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1. AJÁNLÁSOK A SZAKMAI-ÁGAZATI IRÁNYÍTÓK SZÁMÁRA
Az Ajánlás a KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképességfejlesztési kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt) 2. célterületének, a helyi közszolgáltatások feladatellátás-szervezési megoldásait érintő kutatások
szakmai-ágazati irányítók számára kidolgozott eredményeit foglalja össze.

1.1. BEVEZETŐ AZ AJÁNLÁSHOZ
A kutatási eredmények alapján a helyi önkormányzatok által nyújtott ugyanazon helyi
közszolgáltatások a különböző településeken élő lakosok (igénybe vevők) számára jelentős minőségi különbségek mellett állnak jelenleg rendelkezésre. Jelentős területi különbségek mutathatók ki az egyes helyi közszolgáltatások
szolgáltatási színvonalában, amelyek a szolgáltatások hozzáférhetőségében (például
utazási szükségletek és nyitvatartási idők), valamint a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek egyenlőtlenségeiben érhetők tetten. Az ágazati (jogi) szabályozás,
illetve a finanszírozási rendszer a mai napig még csupán korlátozottan aknázza ki
az egyes település-, és térségtípusok eltérő igényeinek, sajátosságainak figyelembevételével elérhető optimalizációs lehetőségeket. Mindez a helyi közszolgáltatások elvárt
szakmai színvonalon történő biztosítását illetően támaszt kihívásokat az ellátásra kötelezett önkormányzatok számára, és befolyásolja egyes települések más településekkel
szembeni versenyképességét, a lakosságmegtartó, illetve vállalkozás vonzó erejét.
A jelen ajánlások célja ennek megfelelően a HVK projekt által vizsgált helyi közszolgáltatások esetében az, hogy olyan, a feladatellátás szervezését érintő javaslatokat
tegyen a szakmai-ágazatirányítók számára, amelyek megvalósításával csökkenthetők az ellátás színvonalában jelenleg is fennálló területi különbségek.
A jelen ajánlások keretein belül a területi szempontból korlátozott elérhetőséggel
jellemezhető helyi közszolgáltatások kerültek vizsgálatra, amelyek közül kiemelt
hangsúly helyeződött a települések lakosságmegtartó ereje szempontjából kritikusnak ítélt szolgáltatásokra.
Az egyes közszolgáltatások vonatkozásában a kutatás tárgyát képezték:


az érintettek (a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzatok) elvárásainak,
véleményeinek és preferenciáinak, illetve azok területi vonatkozásainak;



az érintett szolgáltatások ellátásában mutatkozó területi különbségeknek;



a differenciált hatáskör-telepítésre vonatkozó törvényi kötelezettség (2011.
évi CLXXXIX. törvény 11. §) érvényesülésének;



valamint a Mötv. 41. § (6) bekezdésében biztosított „feladat-ellátási szabadságot” korlátozó tényezők vizsgálata.

A feltárt kihívásokra és elvárásokra figyelemmel kerültek megfogalmazásra az ellátásszervezést érintő közszolgáltatás specifikus optimalizációs lehetőségek, amelyek
az előnyök, illetve ráfordításigények bemutatása mellett a célok elérése érdekében szükséges, konkrét jogszabályfejlesztési javaslatokat is magukba foglalnak. A megfogalmazott közszolgáltatás specifikus optimalizációs lehetőségek döntően az adott szakterület
irányításáért felelős igazgatási szerveknek nyújthatnak segítséget a közszolgálta-
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tások hatékonyabb, területi szempontból egyenletesebb színvonalat biztosító szabályozási, támogatási és ösztönzési kereteinek kialakításához.
A közszolgáltatás specifikus ajánlásokon túlmenően a települések lakosságmegtartó ereje
szempontjából kiemelt jelentőségűnek ítélt helyi közszolgáltatások (háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátás, óvodai nevelés, védőnői ellátás) potenciális igénybe vevői létszámát, elérhetőségét és a települések társadalmi és gazdasági helyzetét alapul vevő modellezés eredményeképpen lehatárolásra kerültek olyan komplex településcsoportok,
amelyek vonatkozásában külön-külön átfogó javaslatok kerültek megfogalmazásra a
közszolgáltatások elvárt szakmai színvonalon történő biztosíthatósága érdekében.
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1.2. A

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁLÁSÁ-

NAK LEGGYAKORIBB SZEMPONTJAI ÉS GYAKORLATI FORMÁI
A kutatás megalapozó fázisában feltárt módszertani megközelítések, gyakorlati jó példák
alapján jelen fejezetben összefoglalásra kerültek a helyi közszolgáltatások térségi-területi
optimalizálása során az ágazatirányítás oldaláról mérlegelendő legfontosabb szempontok
és az optimalizálás fő gyakorlati módjai, formái.

1.2.1. A

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

TÉRSÉGI-TERÜLETI

OPTIMALIZÁLÁSA

SORÁN

MÉRLEGELENDŐ LEGFONTOSABB SZEMPONTOK

A kutatás megalapozó fázisában megtörtént a helyi közszolgáltatások ellátásával, szervezésével összefüggő optimalizálási feladatok vonatkozásában sikeresen alkalmazott módszerek, módszertani megközelítések áttekintése, jó gyakorlati példák, konkrét
optimalizációs lehetőségek azonosítása. A kutatási eredmények értékelése alapján a
közszolgáltatások térségi-területi optimalizálása során az ágazatirányítók részéről
figyelembe vételre javasolt szempontok az alábbi táblázatban kerülnek összefoglalóan bemutatásra.
1. táblázat: A közszolgáltatások térségi-területi optimalizálása során mérlegelendő legfontosabb
szempontok

Szempontok

A szempontok rövid kifejtése

1. Az ellátásra jogosultak/
igénybe vevők hézagmentes lefedése

Egy közszolgáltatás megszervezése során az ágazatirányítónak
fokozottan ügyelnie kell arra, hogy az adott közszolgáltatást az
ellátásra jogosultak igénybe tudják venni lakhelyüktől függetlenül. A hézagmentes lefedés azt jelenti, hogy nem lehet olyan
lefedetlen terület, amely lakóinak senki nem biztosítja az adott
közszolgáltatáshoz való hozzáférést.

2. A feladatellátó
helyek kapacitásának egyenletes terhelése

Egy közszolgáltatás szervezésénél fontos szempont a feladatellátó helyek pénzügyi, humán- és eszköz kapacitásának méretezése az ellátandó feladatokhoz képest. Két fajta megközelítés
létezik a közszolgáltatások kapacitás tervezésénél:
 Az ország teljes területére vonatkozóan az ellátandó feladatok és hozzá rendelt kapacitások egyenletes eloszlása ellátási körzetenként, feladatellátási helyenként.
 A helyi sajátosságokat és igényeket figyelembe véve különböző mértékű kapacitások tervezése az ellátói területek,
feladatellátási helyek között.
Elvileg mindkét megközelítés alkalmazható, a gyakorlatban
azonban az a jellemzőbb, hogy az ellátási körzetek és
feladatellátási helyek egyenletes kapacitás terhelésére törekszenek a közszolgáltatások szervezésének tervezésekor. A terhelések folyamatos monitorozása és összevetése révén megállapítható, hogy az egyenletes elosztás a gyakorlatban is megvalósul-e.
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Szempontok

A szempontok rövid kifejtése

3. Szolgáltatást
ellátókra eső terhek csökkentése

Olyan közszolgáltatások esetében, ahol az ellátók nemcsak a
feladatellátási helyen, hanem közvetlenül az igénybe vevők
otthonában is ellátják a szolgáltatást, elvégezhető a munkavégzési folyamatok térségi-területi optimalizációja az ellátási
helyek informatikai rendszerben történő optimális útvonaltervezésével. A munkaidőben végzett feladatok vizsgálatával
nemcsak az adott ellátási helyre vonatkozó megállapítások
tehetők, hanem az ellátási helyek területi összehasonlításával
megmutatkoznak a különbségek az egyes területi egységek,
ellátási körzetek között, így kimutatható, hogy egyenletes-e a
terhelés térségi vagy országos léptékben. Amennyiben jelentős
anomáliák figyelhetők meg, az ellátási körzethatárok felülvizsgálata is indokolt lehet a szolgáltatást nyújtók egyenletes terhelésének elérése érdekében.

4. Az ellátás fenntarthatósága (mérethatékonysági és
gazdasági szempontok)

A
közszolgáltatások
szervezésének
és
térségi-területi
optimalizációjának egyik fontos szempontja a hosszú távú tervezés és a fenntarthatóság, amelynek keretében mérlegelni
szükséges a szolgáltatást igénybe vevők számának hosszú távú
(10 éves időtávú) alakulását, és ezzel összefüggésben a költséghatékonysági szempontból optimális méret kialakításnak
lehetőségeit.
Nemzetközi példák azt mutatják, hogy a fenntarthatósági
szempont prioritásként való kezelése a magasabb területi szinten és nagyobb ellátotti szám mellett történő ellátásához vezet,
amely elsősorban finanszírozási szempontból indokolható. A
2008-as gazdasági válság után, közigazgatási reform keretén
belül, több országban is adminisztratív költségcsökkentési céllal
szervezték át bizonyos helyi közszolgáltatások ellátását, jellemzően a korábbiaktól nagyobb területi szinten vagy magasabb ellátotti számmal.

5. Esélyegyenlőség
a közszolgáltatások
hozzáférhetősége
tekintetében (a
szolgáltatást igénybe vevőkre eső terhek csökkentése)

Az esélyegyenlőség értelmében szempont a közszolgáltatások
megszervezése során, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés
tekintetében ne mutatkozzanak jelentős egyenlőtlenségek az
igénybe vevők körében.
Egy közszolgáltatás igénybevétele során a lakosoknak is vannak olyan költségei, amit a szolgáltatás megszervezése során
érdemes figyelembe venni. Ilyen költség lehet a statisztikailag
jobban számszerűsíthető utazási költség, utazási idő, várakozási idő, de emellett érdemes figyelembe venni a közszolgáltatás igénybevételének gyakoriságát vagy az ellátási hely megközelíthetőségét (például tömegközlekedési útvonalon van-e,
van-e parkoló a közelben). Kisebb területi egységen a felsorolt
szempontokat egyszerűbb beleilleszteni egy optimalizációs modellbe, országos szinten viszont az óriási adatigény és az adatok (területenként vagy időben) változó minősége miatt nehéz
egy megbízható statisztikai modell létrehozása.
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Szempontok

A szempontok rövid kifejtése

6. Lakosságmegtartás és méltányosság

Minden országra sajátos településhálózat és országon belüli
népességeloszlás jellemző, viszont világméretű trend az urbanizáció, aminek következtében a vidéki térségekből a városok
felé vándorol a népesség, jellemzően a fiatalabb korosztály.
Ennek hosszútávon komoly hatása van egy térség vagy település vásárlóerő képességére és a gazdasági teljesítőképességre,
kihívás elé állítja a vidéki, jellemzően kisebb önkormányzatokat a közszolgáltatások ellátásában is. Adott térség vagy település lakosságmegtartási képességének erősítése érdekében
helyben célszerű ellátni a lakosság egésze vagy egy bizonyos
csoportja számára vonzó közszolgáltatásokat, még ha a gazdasági fenntarthatóság szempontjából nem is indokolt. Ilyen
vonzó közszolgáltatások lehetnek például a fiatalabb, gyermekvállalás előtt álló korosztály számára az óvoda (bölcsőde)
vagy iskola léte, az alapfokú egészségügyi ellátás (háziorvosi
és házi gyermekorvosi, illetve védőnői ellátás) minősége, az
idősebb korosztály számára a szociális szolgáltatások.

7. Társadalmi és
demográfiai változásokból fakadó
igények

Egy adott közszolgáltatás igénybe vevőit érintő társadalmi és
demográfiai változásokból adódó szükségletek, és az ebből
következő változó lakossági igények figyelembe vétele fontos
szempont a közszolgáltatás megszervezésének és ellátásának
módját illetően. A társadalmi mobilitás (el- és odavándorlás
adott településre), munkanélküliség csökkenése vagy növekedése egy térségben, a fejlett országokra jellemző elöregedő
társadalom, vagy épp a magas születési arány új kihívásokat
támaszt az egyes települések irányába, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a közszolgáltatás változatlan szintű ellátásának biztosítása érdekében. A változó lakossági igények
szintén indukálhatják egy közszolgáltatás ellátási körzeteinek
felülvizsgálatát, de a közszolgáltatás decentralizációját vagy a
korábbinál magasabb területi szintű ellátását is.

8. A közigazgatási
határokhoz való
igazodás az ellátási
körzetek kialakítása
során

Az ellátási körzetek tervezésekor szempont lehet, hogy a fennálló közigazgatási határokon belül legyenek az ellátási körzetek
meghatározva, azok ne terjeszkedjenek túl két azonos szintű
közigazgatási egységen. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet
arra, hogy a gyakorlatban sokszor nem életszerű mereven igazodni a közigazgatási határokhoz, mivel a valós térkapcsolatok
átlépnek ezeken az adminisztratív lehatárolásokon.

9. A közszolgáltatás
kapcsán már kiépült
infrastruktúra figyelembe vétele

A közszolgáltatások tervezése során fontos azokra az infrastrukturális kapacitásokra figyelni, amelyek az ellátási kapacitásokat befolyásolják. A figyelembe veendő infrastrukturális kapacitások a következők szoktak lenni: közszolgáltatás ellátására alkalmas épületek, ellátást lehetővé tévő eszközök/gépek,
közlekedési eszközök és hálózatok, kommunikációs eszközök
és hálózat, közművek hálózata.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

Szempontok

A szempontok rövid kifejtése

10. Helyben elérhető kompetenciák
korlátai

Egy adott közszolgáltatás ellátásának fontos feltétele a feladatok által igényelt kompetencia helyi szintű rendelkezésre állása. A megfelelő kompetenciával rendelkező humánerőforrás
nem minden települési szinten érhető el, jellemzően az alacsony lélekszámú önkormányzatoknak okozhat gondot egy
jogszabály által meghatározott szakképesítéssel rendelkező
szakember helyben való elérése. Több nemzetközi példa esetében, illetve azon kutatásokban melyek egy adott közszolgáltatás ideális területi szinten való ellátását vizsgálták figyelembe vették a humánerőforrás kapacitást, a modellezések során
indikátorként is megjelent. Ha a helyben elérhető kompetens
humánerőforrás hiánya országos szintű probléma, akkor indukálhatja egy közszolgáltatás magasabb területi szinten (például egy közigazgatási székhelyen) való ellátását, mivel ott nagyobb számban koncentrálódik a feladatot potenciálisan ellátni
képes munkaerő.

11. A korszerű
technológiák
igénybevételének
lehetősége

Világméretű trend a közszolgáltatások digitalizálása. Az állam
és az önkormányzatok egyre több adminisztratív és bürokratikus
folyamatokkal
járó
közszolgáltatást
tudnak
eközszolgáltatás formájában ellátni. A digitalizálás megvalósítása a kutatás fókuszában lévő 25 közszolgáltatás esetében a
közszolgáltatáshoz való egyszerűbb hozzáférést jelenthet és
csökkentheti az adminisztratív terheket mind igénybe vevői,
mind ellátói oldalon.

1.2.2. A

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁLÁSÁNAK GYA-

KORLATI FORMÁI, MÓDJAI

A gyakorlati példák alapján a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos szakmai-ágazati irányítói szintű térségi-területi optimalizálásának három fő gyakorlati
módja, formája alakult ki:
1. Az ellátási kötelezettség területi szintjének változtatása;
2. Két, vagy több közszolgáltatás ellátásának összehangolása, integrálása;
3. Az ellátási körzetek felülvizsgálata.

1.2.2.1. Az ellátási kötelezettség területei szintjének változtatása
A térségi-területi optimalizálási kutatások egyik leggyakoribb vizsgálati területe az egyes
közszolgáltatások kapcsán az ellátás megfelelő területi szintjének keresése.
A helyi közszolgáltatások esetében az ellátási kötelezettség területi szintjének változtatása a kialakult gyakorlatok közül a legkézenfekvőbb módozat, amelyen belül sajátos forma
a szolgáltatások minőségének szintezésével együtt történő optimalizálás.
Az alábbi táblázat a kapcsolódó formák rövid bemutatását tartalmazza:
2. táblázat: Az ellátási kötelezettség területei szintjének változtatását érintő optimalizálási formák

Térségi-területi
optimalizálás formái

Az optimalizálási formák rövid kifejtése
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

Térségi-területi
optimalizálás formái

Az optimalizálási formák rövid kifejtése

(A) Ellátási kötelezettség területi szintjének
változtatása – a
közszolgáltatás
szintezésének
változtatása
nélkül

Annak vizsgálata, hogy mely területi szinten érdemes ellátni egy
közszolgáltatást (például település helyett megyei szintre emelése az
ellátásnak) az előző fejezetben bemutatott szempontok mentén tehető meg.
Egyes országokban (például a skandináv államokban) a közszolgáltatások nagy részét a decentralizáció elve mentén szervezik meg, ahol
egy önkormányzat nagyszámú közszolgáltatást nyújt. A centralizált
elv mentén való közszolgáltatás szervezésénél fontos szempont a
mérethatékonyság, ezért jellemző, hogy az állam vagy annak regionális szervezetei szervezik meg a közszolgáltatásokat, amelyek csak
a közigazgatási központban érhetők el.
A módozat esetében a szolgáltatás minőségi szintjeinek változtatása
nélkül kerül sor az ellátás területi szintjének felülvizsgálatára.

(B) Ellátási kötelezettség területi szintjének
változtatása az
ellátás szintezésével

Egy közszolgáltatás ellátása során különböző „minőségi” szinteket
lehet meghatározni. A szintek számának és tartalmának meghatározására közszolgáltatásonként az érintett szakpolitikai célok figyelembe vételével kerül sor.
A gyakorlatban a legmagasabb szintű ellátási formát a közigazgatási
központokban (megyei vagy járási) látják el, ahol a közszolgáltatáshoz kapcsolódó összes feladatkört képesek ellátni.
Az alacsonyabb jogállású településeken – a szintek számától függően
– a közszolgáltatáson belül nyújtott szolgáltatások minősége vagy az
ellátott feladatok mennyisége alacsonyabb a központéhoz képest.
A szintek minőségi és tartalmi meghatározása szakterület-specifikus
feladat, egy szint ideális ellátási területe viszont a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó adatok (például igénybe vevők száma,
igénybevétel gyakorisága) alapján meghatározható.

(C) Ellátási kötelezettség területi szintjének
változtatása társulásra való ösztönzés révén

A területi szint módosításának egy speciális formája, amikor magán,
az ellátási kötelezettség címzettjén nem változtat a központi irányítás, viszont olyan feltételeket szab meg, melyet a kisebb önkormányzatok önmagukban nem tudnak teljesíteni. Ezzel „burkoltan” a
magasabb területi szinten való ellátás irányába való elmozdulást ösztönzi.
A társulásra való ösztönzés explicitebb módja, ha nyíltan támogatja a
központi irányítás a társulásokat, ahogy történt ez annak idején a
többcélú kistérségi társulások esetében is. Kizárólag a helyi szintű
kezdeményezésekre támaszkodva, központi támogatás nélkül, a helyi önkormányzati együttműködések eredményes fejlesztése kétségesnek tűnhet. Többek között – szemléletformálási célzattal – javasolt előírni, hogy az együttműködő önkormányzatok dolgozzanak ki
és fogadjanak el közösen az együttműködés magatartási normáit
rögzítő etikai kódexet.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

1.2.2.2. Két, vagy több közszolgáltatás ellátásának összehangolása, integrálása
Szintén gyakori módozata a közszolgáltatások térségi-területi optimalizálásának a két,
vagy több közszolgáltatás ellátásának összehangolása, amelyen belül az érintett közszolgáltatások összehangolásának mértéke szerint több formát is megkülönböztethetünk.
Minden egyes kapcsolódó módozat fókuszában jellemzően az érintett szakterületek közti
koordináció javítása áll.
Az alábbi táblázat a kapcsolódó formák rövid bemutatását tartalmazza:
3. táblázat: Közszolgáltatások összehangolását, integrálását érintő optimalizálási formák

Térségi-területi
optimalizálás formái

Az optimalizálási formák rövid kifejtése

(A) Kettő, vagy
több közszolgáltatás ellátásának összehangolása a
szinergikus hatások kiaknázása érdekében

A közszolgáltatások összehangolása során több hasonló tényező is
fegyelembe vehető, például szakterület, ellátási forma, munkaerőigény, ellátáshoz szükséges kompetenciák, eszközigény. Az ellátások
összehangolása azon közszolgáltatások esetében releváns, amelyek
egymásra épülnek vagy egymásra erős hatással vannak. Ilyen közszolgáltatás csoportok képezhetők többek között a szociális ellátás
terén (idősgondozás, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat),
az egészségügy terén (védőnői ellátás és családgondozás, gyermekés háziorvosi ellátás).
Ezen közszolgáltatások együtt kezelésével, bizonyos tevékenységek
közös ellátásával nem csak az adminisztratív terhek, az elvégzendő
feladatok redundanciája is csökkenthető. Közös feladatellátási hely
kialakításával nagyban csökkenthetők a szolgáltatásra fordított kiadások (például üzemeltetési, bérlési költségek), másrészt a szolgáltatást igénybe vevői oldalon is utazási költség és idő takarítható
meg, ennek következményeként pedig akár a szolgáltatással való
elégedettség is nőhet.

