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Vertikális és horizontális önkormányzati
koordinációk
„Önkormányzati koordinációs
mechanizmusokon azon tudatos
cselekvések, tevékenységek,
folyamatok, struktúrák,
szokások láncolata, amelyek az
önkormányzatok
összehangoltabb működését
segítik elő.”

A többszintű kormányzás rendszere
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Az 1990-es helyi önkormányzati rendszer
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Megyei önkormányzatok, mint „lebegő
megyék” 1990-2010
Induló pozíciók 1990

• A megye nem veszélyeztetheti a
települési autonómiát! – gyenge,
„lebegő” hatáskörök
• A térségi szerepkör megyei
intézményfenntartó funkciókban
való kimerülése.
• Intézményi és hatásköri
tekintetben gyenge állami
törvényességi felügyelet, területi
államigazgatás.
• Rendkívül korlátozott saját
bevételi lehetőségek (pl. megyei
adókivetési jog hiánya)

A megyék helyzete
1990-2010
• A települési intézményfelajánlások kötelező fogadása,
intézmény-átvételi kötelezettség.
• Megyei decentralizált
forráselosztás megteremtése –
Tftv. 1996-ban
• Elvetélt regionalizációs kísérlet
2006-ban
• A megyék eladósodása
hasonlóan a településekhez
2010-re
• Hatásköri és forrásallokációs
pozíciók romlása 2006-2010
között

Az önkormányzati reform megyéket érintő
változásai 2012 után
- Koordinációs szerepkör
Mötv., Tftv., egyéb jogszabályok

- Adósságkonszolidáció
- Intézményfenntartó
szerepkör eltűnése

- Területfejlesztési
szerepkör kiterjesztése
2011. évi CLXXXIX. törvény
1996. évi XXI. törvény

2011. évi CLIV. törvény

Megyei
önkormányzatok
új szerepköre

A megyék jelenlegi együttműködési és
koordinációs szerepkörének jogszabályi bázisa
Magyarország helyi önkormányzati
szóló törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (1);
IV. Fejezet a társulásokról

Ágazati törvények, jogi normák

- 1996. évi XXI. törvény - területfejlesztés
- 1997. évi CLIV. törvény - egészségügy
- 1996. évi LIII. törvény - természetvédelem
- 1995. évi LIII. törvény – környezetvédelem
- 2012. évi XXX. törvény – megyei értéktárak
- 2004. évi I. törvény a sportról
- 2003. évi XXVI. törvény az Országos
Területrendezési Tervről
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről
- 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről
- 1702/2014. (XII.3.) Korm.határozat – TOP
- 1181/2013. (IV.5.) Korm.határozat – ITP
- 1382/2013. (VI.27.) Korm.határozat –
vízgazdálkodási tanácsok

Magyarország
Alaptörvénye
31-35. cikk
- Társulási és
együttműködési
szabadság az
önkormányzatok között
- A közösségi célok
mentén együttműködés az
állami szervekkel

A megyei önkormányzatok koordinációs
rendszere
- Megyei önkormányzatok között
- Megyék – települések között
- Külföldi területi, helyi
önkormányzatokkal
- A MÖOSZ keretében koordinált
kapcsolatok
- MÖOSZ és a többi szövetség
(TÖOSZ, MJVSZ etc.)
kapcsolatok
- Nemzetközi szervezet (CoE
CLRAE)
- ÖNET keretében

Önkormányzati
kapcsolatok /
önkormányzati
szövetségi kapcsolatok

Kormányzati /
államigazgatási
kapcsolatok
(megyei delegáltak
konzultatív
testületekben)

Civil /
szakszervezeti
kapcsolatok

- Egyetemek,
Egyházmegyék
- Szakmai kamarák

Vállalati kapcsolatok
(nagyon esetleges /
jobbára informális
koordinációk)

A koordináció megjelenhet nevesített kötelező
illetve önként vállalt fakultatív megyei
feladatként!

