Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás legnagyobb akadályozó tényezője a munkaerő- és szakemberhiány, illetve a nagyvárosok és az állami hivatalok (pl. kormányhivatal, járási hivatal) elszívó ereje, melyre a résztvevők véleménye alapján az elsődleges
megoldást az önkormányzati dolgozóknak nyújtott bérek versenyképessé tétele jelentheti.
Az önkormányzat és a város megfelelő működéséhez fontos a tudás-megosztás, tudásszerzés és tudásalkalmazás, melyek támogatását szolgálják a szervezeten belüli
workshopok, tanfolyamok, képzések, a konferenciákon, szakmai eseményeken való részvétel biztosítása.
A versenyképesség szempontjából kiemelkedően fontos az elköteleződés és következetes fejlesztés közös célok érdekében, melyben az önkormányzat mellett jelentős szerepe van a közösségnek, a lakosságnak is.
Az érintettekkel való kommunikáció és együttműködés esetében a résztvevők több esetben kiemelték a civil szervezetek szerepét, amelyek hatékony segítséget nyújtanak az
önkormányzatoknak a kommunikáció területén. Megfelelő platform az érintettekkel
való kommunikációra a lakossági fórum, emellett egyre nagyobb teret hódít a közösségi
médián keresztül történő kommunikáció.
A szolgáltatások, a szervezet és a folyamatok megújítása és a változásokhoz való alkalmazkodás esetében erős nehezítő tényezőként került sok esetben említésre a gyakran
változó jogszabályi környezet, illetve a „jövő bizonytalansága”. A változáshoz való alkalmazkodás szempontjából napjaink kihívásának tekinthető a technológia gyors változása, az informatikai rendszerek fejlődése, melyek nyomon követéséhez, az önkormányzat működésébe való integrálásához fontos az erre megfelelő humán erőforrás kapacitás rendelkezésre állása.
Az önkormányzat tevékenységeivel és a szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációval
kapcsolatban lényeges szempont a kommunikációs csatornák jó megválasztása, illetve,
hogy ezek összehangoltan, ugyanazt az üzenetet közvetítsék. Kisebb településeken jellemző a polgármesterrel, alpolgármesterrel történő személyes egyeztetés is, míg nagyobb települések esetében lehetséges kommunikációs csatornák a települési honlap,
írott sajtó, a közösségi médiafelületek, rádió.
A problémák és az igények felismerése és az arra való reagálás kiemelkedően fontos
kompetencia, hiszen a lakosság számára alapvető fontosságú. A problémák mihamarabbi megoldása a versenyképesség szempontjából elengedhetetlen.
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A proaktivitás inkább nagyobb településeken jellemző, legtöbb esetben a befektetésösztönzés, a vállalkozások segítése, támogatása merült fel, mint legfontosabb tényező.

2. Versenyképesség szempontjából fontosnak ítélt munkakörök
A szekción elhangzottak alapján általánosságban elmondható, hogy főként a kistelepülések esetében, ha egy munkakör csoportosítható egy már meglévő dolgozóhoz, akkor az
biztosan csoportosításra is kerül.
A polgármester, alpolgármester, jegyző értelemszerűen nélkülözhetetlen minden önkormányzat esetében, településmérettől függetlenül. A polgármester a „változások motorja”, fontos, hogy hosszú távon és rendszerszemléletben gondolkozzon. A
jegyző a „törvényesség őre”, a polgármester jobbkezeként figyel a részletekre, jogi megfelelésre.
A gazdasági vezető szintén nagy támaszt nyújt a polgármesternek, kettős szerepe van,
egyrészt „fékhatás” másrészt „gyorsítási” feladata is van. A fékhatás abban jelenik meg, hogy a forrás nem mindig adott a kijelölt fejlesztési irányokra fordítódik, így
neki kell jeleznie, ha anyagilag valamit nem tud bevállalni egy település. Azonban kellenek részéről is az ötletek, megoldási javaslatok a település fejlődése érdekében.
Településmérettől függetlenül kiemelkedően fontos munkakörnek tekinthető a pályázati
referens, a városüzemeltetésért, településüzemeltetésért felelős, a foglalkoztatás/HR
felelős.
A felmerült javaslatok alapján a munkakör listát bővíteni lehetne informatikai szakemberrel, sportügyekért felelőssel, közbiztonságért felelős alkalmazottal.

Helyi gazdaságfejlesztési fókuszú szekció összefoglalása
1. A hatékony helyi gazdaság-ösztönzési folyamatának lépései
A résztvevők, a helyi gazdaság-ösztönzési folyamat első lépését, vagyis a státusz meghatározását tartották a legfontosabbnak a kutatás által definiált folyamat lépései közül.
Véleményük szerint az egész tervezési folyamat első lépése a saját helyzet meghatározása, ami magában foglalja a problémák feltárást is, melyre támaszkodva lehet valós
igényeken alapuló és realisztikus célokat meghatározni. A státusz meghatározáshoz, elengedhetetlen párbeszéd kialakítása a helyiekkel (lakosok, vállalkozások, intézmények,
civilek, szervezetek, egyesületek stb.), mely a valós problémákat segít feltárni és meghatározni. Fontos, hogy a települések valós belső és külső igényekre alapozzák gazdaságfejlesztési céljaikat és a kapcsolódó fejlesztési döntéseiket. A résztvevők megjegyezték,
hogy a megfelelő informatikai háttér és adathozzáférést biztosító szolgáltatási háttér kialakítása várhatóan sokat fog javítani a státusz meghatározásában.
A célok meghatározásánál a résztvevők egyetértettek, hogy a azokat csakis valós
igényekre lehet építeni, ezért a céloknak helyzetfeltárásra kell építkezniük. Jelezték,
hogy a pályázati rendszer jellege miatt sok település nem a saját céljai szerint, hanem a pályázati lehetőségekhez igazítva fejleszt.
A gazdaságösztönzési eszközök meghatározása és használata kapcsán említésre került,
hogy a fejlesztési források (elsősorban TOP 1. prioritás) nem veszik figyelembe a helyi
településtípusonként változó igényeket (gyakori, hogy olyan fejlesztés pl. inkubátorház,
szolgáltató központ, ipari park fejlesztés, valósul meg, amire forrás van, és ami nem fel-
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tétlen illeszkedik a település adottságaihoz, igényeihez. Ez hosszú távon több problémát
is felvethet, mint pl. a fejlesztett ingatlan fenntartása.
Az infrastrukturális jellegű gazdaságösztönzési eszközök tekintetében az önkormányzatok
a saját tulajdonú földterületek hiányára panaszkodtak, ami erőteljesen behatárolja a
mozgásterület.
A monitoringnak a résztvevők nem tulajdonítottak nagy jelentőséget, azonban
többször említésre került, hogy egy-egy gazdaságösztönzési eszköz hatékonyságának
monitoringja kiinduló adatként szolgálhat pl. egy új gazdasági célú fejlesztés kapcsán.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a települések nem viszik végig a folyamatot, nem
ragaszkodnak pl. az öt évvel azelőtt kitűzött célokhoz. Gyakorlatilag még végig sem viszik a kigondolt gazdaságfejlesztési programot, már jön a következő új program, új finanszírozott eszközökkel.
A sikeres és versenyképes helyi gazdaság-ösztönzés háttérfeltételeinek, vagyis a tudatos gazdaság-fejlesztés feltételrendszerének kialakításához szükséges tényezőket - mint
például a tudatos településmenedzsment, partnerség, HR kompetenciák, marketing és
kommunikáció -, a résztvevők fontosnak tartották. Észrevételük szerint az előre jól kigondolt, időben megkezdett szemléletformálással, következetes kapcsoltatással (helyi
vállalkozókkal) és az igények folyamatos figyelésével hosszú távon előnyökre tehetnek
szert a tudatos gazdaságfejlesztést folytató önkormányzatok.
Fontos az élhető, tenni akaró közösség kialakítása, melyben a polgármester szerepe,
jelentősége a legfontosabb. Csak akkor érhető el siker a versenyképesség előmozdításában, ha a folyamatok mögött összetartó helyi közösség áll (lakossági és vállalkozói egyaránt).
A települések közötti koordinációt, mint a fejlesztéseket befolyásoló és elősegítő lehetőséget többen is megemlítettek, mint háttérfeltétel. A települések együttműködésével, hatékonyabban lehetne kihasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat, így a versengés helyett egymásra épülő szolgáltatásokban kellene gondolkodni. Kérdés, hogy ennek
irányítása, megvalósítása kinek a feladata kell, legyen.
Az önkormányzatok által valójában csak közvetve befolyásolható feltétel, a megfelelő
képességekkel rendelkező, gazdasági ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása és rendelkezésre állása a településeken. Előnyben vannak ilyen szempontból azok
a települések, akik gazdaságfejlesztő tevékenységet folytató saját gazdasági társaságot
(többnyire non-profit) hoztak létre, mivel nálunk helyben rendelkezésre állnak jól képzett
szakemberek.
A szekcióülésen részvevők meglátása szerint a sikeres helyi vállalkozások növekedését
gyakori esetben a munkaerőhiány korlátozza (ezt a kutatás is alátámasztotta) ezért a
képzési programoknak kevéssé a munkanélküliek továbbképzésére kell törekednie, mint
meglévő munkavállalók folyamatos továbbképzése és a technológiai innovációk
bevezetése a megfelelő eszköz, amit ugyanakkor az önkormányzat csak indirekt módon
képes támogatni.