(B) Korábban
elkülönült szolgáltatások egyfajta integrálása

A különböző szakterületek közti koordináció javításának szélsőséges
esete a szolgáltatások integrációja (például 2016. január 1-jétől a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató
keretében nyújtható), de látható, hogy az eltérő földrajzi léptékben
szervezett, esetleg intézményi szervezeti széttagoltsággal sújtott
közszolgáltatások harmonizálása, a szolgáltatók közti jobb koordináció, illetve adott esetben kooperáció érdemben javíthat a közszolgáltatások minőségén.

1.2.2.3. Az ellátási körzetek felülvizsgálata
Egy sajátos és az egyik leggyakoribb változata a közszolgáltatások térségi-területi optimalizálásának a közszolgáltatások által érintett ellátási körzetek felülvizsgálata.
Az alábbi táblázat a kapcsolódó forma rövid bemutatását tartalmazza:
4. táblázat: Az ellátási körzetek felülvizsgálatát érintő optimalizálási formák

Térségi-területi
optimalizálás formái

Az optimalizálási formák rövid kifejtése
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

Térségi-területi
optimalizálás formái

Az optimalizálási formák rövid kifejtése

Ellátás körzeté- Az ellátási körzetek mérete és az ellátottak száma a kutatás során
nek felülvizsgá- vizsgált közszolgáltatásonként nagyban különbözik. Azon közszolgállata
tatások esetén, ahol az ellátási körzet nem az ellátásért felelős közigazgatási egység (például megye, járás vagy önkormányzat) határaihoz igazodik, hanem annak további felosztásával lett kijelölve, érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a körzetek a legmegfelelőbben lettek-e meghatározva. Társadalmi és demográfiai folyamatok elemzésével, egy dinamikus modell segítségével lehet felülbírálni a fennálló ellátási körzethatárokat. Ez nagy segítség lenne olyan
közszolgáltatások esetében, ahol a jogszabályi kötelezettségből kifolyólag bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, hogy a fennálló körzethatárok ideális feladateloszlást eredményeznek-e az ellátási körzetben.

1.3. A

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉRINTETT SZEREPLŐINEK RELE-

VÁNS VÉLEMÉNYEI, IGÉNYEI ÉS ELVÁRÁSAI
A HVK projekt keretében három, országosan reprezentatív kérdőíves felmérés került végrehajtásra a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzatok körében. A felmérések
egyik kiemelt célja volt a vizsgált helyi közszolgáltatások vonatkozásában a fenntartók
feladatellátással kapcsolatos gyakorlatának, illetve a felhasználók igényeinek, preferenciáinak, véleményeinek, elvárásainak a megismerése. A közszolgáltatások feladatellátásának szervezését, illetve minőségét érintő területi különbségek vizsgálata során a kérdőívek releváns kérdéseire adott válaszok értékelése is megtörtént. (A kérdőíves felmérések módszertani vonatkozásai a 3. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.)
A Projekt kutatási hatókörébe tartozó 25 közszolgáltatás közül a térségi-területi
optimalizáció szempontjából releváns közszolgáltatások kerültek részletesen értékelésre,
amennyiben rendelkezésre állt megfelelő számú válasz a vizsgált kérdések vonatkozásában. A kérdőíves felmérések részletes kiértékelése alapján az alábbi fő megállapítások
tehetők. A megállapítások közül külön kerülnek bemutatásra az átfogó és külön az egyes
közszolgáltatás-specifikus megállapítások.
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1.3.1. A FELMÉRÉSEKBŐL LEVEZETHETŐ ÁTFOGÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK
A kérdőíves felmérések kiértékelése alapján az alábbi átfogó megállapítások tehetők:


A különböző típusú együttműködéseknek jelentős szerepe van az egyes közszolgáltatásokra jellemző optimális feladat-ellátásszervezési lépték kialakításában,
fenntartásában, illetve a megfelelő méretű szolgáltatási egységek működtetésében. A kérdőíves felmérés alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok többsége más településekkel együttműködésben látja el a közszolgáltatásokat (közszolgáltatásonként eltérő arányban). A településméret e tekintetben meghatározó
dimenzió, hiszen a kisebb – jellemzően 2000 fő alatti – lakosságszámú települések esetében a közös feladatellátás jellemző gyakorlat, míg a népesebb
városok döntően önállóan szervezik az ellátást.

Az ellátás formájának megoszlása az egyes helyi
közszolgáltatásokat ellátó önkormányzatok körében
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1. ábra: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásának formája az önkormányzati kérdőíves
felmérés eredményei alapján
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A lakossági és a vállalkozói visszajelzések alapján a helyi közszolgáltatásokra szükségszerű lakosságmegtartó és helyi gazdaságfejlesztést támogató eszközként tekinteni (új befektetéseket generál, a meglévő vállalkozások telephelyet bővítenek, bővül a foglalkoztatottság, illetve javul a foglalkoztatás
minősége és hozzáadott értéke) és mindezeken keresztül fontos tényező a helyi
versenyképesség tekintetében.
o

A közszolgáltatásokkal való lakossági elégedettség általában alacsonyabbnak mutatkozik azok körében, akik nem szeretnek az
adott településen élni, vagy elköltöznének onnan.

Egyes helyi közszolgáltatásokkal való lakossági elégedettség
mértéke a költözési szándék függvényében
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2. ábra: Az egyes helyi közszolgáltatásokkal való lakossági elégedettség átlagos
mértéke az elköltözési szándék függvényében

o

A vállalkozások a közszolgáltatások minőségét a közepesnél hatékonyabb
helyi gazdaságélénkítési eszköznek gondolják. E tekintetben elmondható,
hogy kisebb (kétezer fő alatti) településeken az országos átlagnál valamivel kisebb szerepet tulajdonítanak a vállalkozások a közszolgáltatásoknak.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a megkérdezett vállalkozások jelenlegi
telephelyének kiválasztásában a vizsgált közszolgáltatások minősége csak
kismértékben volt meghatározó.
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Az önkormányzatok maguk is jelentős mértékben meghatározónak tartják
helyi közszolgáltatásokat a település versenyképessége szempontjából;
különösen az óvodai nevelést és a háziorvosi ellátást tekintik kiemelkedően fontosnak e tekintetben.
Az óvodai nevelést említették a leggyakrabban az önkormányzatok
azon
három
közszolgáltatás
között,
melyek
fejlesztésért/létrehozásáért a legtöbb erőfeszítést (pályázatok, fejlesztési források, együttműködések, stb.) tették 2012 óta (a válaszadók fele nevezte meg). A háziorvosi ellátás pedig a második leggyakrabban említett humán szolgáltatásnak bizonyult (válaszadók harmada). Megjegyzendő, hogy általánosságban a településüzemeltetéshez kötődő közszolgáltatások (közutak fenntartása, közművek) előkelő helyet foglaltak el az
elmúlt évek fejlesztései között, miközben a szociális és különösen a bölcsődei ellátás háttrébb szorult a prioritási rangsorban.

A helyi önkormányzatok által TOP3 fejlesztési prioritásként
kezelt helyi közszolgáltatások (2012-2017)
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3. ábra: A helyi önkormányzatok által az elmúlt 5 évben TOP3 prioritásként kezelt
helyi közszolgáltatások
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o

A közeljövő fejlesztési prioritásai között a helyi közutak fenntartása, illetve szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos szolgáltatások a
leggyakrabban megjelenő elemek, de minden harmadik önkormányzat továbbra is kiemelt helyen kezeli az óvodai nevelést és a háziorvosi ellátást,
továbbá a szociális és bölcsődei ellátások fejlesztésére is várhatóan nagyobb hangsúly helyeződik a közeljövőben. Megjegyzendő, hogy míg az
óvodai nevelés fejlesztési prioritásának csökkenésére lehet számítani, addig a szociális ellátások esetében erősödés várható.
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4. ábra: A közeljövő közszolgáltatás fejlesztési prioritásai a helyi önkormányzatok
szerint



A helyi közszolgáltatások jelentőségének ellenére a lakosság véleményének megismerése nem élvezett prioritást a közelmúltban. A HVK projekt keretében lefolytatott reprezentatív lakossági felmérés adatai alapján a lakosság kevesebb
20%-át kérdezték meg valamilyen formában a HVK által vizsgált közszolgáltatások vonatkozásában az elmúlt 5 évben. Kivételt a bölcsődei nevelés
képez, de ott is csak egy harmad körüli az arány.



A lakosság által érzékelt minőség tekintetében érzékelhető területi különbségek mutathatók ki:
o

Meghatározó a térségi elhelyezkedés: a dél-dunántúli régióban (különösen Baranya megyében) élők körében kiugróan alacsony a teljes mértékben elégedettek aránya; az alföldi (különösen a Hajdú-Bihar megyei)
települések esetében pedig jellemzően a legmagasabb a közszolgáltatásokkal nagyon elégedetlenek aránya a válaszadók közül.

o

A település méret tekintetében az ezer fő alatti (azon belül is az 5001000 fő közötti) és a 20-30 ezer fő közötti településeken élő válaszadók
körében kiugróan alacsony a nagyon elégedettek aránya; az is elmondható
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továbbá, hogy a 10-20 ezer fő közötti települések esetében a legnagyobb
a nagyon elégedetlen válaszadók aránya.
o

A jogállást tekintve elsősorban a járásszékhely városok esetében mutatható ki relatív elégedetlenség.

o

A települések ágazati jellege szerint leginkább a mezőgazdasági profilú
településeken élők körében alacsonyabb az elégedettség mértéke.



A helyi közszolgáltatások kapcsán a vizsgálat tárgyát képezte, hogy az előző 5
évben milyen változásokat tapasztalt a lakosság a szolgáltatások minőségében és
megállapítható, hogy a túlnyomó többség szerint nem történt érdemi pozitív irányú változás, és kimutatható, igaz nem jelentős, arányt képviselnek
azok, akik szerint romlott a minőség az elmúlt 5 évben. Közszolgáltatásonként eltérő, hogy mely településtípusokban alacsonyabb a javulást érzékelők aránya: az óvodai nevelés, háziorvosi és házigyermekorvosi, valamint védőnői ellátások esetében a kisebb települések lakosai érzékeltek legkevésbé javulást, míg a
bölcsődei és szociális ellátások esetében inkább a nagyobbak.



A feladatellátás szervezés egyik kiemelt eleme, hogy hol történjen meg költséghatékonyan és az egyenletes minőséget is biztosítani tudó ellátás. A felmérésből
megállapítható, hogy jelenleg a válaszadók jellemzően a saját településükön
veszik igénybe a közszolgáltatásokat.
o

Átlagosan 5% alatt alakul azok aránya, akik kényszerből, vagy önszántukból másik településre utaznak, melynek távolsága jellemzően maximum fél
óra.

o

A részletesen vizsgált közszolgáltatások közül a legnagyobb arányú utazási szükséglet a házi gyermekorvosi ellátás, majd sorrendben az
óvodai nevelés és a háziorvosi ellátás esetében mutatkozik.

o

Az utazás okai között elsősorban a szolgáltatáshiányt, illetve a nem
megfelelő szolgáltatási színvonalat emelték ki a válaszadók.
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A válaszadók számának megoszlása a helyi
közszolgáltatások igénybevételének helye szerint
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5. ábra: A helyi közszolgáltatások igénybevételének helye a lakossági kérdőíves felmérés
eredményei alapján



A lakosság közszolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit jól mutatja, hogy a lakosság jelentős része (30-50%-a) lenne hajlandó – jellemzően maximum fél
órás – többletutazást vállalni egy jobb minőségű szolgáltatásért, ami azt jelzi,
hogy van még fejlesztési potenciál a közszolgáltatások területén. Ugyanakkor csak
feltételezésekkel lehet élni arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban miért nem realizálódik a kinyilvánított utazási hajlandóság:
o

egyrészt a lakosság egy jelentős része nincs abban a helyzetben, hogy
utazni tudjon;

o

másrészt könnyen elképzelhető, hogy a lakosságnak nincs is információja
az elérhető további feladatellátási helyek szolgáltatási színvonaláról;

o

harmadrészt pedig magyarázat lehet az is, hogy térségi szinten nincsenek
akkora mértékű minőségbeli különbségek az egyes szolgáltatóhelyek között, melyek a jelenlegi közlekedési lehetőségek mellett utazásra ösztökélnék a lakosságot.
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A válaszadók számának megoszlása a szerint, hogy mennyivel
utazna többet egy jobb minőségű közszolgáltatásért
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6. ábra: Utazási hajlandóság mértéke egy jobb minőségű közszolgáltatásért a lakossági
felmérés eredményei alapján



A lakosság elvárásai, igényei között leggyakrabban a szolgáltatások hozzáférhetősége (helyben való igénybe vehetőség, illetve rugalmas, megfelelően hosszú
nyitvatartási idők), illetve a megfelelően képzett és megfelelő számú humán erőforrás rendelkezésre állása emelhető ki.



Az igénybe vevők száma, aránya alapján jelentős eltérések mutatkoznak
a különböző típusú települések között, amely a differenciált feladattelepítés,
és a feladat megfelelő (vagyis minimum szakmai követelményeket kielégítő) ellátására is komoly hatást gyakorol. Alacsony lélekszámú, valamint kedvezményezett besorolású települések esetén sokkal nagyobb azon igénybe vevők aránya,
akik a szociális ágazat szolgáltatásait veszik igénybe, mint például a nagyobb lélekszámú városokban, ahol a köznevelési szolgáltatások iránt mutatkozhat magasabb arányú igénybe vétel. Az igénybe vevők tényleges száma mellett a jövőbeni
szolgáltatás tervezésnél célszerű lenne figyelemmel lenni a látens igényekre (ha egy adott településen egy adott szolgáltatás nem elérhető, az nem jelenti azt, hogy nem is lenne rá igény).

1.3.2. HÁZIORVOSI

ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZ-

LETES FELMÉRÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás a legalapvetőbb helyi humán közszolgáltatás, mely minden embert érint. A lakossági kérdőíves felmérés releváns válaszadóinak közel teljes egésze nyilatkozott úgy, hogy bizonyos rendszerességgel (jellemzően
havi, vagy ritkábban, de évente) igénybe veszi a szolgáltatást. A nagyobb, és fejlettebb településeken az igénybevétel gyakorisága valamivel ritkábbnak mutatkozik, ami adódhat abból, hogy ezeken a településeken a különböző szakellátások köny-
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nyebben hozzáférhetőek és elérhetőek, amelyeket a helyi lakosok gyakrabban igénybe is
vesznek.
Ezzel összhangban a helyi önkormányzatok – településmérettől és fejlettségtől függetlenül – a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátást a település versenyképessége
szempontjából jelentős mértékben meghatározónak tartják. A válaszadó önkormányzatok közel harmada nyilatkozott úgy, hogy a szolgáltatás benne van azon 3 közszolgáltatás között, amelyek fejlesztésért/létrehozásáért a legtöbb erőfeszítést (pályázatok, fejlesztési források, együttműködések, stb.) tették 2012 óta. Ez az arány a jövőre
vonatkozó fejlesztési prioritásokat tekintve sem módosul érdemben: minden harmadik
önkormányzat fontosnak tartja a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatás fejlesztését a közeljövőben. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének prioritása erős öszszefüggést mutat a térségi fejlettséggel: a kevésbé fejlett régiókban jóval több figyelmet szentelnek a szolgáltatás fejlesztésének, mint a fejlettekben.
Az önkormányzatok több mint fele más településsel együttműködésben látja el
a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatást. Jellemzően minél alacsonyabb a lakosságszám annál alacsonyabb a szolgáltatást önállóan ellátó települések aránya: 2000 fő
alatt már kevesebb, mint 30%. Összefüggés mutatkozik továbbá a települési fejlettséggel is: míg a 105/2015 kormányrendelet alapján kedvezményezett települések esetében
egyharmad körüli a szolgáltatást önállóan ellátó települések aránya, addig a nem kedvezményezettek esetében közel 50% ez az arány.
Az elmúlt öt évben jellemzően a kisebb települések illetve községek kezelték
inkább prioritásként a szolgáltatás fejlesztését, ami összefügg azzal, hogy jellemzően a hátrányos helyzetű térségekben a kistelepüléseken volt lehetőség a háziorvosi
ellátás infrastrukturális fejlesztésére (például háziorvosi rendelő felújítása). Ennek ellenére – a lakossági kérdőív alapján – e kategóriák esetében érzékelhető a legkevésbé a háziorvosi ellátás minőségében történt pozitív elmozdulás: az ezer fő
alatti településeken élő válaszadók közül csak minden tizedik nyilatkozott pozitívan, míg
Budapesten több mint egyharmad az arányuk. A házi gyermekorvosi ellátás esetében
hasonló tendenciák figyelhetők meg, azzal a különbséggel, hogy a főváros jobban kiemelkedik (~40%), míg az ezer fő alatti települések kevésbé maradnak el (~20%). Érdekesség, hogy a közeljövő fejlesztési prioritásai között viszont a népesebb városok említik többször a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás fejlesztését.
A közelmúlt változásainak érzékelése összefüggést mutat a település fejlettségével, illetve gazdasági erejével: jellemzően a magasabb adóerővel rendelkező településeken, illetve a fejlettebb régiókban érzékelt a lakosság jelentősebb pozitív irányú elmozdulást. A
házi gyermekorvosi ellátás esetében ez a fajta regionális meghatározottság
sokkal erősebb.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátással általánosságban elégedett a lakosság.
Településméret, jogállás, vagy adóerő alapján nincsenek lényegi eltérések a háziorvosi ellátás tekintetében. A házi gyermekorvosi ellátás esetében azonban meg kell
említeni, hogy az alacsony lakosságszámú (jellemzően ezer és kétezer fő közötti) települések, valamint jogállás szerint vizsgálva a községek esetében némileg alacsonyabb a
lakosság elégedettsége. A különbségek ugyanakkor mindkét altípus esetében inkább regionális bontásban mutatkoznak meg: a kevésbé fejlett térségekben általában kevésbé
elégedettek a háziorvosi ellátással a válaszadók. Ennek valószínű oka, hogy ezekben a
térségekben több a betöltetlen praxis és a háziorvosok túlterheltek. Megjegyzendő, hogy
a gyermekorvosi ellátás esetében erősebb ez kapcsolat.
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A háziorvosi ellátással való elégedettség, illetve a minőség változásának megítélése összefüggést mutat a település lakosságmegtartó erejével (és ezáltal versenyképességével). A szolgáltatással való elégedettség, illetve a pozitív változást érzékelők aránya alacsonyabb azok körében, akik nem szeretnek az adott településen élni, vagy
elköltöznének onnan, függetlenül a település általános jellemzőitől (például méretétől,
jogállásától, vagy fejlettségétől). Ugyanakkor téves lenne közvetlen ok-okozati kapcsolatot feltételezni a szolgáltatás minősége és a költözési szándék között, hiszen egyrészt
számos más tényező is közrejátszhat a döntés meghozatalában, másrészt az összefüggés
jellemzően inkább fordított irányú, tehát a költözni vágyók általánosságban negatívabban
ítélik meg az életkörülményeiket, mint azok, akik szeretnek a településen élni.
A vállalkozásokat tekintve azonban a helyi egészségügyi alapellátás minősége
nagyon alacsony jelentőségű telephelyválasztási tényezőnek bizonyult.
A lakosság jellemzően a saját településén veszi igénybe a háziorvosi ellátást. Az
utazni kényszerülő kisebbség (<3%) túlnyomó többsége maximum 30 percet utazik a
szolgáltatásért. A 15 percen belüli elérési idők esetében jelentősen felülreprezentáltak az
ezer fő alatti települések, míg a 15-30 perc közötti kategória esetében már jóval egyenletesebb az érintett települések lakosságszám szerinti megoszlása. Az utazási szükséglet
indoklásai között nem volt hangsúlyos a szolgáltatás hiánya vagy hiányossága, sokkal
inkább a költözés után is a megszokott háziorvoshoz való ragaszkodást említették a
válaszadók.
A házi gyermekorvosi ellátás esetében valamivel magasabb az utazni kényszerülők aránya (~7%), de az utazási távolság tekintetében nincs különbség, a többség
maximum 30 percet utazik. A település lakosságszámát tekintve az ezer fő alatti települések nem emelkednek ki, de tény hogy jellemzően 10 ezer fő alatti településekről
történik az utazások többsége. Az indokok között sokkal nagyobb arányban jelenik meg az orvos személyének fontossága (jó szakember) a mellett, hogy sok
esetben nincs is helyben gyermekorvos a településen. Feltételezhető továbbá, hogy
a munkavállalási célú ingázás is szerepet játszhat az utazásban, hiszen ha a szülőnek a
nagyobb városban van a munkahelye, elképzelhető, hogy néhány közszolgáltatást is ott
vesz igénybe. A lakossági kérdőív azonban nem igazolta vissza ezt: a válaszadók nem
indokolták ilyesmivel az utazási szükségletet.
Az általános elégedettség ellenére a lakosság közel 40%-a (gyermekorvosi ellátás
esetében 50%-a) lenne hajlandó – jellemzően maximum 30 perccel – többet
utazni egy jobb minőségű szolgáltatásért. Ugyanakkor csak feltételezéseket lehet
tenni arra vonatkozóan, hogy a gyakorlatban miért nem realizálódik a kinyilvánított utazási hajlandóság, annak fényében, hogy lehetséges a szabad orvosválasztás:


egyrészt a lakosság egy jelentős része nincs abban a helyzetben, hogy utazni tudjon;



másrészt könnyen elképzelhető, hogy a lakosságnak nincs is információja az elérhető további feladatellátási helyek szolgáltatási színvonaláról;



harmadrészt pedig magyarázat lehet az is, hogy térségi szinten nincsenek akkora
mértékű minőségbeli különbségek az egyes szolgáltatóhelyek között, melyek a jelenlegi közlekedési lehetőségek mellett utazásra ösztökélnék a lakosságot.