Lakossági
kapcsolatok
(pozitív
kezdeményezések /
információs
szolgáltatások)

Vertikális önkormányzati koordinációk
- aktuális kutatási tapasztalatok -

BM-ÖKI: ÖFFK II. Kutatás I. – a vertikális koordináció
vizsgálata
- Megyei rendezvénysorozat 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csongrád megye: A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) tervezési folyamata.
Hajdú-Bihar megye: Hajdú-Bihar Megyei Turizmusfejlesztési
Stratégia kidolgozása.
Baranya megye: Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktum.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Az egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Önkormányzati szerepvállalás
és koordináció a jászkun identitás megerősítésében.
Komárom-Esztergom megye: Környezetvédelmi
együttműködések és fenntartható fejlődés KomáromEsztergom megyében.
Győr-Moson-Sopron megye: Helyi területrendezés és
területfejlesztés

BM-ÖKI: ÖFFK II. Kutatás I. – a vertikális koordináció
jelenlegi gyakorlatának értékelése
-- kutatási tapasztalatok •Anyagi és humán
kapacitáshiány.
•Alacsony helyi
társadalmi
inkluzivitás.
•Információs
nehézségek (pl.
adatbázisok
hiánya).
•Igény, egy erősebb
megyei
önkormányzati
szintre.

•A járási szintű
szakpolitikai
koordináció hiánya.
•Nem eléggé kiterjedt a
meglévő gyakorlatok
átadása/alkalmazása.
•Önkormányzati
tervezési koordináció
járási területi szinten
esetleges, hiányos.

Települési
önkormányzati
nézőpont

Járási területi
koordináció

BM-ÖKI: ÖFFK II. – Kutatás I. Kutatási Jelentés 2018

Megyei
önkormányzati
nézőpont

Települési /
megyei
koordinációs
igények a
központi
kormányzat
irányába

•Szűk megyei
feladat- és
hatáskörlista.
•Bizonytalan
koordinációs
jogkör.
•Problémás megye –
megyei jogú város
viszonyrendszer.
•Igény a hatáskörés forrásallokáció
bővítésére.

•Az információáramlás nem
hatékony, ellentmondások,
információ- és
adathiányok, nem
egyértelmű információk
nehezítik a folyamatokat.
•Humán kapacitáshiány van
helyi szinten (pl.
projektmenedzsment,
ágazatoknál – orvos,
építész stb.).
•Központi adatbázisok
néha elavultak vagy nem
hozzáférhetőek.
•Alacsonyak az állami
normatívák, nem optimális
a forrásallokáció.

Megyei közgyűlési elnökök a megyék
koordinációs feladatairól I.
Kötelező és
önként vállalt
feladatok
aránya

Zongor Gábor kutatás

Kiemelt
koordinációs
feladatok

Személyes kérdőív –
Célcsoport: megyei
közgyűlési elnökök

A koordinációs
jellegű
feladatok
aránya

Témakör:
megyei önkormányzatok
koordinációs feladatai
Kutatási minta: 15 db
kitöltött kérdőív (78,9%-os
eredmény

A kutatás összefoglalása:
Comitatus, 2019 tavasz
(megjelenés alatt)

Egyéb
szakpolitikai
tapasztalatok

Kodifikációs és
erőforrásszükségletek
kérdése

Megyei közgyűlési elnökök a megyék koordinációs
feladatairól II.
A feladatellátás
véleményezése

A feladatellátást segítő
szükségletek

Kötelező és fakultatív
feladatok megoszlása

Kötelező feladatok
értékelése
A koordinációs
feladatok gyakorisága:
1. Területfejlesztés
2. Megyei identitás
(megyei értéktárak)
3. Nemzetközi
kapcsolatok
4. Turisztika
5. Egyéb szakpolitikai
koordináció
6. Részvétel
társulásokban

Zongor Gábor kutatás
A kutatás összefoglalása:
Comitatus, 2019 tavasz
(megjelenés alatt)

„Megyei jó gyakorlatok”

Területfejlesztési Operatív Program, mint megyei „jó
gyakorlat” I.
A

B

1.