2. Gazdaságösztönzési eszközök (direkt és indirekt) és azok változó megítélése
a sikeresség szempontjából
A résztvevők véleménye szerint, a bemutatott gazdaságösztönzési eszközök együttes használata, egymásra való építése (kombinált használata) elengedhetetlen,
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nem lehet kiválasztani néhányat és csak azt fejleszteni, hiszen a potenciális befektetők is
komplexen vizsgálják az esetleges telephely(ek) által nyújtott lehetőségeket és ezeket
figyelembe véve döntenek.
A 2014-2020 EU pénzügyi ciklusban a TOP 1. prioritáson belül, jelentős iparterület fejlesztési források érhetők el, melyekre településmérettől függetlenül sok önkormányzat
pályázik/zott. A kisebb települések elsősorban a helyi termékekre építkezve feldolgozó
vállalkozásokat, illetve tároló csarnok építését tervezik, mely kitörési pont lehet, azonban
a vállalkozások beindulásáig szükséges lenne a központi támogatás. A tapasztalatok
alapján, a pályázatok időigényes adminisztrációs terhei jelentős akadályozó tényezőként jelennek meg, így fontos lenne a rugalmasabb, gyorsabb pályázati ügyintézési rendszer kialakítása. Emellett néhány település esetében a földterület kiválasztása,
biztosítása okozott gondot, így nem is indultak a pályázaton; más települések saját, önkormányzati tulajdonú földterületeire alapozva indultak el. Az iparterület fejlesztéshez
kapcsolódóan több település is jelezte - főleg kisebbek-, hogy helyi piac kialakítását is
tervezik, mely a helyi termékek számára biztosítana árusító helyet.
Az elérhetőség, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése rendkívül fontos, azonban
van rá példa, hogy kedvezőtlenebb elérhetőségű területre telepedik le egy vállalkozás,
mert jelentős más típusú versenyelőnyökkel rendelkezik az adott terület (pl. kedvező
bérek, helyi adók, megfelelő szakképzett munkaerő stb.). De alapvetően az áruk és a
munkaerő mobilitását elősegítő elérhetőség fejlesztése elsődleges eszközként jelenik
meg az önkormányzatoknál, annak ellenére, hogy maga a fejlesztés legtöbb estben nem
az ő hatáskörükbe tartozik.
A résztvevőknek javarészt nem volt tapasztalatuk versenyképességi szerződéssel,
így ezen gazdaság-ösztönzési eszköz kapcsán nem volt visszajelzés.
Fontos, hogy az önkormányzat a befektetők vonzása mellett a már településen működő vállalkozások igényeivel, támogatásával, ösztönzésével is foglalkozzon, hiszen a jelenlévő cégek jó teljesítése erőteljesen kihat a település gazdasági életére. A
tapasztalatok alapján a betelepedni vágyó cégeket nem a terület vagy ingatlan bérlés,
hanem inkább a tulajdonlás érdekli, mely az önkormányzatok számára hosszú távon nem
kedvező. Van olyan önkormányzat, ahol rendelettel szabályozzák a vállalkozások
támogatását (Komló), mely elsősorban ingatlannal kapcsolatos kedvezményeket, valamint a munkaerő direkt támogatását jelenti, a vállalkozás a kedvezmények fejében növeli a foglalkoztatást, mely a munkanélküliséget jelentősen leszorította az utóbbi években.
A települések felismerték, hogy az adópolitika jó eszköz lehet a vállalkozások vonzására (ezt az eszközt jelezték a leginkább elterjedtnek), azonban jellemzően ez csak a
kisebb cégekre igaz, mivel a nagyobb vállalkozások inkább komplexen vizsgálják, hogy a
település mit tud nyújtani számukra. Elhangzott olyan vélemény, hogy a helyi iparűzési
adó 2%-nál alacsonyabb szinten történő meghatározása elsősorban a helyben működő
vállalkozások szempontjából kedvező, mivel ezzel a helyi cégek az önkormányzat „törődését” érzik.
Több településen, jellemzően, ahol nagyobb vállalkozások vannak jelen, az önkormányzat
kiemelten kezeli a megfelelő minőségű kommunikációt a helyi vállalkozásokkal, így
pl. az önkormányzat kapcsolattartó személyt jelöl ki a gyorsabb ügyintézés érdekében.
Néhány önkormányzat a saját honlapján hoz létre befektetők számára információs oldalt,
azonban a tapasztalatuk az, hogy nem hatékony eszköz a felület, általános tapasztalat,
hogy erre alapozva nem keresik őket telephelyet kereső vállalkozások.
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Helyi közszolgáltatások fókuszú szekció (Humán és Településüzemeltetés)
összefoglalása
A szekcióülésen változatos vélemények, meglátások, javaslatok fogalmazódtak meg az
egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatban, de általánosságban a résztvevők mindenhol
kiemelték, hogy a jogszabályi előírások nem teljesítése elfogadhatatlan azoktól,
akik az előírások betartására és betartatására tettek esküt. Az általános vélemény szerint
a követelményekkel, minőségi szintekkel egyet tudnak érteni, azonban a finanszírozás
nincs a követelményekhez igazítva és nem teszi lehetővé, hogy az eltérő adottságú
és emiatt eltérő problémákkal küzdő települések jobban a saját jellemzőikhez közelítve
gazdálkodjanak a finanszírozásból származó és a saját maguk által előteremtett forrásokkal. A legtöbb település az önállóságot, a szabadabb döntési lehetőséget hiányolta,
amit a jogszabályok nem követnek kellően.
Általános megállapítás volt, hogy azon közszolgáltatások esetén, ahol a közszolgáltatás
jellemzőit alapvetően befolyásolja valamely szélesebb körben értelmezett infrastruktúra (itt a települések a csővezetéktől a térfigyelő kameráig mindent beleértettek) állapota, megléte-nemléte, ott az alapszint teljesítése is lehetetlen, illetve az
elavult-elhasználódott infrastruktúra átlagos üzemeltetési költsége magasabb, mint a jó
állapotú infrastruktúráé. Alapvetőnek tartják, hogy az infrastruktúrát először jó állapotra
kell hozni, majd ezt követően kell a minőségi követelményeknek megfelelően úgy üzemeltetni és működtetni, hogy az biztosítsa a felújítás, pótlás költségét is.
A vizsgált közszolgáltatásokkal kapcsolatban minden típusú település elmondta, hogy
azokat a település „versenyképessége” szempontjából fontosnak tartja, de a települések valójában nem versenyezni akarnak, hanem együttműködni. A közszolgáltatások körének szélesítése, a szint emelése alapvető a települések számára, mert szinte
mindenhol felmerült, hogy a lakosságszám megtartása, a település népesedési szempontból fenntartható pályára állítása nem képzelhető el a település nyújtotta szolgáltatások nélkül. A kistelepülések minden régióban kiemelték, hogy lehetőségeik szerint a
legtöbb erőt koncentrálják a szolgáltatások szervezése köré, talán még a munkahelyteremtés és a letelepedés támogatása élvez hasonló prioritást, mert ebben látják a túlélés
lehetséges útját.
A településüzemeltetési közszolgáltatások terén a hulladékgazdálkodással, szennyvízelvezetéssel- tisztítással, vezetékes ivóvíz biztosításával kapcsolatban legtöbben
úgy vélték, hogy a minőségi szintek teljesíthetőek, de az önkormányzatok tényleges
hatása egyre csökken. Sem szabályzó szerepük, sem ármegállapító szerepük nincs, a
vagyonnal való gazdálkodásban pedig sokszor nehézségeik vannak, a kisebb települések
jelentős része akár szabadulna is a közszolgáltatási kötelezettségtől. Felvetéseik szerint a
lakosok kiszolgálása kisebb körben javítható, elsősorban speciális területeken, de sokkal
inkább kérdésnek látják a közszolgáltatás kötelező igénybevételét, annak biztosítását,
hogy a lakosok ne kerüljék meg a kötelezettséget.
A helyi közút közszolgáltatásával kapcsolatban előzetesen tapasztalt rossz megítélés a
szekcióüléseken is hangot kapott. Az utak általános állapota olyan, hogy azon a karbantartás, üzemeltetés nem számít sem költségoldalról hatékonynak, sem a lakos/használó
oldaláról elfogadható szolgáltatásnak. Sok esetben az sem volt teljesen pontosan lehatárolható, hogy milyen elvek-szabályok mentén kell ellátni a közszolgáltatást, de a jogszabályokból, szabványokból megállapítható minőségi szintek az esetek többségében ma nem érvényesíthetőek. A települések ezért a minőségi szintek várható
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átalakítása mellett javasolták egy országos, programszerűen végig vitt, helyi közútfelújítási program felállítását és megvalósítását.
A közvilágítás azon közszolgáltatás, amellyel kapcsolatban a települések aránylag jó
tapasztalatokkal rendelkeznek. A finanszírozását példamutatónak látják, amely a legtöbb
esetben elegendő a fenntartásra, üzemeltetésre és rendszerint megvalósulnak a szükséges felújítások, korszerűsítések is. A települések a magasabb minőségi szinteken
megfogalmazott elképzeléseket már több helyen az alapszolgáltatás részeként
kezelik és a szabványokban foglaltaknak megfelelően újítják fel a közvilágítási hálózatot,
amennyiben forráshoz jutnak.
A csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatban több javaslat fogalmazódott meg egy
országos tervezési folyamat lebonyolítására, mivel a települések úgy érzik, hogy a vízgyűjtőkkel, a csapadékvízzel való gazdálkodás általában nem helyi probléma.
Sok helyen javasolták a csapadékvíz visszatartás és a mezőgazdaság összekapcsolását,
ami mindkét területen magasabb szolgáltatást tenne lehetővé.
A zöldterületekkel való gazdálkodás önkormányzati szinten a településképhez kötődő,
érzékeny témakör, a települési gyakorlatban a legtöbb feszültséget kiváltó közszolgáltatás. A települések igyekeznek a legmagasabb szinten ellátni, de munkaerő-, szakképzet
munkaerő-, eszközhiány hátráltatja őket. A közmunkaprogram kifutása e területen
okozza majd a legnagyobb minőségi szintromlást a véleményük szerint.
A humán típusú közszolgáltatások szintjeire vonatkozó vélemények nem egyformán
mutatkoztak meg, ez nagyban függött a település lakosságának jellemzőitől, nagyobb
település közelségétől és más tényezőktől. A települések a humán közszolgáltatásokat
kiemelten kezelik, elsősorban a lakosságszám megtartása érdekében és változatos eszközökkel igyekeznek a településen a színvonalat emelni. Leginkább a képzett
munkaerő hiányára vezetik vissza, hogy valamely tekintetben hátrányban vannak, de
ugyanilyen nehézségnek érzik, hogy a településre nem jellemző szolgáltatást kötelezően
biztosítaniuk kell. A humán közszolgáltatások az a terület, ahol az önkormányzatok leginkább úgy érezték, hogy valamilyen típusú együttműködésben rejlik a
szolgáltatások elláthatósága hosszú távon, illetve ezen az úton lehet a szolgáltatások szintjét emelni.