Kisebb településeken az idősebb korosztályok kevésbé hajlandóak az utazásra,
mint a nagyobb népesség számmal rendelkezők esetében, ami a közlekedési
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adottságokkal hozható összefüggésbe (városon belül könnyebb mozogni, mint települések között).
A 105/2015 kormányrendelet szerint kedvezményezett településeken élők körében az
utazási hajlandóság lényegesen alacsonyabb, mint a nem kedvezményezett települések
esetében, holott az ellátással való elégedettséget tekintve nincs különbség a két csoport
között. Ennek valószínű oka, hogy a kevésbé fejlett térségekben található kistelepüléseken az elmúlt 15-20 évben nem volt jelentős fluktuáció az egészségügyi humán erőforrásban. A hosszú évek alatt erős bizalmi kapcsolat alakulhatott ki a háziorvos és a páciensek között, amely ellensúlyozni képes a közszolgáltatás esetleges egyéb hátrányait
(például háziorvosi rendelő rosszabb műszaki állapota, ritkább rendelési idő a településen
stb.).

1.3.3. VÉDŐNŐI

ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

BEMUTATÁSA

Az önkormányzatok közel kétharmada más településsel együttműködésben biztosítja a védőnői ellátást. A 2000 főnél kisebb települések esetén ez az arány minimálisan meghaladja a háromnegyedet, míg az ennél nagyobb települések esetében 20% alatt
marad. Összefüggés mutatkozik továbbá a települési fejlettséggel is: míg a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (IV.
23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett települések közel harmada látja el
önállóan a szolgáltatást, addig a nem kedvezményezettek esetében több, mint
40% ez az arány.
A lakossági kérdőív alapján a megyei illetve régió-szintű adatokban a védőnői ellátás
igénybevételének gyakorisága nem mutat összefüggést a térség gazdasági fejlettségével,
és kismértékű összefüggést mutat a település lakosság általi megítélésével (az igénybe
vevők aránya valamelyest magasabb azok körében, akik elköltöznének az adott településről, ha volna rá lehetőségük). Ezenkívül a válaszok alapján a védőnői ellátás igénybevételének gyakorisága valamelyest nagyobb a kedvezményezett települések1, ágazati
jelleg szerint a mezőgazdasági jellegű települések, lakástípus szerint pedig a családi házas övezetek, ugyanakkor kisebb az 1000 fő alatti települések esetében. (Az igénybevétel
gyakorisága ezenkívül vélhetően más tényezőkkel, például az aktuális gondozottak földrajzi elhelyezkedésével, a gondozotti igény mértékével, vagy a közlekedési lehetőségekkel mutat közvetlen összefüggést.)
A lakossági kérdőív alapján a válaszadók kevesebb, mint negyede érzékelt javulást az elmúlt 5 évben a védőnői ellátás minőségében. A nem megyeszékhely városok esetében ez az arány az egyharmadot közelíti, míg községek körében a 20%-ot sem
éri el; különösen negatív értékítéletet fogalmaztak az ezer fő alatti településeken
élők, akik közül csak minden 10. ember érzékelt pozitív irányú változást. A település fejlettségével illetve térségi elhelyezkedésével nem mutat szignifikáns
kapcsolatot a javulást érzékelők aránya.
A lakosság ennek ellenére jelenleg elégedettnek tekinthető a szolgáltatást illetően
és markáns területi különbségek e tekintetben nem mutathatók ki, csupán HajdúBihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében érzékelhető alacsonyabb elégedettség
az országosan jellemző mértéknél.
1

a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 (IV. 23.)
Korm. rendelet alapján
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A szolgáltatás minőségének változása összefüggést mutat a település lakosság általi
megítélésével, hiszen a pozitív változást érzékelők aránya lényegesen alacsonyabb azok
körében, akik nem szeretnek az adott településen élni. A szolgáltatással való aktuális
elégedettség ugyanakkor nem tűnik meghatározónak a település lakosságmegtartó ereje (és ezáltal versenyképessége) szempontjából: nem alacsonyabb az elégedettség a településről elköltözni szándékozó válaszadók körében.
A lakosság védőnőnői ellátással szemben támasztott legfontosabb elvárásai közül a következők emelhetők ki: szakértelem, alaposság; barátságosság; segítőkészség;
szűrés/prevenció; rendszeres kapcsolattartás; tanácsadás.
A lakosság a következő főbb területeken érzékel hiányosságokat, illetve fogalmaz meg
igényeket a védőnői ellátással kapcsolatban: megfelelő kapacitások hiánya (túlterheltség); empátia, emberség; több szűrővizsgálat (iskolásoknak is).

1.3.4. ÓVODAI

NEVELÉSSEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

BEMUTATÁSA

A helyi önkormányzatok – településmérettől és fejlettségtől függetlenül – az óvodai nevelést a település versenyképessége szempontjából jelentős mértékben meghatározónak tartják. A válaszadó önkormányzatok fele nyilatkozott úgy, hogy a szolgáltatás benne van azon 3 közszolgáltatás között, amelyek fejlesztésért/létrehozásáért a legtöbb erőfeszítést (pályázatok, fejlesztési források, együttműködések, stb.) tették 2012
óta. Ez az arány az 1-5 ezer fő közötti településeken 60% körüli.
Ezzel szemben az önkormányzatok kevesebb mint harmada tartja csak fontosnak
az óvodai nevelés fejlesztését a közeljövőben, amit indokolhat, hogy sok helyen a
közelmúltban történtek fejlesztések. A kisebb városokban ez az arány valamivel kisebb
(~20%), míg a megyei jogú városokban illetve a fővárosban kiemelt fejlesztési
prioritásként kezelik az óvoda fejlesztéseket, ami összefügg – elsősorban a bevándorlás
révén – az igénybe vevői kör növekedése következtében kialakuló kapacitáshiányokkal.
Az önkormányzatok több mint fele más településsel együttműködésben biztosítja az óvodai nevelést. 2000 főnél kisebb települések esetén ez az arány a kétharmadot közelíti, míg az ennél nagyobb települések esetében 20% alatt marad. Összefüggés mutatkozik továbbá a települési fejlettséggel is: míg a 105/2015 kormányrendelet
alapján kedvezményezett települések esetében 40% körüli a szolgáltatást önállóan ellátó
települések aránya, addig a nem kedvezményezettek esetében több mint 50%-ról beszélhetünk.
Az elmúlt öt év erőfeszítésinek eredményei az érintett lakosság körében is kimutathatóak
voltak: a lakossági kérdőív alapján a válaszadók közel fele javulást érzékelt az óvodai nevelés minőségében. A kistelepüléseken (<2000 fő), annak ellenére, hogy
prioritásként kezelték az óvodai nevelést az elmúlt 5 évben, az átlagnál kevesebben
(~40%) érzékeltek pozitív változásokat. A település fejlettségével illetve térségi
elhelyezkedésével nem mutat szignifikáns kapcsolatot javulást érzékelők aránya.
Az óvodai neveléssel kapcsolatos lakossági elégedettség jónak mondható (~76%),
és markáns területi különbségek e tekintetben nem mutathatók ki.
Az óvodai neveléssel való elégedettség, illetve a minőség változásának megítélése összefüggést mutat a település népességmegtartó erejével (és ezáltal versenyképességével). A szolgáltatással való elégedettség, illetve a pozitív változást érzéke-
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lők aránya alacsonyabb azok körében, akik nem szeretnek az adott településen élni, vagy
elköltöznének onnan. Ugyanakkor téves lenne közvetlen ok-okozati kapcsolatot feltételezni a szolgáltatás minősége és a költözési szándék között, hiszen egyrészt számos más
tényező is közrejátszhat a döntés meghozatalában, másrészt az összefüggés jellemzően
inkább fordított irányú, tehát a költözni vágyók általánosságban negatívabban ítélik meg
az életkörülményeiket, mint azok, akik szeretnek a településen élni.
A válaszadók jellemzően a saját településükön veszik igénybe az óvodai ellátást.
Az utazni kényszerülő kisebbség (<5%) maximum 30 percet utazik a szolgáltatásért,
és jellemzően kisebb településeken él (kétharmaduk 2000 fő alatti településeken). Az
utazási szükségletet 15 perc alatti utazási távolság esetén az óvoda, vagy a férőhelyek
hiányával indokolták, míg a távolabbi ingázás esetén már inkább a minőségi faktorok, speciális igények voltak meghatározóak. A munkavállalási célú ingázás nem jelenik meg a válaszok között, amit elsősorban a szabad óvodaválasztás korlátozottsága magyarázhat.
Az általános elégedettség ellenére a lakosság több mint harmada lenne hajlandó –
jellemzően maximum 30 perccel – többet utazni egy jobb minőségű szolgáltatásért.
A vállalkozásokat tekintve a helyi köznevelés minősége nagyon alacsony jelentőségű telephelyválasztási tényezőnek bizonyult. A vállalkozások kevésbé elégedettek (~70%) az óvodai szolgáltatással, mint a lakosság. Leginkább a megfelelő kapacitásokat, elérhetőséget, rugalmas és hosszabb rendelkezésre állást, illetve a megfelelő ellátási színvonalat hiányolják, ami érthető, hiszen hatással van a gyermekekkel rendelkező munkatársak munkaidejére, szabadságigényére.

1.3.5. BÖLCSŐDEI

ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELMÉRÉSI EREDMÉ-

NYEK BEMUTATÁSA

A helyi önkormányzatok körében végezett kérdőíves felmérés tanúsága alapján a városi
jogállású települések a bölcsődei ellátást a település versenyképessége szempontjából jelentős mértékben meghatározónak tartják, míg a 2000 fő alatti községi
önkormányzatok érzékelhetően szerényebb szerepet tulajdonítanak neki. Ugyanígy elmondható, hogy a fejlettebb, jobb helyzetben lévő települések vezetői általában nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak a bölcsődei ellátásnak. A válaszadó önkormányzatok alig több
mint 10%-a nyilatkozott úgy, hogy a szolgáltatás benne van azon 3 közszolgáltatás között, amelyek fejlesztésért/létrehozásáért a legtöbb erőfeszítést (pályázatok, fejlesztési
források, együttműködések, stb.) tették 2012 óta. Ez az arány a 2 ezer fő feletti településeken 20% felett alakul.
Ezzel szemben a községi önkormányzatok több mint negyede, a városok több mint harmada, a megyei jogú városoknak pedig több mint fele fontosnak tartja a bölcsődei ellátás
fejlesztését a közeljövőben. Árnyalja a képet, ha település méretkategória szerint is
megvizsgáljuk a prioritásokat: az ezer fő alatti települések alig több mint 10%-a
tekint csak prioritásként a bölcsődei ellátás fejlesztésére, míg a 2-5 ezer fő közötti települések majdnem fele fontosnak véli. Ez részben, vagy akár nagyrészben
is betudható lehet a szabályozási változásnak és az új ösztönzőknek (költségvetési forrás, rugalmasabb szervezeti formák), másrészt pedig szerepet játszhat benne a településre jellemző korszerkezet is.
Az önkormányzatok átlagosan kétharmada nem biztosítja a bölcsődei ellátást.
Ez az arány a település méretének csökkenésével növekszik: a 2000 fő alatti települé-
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sek közel háromnegyedében nem érhető el a szolgáltatás, akik viszont ellátják,
többségében (>70%) más település(ekk)el együttműködésben teszik. A városok
közül elsősorban a nagyobb népességszámmal rendelkező, jellemzően megyeszékhelyek
esetében tapasztalható nagyobb mértékben (~30%) a más település(ekk)el együttműködésben történő ellátás, melynek valószínű oka, hogy a megyei jogú városok egy részében talán van elég hely ahhoz, hogy be tudjanak fogadni környező településekről bejárókat. A bölcsődei ellátás esetében akkor van elsősorban relevanciája az ingázásnak, ha
azon a településen van a bölcsőde, ahol a szülő dolgozik.
Az elmúlt öt év erőfeszítésinek eredményei az érintett lakosság körében is kimutathatók
voltak: a lakossági kérdőív alapján a válaszadók több mint harmada érzékelt javulást bölcsődei ellátás minőségében. A minta elemszáma (n=66) ugyan csak bizonytalan következtetések levonását teszi lehetővé, de azért azt meg kell jegyezni, hogy az
elmúlt évek folyamataival a legkevésbé a megyeszékhelyeken és fővárosban
élők voltak megelégedve, ahol továbbra is hiány van. Ennek oka, hogy a szakpolitikai
fókusz az utóbbi időszakban eltolódott a szolgáltatás hiányos térségekben mutatkozó
igények kielégítésének irányába, továbbá a családi bölcsődés megoldások remélt sikerének árnyékában némileg elfelejtődtek a városokra jellemző jelentős várólisták.
Ezzel együtt a bölcsődei ellátással kapcsolatos lakossági elégedettség jónak mondható (~75%), mely a községekben alacsonyabbnak mutatkozik, mint a városokban. Árnyalja a képet, hogy a városok közül a nagyobb népességgel rendelkező megyeszékhelyek érezhetően átlagon alul teljesítenek e tekintetben.
A bölcsődei ellátással való elégedettség, illetve a minőség változásának megítélése
összefüggést mutat a település lakosságmegtartó erejével (és ezáltal versenyképességével). A szolgáltatással való elégedettség, illetve a pozitív változást érzékelők aránya alacsonyabb azok körében, akik nem szeretnek az adott településen élni, vagy elköltöznének onnan. Ugyanakkor téves lenne közvetlen ok-okozati kapcsolatot feltételezni a
szolgáltatás minősége és a költözési szándék között, hiszen egyrészt számos más tényező is közrejátszhat a döntés meghozatalában, másrészt az összefüggés jellemzően inkább fordított irányú, tehát a költözni vágyók általánosságban negatívabban ítélik meg az
életkörülményeiket, mint azok, akik szeretnek a településen élni.
A válaszadók kivétel nélkül a saját településükön veszik igénybe a bölcsődei
ellátást, ami érthető a szolgáltatás jellegét tekintve.
Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a válaszadók közel fele hajlandó lenne –
jellemzően maximum 30 perccel – többet utazni egy jobb minőségű szolgáltatásért.
A vállalkozásokat tekintve a bölcsődei ellátással való elégedettség alacsonyabb (~66%),
mint a lakosság esetében. A kisebb települések esetében jellemzően alacsonyabb a vállalkozások elégedettsége, ami elsősorban a szolgáltatás hiányára vezethető vissza. Leginkább a szolgáltatás létét, a megfelelő kapacitásokat, rugalmas és hosszabb rendelkezésre állást (kiemelten a nyári időszakban), illetve a megfelelő ellátási színvonalat
hiányolják, ami érthető, hiszen hatással van a gyermekekkel rendelkező munkatársak
munkaidejére, szabadságigényére.
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1.3.6. CSALÁD-

ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKKAL

(JÁRÁSI

KÖZPONTI, TELEPÜ-

LÉSI ELLÁTÁSOK) KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELMÉRÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA

A helyi önkormányzatok körében végezett kérdőíves felmérés tanúsága alapján a válaszadó önkormányzatok (n=1015) közel mindegyike biztosítja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, döntően más településsel együttműködésben. A település mértének csökkenésével növekszik a szolgálatot más településsel közösen ellátó önkormányzatok aránya: 2000 fő alatt szinte teljes egészében (~95%) településközi összefogás jellemző, zömében három vagy több település részvételével. A család- és gyermekjóléti központok esetében – járásszékhelyhez kötődő ellátási kötelezettségük révén –
már jóval magasabb (egyharmad) azon önkormányzatok aránya, akik nem látják el a
közszolgáltatást. Az ellátást biztosítók között pedig elenyésző azok aránya, akik önállóan
gondoskodnak a szolgáltatásról; jellemzőbb a több település együttműködése. Jogszabályi mulasztást sejtet az a tény, hogy a járásszékhelyek között – az önkormányzati kérdőív válaszai alapján – vannak olyan városok (válaszadók 4%-a), amelyek nem biztosítják a család- és gyermekjóléti központ működését, holott jogszabályi kötelezettségük van rá.
A lakossági kérdőívre adott válaszok (n=66/55 2) alapján a család- és gyermekjóléti ellátásokkal általánosságban mérsékelten elégedett (~70%) a lakosság és az elmúlt 5 év
vonatkozásában csak a válaszadók negyede érzékelt javulást a szolgáltatás minőségében. A népesebb megyeszékhelyeken, illetve a magasabb adóerővel rendelkező
településeken az elégedettség, és a pozitív változást érzékelők aránya relatíve alacsonyabb, mint az országos átlag.
A lakosság család- és gyermekjóléti ellátásokkal szemben támasztott legfontosabb elvárásai között hangsúlyosan jelenik meg – a megfelelő kvalitásokkal rendelkező szakemberek által nyújtott – valódi segítség iránti igény.

1.3.7. IDŐSEK

ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES FELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

BEMUTATÁSA

A helyi önkormányzatok körében végezett kérdőíves felmérés tanúsága alapján a válaszadó önkormányzatok (n=1002) a szociális ellátást – mely magába foglalja az idősek ellátását is – a település versenyképessége szempontjából jelentős mértékben meghatározónak tartják. Az alacsonyabb népességszámmal rendelkező települések,
illetve a fővárosi kerületek jellemzően nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
közszolgáltatásnak, mint a nagyobb városok, ami összefüggésben áll a szociális ellátásban részesülők arányának településtípusonkénti különbségeivel.
A válaszadó önkormányzatok 20%-a nyilatkozott úgy, hogy a szociális ellátás benne van
azon három közszolgáltatás között, amelyek fejlesztésért/létrehozásáért a legtöbb erőfeszítést (pályázatok, fejlesztési források, együttműködések, stb.) tették 2012 óta. Ez az
arány a 10 és 50 ezer fő közötti városok esetében mindössze 5% körül alakul.