Megye

Európai Uniós támogatás hazai
társfinanszírozással együtt
(Mrd Ft)

2.

Bács-Kiskun

63,23

3.

Baranya

38,02

4.

Békés

57,94

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén

93,05

6.

Csongrád

29,19

7.

Fejér

32,10

8.

Győr-Moson-Sopron

23,35

9.

Hajdú-Bihar

49,62

10.

Heves

41,69

11.

Jász-Nagykun-Szolnok

53,78

12.

Komárom-Esztergom

25,94

13.

Nógrád

41,13

14.

Somogy

43,45

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

89,28

16.

Tolna

27,55

17.

Vas

21,14

18.

Veszprém

45,17

19.

Zala

23,05

20.

Összesen

798,68

Területfejlesztési Operatív Program, mint megyei
„jó gyakorlat” II.
Időarányosan hatékony
megyei forrásfelhasználás!
Térségi gazdasági
környezet és
foglalkoztatás

Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

Területfejlesztési Operatív program (TOP) 7 db prioritás
2014/1702. Korm.határozat
Megyei önkormányzatok indikatív forráskeret
798,68 milliárd Ft
[kivétel: Pest megye (VEKOP)]
Helyi közösségi
szolgáltatások és
társadalmi
együttműködés
erősítése

Alacsony CO2
kibocsátású
gazdasági
tevékenységekre
való áttérés

Humánerőforrás fejlesztés

Megyei foglalkoztatási paktumok, mint megyei
„jó gyakorlat”
Forrása: TOP
100 milliárd Ft
TOP-1.1.-15

Konzorciumi
partnerszervezetek
- A folyamat
„társadalmasítása”

Eredménytermék:
Megyei
foglalkoztatási
paktumok

A szakmai mutatók időarányosan az
elvártnál magasabb mértékben
teljesülnek!
Ágazatközi koordinációk:
Megyei/települési önkormányzatok
Megyei kormányhivatalok
Vállalati szereplők (foglalkoztatók)

Vertikális és horizontális
önkormányzati koordináció

Egyéb koordinációs „jó gyakorlatok”
Fakultatív
koordinációk
- Egyházmegyék

Megyei
értéktárak
létrehozása
2012. évi XXX.
törvény 4.§

- Tankerületek
- Egyetemek
- Egyéb partnerségek

Megyei ágazatpolitikai
stratégiaalkotás és
koordináció
- Területfejlesztés
- Környezetvédelem

- Turizmusfejlesztés
- Ifjúság
- Kultúra
- Sport etc.

MEGYEI
KOORDINÁCIÓ
Nemzetközi
kapcsolatok területi
(tartományi)
önkormányzatokkal

Civil szervezetek
támogatása;
ösztöndíjprogramok

Megyei koordinációs SWOT-analízis
• A „jó gyakorlatok”
mentén kialakított
koordinációs tapasztalat,
tudás
• Az állampolgárok és
stakeholderek erős
megyei identitástudata –
a megyék erős
társadalmi legitimitása
• Már létező ágazati
koordinációs
gyakorlatok a megyék
részvételével

• Saját bevételek
növelése a jövőben
• A koordinációs
gyakorlatok
kiterjesztése további
ágazatokra
• Kedvező kodifikációs
változások
(koordinációs
jogkörök
kiterjesztése etc.)
• 2021-2027 EU
költségvetési ciklus

Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

• Számottevő saját
bevétel hiánya
• A koordináció
kodifikációs jellegű
bizonytalanságai
• Lecsökkent megyei
intézményi és
humánerőforrás
keretek
• Vidékfejlesztés, mint
fejlesztendő
koordinációs terület

• Koordinációs
nehézségek
kormányzati,
államigazgatási
szervekkel.
• 2021-2027 EU
költségvetési ciklus
• Kedvezőtlen
kodifikációs
változások

Köszönöm a figyelmüket!