II.4. ESETTANULMÁNYOK

ÉS ÖNKORMÁNYZATI FÓKUSZCSOPORTOS

INTERJÚK RELEVÁNS TAPASZTALATAI
A kutatás öt hazai (Jászapáti, Kaposvár, Mórahalom, Nagypáli, Pécs) és két külföldi
(Amszterdam, Katowice) településre vonatkozó részletes esettanulmány kidolgozását
tartalmazta. Annak érdekében, hogy a feltárt eredmények minél szélesebb körben lefedjék a településhálózatot, több településtípus és településméret került megkeresésre.
Az esettanulmányok fókusza azt szolgálta, hogy az általános, a kontextust meghatározó
leírások mellett a település tudatosságára, illetve az 5. célterület gazdaságfejlesztési eszközeire vonatkozó információk legyenek megismerhetők. Az egyes településekre vonatkozó esettanulmányok egységes szerkezet alapján, hasonló inputokra épülnek annak
érdekében, hogy a lehető legjobban érzékelhetőek, összehasonlíthatóak legyenek a különböző településtípusokon meglévő problémák, illetve az ezekre adott válaszok.
Mind a hazai, mind a külföldi esettanulmányok részletesen elemzik a település társadalmi-gazdasági helyzetét, illetve a térszerkezetben elfoglalt pozícióját leíró főbb statisztikai
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adatok, valamint a településeken elérhető közszolgáltatások, az ezek tervezésére vonatkozó tervek, stratégiák. A hazai esettanulmányok emellett kiegészültek fókuszcsoportos interjúkkal az önkormányzat dolgozói, illetve a helyi vállalkozók körében.