2

A család- és gyermekjóléti központtal kapcsolatban kevesebben (55-en) mondtak véleményt, mint a szolgálat vonatkozásában (66 válasz).
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

A közeljövő fejlesztési prioritásai között minden harmadik válaszadó esetében megjelenik
a szociális ellátások létrehozása/fejlesztése. A legkevésbé a megyei jogú városok
tekintik fontosnak e szolgáltatások fejlesztését (~15%), míg a legnagyobb mértékben az egyéb városok (~40%). Település méret szerint a 2-5 ezer fő közötti települések
emelkednek ki e tekintetben. Nem meglepő módon, markáns különbség mutatkozik a
települési fejlettség tekintetében is: 105/2015 kormányrendelet szerint kedvezményezett települések jóval nagyobb figyelmet fordítanak a szociális ellátásra, mint a
nem kedvezményezettek (~40% vs. ~30%).
Az önkormányzatok közel fele nem biztosítja az idősek nappali ellátását, míg az
ellátást biztosítók között többségben vannak azon önkormányzatok, amelyek
több településsel együttműködésben végzik a feladatot. A közszolgáltatást el nem
látók aránya növekszik a település méretének csökkenésével, ez az arány a 2 ezer fő
alatti településeken a legmagasabb, 50%-ot meghaladó, míg az 50 ezer fő feletti lakosságszámmal rendelkező települések mindegyikén ellátott a közszolgáltatás.
A lakossági kérdőívre adott válaszok (n=76) alapján az idősek nappali ellátásával – településtípustól függetlenül – kiemelkedően elégedett (~84%) az érintett lakosság.
Az elmúlt 5 év vonatkozásában megállapítható, hogy kisebb, községi jogállású településeken élők körében magasabb volt a közszolgáltatás minőségében javulást érzékelők
aránya (~60%), mint a városok esetében (~50%), ami összefüggést mutat azzal a felmérési eredménnyel, hogy a 10 és 50 ezer fő közötti városok nem kezelték kiemelt prioritásként a szociális ellátások fejlesztését az elmúlt 5 évben.
A szolgáltatást a megkérdezettek a saját településükön veszik igénybe és a többség
nem is utazna többet egy magasabb színvonalú szolgáltatásért, ami elsősorban az
idősek korlátozottabb mobilitási képességével van összefüggésben. Ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy a válaszadók 15%-a hajlandó lenne utazni, amennyiben egy jobb
minőségű szolgáltatást tudna igénybe venni.
A lakosság idősek nappali ellátásával támasztott legfontosabb elvárásai között hangsúlyosan jelenik meg a megfelelő, színvonalas programok, valamint a szakszerű ellátás iránti igény.
A vállalkozásokat tekintve a szociális ellátással kapcsolatban elmondható, hogy a
megkérdezettek alacsony jelentőséget tulajdonítanak az ellátásnak, telephelyük
kiválasztásban alacsony jelentőségűnek ítélték meg a közszolgáltatást.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

1.4. A

HELYI

TÉRSÉGI-TERÜLETI

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

OPTIMALIZÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI
A helyi közszolgáltatások térségi-területi optimalizációjának kutatása során – a 3.5. fejezetben bemutatásra kerülő átfogó modellszámítások mellett – az egyes helyi közszolgáltatások biztosításának térségi szempontból eltérő forgatókönyvei is egyenként vizsgálatra kerültek.
Az alábbiakban bemutatásra kerülő közszolgáltatás specifikus optimalizációs lehetőségek az előnyök, illetve ráfordításigények bemutatása mellett a célok elérése érdekében szükséges, konkrét jogszabályfejlesztési javaslatokat is magukba foglalnak. A
megfogalmazott közszolgáltatás specifikus optimalizációs lehetőségek döntően az adott
szakterület irányításáért felelős igazgatási szerveknek nyújthatnak segítséget a
közszolgáltatások hatékonyabb, területi szempontból egyenletesebb színvonalat biztosító
szabályozási, támogatási és ösztönzési kereteinek finom hangolásához.

1.4.1. A

HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS TÉRSÉGI-TERÜLETI

OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Háziorvosi és
házi gyermekorvosi ellátás

Igénybevételre jogosultak köre

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján

A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, és a
hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat
(„szabad orvosválasztás”). A házi gyermekorvos az ellátást
a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja,
de felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is el-láthatja.
A (felnőtt) háziorvos pedig a 14. életévüket betöltött személyeket látja el.

Minden helyi önkormányzat
köteles gondoskodni az ellátásról. A körzetek kialakítása az
önkormányzatok feladata, de a
körzethatár kialakításában és
módosításában véleménynyilvánító az OTH és OALI.
A települési önkormányzat
társulás útján is elláthatja
feladatát.

1.4.1.1. Forgatókönyv 1
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás keretében – jelenleg csak járóbeteg szakellátásban elérhető – egyszerű szűrővizsgálatok elvégzése.
A forgatókönyv indokoltsága, relevanciája:
Az életkorhoz kötött és rendszeres szűrővizsgálatoknak nagy szerepe van az egészségmegőrzésben és a betegségmegelőzésben, illetve az érintettek egészségi állapotának
szinten tartásában. Jelenleg számos szűrővizsgálat elvégzéséhez az érintett lakosok csak
utazás során tudnak hozzáférni, amelynek során igazodni szükséges a szűrővizsgálatokat
végző szakrendelések rendelési idejéhez. A helyben elvégzett szűrővizsgálatok az utazási
költségeket csökkentik, nagyobb igénybevételt eredményeznek, amelyek a megelőzés és
a gyógyítás hatékonyságát növelik.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):








Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: nő a háziorvosi rendelő kihasználtsága; helyi lakosság elégedettebb les, az életminőség feltételei javulnak.

o

Hátrányai: az ellátandó szűrővizsgálatok miatt bővülnek a háziorvosi rendelő felszereltségének minimumfeltételei, amelyeket viszont az önkormányzatnak kell biztosítania; nagyobb igénybevétel miatt a háziorvosi rendelő esetleg bővítése is szükséges lehet (például rendelési idő meghoszszabbodása okán); nagyobb igénybevétel miatt gyorsabb a háziorvosi rendelő amortizációja.

Igénybe vételre jogosultak (ügyfelek) nézőpontja
o

Előnyei: nő a helyi lakosság elégedettségi szintje a helyben elérhető szolgáltatások bővülése miatt; prevenció hatékonyságának növekedésével
párhuzamosan javul a lakosság egészségi állapota; egyéni kiadások csökkenése az elmaradt utazási költségek miatt.

o

Hátrányai: háziorvosok és házi gyermekorvosok megnövekedett feladatai
miatt várólisták alakulhatnak ki; rendelés idő beosztása nehezedik.

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előnyei: szűrővizsgálatok egy részének szakmai és területi koncentrációja
valósulhat meg; javul az alap- és a szakellátás közötti együttműködés; javul a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás hatékonysága; részben kiadási költségek csökkennek.

o

Hátrányai: megnövekedett feladatokat a finanszírozásban is figyelembe
kell venni; kialakuló például szállítási költségeket is figyelembe kell venni a
finanszírozásban; jogszabályokat aktualizálni kell a minimumfeltételekre és
a feladatellátásra vonatkozóan.

Háziorvosok, házi gyermekorvosok nézőpontja
o

Előnyei: gyorsabb és hatékonyabb lesz a prevenció és a gyógyítás; optimálisan szervezhető a betegút; rendelési idő egy részében csak szűrővizsgálatokkal lehet foglalkozni; kedvezőbben alakulnak a teljesítményindikátorok.

o

Hátrányai: megnövekedett számú feladatok miatt nagyobb a leterheltség;
több kiadással jár a fogyóeszközök beszerzése; rendelési idő meghosszabbodik; megnövekedett feladatok miatt ápolók munkabére nő.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A fejlesztés nagymértékben hozzájárul a prevenció szerepének erősítéséhez a háziorvosi
és házi gyermekorvosi ellátásban, aminek alapja az életkorhoz kötött és rendszeres szűrővizsgálatok elvégzése, amelyeken nagy arányban vesznek részt az érintettek. Ezzel
jelentős mértékben lehet javítani a lakosság egészségi állapotát és életminőségének
szintjét.
Megvalósítása részben a szervezési jellegű feladatok koordinálását, részben a finanszírozási mechanizmusok módosítását igényli.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

A fejlesztési potenciál kiépítése elsősorban a működési feltételek biztosításához, a szakmai együttműködések kialakításához, és a költségek finanszírozásához kötődik.
Alacsony költségszintű ráfordítást igényelhet az önkormányzatok részéről a működési
feltételek bővítése miatt, ami elsősorban a kisebb települések számára jelenthet újabb
terheket.
Közepes költségszintű ráfordítást igényelhet az állam részéről a háziorvosi ellátás finanszírozásának módosítása miatt (például fix díj, teljesítményfinanszírozás).
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:


Szűrővizsgálatok elvégzéséhez külön rendelési idő biztosítása (ún. „egészséges
rendelés”), amely összeköthető életmód- és egyéb tanácsadással. Megvalósító:
háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgáltató, akik adott településen praxisjoggal
rendelkeznek és kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani. Aktuális
jogszabály a rendelési idő települési beosztásáról: 2000. évi II. törvény az önálló
orvosi tevékenységről; önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés.



Az ún. „egészséges rendelés” időtartamát (heti óraszámát) adott háziorvoshoz/házi gyermekorvoshoz bejelentkezett biztosítottak létszámához lehet kötni.
Megvalósító: ágazatirányítók. Aktuális jogszabály a rendelési idő minimumfeltételeiről: 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.



Az ún. „egészséges rendelés” a minimumfeltételek között szereplő rendelési idő
meghosszabbítását és összehangolt megszervezését jelenti, ami többleterőforrások (tárgyi és humán erőforrások) biztosítását igényelheti. Megvalósító 1:
ágazatirányító – többlet-finanszírozás biztosítása (például ápoló/nővér többletfeladatai miatt). Jogszabály: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről. Megvalósító 2: háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat – rendelési idő összehangolása a folyamatos ellátás érdekében, szükséges eszközök beszerzése (például szűrővizsgálatok eszközei). Jogszabály: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. Megvalósító 3: helyi önkormányzat – rendelőhelyiség és egyéb tárgyi feltételek biztosítása kiegészítő finanszírozás
mellett. Jogszabály: feladat-ellátási szerződés.

1.4.1.2. Forgatókönyv 2
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás esetében praxisközösségek és csoportpraxisok feltételeinek egyértelműsítése, javítása a vonatkozó szabályozás pontosításával.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A háziorvosok és a házi gyermekorvosok együttműködése más népegészségügyi szakemberekkel is (például védőnő, dietetikus, gyógytornász, egészségpszichológus, ápoló
stb.) a praxisközösség keretében, illetve a háziorvos és házi gyermekorvos szakmai
együttműködése más szakképesítéssel rendelkező szakorvosokkal a csoportpraxis keretében lehetővé teszi az interszektorális hatások érvényesülését a háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátásban.
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2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

A praxisközösség lehetővé teszi többletszolgáltatások nyújtását (például életmódtanácsadás, közösségi egészségfejlesztés stb.), így a helyi lakosság egészségi állapota
javulhat.
A csoportpraxis egyúttal lehetővé teszi, hogy a háziorvos és a házi gyermekorvos végezhessen szakorvosi szakképesítésüknek megfelelő szakmai tevékenységeket is, így a településen elérhető egészségügyi szolgáltatások köre bővülhet.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):








Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: javulnak az ellátás feltételei; nő a lakosság elégedettségi szintje;
település vonzóvá válik a helyben elérhető komplex egészségügyi szolgáltatások miatt.

o

Hátrányai: bővülhetnek a működési minimumfeltételek, amelyek kiadással
járhatnak; helyi többlet támogatások mértéke növekedhet (például szolgálati gépkocsi biztosítása háziorvos számára).

Igénybe vételre jogosultak (ügyfelek) nézőpontja
o

Előnyei: helyben több és komplex egészségügyi szolgáltatások érhetőek el;
javulnak az esélyegyenlőségi szempontok; nő az elégedettség; javul az
egészségi állapot és az életminőség szintje; utazási idő és költség csökken.

o

Hátrányai: háziorvos mellett más egészségügyi szakdolgozóval is bizalmi
viszonyt kell kialakítani; újszerű rendelési időhöz kell alkalmazkodni.

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előnyei: egészségügyi ellátás hatékonysága növekedhet, javulhatnak a
népegészségügyi mutatók.

o

Hátrányai: egyelőre csak helyi tapasztalatok vannak, amelyeket országos
szintre szükséges kiterjeszteni, amihez a szabályozás feltételeit is igazítani
kell; finanszírozási mechanizmusokat is módosítani szükséges az új feltételrendszerhez.

Háziorvosok, házi gyermekorvosok nézőpontja
o

Előnyei: szakmai együttműködések erősödnek; betegút hatékonyabban
szervezhető; több információ áll rendelkezésre a páciensről; prevenció és
gyógyítás feltételei egyszerre alkalmazhatók; rendelési idő hatékonyabban
megszervezhető.

o

Hátrányai: utazási idő és költségek növekedhetnek; szakmai együttműködések feladatainak koordinálása adminisztrációs terhek növekedésével járhat; leterheltség növekedhet a vállalt többlet-szolgáltatások miatt; egyelőre kevés tapasztalat áll rendelkezésre.

A fejlesztési potenciál mértéke:
Az optimalizálási javaslat nagymértékben hozzájárul az életminőség javításához a prevenciós szemlélet hangsúlyozásával a praxisközösségek révén, illetve a szakmai együttműködések megerősítésével az ellátás hatékonyabbá tétele érdekében a csoportpraxisok
révén. Ezzel jelentős mértékben lehet javítani a népegészségügyi mutatókat.
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Megvalósítása szervezési, szabályozási és finanszírozási feladatokat igényel.
A fejlesztési potenciál kiépítése elsősorban az eddigi helyi tapasztalatok országos kiterjesztésére irányulhatnak.
Közepes költségszintű ráfordítást igényelhet az önkormányzatok részéről a működési
feltételek módosulása miatt.
Közepes költségszintű ráfordítást igényelhet az állam részéről a finanszírozás mechanizmusainak módosításával.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:


Háziorvosok/házi gyermekorvosok szakorvosi képesítésének elismerése és a gyakorlásuk engedélyezése. Megvalósító: ágazatirányító. Aktuális jogszabály: 4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.



Tárgyi és humán erőforrás biztosítása a többlet-szolgáltatások megvalósítása érdekében. Megvalósító 1: önkormányzat - helyi önkormányzat – rendelőhelyiség és
egyéb tárgyi feltételek biztosítása kiegészítő finanszírozás mellett. Jogszabály: feladat-ellátási szerződés. Megvalósító 2: háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat szükséges eszközök, műszerek beszerzése (például szűrővizsgálatok eszközei).
Jogszabály: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.



Praxisközösség keretében vállalt többlet-szolgáltatások finanszírozása összehangolt feladatmegosztás igényel a fenntartók, a szolgáltatók és az ágazatirányítók
között. Megvalósító 1: ágazatirányító – többlet-forrás biztosítása. Jogszabály:
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. Megvalósító 2: helyi
önkormányzat – helyi szintű feltételek biztosítása kiegészítő finanszírozással. Jogszabály: önkormányzati feladat-ellátási szerződés. Megvalósító 3: háziorvosi/házi
gyermekorvosi szolgáltató – társas vállalkozás formájában esetlegesen növekvő
kiadások finanszírozása. 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról.
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1.4.1.3. Forgatókönyv 3
Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás keretében egyes szakorvosi kompetenciába
tartozó gyógyszerek felírásának lehetősége.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
Jelenleg a járóbeteg-szakellátó rendelőkbe kell utaznia az érintetteknek és az egyes
szakellátásokat igénybe vennie gyógyszerfelírás céljából (rendszeres gyógyszerszedés
miatt). Bizonyos betegségek esetében – ha a gyógyszerfelírás nem igényel rendszeres
szakorvosi ellátást – a szakorvostól kapott igazolás birtokában a háziorvos is jogosulttá
válhat a gyógyszerfelírásra. Ezzel az érintettek utazási költsége és utazási ideje csökkenthető, illetve ez a szakorvosok tehermentesítésével jár együtt.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):








Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előny: helyi lakosság elégedettsége nő.

o

Hátrány: nincs.

Igénybe vételre jogosultak (ügyfelek) nézőpontja
o

Előny: utazási idő csökken; utazási költség csökken; nő az elégedettség.

o

Hátrány: szakorvosi konzultáció ritkább lehet.

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előny: szakorvosok tehermentesítése miatt a szakorvosi ellátás hatékonysága nő.

o

Hátrány: egyértelműen szabályozni kell a gyógyszerfelírás és a szakorvosbeteg találkozó feltételeit.

Háziorvosok, házi gyermekorvosok nézőpontja
o

Előny: betegút-szervezés hatékonyabb lehet; rendszeressé válik a háziorvos-páciens találkozás; több információ áll rendelkezésre a páciens egészségi állapotáról.

o

Hátrány: több háziorvos-páciens találkozó miatt növekedhet az orvos és az
ápoló leterheltsége.

A fejlesztési potenciál mértéke:
Az optimalizálási javaslat nagymértékben hozzájárul az egészségügyi alap- és szakellátás
együttműködésének megerősítéséhez, valamint a szakmai feladatok összehangolt megszervezéséhez. Ezzel jelentős mértékben lehet javítani az egészségügyi ellátás működésének hatékonyságát és a koncentrált feladatellátás lehetőségeit.
Megvalósítása szervezési jellegű és szabályozási feladatok koordinálását igényli.
A fejlesztési potenciál kiépítése elsősorban a szakmai együttműködések kialakításához és
a szabályozási feltételek megteremtéséhez kötődik.
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A fejlesztés lényegében nem igényel többlet anyagi és egyéb ráfordítást az önkormányzatok részéről.
Alacsony költségszintű ráfordítást igényelhet az állam részéről a szabályozási feltételek
aktualizálása.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:


Háziorvos/házi gyermekorvos gyógyszerfelírási kompetenciájának bővítése a
szakorvosi javaslatra felírható gyógyszerekkel kapcsolatban. „Szakorvosi javaslat
támogatással történő gyógyszerrendeléshez”. Megvalósító: ágazatirányító. Aktuális jogszabály: Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28) ESzCsM rendelet.



Páciensek/betegek tájékoztatása a háziorvos/házi gyermekorvos részéről a háziorvosi rendelőben felírható gyógyszerekről, amelyhez a szakorvosi igazolást a páciensnek/betegnek kell beszereznie. Megvalósító: háziorvos/házi gyermekorvos.
Aktuális jogszabály: nincs.



Tárgyi (informatikai) és humán erőforrás (adminisztrátor) biztosítása a gyógyszerfelírásból eredő többlet-feladatok ellátásához. Minimumfeltétel biztosítása: informatikai fejlesztés és csatlakozás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT). Megvalósító: háziorvos/házi gyermekorvos. Aktuális
jogszabály: 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.

1.4.1.4. Forgatókönyv 4
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás keretében egyes szakorvosi kompetenciába
tartozó feladatok ellátása.
A javaslat indokoltsága, relevanciája:
A minőségfejlesztés egyik lehetősége a szakmaközi együttműködéseken alapuló integrált,
koordinált ellátás feltételeinek folyamatos és fokozatos javítása. Ennek keretében szükséges biztosítani a háziorvosok/házi gyermekorvosok számára a szakorvosi jogosultságok
megszerzésének feltételeit, például 1,5-2 éves képzések során a (például diabetológia,
pszichiátria, pulmonológia területén). Ez lehetővé teszi, hogy a településen az egészségügyi alapellátás keretében szakorvosi feladatok megszervezése is megjelenjen. Ezzel –
hasonlóan a gyógyszerfelírási kompetenciák bővítéséhez – az érintettek utazási költsége
és utazási ideje csökkenthető, illetve ez a szakorvosok tehermentesítésével is együtt jár.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok)
o

Előny: szakorvosi feladatok helyben szervezhetők, integrált ellátás valósítható meg a településen, ellátás hatékonysága javul, lakosság elégedettsége nő.

o

Hátrány: többlet-feladatok ellátása kiegészítő finanszírozást igényel (duális
finanszírozás).
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Igénybe vételre jogosultak (ügyfelek)
o

Előny: ellátáshoz való hozzáférés és az elérhetőség javul, egészségi állapot
javul, életminőség feltételei javulnak, elégedettség nő.

o

Hátrány: nincs.

Ágazatirányítók
o

Előny: szakorvosi ellátás terheltsége csökken, helyben megszervezhető a
lakosságközeli ellátás, csökkennek a szakellátással kapcsolatos utazási
költségek.

o

Hátrány: helyi szinten megjelenő többlet-feladatok finanszírozása.

Háziorvosok, házi gyermekorvosok
o

Előny: hatékonyabb betegút-szervezés, szakorvosi képesítés gyakorlása
helyben, háziorvosi pályaválasztás motivációs tényezője lehet, szakmai elismertség növekedése, háziorvosok elégedettség nő.

o

Hátrány: többlet-feladatok leterheltséghez vezethetnek, adminisztrációs
terhek növekednek.