II.4.1. ÖNKORMÁNYZATI FÓKUSZCSOPORTOK
Az interjún résztvevő személyek köre a döntéshozói szinttől (polgármester) az ügyintézői
szintig (műszaki, adóügyi, hatósági, vagyongazdálkodási ügyintéző stb.) terjedt, valamint
közszolgáltatók is képviseltették magukat (városfejlesztési kft. stb.). A fókuszcsoportos
interjúk jelen témához kapcsolódóan a tudatos település helyi értelmezése és a tudatosság helyi fejlesztéspolitikában való megjelenését vizsgálták. Az interjúk az önkormányzatok és a helyi vállalkozások kapcsolatának feltárását célozták meg, elsősorban abban a
tekintetben, hogy az önkormányzat miként tudja támogatni a helyi vállalkozásokat, milyen a kapcsolatrendszerük. Mindezek mellett az interjúk témáját képezte az önkormányzat és a lakosok közötti kommunikációs módszerek, fejlesztési lehetőségek átbeszélése
is. Az interjú során a demográfiai folyamatokra való reagálás és a település helyi erőforrásaira építkező fejlesztési lehetőségek több település esetén szintén felmerültek. A beszélgetések keretében a pozitív példák mellett jelentős számú negatív példa is felmerült, melyek a jövőre nézve szintén hasznos (intő) példaként szolgálhatnak.

Az önkormányzati fókuszcsoport tudatos település vonatkozású eredményei:
A tudatosság a vizsgált települések körében leginkább a partnerség kialakítása és ápolása kapcsán jelent meg, mely elsősorban a helyi vállalkozásokkal, és lakosokkal kapcsolatban merült fel. Emellett, jelentős szempontként jelenik meg a helyi intézményekkel,
szervezetekkel való jó kapcsolat, valamint a külső kapcsolatok fontossága. A tudatos
települések nagy energiát fordítanak a stratégiai tervezésre, jellemzően a helyi
szereplők bevonásával. Az innovációra való törekvés, a smart city irányában
való fejlődés elengedhetetlen része a tudatos településsé válásnak, mely hosszú
folyamat, de már több település is elindult ebben az irányban. A tudatos település figyeli
közvetlen és közvetett környezetét, a jó példákat igyekszik adaptálni és abból előnyt szerezni.
A vizsgált települések esetében mindenhol erőteljesen megjelent a tudatos település kapcsán a magas szintű partnerség kialakítása a helyiekkel, kiemelten a vállalkozásokkal és
a lakosokkal. Az önkormányzatok a helyi vállalkozásokkal igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani és ápolni. Az ezekhez használt eszközök többek között a vállalkozások számára
szervezett rendszeres találkozók (vállalkozói fórumok, kerekasztal beszélgetések stb.),
ahol a polgármesterrel a helyi cégek személyes kapcsolatot alakíthatnak ki, valamint maguk a vállalkozások is kapcsolatot teremthetnek egymással. A vállalkozások igényeinek,
fejlesztési elképzeléseinek meghallgatása és a település hosszú távú fejlesztési céljainak
kialakítása során való érvényesítése meghatározó jelentőségű, ezért fontos a mindkét
irányba történő információ áramlás. Fontos a vállalkozások bekapcsolása a helyi
közügyekbe, jelenlétük a helyi kezdeményezésekben, városi rendezvényeken. Az önkormányzatok nagy része igyekszik támogatni, ösztönözni a helyi vállalkozásokat, alapvető célja a vállalkozások számára megfelelő környezet kialakítása. A települések jelentősebb vállalkozásai számára az önkormányzatok a mindennapi munkafolyamatokat
igyekeznek megkönnyíteni, például kijelölt kapcsolattartót biztosítanak a gyorsabb ügyintézés érdekében. A települések támogathatják a vállalkozásokat új munkavállaló felvétele

160/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

esetén, vagy egyszerűen területek biztosításával, kedvezményes terület biztosításával,
valamint a legjellemzőbb módon, adókedvezmény formájában.
Az önkormányzatok a helyi lakosokkal is igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani és
a véleményeket felhasználni. Ennek érdekében lakossági közmeghallgatásokat szerveznek, személyes közvélemény-kutatásokat tartanak, valamint a lakosság tájékoztatás céljából honlapot, facebook oldalt üzemeltetnek, véleményládát tartanak az önkormányzatnál. A tudatos települések igyekeznek a helyi intézményekkel, szervezetekkel, civilekkel
is jó kapcsolatot kiépíteni. A helyi szereplők ösztönzésére a települések például városi
rendelettel szabályozott díjakat oszthat ki (például Pedagógiai díj, Közszolgálati díj, Egészségügyi díj, Az év vállalkozója díj, Pájer Antal díj, Az év polgárőre díj).
A helyi fejlesztések kulcsszereplői az alábbi csoportokból kerülnek ki jellemzően: helyi szakértelemmel rendelkező egyének, helyi vállalkozások vezetői, intézményvezetők,
pedagógusok, nyugdíjasok, kereskedelmi tulajdonosok, helyi orvosok, ügyvédek, Képviselő Testület tagjai.
Természetesen a partnerség gyakorlata a településmérettől is függ. A kisebb településeken jellemzően a polgármesterrel a vállalkozások, de akár a lakosok is személyes kapcsolatban állhatnak, míg a nagyobb települések esetén ez korlátozottabban jelenik meg,
ott már inkább az egyes csoportok képviselőivel tartja a polgármester a kapcsolatot.
A polgármester személye meghatározó a települések fejlődésében. A szakirányú
végzettséggel való rendelkezés (pl. településfejlesztő), jó kapcsolatokkal rendelkezés
vagy a helyi lakosság körében erős elfogadottság jelentős előnyöket jelent. Sok esetben
a polgármester hozzáállása az, hogyha nem csinál semmit, nem ront el semmit. A tudatos településvezetés vállalkozó szellemű, nyitott az új dolgok felé. Nagyon sokat jelent,
ha a település vezetősége egy teamként tud együtt gondolkodni és cselekedni.
A tudatos településhez hozzátartozik, hogy folyamatosan monitoringozza a jó, adaptálható példákat és azokat fel is használja. Vannak olyan települések, amelyek kiemelt figyelmet fordítanak a jó példák megismerésére ezért a polgármester és az önkormányzati
dolgozók időt és energiát szentelnek arra, hogy meglátogassák, megtapasztalják a jó
példákat, amiket a saját településükön hasznosítani tudnak.

II.4.2. ESETTANULMÁNYOK

TUDATOS TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁ-

SAI

Az esettanulmányok egyik fő tématerülete volt a települések tudatosságának, tudatos
megoldásainak elemzése. Ennek érdekében, azonos struktúrában mutatja be az öt hazai
és két külföldi település tudatos település vonatkozásait.
Az esettanulmányok ennek megfelelően áttekintik:


a tudatos település fogalom értelmezését az adott településen,



a helyi fejlesztéspolitika által beazonosított legfontosabb beavatkozási (probléma)
területeket, alapvetően a meglévő fejlesztési dokumentumok tartalmának vizsgálatával,



a tudatosság megjelenését a helyi fejlesztéspolitikában,



valamint a tudatos település útmutató szerkezetében az egyes tématerületekhez
köthető tudatos, jó példákat is.
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A tudatos település fogalom helyi értelmezésének elemzéséből az rajzolódik ki, hogy a
vizsgált településeken (természetesen kissé eltérő hangsúlyokkal) alapvetően hasonló
elemek jelennek meg. Ezek közül a legelső helyen a stratégiai tudatosság, a hosszú
távú tervek mentén véghez vitt fejlesztési programok jelennek meg, de szinte
minden településen megjelenik az érintettek bevonásának minél nagyobb szerepe,
a környezeti tudatosság (fenntarthatóság), illetve a nagyobb települések esetében az
okos megoldások alkalmazása is.
Ezen szempontok helyi fejlesztéspolitikában való megjelenése szempontjából a vizsgált
települések nem mutatnak egységes képet, érzékelhető, hogy pl. Kaposvár, Amszterdam,
vagy Nagypáli esetében hosszútávon meglévő tudatos fejlesztési koncepciót követő településekről beszélhetünk, míg pl. Pécs vagy Jászapáti esetében inkább csak egy-egy részterület esetén érhetők tetten tudatos megoldások.
Az esettanulmányokban feltárt tudatos megoldásokat a tudatos település útmutató és a
jó példákat részletesebben bemutató melléklete tartalmazza.