A fejlesztési potenciál mértéke:
Az optimalizálási javaslat elősegíti az alapellátáshoz és a szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés esélyeinek és az ellátás elérhetőségének javulását. A fejlesztési potenciál megteremtése és biztosítása komplex módon hozzájárul a közszolgáltatás térségi-területi
optimalizációjához: ugyanis a javaslat összhangban van a korábbi javaslatokkal, amelyek
a preventív szemlélet erősítésére, a szakorvosi gyógyszerfelírási kompetenciák növelésére és a praxisközösség/csoportpraxis fejlesztésére vonatkoztak. Ezzel megvalósítható, a
háziorvos és a házi gyermekorvos végezhessen szakorvosi szakképesítésüknek megfelelő
szakmai tevékenységet is a praxisközösség és/vagy a csoportpraxis keretében. A szabályozással egyértelműsíteni szükséges a háziorvosok és házi gyermekorvosok jogosultságát a gyógyszerfelírásban, valamint a szakorvosi képesítésük gyakorlásában.
A fejlesztési potenciál hozzájárul a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minőségfejlesztéséhez, vagyis az egyre magasabb minőségi ellátási szintre való előrelépéshez.
Megvalósítása részben szervezési, képzési és szabályozási jellegű feladatok koordinálását, részben finanszírozási kiegészítéseket igényel.
A fejlesztési potenciál kiépítése elsősorban a szakmai együttműködések kialakításához, a
képzési potenciál bővítéséhez, és részben a költségek finanszírozásához kötődik.
Nagyobb költségszintű ráfordítást igényelhet az állam (ágazatirányító) részéről a képzések megszervezése és biztosítása miatt. Alacsony költségszintű ráfordítást igényelhet az
önkormányzatok részéről a működési feltételek bővítése miatt.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:


Életpályamodell bevezetése a háziorvosi/házi gyermekorvosi ellátásban, amely
segítségével a szakma pályaválasztása és a későbbi karrierépítés lehetőségei is
biztosítottak. ennek egyik lehetősége lehet a szakorvosi kompetenciák megszerzésének biztosítása. Megvalósító: ágazatirányító. Szakdokumentum: Az egészség-
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ügyi alapellátás megerősítésének koncepciója (2015); "Egészséges Magyarország
2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégia (2014) - tervezési változat!


Továbbképzések, kiegészítő képzések biztosítása háziorvosok/házi gyermekorvosok számára a szakorvosi jogosultságok megszerzéséhez. Megvalósító: ágazatirányító. Aktuális jogszabály: 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.



Tárgyi (rendelő, eszközök) és humán erőforrás (például nővér, szakápoló) biztosítása a háziorvos/házi gyermekorvos számára a szakorvosi tevékenység folytatásához. Megvalósító: önkormányzat. Aktuális jogszabály: 60/2003. (X. 20.)
ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről.

1.4.2. A

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSO-

LÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Védőnői ellátás

Igénybevételre jogosultak köre
Az ellátottak köre a településen bejelentett lakcímmel rendelkező, továbbá életvitelszerűen ott tartózkodó várandós,
gyermekágyas anyák, gyermekek (újszülött kortól a tanulói
jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem
járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek.

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján
Minden helyi önkormányzat
köteles gondoskodni az ellátásról.
A települési önkormányzat
társulás útján is elláthatja
feladatát.

1.4.2.1. Forgatókönyv 1
Védőnői ellátás esetében az ellátási körzetek és a gondozottak száma meghatározásának felülvizsgálata: nem a bejelentett lakcím alapján, hanem méltányosabb módon, például a TAJ-kártya alapján volna fontos számítani, illetve mérni.
Továbbá nagyobb rugalmasságra volna szükség, és egyes esetekben (különösen a nagyvárosokban) indokolt volna a körzeten kívüli ellátás engedélyezése.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A védőnői körzet és a gondozottak számának a jogszabály (49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet a területi védőnői ellátásról) szerinti meghatározása sok esetben nem életszerű
(például lakcím nélküli, életvitelszerűen az adott körzetben lakó gondozottak, az éves
körzethatár-felülvizsgálatot követően a körzetbe költöző gondozottak) és érzéketlen a
gondozotti szükségletekre (például hátrányos helyzetű gondozottak), ezért aránytalanságokhoz, túlmunkához vezet.
Körzeten kívüli ellátás nem engedélyezett (például új gyermek születése és néhány utcával arrébb költözés miatt a család más körzetbe és ezáltal más védőnőhöz kerül, ami
minden érintett számára nehézséget okoz).
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Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):
Amennyiben a gondozottak létszámának és a gondozotti igényeknek az év közbeni változásai közvetlenül befolyásolnák a kapacitástervezést, akkor a feladatellátás hatékonyabban igazodna a folyamatosan változó, valós elvárásokhoz. A rugalmas megközelítés hozzájárulna az aránytalanságok – például ideiglenes túlterheltség – csökkentéséhez, és
lehetővé tenné az akár év közbeni, a rendszeres éves körzethatár-felülvizsgálatoknál
gyakoribb körzetkialakítást, illetve körzethatár-módosítást.






Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: Jobb kapacitástervezés és –kihasználás; védőnői leterheltség miatti problémák megelőzése; nagyobb mértékű lakossági elégedettség.

o

Hátrányai: Körzethatárok évente többszöri felülvizsgálata miatti többlet
munkaigény.

Igénybe vételre jogosultak (gondozottak) nézőpontja
o

Előnyei: Megbízhatóbb ellátási színvonal.

o

Hátrányai: Jelenleginél nagyobb esély a védőnő személyének esetleges
változására a gondozási időszakban.

Ágazatirányítók
o

Előnyei: Valós igényekhez igazodó, költséghatékonyabb feladatellátás,
méltányosabb rendszer.

o

Hátrányai: Nagyobb adatmennyiség kezelése szükséges.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A bemutatott optimalizációs javaslat igény szerint volna alkalmazható mindazokon a településeken, illetve településrészeken, ahol a jelenlegi kapacitások nem fedik a valós
gondozotti igényeket. A javaslat életszerű és reálisan megvalósítható, például a jelenlegi
szabályozás, vagy a jelenleg érvényes elszámolási rendszer megváltoztatásával.
A módosítás a feladatszervezést jelentősen érintő módosításnak tekinthető. Az érintett
településeken, illetve településrészeken jelentős optimalizációs potenciállal bír, ugyanakkor beruházással vagy kialakítással összefüggő jelentősebb ráfordítási igényt nem támaszt sem állami, sem önkormányzati oldalon.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
Az ágazatirányítók (szaktárca) számára:


a gondozottak létszámának pontos meghatározása, és az életvitelszerűen az adott
körzetben lakó gondozottak, valamint az éves körzethatár-felülvizsgálatot követően a körzetbe költöző gondozottak tényleges számának figyelembe vétele. Ehhez
a lakcím-alapú nyilvántartás helyett életszerűbb nyilvántartásra (például TAJszámra) alapozott feladatellátás szükséges, ennek érdekében pedig a védőnői ellátási kötelezettség és finanszírozás rendszerének módosítása a vonatkozó jogszabályokban.



körzethatár-kialakítás rendszerének felülvizsgálata a szabályozás módosításával,
ezen belül az éves körzethatár-felülvizsgálat mellett igény szerinti felülvizsgálati
lehetőség kialakításával, valamint kivételes esetekben a körzethatáron kívülre köl36/81. oldal
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töző gondozottak esetében lehetőség biztosítása arra, hogy a gondozott a korábbi
védőnőnél maradjon, amennyiben az életszerűen megvalósítható (például az új
lakóhely adott távolságon belül van, illetve adott idő alatt elérhető).

1.4.2.2. Forgatókönyv 2
Védőnői ellátás esetében, megfelelő térségi szerveződésben lehetőség biztosítása védőnői praxisközösségek létrehozására a feladatmegosztás és a szélesebb spektrumú feladatellátás megteremtése érdekében (például méhnyakrák szűrések elvégzése).
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
Területileg jelentősen eltér az ellátás iránti igény. Differenciált, helyi igényekre és feltételekre szabott szolgáltatásként megszervezett védőnői ellátás a jelenlegi körülmények
között nem biztosítható megfelelően.
A méhnyakrák szűrés kötelező és általános bevezetése és a kormányhivatalok volumenelvárása további kapacitásproblémákhoz vezet(het).
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):
Amennyiben igény szerint lehetőség volna védőnői praxisközösségek létrehozására, a
védőnők között feladatmegosztás jöhetne létre, ami sok esetben fokozná az ellátás hatékonyságát.






Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: Jobb kapacitástervezés és –kihasználás; védőnői „szakosodás”
miatt egységesebb színvonalú ellátás.

o

Hátrányai: „Helyi” védőnő jelenleginél több települést/körzetet is ellát, illetve több védőnő lát el nagyobb gondozotti kört. A munkamegosztás miatt
szervezettebb adminisztráció szükséges.

Igénybevételre jogosultak (gondozottak) nézőpontja
o

Előnyei: Kiszámíthatóbb, elérhetőbb ellátás (például védőnő betegsége,
szabadsága esetén is).

o

Hátrányai: Kapcsolat egynél több védőnővel, bizalmi viszony kialakítása
nehezebb lehet.

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előnyei: A védőnői hivatás vonzereje nőhet, a pályaelhagyás csökkenhet.

o

Hátrányai: Jogszabály-módosítást igényel és a feladatellátást sok esetben
magasabb területi szinten kell tervezni (például járási szinten).

A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat azokon a településeken volna alkalmazható, ahol a praxisközösségnek létjogosultsága volna a jelenlegi rendszerhez képest, például a közlekedési viszonyok, infrastrukturális háttér, betöltetlen védőnői álláshelyek területi elhelyezkedése stb. miatt.
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A módosítás közepes komplexitásúnak tekinthető. A praxisközösség által ellátott településeken, illetve településrészeken jelentős optimalizációs és hatékonysági potenciállal bír,
ugyanakkor beruházással vagy kialakítással összefüggő jelentősebb ráfordítási igényt
nem támaszt sem állami, sem önkormányzati oldalon.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
Az ágazatirányítók (szaktárca) számára:


a körzet, mint ellátási egység megtartása mellett a praxisközösség mint működési
forma lehetőségének biztosítása. A praxisközösség akkor működhet hatékonyan,
ha a feladatellátás operatív szakmai irányítása megvalósítható. A praxisközösségre vonatkozó részletszabályok kialakítása szabályozói feladat, a védőnői ellátás feladatszervezésének és a finanszírozás rendszerének módosítását igényli a vonatkozó jogszabályokban.

Az ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) számára:


feladatellátás megszervezése, feladatellátási szerződéses jogviszonyok kialakítása,
illetve társulás létrehozása.



praxisközösség működési feltételeinek biztosítása.

1.4.2.3. Forgatókönyv 3
Védőnői ellátás esetében a kapcsolódó közszolgáltatásokkal való összhang megteremtése. A társszakmák által ellátandó/ellátható feladatok lehatárolása. Együttműködés társszakmák szakembereivel (például csoportos esetmegbeszélés, adatok kétirányú megosztása). Továbbá releváns szakrendelésekre történő beutaló írásának engedélyezése a védőnők számára (például lúd-talp/ortopédiai szűrés, látás-vizsgálat, hallásvizsgálat).
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
Társszakmákkal való együttműködés jelenleg korlátozott (jellemzően a védőnők által
gyűjtött adatokat használják a társszakmák), bár egyre javuló tendenciát mutat.
A védőnői alapfeladatok felülvizsgálatával, illetve átcsoportosításával több idő juthatna a
fokozott gondozási igényű családokra (például több védőnői feladat ellátása óvodai keretek között történik).
A védőnő a szakrendelések javarészére nem jogosult beutalót írni, holott egyes nyilvánvaló esetekben – például lúdtalp/ortopédiai szűrés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat – ez
hatékony megoldás volna, és egyúttal tehermentesítené a házi gyermekorvost is. Ennek
nem volna akadálya a finanszírozó NEAK részéről sem, szakmai döntés volna szükséges a
kérdésben.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):
A feladatellátás hatékonyságát növelné a védőnői feladatok pontos, részletekbe menő
lehatárolása (társszakmák – például gyermekorvos, családsegítő – feladataitól), valamint
praktikum szerinti újratervezése, valamint folyamatszabályozása és minőségirányítási
rendszerbe foglalása.
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Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: Védőnői feladatkör letisztítása miatt egyértelmű munkáltatói elvárások megfogalmazásának lehetősége.

o

Hátrányai: Több szervezési feladat a társintézményekkel való együttműködés fokozása miatt.

Igénybe vételre jogosultak (gondozottak) nézőpontja
o

Előnyei: Egyértelműbb elvárásrendszer a védőnőkkel szemben.

o

Hátrányai: Kapcsolatfelvétel szükségessége más intézményekkel (ha a védőnő kizárólag a védőnői feladatokat látja el).

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előnyei: Ágazatra szabott minőségirányítási rendszer kialakítása és alkalmazása segítségével átláthatóbb volna a feladatellátás, magasabb a minőség.

o

Hátrányai: Jogszabály-módosítást igényel és az együttműködés jelentős
javítását célzó elvárás miatt több konfrontáció lehetséges a társszakmákkal.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat megfelelő szakmai szándék és támogatás esetén reálisan megvalósítható. A
javaslat összhangban van a védőnői feladatellátás megújítását célzó jelenlegi szakmai
törekvésekkel, ezért teljességgel életszerűnek minősíthető.
A módosítás komplex, a feladatszervezést jelentősen érintő módosításnak tekinthető. A
módosítás jelentős optimalizációs potenciállal bír, ugyanakkor beruházással vagy kialakítással összefüggő jelentősebb ráfordítási igényt nem támaszt sem állami, sem önkormányzati oldalon.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
Az ágazatirányítók (szaktárca) számára:


a védőnői feladatok félreértésektől mentes, egyértelmű meghatározása és lehatárolása a társszakmák feladataitól, valamint a minőségirányítás általános bevezetésének előírása. Szabályozói feladat, a védőnői ellátás feladatainak felülvizsgálatát és módosítását igényli a vonatkozó jogszabályokban.



a védőnők jogszabályi felhatalmazása arra, hogy az általuk végzett szűrések kapcsán és nyilvánvaló esetekben jogosultak legyenek a vonatkozó szakrendelésre
beutalót írni – például lúdtalp/ortopédiai szűrés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat. A
beutaló minden esetben tartalmazná a védőnő azonosítását, így a beutalás gyakorlata nyomon követhető, hatékonysága mérhető, a szakrendelésen elvégzett
vizsgálatok eredménye pedig visszacsatolásra kerülne, ezért nyomon követhető
volna a védőnő számára.

Az ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) számára:


minőségirányítási rendszer kialakításának és működtetésének biztosítása.
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1.4.2.4. Forgatókönyv 4
Védőnői ellátás esetében különböző ellátási szintek meghatározása, melyhez differenciált hatás- és feladatkör társulna. Bizonyos szolgáltatások csak központosítottabb formában, esetleg térítési díj ellenében lennének igénybe vehetők.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A különböző minőségi szintek alkalmazásának előfeltétele a védőnői feladatok pontos,
részletekbe menő rögzítése és lehatárolása a társszakmák feladataitól. A feladatok meghatározását követően csoportokba rendezhetők és listázhatók azok a feladatok, amelyeket mindenképpen a gondozottak lakóhelye szerinti településen, helyben kell ellátni, valamint azok, amelyek más településen (is) elláthatók. Ezenkívül a kötelező – például prevenciós jellegű – feladatokon túl meghatározhatók további, védőnők által ellátható opcionális feladatok, amelyek adott esetben lehetnek térítéses szolgáltatások is (például babamasszázs, babamérleg-kölcsönzés). A feladatok ilyen jellegű pontosítása, illetve újratervezése jelentősen hozzájárulna a gondozás minőségének javításához.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):
A védőnői feladatok pontos, részletekbe menő rögzítése és lehatárolása elősegítené különböző minőségi szintek alkalmazását.






Ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) nézőpontja
o

Előnyei: Védőnői feladatkör letisztítása miatt egyértelmű munkáltatói elvárások megfogalmazásának lehetősége, valamint kiegészítő szolgáltatások
esetén teljesítmény-ösztönzési lehetőség.

o

Hátrányai: Feladatszervezés módosulása miatt nagyobb tudatosságot igényel a munkáltató részéről.

Igénybe vételre jogosultak (gondozottak) nézőpontja
o

Előnyei: Magasabb színvonalú védőnői ellátás.

o

Hátrányai: nem említhető hátrány.

Ágazatirányítók nézőpontja
o

Előnyei: Tisztább, átláthatóbb, hatékonyabban működő rendszer.
Gondozotti igények magasabb szintű ellátása miatt a védőnői szolgálat társadalmi megbecsültségének fokozódása.

o

Hátrányai: Jogszabály-módosítás szükséges; finanszírozási rendszer módosítását igényli.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat megfelel a védőnői ellátással kapcsolatos változó igényeknek, a gondozás korszerűsítését, megújítását célzó törekvéseknek. Megfelelő szakmai szándék és támogatás
esetén reálisan megvalósítható.
A módosítás közepesen komplex módosításnak tekinthető, jelentős fejlesztési potenciállal
bír, ugyanakkor beruházással vagy kialakítással összefüggő jelentősebb ráfordítási igényt
nem támaszt sem állami, sem önkormányzati oldalon.
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A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
Az ágazatirányítók (szaktárca) számára:


a védőnői feladatok egyértelmű meghatározása elősegítené a differenciált ellátási
szintek rendszerének kialakítását. Az ellátási szintek egyben minőségi szinteknek
minősülnek, a szintek közötti különbségek a közszolgáltatás finanszírozásában is
megjeleníthetők. A védőnői ellátás minőségi szintjeinek kialakítása a jelenlegi feladatrendszer felülvizsgálatát és módosítását igényli a vonatkozó jogszabályokban.



a magasabb szolgáltatási minőség érdekében az ellátási szintekhez rendelt ösztönzők rendszerének kialakítása a vonatkozó jogszabályokban.



a védőnők jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a kötelező feladatokon túl térítéses szolgáltatást is nyújtsanak. Ennek finanszírozást érintő elemei a vonatkozó
jogszabályok módosítását igénylik.

Az ellátásra kötelezettek (helyi önkormányzatok) számára:


amennyiben ezt az ágazati szabályozás nem rögzíti, a magasabb szolgáltatási minőség érdekében az ellátási szintekhez rendelt ösztönzők kialakítása és működtetése a védőnők számára.

1.4.3. ÁTMENETI

OTTHONOK TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSO-

LÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás

Igénybevételre jogosultak köre

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján

Gyermekek
A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő,
átmeneti ottho- tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét
na
be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek
helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül
marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna,
valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett. Az ellátás időtartama legfeljebb 12
hónapig tarthat.

A 20.000 főnél több állandó
lakossal rendelkező települések
kötelesek gyermekek átmeneti
otthonát működtetni.

Családok átme- A családok átmeneti otthonának célcsoportja az átmenetineti otthona
leg otthontalanul maradt, veszélyeztető környezetből menekülő, családon belüli erőszak áldozatává vált gyermek és
szülője, illetve a válsághelyzetben lévő várandós anya.

A 30.000 főnél több állandó
lakossal rendelkező települések
kötelesek családok átmeneti
otthonát működtetni.

1.4.3.1. Forgatókönyv 1
Gyermekek átmeneti otthona esetében a szolgáltatáshiányos térségekben a növekvő
igények kielégítését az egyre bővülő lefedettséggel rendelkező helyettes szülői hálózatokkal összehangoltan javasolt megoldani.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A helyettes szülői hálózatot minden települési önkormányzatnak biztosítania kell, ahol
család- és gyermekjóléti szolgálat működik (a szolgálat feladata a hálózat megszervezé-
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se), tehát a gyermekek átmenti otthonánál jóval szélesebb a potenciális ellátási helyek
köre, így a városhiányos térségekben is elérhetővé válna az ellátás.
A helyettes szülői hálózat segítségével sokkal családiasabban, a gyermekek számára jóval elviselhetőbb módon lehet megoldani az átmeneti elhelyezést, mint az otthonokban.
Ahol stabilan, megfelelő kapacitással működnek a helyettes szülők, ott nincs szükség a
gyermekek átmenti otthonára.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előnyök: az átmeneti problémával küzdő családok, szülők családiasabb, a szülők
által naponta is jobban elérhető helyen tudnák elhelyezni gyermekeiket, ami ezáltal kisebb traumát okozna a gyermekeknél. Csökkenne a területi egyenlőtlenség,
és kevesebb gyermeket kellene hosszú távú intézményi elhelyezésben részesíteni.
Ezek az előrelépések minden érintett számára előnyt jelentenek.



Hátrány: jelentős forrásbevonás szükséges a helyettes szülői hálózat éves normatív finanszírozásához.

A fejlesztési potenciál mértéke:
Az új, kibővített rendszer kialakítása nem jár jelentős költséggel (szervezés, képzés), de
a működés fenntartása éves szinten jelentős normatív finanszírozási többletet jelent. De
ezzel létrejöhet egy területileg lefedett, az átmeneti problémákkal küzdő családoknak
tényleges segítséget nyújtani tudó ellátás.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása:
Jelenlegi szabályozás:
40. § (2) d bekezdés: (A család- és gyermekjóléti szolgálat) szervezi a – legalább
három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat.
50. § (5) bekezdés: A gyermekek átmeneti otthona önálló helyettes szülőt vagy
helyettes szülői hálózatot működtethet és ebben az esetben ellátja az ezzel kapcsolatos – a 49. § (4) bekezdésében meghatározott – feladatokat.
Javasolt módosítás:
40. § (2) d bekezdés: (A család- és gyermekjóléti szolgálat) helyettes szülői hálózatot szervez és működtet.
Az önkormányzat (közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes) lakosságszáma

Helyettes szülők száma

0 – 1000 fő

minimum 3 fő

1001 fő – 5000 fő

minimum 5 fő

5000 fő felett

5000 fő lakosságszámonként min. 5 fő
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50. § (5) bekezdés: A gyermekek átmeneti otthona – legalább 12 helyettes szülőt
foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot működtet és ellátja az ezzel kapcsolatos
– a 49. § (4) bekezdésében meghatározott – feladatokat.

1.4.3.2. Forgatókönyv 2
Családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatás nagyobb területi lefedettséggel
legyen elérhető (például járásközpontonként).
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A városhiányos térségekben nincs elérhető közelségben olyan település, amelynek kötelező lenne az ellátást biztosítani. (8 megyében csak a megyeszékhelyeken kötelező az
ellátás megszervezése a jogszabály szerint). Ezen térségekben sérül a lakóhelyhez közeli
ellátás elve, holott fontos szempont lenne, hogy a gyermek az addig látogatott intézményben (óvoda, iskola) maradhasson.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előny: a tényleges igényeket, szükségleteket fedné le az ellátás, csökkenne a területi egyenlőtlenség. Ezek az előrelépések minden érintett számára előnyt jelentenek.



Hátrány: jelentős forrásbevonás szükséges az új telephelyek kiépítéséhez és fenntartásához, ami egyaránt érinti az ágazatirányítást és az önkormányzatokat.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat alapján mintegy 100 új intézményt (lakásotthont) kellene létrehozni, ami
hosszabb időtávra (például 10 év) elosztva reálisan megvalósítható.
A ráfordítás a működés normatív finanszírozását nem számolva mindösszesen 8-10 milliárd forint (a megvalósítás helyszínétől függően változnak a költségek).
Ezzel létrejönne egy területileg lefedett, az átmeneti problémákkal küzdő családoknak
tényleges segítséget nyújtani tudó ellátás.
A jogi szabályozás könnyen megvalósítható a jelenlegi szabályok kiegészítésével.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
Jelenlegi szabályozás:
94. § (3) bekezdés: Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a. tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét;
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b. húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett
gyermekek átmeneti otthonát;
c. harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok átmeneti otthonát
köteles működtetni.
Javasolt módosítás:
94. § (3) bekezdés: Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét;
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett
gyermekek átmeneti otthonát
köteles működtetni.
94. § (3b) bekezdés: Minden járásszékhely település önkormányzata, fővárosban
a kerületi önkormányzat családok átmeneti otthonát köteles működtetni.

1.4.4. A

CSALÁD

ÉS

GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLAT

TÉRSÉGI-TERÜLETI

OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Család- és
gyermekjóléti
szolgálat

Igénybevételre jogosultak köre

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján

A településen állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező,
szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett és /vagy krízishelyzetben lévő egyének, családok és
gyermekek.

Minden helyi önkormányzat
köteles gondoskodni a lakóhely
szintű minimum és alapszolgáltatások biztosításáról.
A települési önkormányzat
társulás útján is elláthatja
feladatát.

Család és gyermekjóléti szolgálat esetében a hátrányos helyzetű családok egyenlőtlen területi eloszlását figyelembe vevő finanszírozás bevezetése. Ennek alapja lehetne a
településeken rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma,
vagy a kedvezményezett térségek besorolási mutatói.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A finanszírozás – a család- és gyermekjóléti központok kiegészítő finanszírozásával ellentétben – jelenleg nem veszi figyelembe a hátrányos helyzetű családok aránytalan eloszlását a települések, járások között.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előnyei: A javaslat előnye, hogy magasabb színvonalú ellátást tesz lehetővé a
hátrányos helyzetű térségekben. A hátrányos helyzetű településeken több a problémás, támogatásra szoruló család, magasabb létszámigény mutatkozik a család-
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segítő munkatársak iránt. A területi különbségekre reagál a javaslat, ami segíti az
igénybe vevők helyzetén.


Hátrányai: A kutatás eredményei alapján hátrány nem került azonosításra.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A jogi szabályozás könnyen megvalósítható a jelenlegi szabályok kiegészítésével, és finanszírozási szempontból sem jelent óriási többletköltséget a szociális kiadások viszonylatában; mintegy 1.000 – 1.500 új foglalkoztatást jelent.
A fejlesztés nem tekinthető komplexnek, inkább csak praktikus válasz a területi egyenlőtlenségekből következő feladatokra.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A mindenkori költségvetési törvénybe szükséges beépíteni egy plusz kiegészítő létszám
finanszírozást a fővárosi kerületek korrekciós szorzójának mintájára, például az alábbiak
szerint:


Azoknál az önkormányzatoknál (közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz
tartozó önkormányzatok együttes vonatkozásában), ahol a tárgyévet megelőző év
május 31-én a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
aránya meghaladja a 2,5 százalékot, ott az alaplétszám finanszírozását 1,5-tel kell
beszorozni.

1.4.5. AZ

IDŐS GONDOZÁS TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSO-

LÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Idősek otthona
(ápolást, gondozást biztosító
intézmény)

Igénybevételre jogosultak köre
Az idősek otthonában elsősorban a napi 4 órát meghaladó
gondozási szükséglettel rendelkező vagy a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkező, és
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő,
a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy
látható el.
Ezen felül még ellátható még:
az a 18. életévét betöltött személy is – amennyiben ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben
nem biztosítható – aki betegsége vagy fogyatékossága
miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és szintén napi 4
órát meghaladó gondozási szükséglettel vagy a gondozási
szükségletet megalapozó egyéb körülménnyel rendelkezik;
az idősek otthonába bekerülő személlyel legalább egy éve
együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos
közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is
felvehető;
a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 4 órát meg nem
haladó gondozási szükséglettel rendelkező személy, ha az
ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy
vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
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Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Idősek nappali
ellátása

Igénybevételre jogosultak köre
Az ellátottak köre főként az időskorúak köréből tevődik
össze, akik amúgy a településen saját otthonukban élnek,
és nem szorulnak állandó ápolásra, felügyeletre, de indokolt estben felvehető az a 18. életévét betöltött személy is,
aki egészségi és szociális helyzete miatt támogatásra szorul.

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján
Az a települési önkormányzat,
amelyiknek területén háromezer főnél több állandó lakos él
idősek nappali ellátását köteles
biztosítani.

1.4.5.1. Forgatókönyv 1
Idősek otthona esetében járásszékhelyek számára történő ellátási kötelezettség előírása a jelenlegi szabályozás (megyeszékhelyek és fővárosi önkormányzat) helyett.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A demográfiai folyamatokat, a változó szükségleteket nem követte az önkormányzatok
ellátási kötelezettségének változása, így több tízezres várólista alakult ki.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előny: a tényleges igényeket, szükségleteket fedné le az ellátás, csökkenne a területi egyenlőtlenség, és a jövedelmi egyenlőtlenségekből fakadó életesélyek különbsége. Ezek az előrelépések minden érintett számára előnyt jelentenek.



Hátrány: jelentős forrásbevonás szükséges az új telephelyek kiépítéséhez és fenntartásához, ami egyaránt érinti az ágazatirányítást és az önkormányzatokat.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A fejlesztés csak hosszabb időtávban (10 – 15 év) alatt valósítható meg, mert nagyon
komoly ráfordítást igényel a 120 – 150 idősek otthona felépítése.
Ezzel viszont létrejönne egy területileg lefedett, a magukról gondoskodni nem tudó (növekvő számú) időskorú személynek segítséget nyújtani tudó ellátórendszer.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
(IV. cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek)
Jelenlegi szabályozás:
88. § (2) bekezdés: A fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni
a) idősek otthonának, a hajléktalanok otthonának, a hajléktalan személyek
rehabilitációs intézményének megszervezéséről és fenntartásáról.
90. § (2) bekezdés: A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását,
idősek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják –
hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani.
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Javasolt módosítás:
87. § (1) bekezdés: Minden járásszékhely település önkormányzata, fővárosban a
kerületi önkormányzat idősek otthonát köteles működtetni.
88. § (2) bekezdés: A fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni
a) a hajléktalanok otthonának, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének megszervezéséről és fenntartásáról.

1.4.5.2. Forgatókönyv 2
Idősek nappali ellátása esetében az ellátási kötelezettség jelenleginél (3000 fő) alacsonyabb lakosságszámhoz (például 1000 fő), illetve a potenciális ellátotti kör (idősek)
számához kötése.
Emellett az idősek nappali ellátása – a jogszabályok jelenlegi előírásinak egyezően –
ténylegesen elláthatna nemcsak időskorú, hanem fogyatékos (elsősorban nem értelmi
sérült, hanem mozgás vagy érzékszervi fogyatékos felnőtt személyeket.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
Az időskorúak számának és arányának folyamatos növekedése következtében a kisebb
településeken is növekvő igény mutatkozik az ellátásra.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előny: A javaslat előnye, hogy reagál a demográfiai változásokra, igényekre, egyben megoldást nyújt a nem értelmi fogyatékos emberek napközbeni támogatására
is. Jóval nagyobb számú idős ember napközbeni ellátását teszi lehetővé.



Hátrány: Többlet forrásigény, ami az infrastruktúra létrehozáskor az önkormányzatoknál, a normatív finanszírozás során az államnál (ágazatirányításnál) jelentkezik.

A fejlesztési potenciál mértéke:
1000 fő lakosságszám feletti kötelező ellátás esetében a mintegy 500 új ellátás kialakítása jelenti a legnagyobb költséget, ami 10 milliárd forint körüli összeg.
A javaslat hatalmas optimalizációs potenciált jelent, nagyon nagy igénybe vevői körrel.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
(IV. cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek)
Jelenlegi szabályozás:
86. § (2b) bekezdés: Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén háromezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását köteles biztosítani.
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Javasolt módosítás:
86. § (2b) bekezdés: Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén ezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását köteles biztosítani.

1.4.6. A

FOGYATÉKKAL

ÉLŐK

TÉRSÉGI-TERÜLETI

ELLÁTÁSÁNAK

OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Fogyatékkal
élők nappali
ellátása

Igénybevételre jogosultak köre
A fogyatékos személyek nappali ellátása elsősorban a saját
otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a szolgáltatások igénybevételére.
A nappali ellátás leggyakrabban a már nem iskoláztatható,
de a munkaerőpiacról kiszorult fogyatékos embereknek
nyújt gondozási lehetőséget.

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján
Nappali ellátás megszervezéséről jelenleg az a települési
önkormányzat köteles gondoskodni, amelyiknek a területén
10.000 főnél több állandó lakos
él.

Fogyatékkal élők nappali ellátása esetében az igényekhez igazodó, a jelenleginél
egyenletesebb területi lefedettségű ellátás kialakítása, kiemelten a városhiányos térségekben.
A megyeszékhelyeken a jogszabály alapján, a járásszékhelyeken csökkentett infrastrukturális és személyi elvárásokkal, kisebb létszám ellátására alkalmas intézmények/telephelyek kialakításával kell biztosítani az ellátást.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A jelenlegi szabályozás a városhiányos, alacsony lakosságszámú térségekben élők számára sokkal nehezebben elérhető, mert a „legközelebbi” minimum 10.000 fős település
messze van. Ennek megfelelően a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon egyenlőtlenül oszlik el az országban, szélsőséges különbségek tapasztalhatók.
Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):


Előny: a tényleges igényeket, szükségleteket fedné le az ellátás, csökkenne a területi egyenlőtlenség. Ezek az előrelépések minden érintett számára előnyt jelentenek.



Hátrány: jelentős forrásbevonás szükséges az új telephelyek kiépítéséhez és fenntartásához, ami egyaránt érinti az ágazatirányítást és az önkormányzatokat.

A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat alapján mintegy 100 új intézményt (járási fogyatékos nappali ellátást) kellene
létrehozni, ami hosszabb időtávra (például 10 év) elosztva reálisan megvalósítható.
A ráfordítás a működés normatív finanszírozását nem számolva mindösszesen 8-10 milliárd forint (a megvalósítás helyszínétől függően változnak a költségek).
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Ezzel létrejönne egy területileg lefedett, a fogyatékos személyeknek, a fogyatékos gyermeket, fiatalt nevelő családoknak tényleges segítséget nyújtani tudó ellátás.
A jogi szabályozás könnyen megvalósítható a jelenlegi szabályok kiegészítésével.
A fejlesztés megvalósításhoz szükséges konkrét intézkedések:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
(IV. cím A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek)
Jelenlegi szabályozás:
86. § (2) bekezdés: Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
b) háromezer főnél több állandó lakos él, idősek nappali ellátását;
c) tízezer főnél több állandó lakos él, a b) pont szerinti alapszolgáltatást és a
b) pontban nem említett nappali ellátást
köteles biztosítani.
Javasolt módosítás:
87. § (1) bekezdés: Minden járásszékhely település önkormányzata, fővárosban a
kerületi önkormányzat fogyatékosok nappali ellátását köteles működtetni.
A járásszékhely által működtetett nappali ellátás részletes szabályait A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben kell szabályozni.

1.4.7. A

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS TÉRSÉGI-TERÜLETI OPTIMALIZÁCIÓJÁHOZ KAP-

CSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK

A helyi közszolgáltatás főbb jellemzői:
Vizsgált helyi
közszolgáltatás
Hajléktalanok
átmeneti szállása

Igénybevételre jogosultak köre
Az átmeneti ellátás eredeti célcsoportja azok a hajléktalan
személyek voltak, akik élet-vitelszerű lakáshasználat és a
szociális munka segítségével képesek az önellátásra, és
vállalják az intézménnyel való együttműködést. A legújabb
jogszabályi módosítások – felismerve a lakhatás önállóan is
létező problémáját – már lehetővé teszik, hogy kizárólag a
lakhatási szolgáltatást vegye igénybe a hajléktalan személy
az átmeneti ellátás keretében, legfeljebb 3 évig.

Ellátás jelenlegi területi szintje
a jogi szabályozás alapján
A 30.000 főnél több állandó
lakossal rendelkező települések
kötelesek hajléktalanok átmeneti szállását működtetni.

Hajléktalanok átmeneti szállása esetében az ellátás kapcsolódó közszolgáltatásokkal
(különösen a pszichiátriai ellátással, idősek, fogyatékkal élők, illetve szenvedélybeteg
ellátásával, valamint az egészségügyi ellátással) való összehangolása.
A fejlesztés indokoltsága, relevanciája:
A férőhelyek nagyobb részén olyan, nem munkaképes hajléktalan emberek számára
nyújtanak elhelyezést, akiknek tartós bentlakásos intézményben vagy egészségügyi intézményben lenne a helye.
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Előny és hátrány rövid értékelése (az érintettek nézőpontjából):
A hajléktalan ellátás túlterheltségén segítene, ha a szolgáltatást a tényleges célcsoport
venné igénybe, és nem azok az emberek, akik valójában más ellátórendszerből (pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, tartós ápolásra-gondozásra szoruló személyek ellátása) szorultak ki.
Ez az ügyfelek számára jelent egyértelmű előnyt, de áttételesen előnyként jelentkezik a
fenntartók oldalán is.
Hátránya a javaslatnak, hogy ágazatközi, összehangolt fejlesztést igényel, aminek nehézkes a megvalósítása.
A fejlesztési potenciál mértéke:
A javaslat megvalósításához szükséges az ápoló-gondozó, tartós elhelyezést nyújtó idősotthonok, pszichiátriai otthonok, fogyatékos személyek otthonainak, lakóotthonoknak a
jelentős férőhelyszám bővítéssel fejlesztése, ami jelentős ráfordítást igényel.
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1.5. A JAVASOLT TÉRSÉGI OPTIMALIZÁCIÓS MODELL BEMUTATÁSA
A helyi közszolgáltatások biztosításának módja szempontjából meghatározó jelentősége
van az egyes települések társadalmi-gazdasági adottságainak. A lakosság demográfiai
összetétele, jellemzői (népesség korcsoportok és nemek szerinti száma, a halandóság,
termékenység, stb.) közvetlenül meghatározzák az egyes közszolgáltatások potenciális
igénybe vevőinek számát. A település gazdasági fejlettsége, adóerőképessége pedig a
közszolgáltatások finanszírozásának szab keretet. E tényezők és a jelenlegi feladatellátási
gyakorlat figyelembe vételével meghatározhatók a települések megkülönbözetett csoportjai, melyek esetében a helyi közszolgáltatások biztosítását különböző módokon lehetséges és célszerű támogatni. A kutatás keretében kidolgozásra került egy Excel alapú,
paraméterezett modell, melynek segítségével statisztikai alapon, egzakt, transzparens
módszertan alapján, – az adatok frissülésének függvényében – tetszőleges jövőbeni időállapotban lehatárolhatók e településcsoportok.

1.5.1. A MODELLALKOTÁS CÉLJA, FÓKUSZA ÉS ALAPELVEI
A modellalkotás célja egy olyan eszköz rendelkezésre bocsátása a szakmai-ágazat irányítók számára, amellyel meghatározható, illetve rendszeresen felülvizsgálható a helyi közszolgáltatások biztosítását illetően kihívásokkal küzdő települési önkormányzatok köre,
megalapozva ezzel a valós szükségletekhez jobban igazodó, területileg differenciált támogatási rendszer kialakítását.
Ennek megfelelően modell a következő alapelvekre figyelemmel került kialakításra:


Egyszerű reprodukálhatóság ágazatirányítói szinten: a modell olyan módszertani komplexitás szerint kerüljön kialakításra, hogy annak reprodukálhatósága
külső szakértői kompetenciaigény nélkül is megvalósítható legyen, továbbá a felhasznált adatok központi elérhetősége a jövőben is biztosított legyen.



Átláthatóság: a modell világos, jól dokumentált módszertan és transzformációk
szerinti pontosan definiált és az érintettek számára könnyen beszerezhető adatforrásokból épüljön fel.



Teljeskörűség: a modellezés minden településre kiterjedően valósuljon meg.

A kidolgozott térségi-területi optimalizációs modell – a települési mélyinterjúk és az
ágazati szereplőkkel történő egyeztetések alapján – a települési önkormányzatok által legfontosabbnak ítélt alábbi helyi közszolgáltatások vizsgálatára terjed ki:


Egészségügyi alapellátás: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, illetve védőnői
ellátás;



óvodai nevelés.

E három helyi közszolgáltatás – népességmegtartó erő szempontjából való – jelentőségét
a HVK projekt keretében lefolytatott országos reprezentatív kérdőíves lekérdezések is
visszaigazolták. A települések jövője szempontjából kritikus, hogy a település társadalmigazdasági tőkéjét reprodukálni (sőt, adott esetben gyarapítani) képes réteg ne vándoroljon el. Ennek megfelelően az elsődleges célcsoportot e tekintetben a lakosság aktív
korú csoportjai képezik, melyek esetében meghatározó a fent nevezett közszolgálta-
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tások megfelelő színvonalú elérhetősége. A vállalkozások szempontjából ugyancsak fontos e szolgáltatások jelenléte, hiszen hatással van a családos munkavállalóik munka idejére és szabadságigényére.

1.5.2. A MODELL LOGIKAI STRUKTÚRÁJA, MŰKÖDÉSE
A modell az alábbi három fő folyamatlépés mentén sorolja a településeket kategóriákba:
1. A modell első lépésben – a vizsgált három helyi közszolgáltatás vonatkozásában
külön-külön – kiszámolja a potenciális igénybe vevők becsült számát minden település esetében a rendelkezésre álló demográfiai statisztikai adatok alapján.
2. A következő lépésben az előre meghatározott minimális, illetve költséghatékonysági szempontból optimális igénybe vevői létszámra vonatkozó küszöb értékek
alapján meghatározásra kerül, hogy az egyes települések az egyes közszolgáltatások vonatkozásában milyen kategóriába sorolhatók (küszöb érték alatt,
szuboptimális, optimális).
3. Utolsó lépésben a közszolgáltatásonként megállapított kategorizálást együttesen
vizsgálva és figyelembe véve a települések adóerő képességét, komplex településcsoportok kerülnek lehatárolásra.
A modell logikai felépítését az alábbi ábra a szemlélteti.