II.5. RELEVÁNS INTERJÚ TAPASZTALATOK
II.5.1. ÖNKORMÁNYZATI MÉLYINTERJÚK
50 magyarországi településen, félig strukturált interjúk kerültek lebonyolításra
önkormányzati vezetőkkel és közszolgáltatásokat nyújtó intézmények vezetőivel, a település méretétől függő számban. Az interjúkról írásos feljegyzés, továbbá az
interjúalany döntésétől függően hangfelvétel is készült.
A felmérés alapvető célja az volt, hogy bemutatásra kerüljön a projekt keretében vizsgált
közszolgáltatások esetében milyen változások következtek be az elmúlt 5 évben az adott
településen és hogyan ítélik meg az ellátottság jelenlegi helyzetét. A tudatos település
kutatás kapcsán az önkormányzatoknál a polgármestert és a jegyzőt keresték
meg a kutatók.
A mélyinterjúk 18 témakört öleltek fel, melyekből egy kérdéskör (két kérdéssel) foglalkozott a tudatos település témakörével. Az egyik kérdés a helyi szereplők bevonásával kapcsolatos volt, a másik pedig az esélyegyenlőségi kérdéskört érintette. A helyi szereplők bevonása kapcsán az önkormányzatok eszközeit (néhány esetben a
jogi keretei) határozták meg, valamint, hogy mely partnereket, csoportokat vonják be
elsődlegesen. A helyi vállalkozásokkal való kapcsolatról elérhető információk is a legtöbb
interjú tárgyát képezték, valamint a kutatáshoz szükséges, a települések által elkészített
fejlesztési dokumentumok összegyűjtése is megtörtént. Az esélyegyenlőségi témakörben,
a fogalom értelmezése és relevanciája a település életében jelentette a fő témát. A mélyinterjúk során, az önkormányzattól minden releváns dokumentum (településfejlesztési,
településrendezési stb.) beszerzése megtörtént.
Az 50 elemű mélyinterjú keretében majdnem minden önkormányzatnál szerepelt a tudatos települést érintő témakör, azonban néhány esetben csak érintőlegesen, részletes információk begyűjtése nélkül.
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Az önkormányzati mélyinterjúk tudatos település vonatkozású eredményei:
Helyi szereplők bevonása a helyi tervek előkészítésébe és a megvalósításba
A megkérdezettek jelentős többsége a helyi szereplők bevonása kapcsán a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012-es (XI. 8.) Korm. rendeletet emelték ki, mint a partnerségi folyamat kereteinek meghatározó jogszabálya. Csak néhány, elsősorban nagyobb település esetén jelent
meg, hogy a település saját Partnerségi Tervvel is rendelkezik, ami kifejezetten a településképi eszközök módosítása során a szakmai és civil szervezetek bevonására irányul.
Azokon a településeken, ahol nincs Partnerségi szabályzat, - a jogszabályhoz kötött partnerségen kívül - a partnerség informálisan működik. Alapvetően minden település fontosnak tartotta a partnerségi folyamatok meglétét és szinte minden település tudott mondani példákat, a saját tapasztalataikról. Néhány esetben az érezhető, hogy a
minimális partnerség megteremtésére törekszik a település, mert azt látja, hogy vagy
közönyösek a szereplők vagy éppen nagy az ellentét a városvezetés a helyi szereplők
között így inkább leépíti ahogy csak tudja.
A partnerség biztosítására használt eszközök közül az alábbiakat emelték ki az önkormányzatok:
Partnerség szakasza

Alkalmazott eszközök

Tájékoztatás

internet – városi honlap, közösségi oldalak; helyi média –
helyi újság, tv, rádió; önkormányzatnál kifüggesztés

Lakossági
kommunikáció (nyílt)

lakossági fórum (pl. tervek bemutatása); vélemény láda az
önkormányzatnál; szavazási lehetőség; kérdőívezés

Szakmai
kommunikáció (zárt)

fórumok; kerekasztal beszélgetések – ifjúsági kerekasztal;
munkacsoporti ülések szakterületenként

Egyeztetésbe bevont
csoportok

lakosság; gazdasági szereplők (pl. nagyobb foglalkoztatók);
helyi intézmények (oktatás, egészségügy, kultúra stb.);
civilek; egyesületek (pl. városszépítő egyesület); kamarák
(pl.
Építész
kamara);
közfeladatot
ellátók
(pl.
katasztrófavédelem, rendőrség)

A települések igyekeznek a helyi vállalkozásokkal jó kapcsolatot kialakítani és
fenntartani. Vannak olyan települések, ahol az önkormányzat rendszeresen megkeres
3-4 helyi vállalkozást, ezzel lehetőséget teremtve egy kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre az önkormányzattal (korábban üzleti reggelinek hívták). Mórahalmon külön önkormányzati referens felel az ipari parkban lévő vállalkozások gondozásáért, ami az ügyintézési folyamatok zökkenőmentességét hivatott segíteni. Békéscsabán évente 2 kerekasztal
beszélgetés kerül megszervezésre, ahol a jelentősebb vállalkozások elmondhatják véleményüket.
Az önkormányzatok igyekeznek támogatni a civil szervezeteket, melynek köszönhetően néhány településen erős a jelenlétük és számuk jelentős (Pilisszentiván). Emellett
Szászváron az önkormányzat által üzemeltett saját pályázati iroda – kapacitás függvényében – igyekszik a civilek és lakosok pályázataihoz szakmai segítséget nyújtani.
A helyi szereplők bevonása a tervezésbe és döntéshozásba nagyon fontos feladat, de
fontos szem előtt tartani közben a pályázati forrás lehetőségeket és a város által megfogalmazott stratégiai irányokat is (például Nagypáli).
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A helyi vezetőség hozzáállása, szakképzettsége sokat jelent. Iszkaszentgyörgyön
a polgármester megválasztása előtt tudatosan olyan képzéseken vett részt, ami egy település irányításhoz, stratégiai gondolkodás elsajátításához kell (igazgatásszervező képzés,
urbanisztika), majd – megválasztását követően - a település működését a jogszabályi
kereteken belül új alapokra helyezve újította meg. A polgármester több egyesület tagja,
folyamatos kapcsolatban áll a helyi szereplőkkel.
Pécs esetében az egyetemmel való együttműködés meghatározó. Egyrészt jelen
van az egyetem, mint foglalkoztató, a diákállomány megjelenik, mint fogyasztó, harmadszor van egy nagyon jelentős külföldi diákállomány, amely minőségi szolgáltatásokat jelent. Emellett a befektetők meggyőzéséhez az egyetemmel való partnerség elengedhetetlen.
Jellemzően a kisebb horderejű, nem stratégiai jellegű (események, rendezvények) döntésekben a helyi szereplők között jobb az együttműködés. Van olyan település, aki kimondja, hogy nincsenek komplex, nagy álmaik, nem lesz belőlük Szilícium-völgy, a stratégiai
cél, hogy az ott élők jól érezzék magukat. A jó partnerség kialakítása fentebbi szinteken,
mint pl. a megyei kamara fontos. A települések a helyi tervek elkészítéséhez van, hogy
külsős szakértőket vonnak be a professzionálisabb eredménytermék előállítása érdekében.
Sajnos egyik településnél sem merült fel a szomszédos településekkel való együttműködés, közös tervezés, jó gyakorlatok vizsgálata.
A települések az alábbi dokumentumok meglétét jelezték:


Helyi esélyegyenlőségi program



Gazdasági/fejlesztési program



Környezetvédelmi program



Energia megtakarítási program (nagyobb településeken)



Integrált Városfejlesztési Stratégai/Integrált Településfejlesztési Stratégia



Vagyongazdálkodási terv

Összességében a települések felismerték, hogy a helyi szereplők bevonása meghatározó a település életében, hosszú távon elengedhetetlen. Ennek érdekében tudatosan tesznek is érte, kezdeményezik, hogy kialakuljon a településen belül a jó kapcsolatrendszer a helyiekkel és a helyiek között, azonban még a nagyobb településeke kívül
nem tartanak ott, hogy ezt pl. Partnerségi terv formájában megteremtsék az intézményi
hátterét.

Esélyegyenlőségi kérdések
A települések kb. negyedén a megkérdezettek nem érezték, hogy településükön
probléma merülne fel esélyegyenlőségi szempontból. A vizsgált önkormányzatok
között az esélyegyenlőség témakörében az alábbi témakörök merültek fel:


Romák; mozgáskorlátozottak; fogyatékosok; idősek; nők helyzete – bölcsőde
kapcsán; egyedülálló szülők; pályakezdők; külterületen élők (Mórahalom, Kerekegyháza, Fülöpjakab).

Bár a fenti felsorolás viszonylag bő, sok eleme csak egy-két településen merült fel, mint
esélyegyenlőségi célcsoport, a legtöbb esetben csak a roma kisebbséggel, illetve a
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mozgáskorlátozottakkal való kiemelt foglalkozást értik az esélyegyenlőségi kérdések körébe.
Az önkormányzatok az alábbi tevékenységeket végzik az esélyegyenlőség biztosítása
érdekében:


romák megsegítésére
o

telekkialakítás, szociális városrehabilitációs pályázatok (Kapuvár)

o

roma kisebbségi önkormányzat



idősek számára nyugdíjasok tovább foglalkoztatása program (Mezőtúr)



külterületi lakosok számára tanyagondnokságot üzemeltet az önkormányzat (Kerekegyháza, Fülöpjakab)



fogyatékosok számára önkormányzati álláslehetőség biztosítása (Kapuvár)



bérlakás program (hiányzik és kellene: Gyöngyösön és Hajdúszoboszlón, működik: pl. Cegléden)



az állam által ajándékozott gyermekkötvények megnövelése 50%-kal önkormányzati forrásból (Ivánc)

Budaörsön helyi esélyegyenlőségi ombudsman működik, a BULÁKE (Budakörnyéki
Látássérültek Közhasznú Egyesülete). A vezetője elvállalta, hogy hozzá bármilyen problémával lehet fordulni. Ő tolmácsolja az önkormányzat felé az észrevételeket és véleményt alkothat a képviselőtestület ülésén, de szavazati joga nincs.

II.5.2. SZAKÉRTŐI INTERJÚK
Adatvagyon gazdálkodás
A tudatos település kutatás saját kutatási tevékenysége kapcsán, jó példa megismerése érdekében, Törökbálint Város Önkormányzati Hivatal kollégáival került az
adatvagyon gazdálkodás témakörében szakértői interjú lebonyolításra.
Törökbálint város képviselői részt vettek az I. Regionális Tematikus műhelymunkán, ahol
röviden bemutatták a városban működő példaértékű informatikai és tájékoztatási rendszert. Ez alapján merült fel részletes interjú készítése, a település térinformatikai rendszer fejlesztésével, használatával és működtetésével kapcsolatos önkormányzati tapasztalatok megismerésére.
Az adatvagyon gazdálkodás témájában végzett szakértői interjú eredményei:
Törökbálint az elmúlt 10-15 évben tudatosan, lépésről-lépésre fejlesztette informatikai rendszerét, mellyel párhuzamosan a munkatársak képzésére is kiemelt hangsúlyt
fektetett.
Első lépésként 2009-ben a Norvég Alap támogatásának felhasználásával kezdte meg térinformatikai rendszerének kiépítését. A földhivatali alaptérkép, ortofotók felhasználásával felvitt rétegek jelentősen megkönnyítették az ügyintézők munkáját annak ellenére, hogy kezdetben számottevő többletmunkát jelentett az egyes szakterületek, pl. ingatlangazdálkodás, adóiroda, városgondnokság számára az adatbázis feltöltése. Mindössze
két-három év tapasztalata igazolta a döntés helyességét, a munkafolyamatok hatéko-
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nyabbá válása, mely egyben a munkatársak motivációjának javulását is magával hozta.
Lehetővé vált, hogy számos hatósági, szolgáltatói intézkedést igénylő ügy, pl. adózási fegyelem, ingatlangazdálkodás, építéshatósági ügyek, engedélyezési státusz stb.
helyrajzi szám alapján, a térinformatikai eszközeivel könnyen áttekinthetővé, kezelhetővé, követhetővé váljon. Az adatbázisok, kataszterek térinformatikai integrációja fényt derített közigazgatási tevékenységet megnehezítő, pl. utcanevek, házszámok,
helyrajzi számok közötti anomáliákra, melyeket GPS koordináták alapján így az egyes
nyilvántartásokban, kataszterekben is korrigálni lehet, a településrendezési eszközök
pontosságát növelik. Ezzel számos területen gyorsult, hatékonyabbá vált az ügyintézés,
korábban jelentős humán kapacitást lekötő – gyakran szisztematikusan nem elvégezhető
– tevékenységek reálisan, kevesebb élőmunka ráfordítással követhetővé váltak, adott
munkafolyamatok gyökeresen átalakultak.
A nyilvántartási rendszerek fejlesztésének fontos lépését jelentette a hivatali adatkezelés
fejlesztése mellett a lakossági kommunikáció erősítése / fejlesztése. A városi honlapon megtalálható „környezeti információs weboldalon” olyan nyilvánosan elérhető, folyamatosan frissített adatok érhetők el, melyek a helyi lakosság mindennapjait segítik és
kommunikációt teremt az önkormányzat és a lakosság között (pl.: lakossági panaszbejelentés a helyszín pontos megjelölésével).
A városgondnokság munkáját segítő, a lakókörnyezetet, életminőséget javító lakossági
bejelentésekhez a térinformatikai rendszerrel kommunikáló mobil applikáció is
rendelkezésre áll, egyszerű használata, a bejelentések naprakész nyomon követhetősége
miatt egyre népszerűbb. A tematikus csoportosításnak köszönhetően (pl. illegális hulladéklerakók, parlagfű, kátyú, KRESZ tábla, utcanév tábla, buszmegálló és játszótér rongálás, illegális zöldhulladék, gondozatlan közterület) a lakó bejelentése automatikusan közvetlenül az adott ügyben illetékes ügyintézőkhöz jut el, az ügy kezeléséről, aktuális állásáról a bejelentő automatikus visszajelzést kap. A rendszer egyéb olyan, a helyiek számára napi működéshez szükséges értékes információkat is hordoz, mint az egészségügyi
objektumok, oktatási intézmények, feladat ellátási helyek stb. területi elhelyezkedése,
szolgáltatások elérhetősége, közszolgáltatási, választási körzetek lehatárolása, lehatárolása, közösségi közlekedési útvonalak térképi ábrázolása, vagy akár a hó eltakarítási
nyomvonalak. A térinformatikai kialakításnak köszönhetően, lehetőség van egy adott
objektumra kattintva jogosultságtól függően az összes rétegadat megtekintésére.
A publikus, lakosságnak szóló felület mellett az önkormányzati munkatársak számára a
napi munkát támogató, az egyes felhasználó csoportoknak megfelelő funkciók érhetők el,
illetve eseti jelleggel szolgáltatók, potenciális ajánlattevők, ingatlanfejlesztők is célirányosan kapnak átmeneti hozzáférést pl. a fejlesztéseket, ajánlatokat reálisan megalapozó
rétegekhez, térinformatikai alapú adatokhoz, információkhoz. Ilyen pl. a közműhálózatok
idősoros térképe, közvilágítási rendszerelemek jellemzői, ingatlan értékbecslési adatok
megjelenítése, ingatlanok állapotának fényképes demonstrálása stb. Az önkormányzat
és közszolgáltatók közötti együttműködés így költséghatékonyabb, célirányosabb
lehet, a reálisabb vállalkozói ajánlatok kiszámíthatóbb gazdálkodást tesznek lehetővé.
A fejlesztések eredményeként a város mára rendkívül komplex települési nyilvántartási rendszerrel bír, ahol biztosított az adatok térinformatikai alapú nyilvántartása, egységes rendszerben történő gyűjtése és kezelése, valamint az önkormányzati szervezeten
belüli széleskörű alkalmazása. A tapasztalatok szerint a lakosság felelősen, kellő tudatossággal és egyre nagyobb arányban használja a térinformatikai rendszer adta lehetőségeket. Ugyanez igaz az önkormányzat alkalmazottai vonatkozásában, akik azáltal, hogy a
rendszert használják, már kellően motiváltak az adatok feltöltésében is.