7. ábra: A térségi optimalizációs modell logikai felépítése

52/81. oldal

2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

A potenciális igénybe vevők számának településenként történő kiszámítását követően
mind a három közszolgáltatás esetében előre meghatározott küszöbértékek figyelembe vételével három különböző csoportba kerültek besorolásra az egyes települések:
1. A közszolgáltatás optimálisan ellátható: a potenciális igénybe vevők becsült
száma a költséghatékonysági szempontból optimális küszöb felett alakul, tehát jó
eséllyel hosszú távon fennmarad az igény, és a finanszírozás relatíve gazdaságosan megoldható.
2. A közszolgáltatás helyben történő ellátása indokolt, de nem optimális: a potenciális igénybe vevők becsült száma a minimális ellátotti küszöb felett, de a költséghatékonysági szempontból optimális küszöb alatt alakul, ami azt jelenti, hogy
célszerű az ellátást helyben megszervezni, de kiemelt figyelmet kell fordítani a
fenntarthatóság és a finanszírozás kérdésére.
3. A közszolgáltatás helyben történő ellátása nem indokolt: a potenciális igénybe vevők becsült száma a minimális ellátotti küszöböt sem éri el, mely esetekben
a helyben történő ellátás helyett, a közszolgáltatás más településekkel közösen
történő megszervezése javasolt.
A közszolgáltatásonként kialakított kategorizálás a kiinduló feltétele a települések
komplex tipizálásának, melynek révén beazonosíthatók a helyi közszolgáltatások biztosításának különböző típusú támogatására javasolt települések (lásd 3.6. fejezet).
A modell módszertani vonatkozási részletiben a 4. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

1.5.3. A MODELLEZÉS KORLÁTAI, TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK
A modellezési tevékenység – generalizáló természetéből fakadóan – soha nem képes a
valóságot teljes komplexitásában leírni. A modellalkotást korlátozó külső adottságok,
illetve a szándékolt egyszerűsítések okán a modellezési eredmények csak az előre definiált kiindulási peremfeltételek, kompromisszumok figyelembe vétele mellett értékelhetők
megfelelően. A következő táblázatban a bemutatott térségi-területi optimalizációs modellel kapcsolatos peremfeltételek, korlátok kerülnek értékelésre, a releváns tovább fejlesztési lehetőségekre is figyelemmel.
5. táblázat: A térségi-területi optimalizációs modell korlátainak értékelése

A modell korlátai

A korlátok rövid értékelése

A modell nem alkalmazható min- A modell tudatosan a települések népességden helyi közszolgáltatásra
megtartó ereje szempontjából leginkább meghatározó közszolgáltatásokra koncentrál, ugyanakkor a bemutatott módszertan alapján további olyan közszolgáltatások esetében is elvégezhető az értékelés, amelyek esetében egy
meghatározott igénybe vevői létszámhoz kötődik az ellátás helyben történő megszervezése,
illetve gazdaságos fenntarthatósága.
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A modell korlátai

A korlátok rövid értékelése

A modellben kezelt potenciális
igénybe vevők száma népességre
vonatkozó statisztikai adatok alapján történt szakértői becslés

Kis mintán végzett vizsgálatok alapján megállapíthatók olyan korrekciós konstansok, amelyek alkalmazásával az elérhető statisztikai
adatokból jól becsülhetők a potenciális igénybe
vevők.

A modell a várható tendenciákat A települési szintű népesség előre becslés szácsak korlátozottan képes megra- mos bizonytalanságot hordoz magában. A miggadni:
rációs folyamatok települési szinten jelentős
 a migrációs folyamatokat nem ingadozásokat mutatnak, ezért torzító hatásuk
a modellszerű kezelést nem teszi lehetővé. Az
tudja figyelembe venni;
egyes települések szintjén azonban végezhetők
 a halálozási rátákat (túlélési vaegyedi mikro elemzések, melyek figyelembe
lószínűségeket) illetően nem
tudják venni a migrációs trendeket.
veszi figyelembe területi különbségeket és a jövőben az A modell szempontjából a halálozási rátákat
egészégügyi helyzet javulása illető területi különbségek elhanyagolható mérrévén várható élettartam növe- tékűnek bizonyultak és a 10 éves időtáv miatt a
halálozási mutatók javulása sem okozna érzékedést;
kelhető különbségeket az eredményekben, így
 A termékenységi arányszámok
az egyszerűség elvének szem előtt tartásával e
vonatkozásában a területi sajátényezők sem kerültek figyelembevételre a motosságokat csak korlátozottan
dell kidolgozása során.
képes figyelembe venni és nem
számol a gyermekvállalási haj- A termékenységi mutatók esetében a megye és
landóság jövőbeni változásával jogállás szerint rendelkezésre álló adatok kerül(további kitolódásával, illetve az tek súlyozásra a települési sajátosságok figyeelmaradt születésszámok pótlá- lembevételével. A 10 éves időtáv ez esetben is
megengedi az időben változatlan gyermekvállasával).
lási hajlandósággal való kalkulációt.
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1.6. A

TERÜLETILEG DIFFERENCIÁLT TÁMOGATÁSI RENDSZER KIALA-

KÍTÁSÁT TÁMOGATÓ MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK

1.6.1. A

MODELL ÁLTAL VIZSGÁLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ERED-

MÉNYEK

Alábbiakban összefoglalóan bemutatásra kerülnek a kidolgozott térségi-területi
optimalizációs modell segítségével vizsgált három helyi közszolgáltatás (a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, a védőnői ellátás és az óvodai nevelés) vizsgálati
eredményei.

1.6.1.1. A háziorvos és házi gyermekorvosi ellátást érintő modellezési
eredmények
A modellezés eredményei alapján megállapítható, hogy a magyarországi települések több
mint 60%-ában a potenciális igénybe vevők száma az önálló körzet alakításához meghatározott minimális küszöb érték alatt van. Esetükben a feladatellátás más településekkel
együttműködésben javasolt.
A települések további 8%-a esetében ugyan meghaladja az igénybe vevői létszám a minimális küszöböt, de a gazdaságosan fenntartható ellátáshoz szükséges optimális ellátotti
számtól elmarad. Az önállóan történő ellátás ilyen esetekben kiegészítő finanszírozást
vonhat maga után az önkormányzatok részéről.
Az egyes települések vonatkozó jellemzőit a 2. sz. mellékletként, külön Excel fájlban
(Ter_opt_modell.xlsb) rendelkezésre álló térségi-területi optimalizációs modell, „Modell”
munkalapjának ’K’ oszlopa tartalmazza.

1.6.1.2. A védőnői ellátást érintő modellezési eredmények
A modellezés eredményei alapján megállapítható, hogy a magyarországi települések több
mint 60%-ában a potenciális igénybe vevők száma az önálló körzet alakításához meghatározott minimális küszöb érték alatt van. Esetükben a feladatellátás más településekkel
együttműködésben javasolt.
A települések további közel 20%-a esetében ugyan meghaladja az igénybe vevői létszám
a minimális küszöböt, de a gazdaságosan fenntartható ellátáshoz szükséges optimális
ellátotti számtól elmarad. Az önállóan történő ellátás ilyen esetekben kiegészítő finanszírozást vonhat maga után az önkormányzatok részéről.
Az egyes települések vonatkozó jellemzőit a 2. sz. mellékletként, külön Excel fájlban
(Ter_opt_modell.xlsb) rendelkezésre álló térségi-területi optimalizációs modell, „Modell”
munkalapjának ’M’ oszlopa tartalmazza.

1.6.1.3. Az óvodai nevelést érintő modellezési eredmények
A modellezés eredményei alapján megállapítható, hogy a magyarországi települések több
mint 20%-ában a potenciális igénybe vevők száma az önálló intézményfenntartáshoz
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meghatározott minimális küszöb érték alatt van. Esetükben a feladatellátás más településekkel együttműködésben javasolt.
A települések további közel negyedében ugyan meghaladja az igénybe vevői létszám a
minimális küszöböt, de a gazdaságosan fenntartható ellátáshoz szükséges optimális ellátotti számtól elmarad. Az önállóan történő ellátás ilyen esetekben kiegészítő finanszírozást vonhat maga után az önkormányzatok részéről.
Az egyes települések vonatkozó jellemzőit a 2. sz. mellékletként, külön Excel fájlban
(Ter_opt_modell.xlsb) rendelkezésre álló térségi-területi optimalizációs modell, „Modell”
munkalapjának ’L’ oszlopa tartalmazza.

1.6.2. A MODELL ALAPJÁN LEHATÁROLT TELEPÜLÉSKATEGÓRIÁK BEMUTATÁSA
Jelen fejezetben a modell segítségével lehatárolt településkategóriák jellemzői kerülnek
vizsgálatra.
A települések megoszlása a modell által lehatárolt településkategóriák szerint


A magyarországi települések közel kétharmadában a potenciális igénybe vevők becsült száma az önálló körzet alakításához meghatározott minimum küszöbérték alatt van legalább a modell által vizsgált három közszolgáltatás
egyikének esetében.
o

A legnagyobb kihívással a települések azon 20%-a néz szembe, ahol
egyik közszolgáltatás esetében sem éri el a minimum küszöböt az igénybe
vevők száma („(3) küszöbérték alatt” kategória). Kizárólag e települési
körre jellemző, hogy az óvodás korúak száma a minimum küszöb érték
alatt alakul, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a küszöb értékek e
közszolgáltatás esetében a legalacsonyabbak (ahol az óvodáskorú népesség nem éri el a 8 főt, ott teljes népesség száma is 1200 fő alatt alakul).

o

Az egyharmados részarányt képviselő „(2) küszöbérték alatt” kategória
esetében ennek megfelelően csak a háziorvosi és a védőnői ellátás potenciális igénybe vevői létszáma marad a minimum küszöb alatt, az óvodai
nevelés önmagában megszervezhető lenne önállóan a településen, noha
többségében szuboptimális létszám mellett.

o

Kicsi (5%), de annál sajátosabb kategóriát („(1) küszöbérték alatt” kategória) képviselnek az óvódások számát tekintve optimális helyzetben lévő
azon települések, ahol vagy a háziorvosi vagy a védőnői ellátás tekintetében nem éri el a minimum küszöböt a potenciális igénybe vevők száma.



A szuboptimális helyzetben lévő települések (~15%) mind a három közszolgáltatás esetében elegendő igénybe vevővel rendelkeznek a szolgáltatás önállóan,
helyben történő megszervezéséhez, ugyanakkor elsősorban a védőnői ellátás, kisebb részben a háziorvosi ellátás tekintetében a szakmai ajánlásoknak megfelelő
optimális létszámot nem éri el a potenciális igénybe vevők száma.



Az igénybe vevők számát tekintve mindegyik vizsgált közszolgáltatás szempontjából optimális helyzetben lévő települések (~15%) esetében indokolt a közszolgáltatások helyben, akár önálló módon történő megszervezése.
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Minden tizedik település – egy főre jutó adóerőképessége alapján (>32 ezer
Ft/fő) – önállóan képes biztosítani a feladatellátás megszervezését a saját településén, vagy adott esetben együttműködés keretében egy másik településen,
mivel az esetek jelentős részében a potenciális igénybe vevők száma a szakmai
ajánlásoknak megfelelő küszöbértékek alatt van e települések esetében is.

Települések száma a modell komplex kategóriai szerint, 2016
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8. ábra: A települések megoszlása a modell komplex kategóriai szerint

Várható átrendeződés a modell által lehatárolt településkategóriák között
A modell segítségével a jövőben várható változások is vizsgálatra kerültek. Az országra
jellemző népességfogyási és elöregedési tendencia a közszolgáltatások igénybe vevőit is
érinti. Ennek megfelelően jellemzően negatív irányú átrendeződések várhatók az
elkövetkező 10 évben a modell által lehatárolt településkategóriák között, amelyek a
települések 14%-át érintik.
A kategóriák közötti mozgások fő magyarázatát a gyermekek számának változásában kell keresni3:


a „(2) küszöbérték alatt” és a „(3) küszöbérték alatt” kategóriák közötti nagyszámú átrendeződést (mind pozitív, mind negatív irányban) teljes egészében óvodai
nevelés potenciális igénybe vevői számának várható alakulása indukálja;



míg az összes többi kategória közötti mozgásért elsősorban a védőnői ellátás potenciális igénybe vevői létszáma a felelős. (Kis arányban a háziorvosi ellátotti létszámban várható változások is befolyással bírnak a kategóriaváltásokra.)

3

Mindez a modell logikájából is fakad, mivel a népesség előre becslés során kizárólag a
természetes népmozgalmi folyamatok (születés, halálozás) kerül figyelembe vételre. Az
igénybe vevői létszámot drasztikusan módosítani képes migráció modellbe való megbízható módon történő beépítése települési szinten nem volt lehetséges.
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Komplex kategóriák várható változása 10 éves időtávban
1200
25

41

(települések száma)

1000

800

600

68

114

975

975
9
85

400
543

374

543

200
114

0

8
119
68

41

394
394

374

96
119
25

96

8

304
85

304

9

2016 2026

2016 2026

2016 2026

2016 2026

2016 2026

2016 2026

(3) KÜSZÖBÉRTÉK
ALATT

(2) KÜSZÖBÉRTÉK
ALATT

(1) KÜSZÖBÉRTÉK
ALATT

SZUBOPTIMÁLIS

OPTIMÁLIS

ÖNÁLLÓAN
BIZTOSÍTANI KÉPES

Negatív irányú változás

Stagnálás

Pozitív irányú változás

9. ábra: Várható átrendeződés a modell által lehatárolt településkategóriák között

A modell által lehatárolt településkategóriák társadalmi-gazdasági jellemzői
A modell által lehatárolásra került településkategóriák társadalmi-gazdasági jellemzőinek
vizsgálata alapján az alábbi főbb megállapítások tehetők:


A városi jogállású települések döntő többségében – nagyobb méretükből is következően – a vizsgált közszolgáltatások potenciális igénybe vevőinek száma optimálisnak tekinthető. Az igénybe vevők hiánya elsősorban a községekben, illetve a kisebb lélekszámú (jellemzően 3000 fő alatti) településeken jelent
kihívásokat a közszolgáltatások biztosítását illetően.



A kihívásokkal küzdő települések nagyobb arányban kedvezményezettek
– a 105/2015. kormányrendelet alapján – társadalmi-gazdasági szempontból,
mint azok, ahol az igénybe vevők száma megfelelőnek tekinthető.



A települések lélekszámának csökkenésével természetszerűleg csökken a potenciális igénybe vevők száma is. Az 1600 fő alatti települések esetében valamely
közszolgáltatás igénybe vevőinek potenciális száma már nem éri el az optimális
létszámot, 1200 fő alatti települések esetében pedig a minimum küszöböt sem.



A modell által lehatárolt komplex településkategóriák korszerkezete nem mutat
jelentős eltéréseket, ugyanakkor megállapítható, hogy a legnagyobb kihívással
küzdő települések („(3) küszöbérték alatt” kategória) esetében a legkedvezőtlenebb a demográfiai korszerkezet: legalacsonyabb a fiatalkorúak aránya
(alig meghaladva a 10%-ot) és a legmagasabb az időseké (>20%).
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A potenciális igénybe vevők számát tekintve egyébként is kedvezőtlen helyzetben
lévő települések („(1-3) küszöbérték alatt” kategóriák) kilátásait tovább rontja a
kategóriára jellemző negatív vándorlási egyenleg.



Sajátos helyzetben vannak azok a települések, amelyek esetében csak az egyik
közszolgáltatás (jellemzően vagy a háziorvosi, vagy a védőnői ellátás) potenciális
igénybe vevőinek száma alakul a minimum küszöb alatt („(1) küszöbérték alatt”
kategória): korszerkezetük a legfiatalosabb az összes kategória közül és szociális helyzetük kiugróan kedvezőtlen mind a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek arányát, mind a munkanélküliségi rátát tekintve. További jellemzője e
településeknek, hogy körükben a roma (romani, beás) népesség aránya háromszorosa az országos átlagnak4.



Az igénybe vevők számát tekintve kedvezőtlenebb helyzetben lévő települések
elérhetőségi jellemzői tendenciózusan rosszabbak mind a központi funkciókkal rendelkező megyeszékhelyek, illetve járásközpontok vonatkozásában, mind
pedig a főbb közlekedési csomópontok (autópálya, vasút) tekintetében.
Települések kedvezményezettség szerinti megoszlása a modell
komplex kategóriáiban

Települések jogállás szerinti megoszlása a modell komplex
kategóriáiban
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10. ábra: A községi jogállású települések aránya a modell
komplex kategóriáiban
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11. ábra: A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett települések aránya a modell
komplex kategóriáiban

A 2011-es Népszámlálás adati alapján
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A modell komplex kategóriáira jellmező korszerkezet az állandó
népesség száma alapján (2016)

A települések átlagos mérete modell komplex kategóriáiban,
Budapest nélkül (2016)
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13. ábra: A modell komplex kategóriáira jellmező
korszerkezet

A modell komplex kategóriáinak vándorlási jellemzői
(2012-2016 átlaga)
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14. ábra A modell komplex kategóriáinak vándorlási
jellemzői

15. ábra: A modell komplex kategóriáira jellemző átlagos
elérési idők

Hátrányos helyzetű fiatalok aránya a 0-25 éves korú állandó
népességből a modell komplex kategóriái szerint (2016)

A modell komplex kategóriáinak munkaerőpiaci jellemzői az
országos átlag százalékában (2016)
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1.7. ÁTFOGÓ AJÁNLÁSOK ÁGAZATIRÁNYÍTÓK SZÁMÁRA
A HVK projekt 1 és 2 célterületének vizsgálatai megállapították, hogy a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalában jelentős eltérések tapasztalhatók az egyes
feladatellátási helyek között. A szolgáltatási színvonalban tapasztalható eltérések
olyan mértékűek, amelyek már jelentős hatással vannak a települések népességmegtartó erejére is. Példaként az alábbi problémák emelhetők ki a teljesség igénye
nélkül:


Számos településen csak helyettesítéssel biztosított a háziorvosi és
házigyermekorvosi ellátás. Az itt lakók csak rövidebb időszakokban tudják a
településen igénybe venni a rendelést, vagy más településre kell utazniuk ehhez.
A háziorvosi körzetek felszereltsége is jelentős mértékben eltér. A szolgáltatási
színvonalban tapasztalható problémák kihatnak a prevenciós tevékenységek sikerességére, a diagnosztizálás és a betegút dinamikájára, és ezeken keresztül a lakosság egészségi állapotára.



Hasonló probléma azonosítható a védőnői ellátás esetében is. Itt is növekszik a
betöltetlen körzetek száma, bár egyelőre kisebb volumenről beszélhetünk, mint a
háziorvosi ellátásnál. A védőnői ellátás felszereltsége is jelentős mértékben függ
az adott település anyagi lehetőségeitől. A védőnői szolgáltatás elérhetősége és a
felszereltség erős kapcsolatban van a gyermekek és a kismamák egészségével,
valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűddel.



Az óvodákban a készségfejlesztő foglalkozások (például: kézműves foglalkozások, logopédia) kisebb gyakorisága szoros kapcsolatban van az iskolaérettséggel.
Az alacsonyabb szintű iskolaérettség jelentős hátrányt jelent a jelenlegi iskolarendszerben, amelyet jellemzően nem is sikerül később kompenzálni. Ezért a készségfejlesztő és felzárkóztató célú foglalkozások léte, illetve gyakorisága jelentős
különbséget jelent a szolgáltatási színvonal szempontjából. További jelentős eltérés tapasztalható a nyitvatartás tekintetében (főleg a nyári szünidőben), amely
kihatással van a szülők munkavállalási lehetőségeire is.



A bölcsődék kapacitása és nyitvatartása is jelentős hatással van a szülők munkavállalási lehetőségeire, főleg ott, ahol a munkahelyre sokat kell ingáznia a szülőknek. A kapacitáshiány és a nyitvatartás nem megfelelőssége szerepet játszik a
munkanélküliség kialakulásában azokon a településeken, ahol nem biztosítható a
megfelelő szolgáltatási színvonal.