166/171. oldal

Tudatos Település Útmutató

A rendszerfejlesztés pillanatnyilag többnyire az informatikai oldalról felmerült
ötletek alapján történik. Szerencsésebb, ha a felhasználói igények, azok koordinált
összegyűjtése, értékelése, priorizálása indukálja a továbbfejlesztést, újabb rétegek, alkalmazási lehetőségek megvalósítását.

II.5.3. KOMPETENCIA KUTATÁS KAPCSÁN VÉGZETT INTERJÚK
A kompetencia kutatás keretében 5 eltérő településtípus bevonásával (összesen 15 db
településen) a kompetencia-szótár és a vizsgált munkakörökhöz kötődő 15 db
kompetencia-térkép megalapozása, validálása érdekében fókuszcsoportos interjúk
kerültek megvalósításra.
A 15 vizsgált település egyik felében (8 db) 2017. május-június folyamán történt meg az
adatfelvétel. Ekkor településenként átlagosan kettő, összesen 15 db fókuszcsoportos interjú készült 92 fő bevonásával, amelyek a közszolgáltatások szempontjából tematikus
csoportok köré szerveződtek. A tematikus csoportok a következők voltak: oktatáskultúra; egészségügy-szociális ellátás; településüzemeltetés; általános menedzsment.
Annak érdekében, hogy a települési sajátosságok megfelelő módon megjelenjenek a kutatásban, csoportonként négy interjú készült összesen. A kisebb létszámú településeken
egyes csoportok összevontan kerültek lebonyolításra.
A fókuszcsoportos interjúk keretében a tudatos település az általános menedzsment témakörben került átbeszélésre. Az interjú keretében a tudatos település kifejezés megközelítése, értelmezése történt meg az önkormányzat képviselőivel, valamint átbeszélésre
került, hogy a tudatosság elérésének milyen feltételei vannak, mik a tudatos működés
elvei. A menedzsment témakörben a versenyképességgel, valamint a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos témák is átbeszélésre kerültek.

A kompetencia kutatás témájában végzett szakértői interjú eredményei a
tudatos település relevanciájában:
Az általános menedzsment témája négy településen került kiemelten górcső alá, illetve
további egy településen közösen tárgyaltuk a többi tématerülettel. Ennek köszönhetően
benyomásokkal rendelkezünk egy megyeszékhely (Eger), egy járásszékhely város (Esztergom), két nem járásszékhely város (Kisújszállás, Törökbálint), és egy község (Tarján)
esetében is. A vonatkozó települések négy régió területét fedik le (1. táblázat).
1. táblázat Az általános menedzsment témájához kapcsolódóan megvalósult fókuszcsoportok fő
jellemzői

Település

Időpont

Téma

Résztvevők
száma

Eger

2017.07.06. 9:30

Általános menedzsment

14 fő

Esztergom

2017.06.14.
10:00

Általános menedzsment

6 fő

Kisújszállás

2017.06.06.
13:00

Általános menedzsment

5 fő

Tarján

2017.06.26.
10:00

A
négy
tárgyalva

4 fő

témát
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Település
Törökbálint

Időpont
2017.07.04.
10:00

Téma
Általános menedzsment

Résztvevők
száma
7 fő

A témában megszervezésre kerülő fókuszcsoportokra az alábbi szereplők kaptak meghívást:


polgármester



alpolgármester



tanácsnok



jegyző



aljegyző



stratégiai tervezésben résztvevő kolléga



egyéb, releváns bizottságok vezetői

A vonatkozó fókuszcsoportokon összesen 26 fő, többségében vezető beosztású önkormányzati / helyi közszolgáltatások ellátásában közreműködő dolgozó vett részt.

A szakterület jellemzői a fókuszcsoportok alapján
A fókuszcsoportos interjúk általános tapasztalatának tekinthető, hogy a megkérdezett
szereplők korlátozottnak, ráadásul szűkülőnek érzik az önkormányzatok eszköztárát mind a versenyképesség előmozdítása, mind a helyi közszolgáltatások minőségfejlesztése, mind a gazdaságfejlesztés tekintetében. A megkérdezettek általában túlzónak és versenyhátránynak tekintik a központilag meghatározott kereteket,
legyen szó akár a bérek, akár a szolgáltatások ára, akár a nyújtható adókedvezmények
mértékéről.
Az önkormányzatok szerepét leginkább az áttekinthető és optimális szabályozási
környezet kialakításában és hatékony működtetésében, a stabilitásban, a kiszámítható, konzekvens és megbízható környezet biztosításában látják. Emellett
kiemelik a népesség megtartásában, és a népesség kívánt összetételének elérése
érdekében hozott intézkedéseket (iskolázottság, korösszetétel, speciális szaktudás megtartása / letelepítése stb.). A potenciális fejlesztési források kiaknázása, rendszerbe foglalása, fenntartható beruházások támogatása is a releváns hatóterületek között kerül említésre. Utóbbi esetben a pályázati lehetőségek beszűkülése és tartalma jelent meg problémaként, a központi régióban kiemelten ezek korlátozottsága, a kisebb
településeken pedig a pályázatok megírásához szükséges humánerőforrás kapacitások és
releváns kompetenciák hiánya.
A települések külső kapcsolatai, a térségi együttműködések rendszere és jelentősége is gyakorta hangoztatott téma, melyben a település vezetőinek kiemelt jelentősége
van.
A település menedzsmentjének az öndefiníció, az imázs, a települési profil meghatározásában és kommunikációjában is meghatározó szerepe van.
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Jelentős kihívást jelent a lakosság és a kis- és középvállalkozások aktivizálása,
megszólítása. A változó jogszabályi környezet, a kiszámíthatatlan központi
irányelvek, a pályázati rendszer esetlegességei és túlzott bürokráciája szintén
nehézségek elé állítják az önkormányzatokat, melynek kezelése rugalmasságot, a változó
környezethez való folyamatos alkalmazkodás készségét kívánja meg tőlük.

A szakterület emberi-erőforrás megfontolásai
A közszférában dolgozók bérszínvonalának jelentős elmaradása és az elvándorlás
miatt kapacitásproblémák jelentkeznek minden területen és minden szinten. A piaci
szféra és az egyéb költségvetési szervek (pl. kormányhivatalok) elszívó hatása jelentős.
Nagy fluktuáció jellemzi a szférát, illetve az utánpótlásként jelentkezők megfelelő szakképzettségének hiánya. Gyakorta betöltetlenül maradnak álláshelyek, nem jelentkezik a
végzettségbeli elvárásoknak eleget tevő jelölt, és ha mégis, nem tudnak a tapasztalatai
vagy a kompetenciái alapján szűrni, válogatni.
Általánosan jellemző, hogy minél kisebb egy település, egy-egy önkormányzati
munkavállalónak annál szélesebb, komplexebb feladatkört kell ellátnia, és éppen
ezeken a településeken jelent nagyobb problémát az elvándorlás, a képzett munkaerő
hiánya is. A nagyobb településeken ezzel szemben éppen a szakosodás, a specializáció okozza a szakemberek utánpótlásának fő problémáját. A folyamatos átszervezések
tovább nehezítik a megfelelően képzett munkaerő biztosítását, megtartását.
Problémaként nevezték meg a polgármesterekkel szemben támasztott elvárások
hiányát, mely többek szerint felülvizsgálatra, módosításra szorulna. Felmerült továbbá a
politikai vezetők és a szakmai operatív vezetők nézőpontja és a tervezés szempontjából
vett időhorizontja között feszülő ellentét, mely károsan hathat a versenyképességre, és
belső konfliktusokhoz vezethet.
Jövőbeli kihívásként az informatikai kompetenciák fejlesztése, a marketing tevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek bővítése több esetben megjelent,
illetve szükségét látnák a jövőben HR szakember alkalmazásának is.
A fejezet végén bemutatott kompetencialista 60 eleme közül a legtöbb, általános menedzsment területén véleményt formáló résztvevő az alábbi tíz kompetenciát tartja a
legfontosabbnak:


Rendszerszemlélet (11 említés)



Döntésképesség (8 említés)



Együttműködés, kooperáció (8 említés)



Innovativitás (8 említés)



Konfliktuskezelés (8 említés)



Ügyfél orientáltság (8 említés)



Cél- és feladatorientáltság (7 említés)



Következetesség, kiszámíthatóság (7 említés)



Problémamegoldás (7 említés)



Szakértelem (7 említés)
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A leginkább fejlesztendő kompetenciák közé pedig a következő elemek kerültek a résztvevők szerint:


Kreativitás (9 említés)



Rugalmasság (9 említés)



Motiváció, lelkesedés (7 említés)



Információkezelés és feldolgozás (7 említés)



Kezdeményezőkészség, proaktivitás (7 említés)



Döntésképesség (6 említés)



Kommunikáció (6 említés)



Felelősségvállalás (6 említés)



Önállóság (6 említés)

Javaslatok, következtetések
Kiszámítható, reális átfutási idővel bíró, jól kommunikált, igényeken alapuló
központi változások és elvárások szükségesek a tudatos és versenyképes önkormányzati működéshez.
Javasolt a bürokrácia és a redundáns adatszolgáltatási terhek csökkentése.
Az önkormányzati dolgozók bérszínvonalának rendezése égető probléma, e nélkül
a kompetenciaalapú kiválasztás vagy egyáltalán a választás a potenciális jelöltek között
okafogyott, hiszen jelentős utánpótlási problémákkal küzdenek.
A visszajelzések alapján szükségesnek mutatkozik a Probono képzési rendszer jelenlegi működésének, tartalmának felülvizsgálata az önkormányzatokra vonatkozóan.
A rendszer olyan továbbfejlesztésére van szükség, ami nem csupán lexikális ismereteket
villant fel, hanem érdemben szolgálja a valódi egyéni és szervezeti igényeket a kompetenciafejlesztés és a munkához kapcsolható folyamatos szakmai fejlesztés támogatásaként.
Az önkormányzatok mozgásterét szűknek találják a résztvevők, javasolt lenne az önkormányzati eszközrendszer repertoárjának bővítése, amely a helyi sajátosságokra jobban
reflektáló, egyedi válaszok lehetőségére is nagyobb esélyt teremtene.
A vezető beosztású résztvevők saját vagy vezetőtársaik vezetői kompetenciaszükségletével összefüggésben kevéssé fogalmaztak meg érdemi önértékelő állításokat és fejlesztési
szükségleteket. Ez feltételezhetően azt jelenti, hogy az önkormányzatok vezetési gyakorlatában a tényekre alapuló önreflexió képességét, és a kapcsolódó fejlesztési igények
kielégítését támogatni szükséges.

A kompetencia kutatás során összeállított kompetencia lista:






Aktivitás
Alkalmazkodóképesség
Analitikus gondolkodás, elemzés
Cél- és feladatorientáltság
Delegálás







Következetesség, kiszámíthatóság
Kreativitás
Kritikai gondolkodás
Mások irányítása
Mások motiválása
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Döntésképesség
Együttműködés, kooperáció
Ellenőrzés, értékelés képessége
Előadói, prezentációs képesség
Előítélet mentesség
Érdek-érvényesítés
Eredményorientáltság
Fegyelmezettség
Fejlesztés (mások fejlesztése)
Felelősségvállalás
Fizikai teherbírás
Függetlenség
Határozottság, magabiztosság
Időgazdálkodás
IKT, digitális hozzáértés
Információkezelés és feldolgozás
Innovativitás
Kapcsolatteremtési képesség
Kezdeményezőkészség,
proaktivitás
Kitartás
Kockázatvállalás
Kommunikáció
Kompromisszumképesség
Konfliktuskezelés
Költséghatékonyság


















Megbízhatóság
Meggyőzőképesség
Monotónia tűrés
Motiváció, lelkesedés
Nyelvismeret
Önállóság
Problémaérzékenység
Problémamegoldás
Pszichés terhelhetőség, stressz tűrés
Reális önismeret, önfejlesztési igény
Rendszerszemlélet
Rugalmasság
Segítőkészség
Stratégiai gondolkodás
Szakértelem
Szervezési készség





Szociális érzékenység, empátia
Tanulási hajlandóság
Tárgyalóképesség








Teljesítményorientáltság
Terhelhetőség
Tervezési készség
Tudásalkalmazás képessége
Ügyfél orientáltság
Üzleti érzék
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