A közművelődési ellátás szolgáltatási színvonala meghatározó a lakosok tájékozottságára, valamint a szolgáltatási kínálaton keresztül a szabadidő eltöltésének
minőségére. A közművelődés keretében biztosított felnőttképzési és ismeretterjesztő lehetőségek az egész életen át tartó tanulás meghatározó részei. A szabadidő eltöltésének minőségi lehetőségei pedig meghatározók a fiatalok
lakóhelyválasztási preferenciáiban, főleg a kisgyermekes családok esetében. A
közművelődési ellátás jelentős szerepet játszik az olyan közösségi események
megszervezésében is, amelye erősítik a közösséghez tartozás érzését és a lokálpatriotizmust. A közművelődési feladatellátás szolgáltatási színvonalában tapasztalható egyenetlenségek ezért direkt kapcsolatban állnak a települések népességmegtartó képességével. A helyi kultúra, örökség ápolása, korszerű feldolgozása
sok település esetében biztosította a kitörés lehetőségét is a turizmuson, helyi
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termékeken és az egyéb kreatív iparhoz tartozó hasznosítási lehetőségeken keresztül.
A helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalában tapasztalható problémák hatása a
települések népességmegtartó képességére összeadódik, és ahol több ilyen probléma
együttesen tapasztalható, ott még jelentősebb negatív hatást gyakorolnak az életminőség szubjektív elemeire. Mivel a helyi közszolgáltatások a mindennapok részét képezik,
ezért ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákkal a lakosság rendszeresen, akár
naponta is találkozhat. Ezért ezen problémák kummulálódva könnyen érnek el olyan
szintet, amely akár közvetlenül is a költözésre ösztönzi a lakosság mobilisabb részét.
A helyi közszolgáltatások a gazdasági lehetőségekhez mért egységes szolgáltatási színvonalának biztosítása ezért kiemelten fontos az országon belüli népességvándorlást erősítő tényezők ellentételezése érdekében. Bár a vidékies területekről a városias térségek
felé irányuló elvándorlás globális, a jelenlegi gazdasági, technológiai trendek által meghatározott jelenség, a mértékére jelentős hatást gyakorol a kormányzati politika,
ezen belül a helyi közszolgáltatások színvonala.
A népesség belső vándorlásának lassítása azért is érdeke az államnak, mert a növekvő
városi lakosság kiszolgálásának is jelentős beruházási költsége van. (A túlzott
koncentráció, illetve annak negatív hatásai, éppúgy a globális problémák közé tartoznak,
mint a vidéki területek elnéptelenedése.) A helyi közszolgáltatásoknak követnie kell a
népesség eloszlását, és ez időszakos hatékonysági, illetve szolgáltatási színvonal problémákhoz vezet mind a csökkenő, mind a növekvő lakosságszámú településeken. A növekvő lakosságszámú településeken az intézménybővítés jellemzően állami, illetve európai
uniós forrásokból történik. Ezen források egy része más célra is felhasználható lenne, ha
csökkenne a belső vándorlást kiváltó hatásmechanizmus. A csökkenő népességszámú
településeken a helyi közszolgáltatások költséghatékonysága óhatatlanul romlik, így öszszességében az állam számára a helyi közszolgáltatások fenntartása országos szinten
többe kerül, mintha az eredeti feladatellátási struktúrát sikerült volna megőrizni.
A helyi közszolgáltatások egységes szolgáltatási színvonalának biztosítása a gazdasági
érvek mellett fontos etikai kérdéseket is felvet. Minden magyar állampolgárt megillett az egészséges élethez, az oktatási rendszerhez való hozzáféréshez, és az egészséges
környezethez való jog, amelyeket az alaptörvény garantál. Ahogy az a kutatási eredményekből is látszik, a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonala számos közvetlen és
közvetett módon kihat a lakosság egészségére, tanulási és munkavállalási lehetőségeire.
Álláspontunk szerint ezért a helyi közszolgáltatások egységes színvonalának biztosítására való törekvés a magyar állam számára az alaptörvényből fakadó kötelezettsége.
A helyi közszolgáltatások helyzete, sajátosságai településenként eltérőek. Ezek közül a
jellemzők közül kiemelendő a település elérhetősége, más településekhez, térségközpontokhoz való integrációjának mértéke, a település mérete és gazdasági ereje, és természetesen a település vezetésének hozzáállása, valamint felkészültsége.
Nyilvánvaló, hogy az állami oldalról ezen tényezők közül csak azok befolyásolhatók
közvetlenül, amelyekre szabályozással, illetve a finanszírozáson keresztül lehet
hatni. A többi tényező (elsősorban a felkészültség és hozzáállás) elsősorban a képzéssel
és a jó gyakorlatok elterjesztésével, valamint megfelelő visszacsatolási mechanizmusok
bevezetésének ösztönzésével befolyásolható.
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A helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának fejlesztését szolgáló állami beavatkozásoknak szükségszerűen településcsoportokat kell megcélozniuk, mert az
állami beavatkozások eredményessége így biztosítható leginkább (egyesével az állam
képtelen az egyes települések helyzetét felmérni és kezelni).
A HVK projekt kutatása alapján megállapítható, hogy ilyen csoportképzésre van lehetőség az állami szinten rendelkezésére álló adatok segítségével. Az elvégezett kvalitatív
felmérésekből kialakult, és az adatelemzések alapján megerősített kép alapján megállapítható, hogy a helyi közszolgáltatások fenntarthatóságát, és szolgáltatási színvonalát leginkább a következő kettő tényező befolyásolja:


A település gazdasági ereje. A megfelelő költségvetési keretek lehetőséget adnak a minimum elvárások felett többletszolgáltatások (például: készségfejlesztő
foglalkozások az óvodában), vagy jobb szolgáltatási paraméterek (például: hoszszabb nyitvatartás), jobb felszereltség (például: prevenciós diagnosztika) biztosítására. A nagyobb költségvetési mozgástérrel rendelkező települések még
szuboptimális igénybe vevői létszám mellett is képesek fenntartani a közszolgáltatásokat.



A település demográfiája. A csökkenő lakosságszám jellemzően csökkenést jelent az igénybe vevők számában is. Mivel a helyi közszolgáltatások finanszírozása
több esetben az igénybe vevők számához kötött, ezért így ez bevétel csökkenést
jelent a szolgáltatók számára, miközben költségek nem csökkenek ilyen arányban,
hiszen egyes költségelemek (például: épületfenntartás) nem az igénybe vevői
számhoz kötöttek.

Ezen tényezők alapján a települések csoportokba sorolhatók, ahogy azt a térségi-területi
optimalizációs modell kapcsán már bemutattuk. A csoportképzés lehetővé teszi azt, hogy
az állam a kihívásokhoz igazodva, de mégsem egyedileg, reagáljon a felmerülő problémákra, így a feladat kezelhető legyen kormányzati szinten. Az elvégzett kutatások alapján három településcsoportot határoztunk meg. Ezek részletes bemutatása a térségiterületi optimalizációs modellhez kapcsolódva az előző fejezetekben megtörtént:


A feladatellátásra csak együttműködés keretében képes települések.



Az önálló feladatellátási hely önálló fenntartására is alkalmas, de a finanszírozás
tekintetében szuboptimális helyzetben lévő települések.



Az optimális helyzetű települések, amelyek esetében a helyi közszolgáltatás
megfelelő szolgáltatási színvonalának fenntartása nem igényel állami beavatkozást.

A továbbiakban azokat az ajánlásokat mutatjuk be, amelyek az első két településcsoport
kapcsán feltárt, a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos kihívások kezelését szolgálják.

A helyi közszolgáltatások térségi-területi optimalizációs kutatásának tapasztalatai és a
bemutatott átfogó modellezés eredményei alapján a jelen fejezetben bemutatásra kerülő,
alábbi átfogó ajánlások tehetők a közszolgáltatások biztosításának támogatására:
1. „Falubusz” beszerzésének és fenntartásnak finanszírozása a közszolgáltatások helyben történő biztosítását illetően kihívásokkal küzdő települések számára;
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2. Kiegészítő finanszírozási elem bevezetése a minőségfejlesztés és a fenntarthatóság érdekében a helyi közszolgáltatások fenntarthatósága szempontjából szuboptimális helyzetben lévő, veszélyeztetett települések esetében;
3. Pénzügyi forrás biztosítása a helyi közszolgáltatások fenntarthatóságára fokuszáló helyi akciótervek, koncepciók kidolgozásához ahol a helyben történő ellátás veszélyeztetett, illetve ahol a feladatellátás települési együttműködés mellett
valósítható meg.
Az egyes javaslatok által érintett települések körét a következő táblázat mutatja be részletesen.
6. táblázat: Közszolgáltatások biztosításának támogatására vonatkozó átfogó szakértői javaslatok
által érintett települések köre
Sszm.

Szakértői javaslat

Érintett települések köre

1.

Normatíva biztosítása falubuszok
beszerzésére
és
fenntartására

32.000 Ft/fő alatti adóerővel rendelkező települések, melyek esetében
a modell keretében vizsgált 3 közszolgáltatás közül legalább kettőben
a minimum küszöb érték alatt van a potenciális igénybe vevők becsült
száma.
Az ilyen módon lehatárolt települések a későbbiekben bemutatásra
kerülő módszertan alapján rangsorolásra kerülnek, melynek révén a
rendelkezésre álló forráskeret függvényében lehet kijelölni a támogatásra jogosultak körét.

2.

Kiegészítő központi finanszírozás biztosítása

32.000 Ft/fő alatti adóerővel rendelkező települések, melyek esetében
a modell keretében vizsgált 3 közszolgáltatás valamelyikében az optimális küszöb érték alatt van a potenciális igénybe vevők becsült száma de legalább kettő esetében meghaladja a minimális küszöbértéket.

3.

Pénzügyi forrás biztosítása a
közszolgáltatások fenntarthatóságára fokuszáló helyi
akciótervek,
koncepciók
kidolgozásához

32.000 Ft/fő alatti adóerővel rendelkező települések, melyek esetében
az igénybe vevők száma a háziorvosi, védőnői, és óvodai helyi közszolgáltatások közül legalább kettő esetében nem éri el a minimális
küszöbértéket.

1.7.1. AJÁNLÁS 1: FALUBUSZOK FINANSZÍROZÁSA
A javaslat értelmében éves szinten 3 milliárd forintból – 6 éves időtávban –
több mint 1100 település válhatna versenyképesebbé lakosságmegtartó erejének javulása révén, amely több mint 400 ezer ember életminőségében jelenthetne pozitív irányú változást.

1.7.1.1. A javaslat indokoltsága, relevanciája
A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a helyi közszolgáltatások elérhetőségében jelentős területi egyenlőtlenségek mutatkoznak. A csökkenő igénybevevői szám
és a fajlagosan magas fenntartási költségek miatt a községekben nyújtott szolgáltatások
sok esetben megszűntek.
A települések népességmegtartó ereje szempontjából kulcsfontosságú közszolgáltatások helyben történő, teljeskörű elérhetősége a települések több mint negyedében egyáltalán nem biztosított:


A házorvosi praxis székhely a települések közel felében nincs vagy tartósan betöltetlen;



Védőnői tanácsadói hely a települések közel felében nem biztosított;
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Óvodai nevelés a települések közel harmadában nem elérhető.

E településeken élőknek a legközelebbi feladatellátási hely elérésért átlagosan 5 kilométert kell utaznia (egy irányban). A maximális utazási távolság azonban akár 17 km is
lehet. Mindez a korlátozott közösségi közlekedési lehetőségekkel rendelkező településeken, ahol jellemzően az egy főre jutó személygépkocsi ellátottság is alacsony,
komoly nehézségeket jelent az igénybe vevők számára.
A kihívásokat felismerve, a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Darányi Ignác Terv (ÚMVP-DIT) falubusz, illetve tanyabusz szolgáltatás
támogatásán keresztül segítette azon települések egy részét, amelyekben a szolgáltatások nem elérhetők. A támogatási jogcím az egyik legsikeresebb pályázati konstrukció volt
a programon belül, minden pályázati fordulóban kifejezetten magas volt a benyújtott
kérelmekben igényelt támogatás jóváhagyási aránya. (A túlzott kötelezettségvállalásnak
köszönhetően ezt a pályázatot a 2014-2020. időszakban már nem tudták meghirdetni.) A
támogatásra való jelentős igényt mutatja, hogy míg maga a program mindössze 200
darab támogatott falubuszt rögzített sikerkritériumként, addig pályázott és elnyert járművek száma 1 089 db lett, az eredeti célkitűzés ötszöröse. Az ÚMVP ex-post értékelése alapján állítható, hogy a támogatási konstrukciónak jelentős szerepe van abban,
hogy a tanya- és falugondnoki szolgálatok száma folyamatosan gyarapszik:
2009. és 2015. között összesen 233 új szolgálat létesült. Emellett a meglévő szolgálatok
jármű-parkja is megújult: becslések szerint a szolgálatoknak háromnegyede adott
be sikeres támogatási kérelmet.
A sikerek mellett ugyanakkor az is tény, hogy a rendelkezésre álló támogatási keret korlátozottsága miatt a támogatásra jogosultaknak csak kevesebb mint fele jutott
támogatáshoz. A támogatáshoz jutott önkormányzatok esetében a beszerzett járművek már többségében 6 évet meghaladó futásteljesítménnyel rendelkeznek,
amely indokolttá teszi e települések esetében járműpark cseréjét. Sajátossága volt továbbá a támogatási konstrukciónak, hogy csak a beszerzést támogatta, a működtetést nem. Ezért az ÚMVP ex-post értékelés egyik hangsúlyos értéküzenete volt, hogy „a
kistelepülések más forrásból nem finanszírozott (…) falubuszai számára működési támogatást kell biztosítani ahhoz, hogy népességmegtartó hatásukat az ÚMVP támogatás felhasználása után fenn tudják tartani”.

1.7.1.2. A javaslat kifejtése
A falubusz szolgáltatás támogatásának célja a szolgáltatásokkal nem rendelkező
hátrányos helyzetű települések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása, az alapvető szociális szolgáltatások fejlesztésének segítése, a települési funkciók bővítése, a közösség fejlesztése, valamint az ifjúság vidékhez való kötődésének erősítése (fejlesztéspolitikai tekintetben hozzájárulás a területi különbségek mérsékléséhez).
Ennek érdekében az arra jogosult települések számára normatívát javasolt biztosítani
„falubusz” beszerzésének és a szolgáltatás működtetésének támogatására, az alábbiak
szerint:


A szolgáltatás a közösségi közlekedés – jelenleg is létező – egyfajta alternatívája,
amelyet az érintettek rugalmasan, az egyéni szükségleteik figyelembe vételével
tudnak igénybe venni. Az igény vezérelt közlekedés alapfeltétele, hogy az
igénybe vevők egyszerűen és gyorsan meg tudják rendelni a szolgáltatást, amely
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a kistelepülések esetében praktikusan a szolgáltató mobil telefonon való elérhetőségét feltételezi, akár a nap 24 órájában. Egy következő minőségi szintet jelenthetne, amennyiben a technológiai fejlődés adta lehetőségeket kihasználva
mobil applikáció segítségével is megrendelhető lenne a szolgáltatás, növelve ezzel a népszerűségét a fiatalok körében is.


Javasolt, hogy működtetési költségként az alapvető helyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása legyen 100%-ban elszámolható a központi finanszírozás
irányába. Az egyéb célú igénybe vétel (például az ún. „bevásárló járatokat”, illetve
a munkába járást szolgáló, ún. „ráhordó járatokat”, stb.) esetében pedig önköltség közeli szolgáltatási díj megfizetését javasolt elvárni az igénybe vevőktől. Ezáltal – a helyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának prioritása mellett – egyéni közlekedési igényeket is kiszolgálhatna, amely hiánypótló szolgáltatás lehetne a vidéki kistelepüléseken.



A szolgáltatás központi finanszírozásának javasolt kiterjednie a jármű beszerzésére és fenntartására, valamint a szükséges humán erőforrás (például buszvezető)
munkabérére is.



Településenként egy busz beszerzését javasolt finanszírozni. Új jármű beszerzésére 6 évente lenne lehetőség, mivel jellemzően ennyi működtetési idő alatt
amortizálódnak a támogatott járművek.

1.7.1.3. A javaslat előnyei, várható pozitív hatásai
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) tapasztalatai alapján, a falubusz
szolgáltatás azokban a terekben is alkalmas az életminőség, az élhetőség javítására, amelyekben ez hagyományos eszközökkel nem biztosítható, így az ország nagyobb
részét lefedő kistelepülési környezetben és az Alföldön található tanyás térségekben is.
Jellemzően a rugalmas, több lakossági réteget érintő, változatos igények kiszolgálását
lehetővé jellege miatt a helyi közszolgáltatások széles köréhez való hozzáférést
képes elősegíteni. Így – bár alapvetően a népességmegtartó erő szempontjából kulcsfontosságú egészségügyi alapellátásokhoz, illetve az óvodai neveléshez való hozzáférés
biztosítása az elsődleges cél – a falubusz szolgáltatás jelentős mértékben elősegíti a szociális szolgáltatásokhoz (kiemelten a családsegítéshez és az idősek nappali ellátásához)
való hozzájutást is. E mellett szállít ételt, és biztosít „bevásárló járatokat” is, főként a
bolt nélkül maradt kistelepülésekről.
A járművek használatával kapcsolatban olyan funkciók is megemlíthetők, amelyek hatással lehetnek egy-egy település és térsége gazdaságának fejlődésére. Közülük
a munkába járást szolgáló, ún. „ráhordó járatok” emelhetők ki, de például a közfoglalkoztatási programok keretében történő áruszállítás is megemlíthető.
Mindezen szolgáltatások elérése a célzott lakossági csoportok (idősek, gyermekek) mellett közvetve a kistelepüléseken, külterületeken élők szélesebb rétegei számára (értelemszerűen érintettek például a gyermekek szülei) biztosít könnyebb élhetőséget, magasabb
szintű életminőséget, sőt, egyes esetekben az életfeltételek, a helyben maradás részét, feltételét jelentik, így népesség-megtartó hatásuk is jelentős.
Ezen túlmenően, mérsékelt erővel, de pozitívan hatnak a vidéki foglalkoztatás mértékére is. Az ÚMVP releváns tapasztalatai alapján kismértékben új munkahelyek is keletkeztek, ám jellemzőbb volt a megtartott munkahelyek révén gyakorolt hatásuk. Ami az
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esélyegyenlőségi kérdéseket illeti, a célcsoportok közül a korábban tartós munkanélküliek
és az 50 év felettiek nevezhetők meg olyan csoportokként, amelyek viszonylag számosan
töltöttek be új és/vagy megtartott munkahelyeket. A falubuszok tudják biztosítani a mobilitást olyan térségekben, ahol a közösségi közlekedés nem teszi lehetővé a munkába
járást, így hozzájárulhatnak a munkaerőigény kielégítéséhez, és a foglalkoztatottság növeléséhez.
Amennyiben a következő fejezetben bemutatásra kerülő 4. számú forgatókönyv kerül
megvalósításra, éves 3 milliárd forintos keretösszeggel, úgy évente mintegy 60 új
munkahelyre biztosan lehet számítani. Ezen túlmenően a támogatásoknak szerepe van
a meglévő falugondnoki szolgálatok humán erőforrás állományának megtartásában
is, de ennek becsléséhez nem állnak rendelkezésre megbízható adatok. Mindenestre az
megállapítható, hogy extrém esetben a megtartott munkahelyek száma éves szinten a
130 főt is megközelíthetné, amennyiben támogatás hiányában megszűnnének a jelenleg
működő falugondnoki szolgálatok.

1.7.1.4. A javaslat becsült ráfordítás igénye
A becsült ráfordítás igény számítása során az alábbi egységköltségek, normák vehetők
figyelembe:


Új busz beszerzése és üzembe helyezése: bruttó 12,25 millió Ft/busz
o

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) online termékkeresőjében
a következő csoportos személyszállításra alkalmas személygépkocsi beszerzése lehetséges: VW T6 Kombi RT 2.0 TDI SCR BMT DSG
110kW/150LE

o

A gépjármű KEF szerinti nettó ára 5: 9 300 455,35 Ft

o

A gépjármű forgalomba helyezési (nettó) díja6: 343 900 Ft



Egy busz átlagos futásteljesítménye (az ÚMVP tapasztalatai alapján): éves szinten
20 ezer km



Általános személygépkocsi normaköltsége (amortizáció): 15 Ft/km7



Egy átlagos kisbusz üzemanyag-fogyasztási normája8:7,6 liter/100 kilométer



Az állami adó- és vámhatóság (NAV) által közzétett9, 2017-es évre vonatkozó átlagos gázolaj ár: 361 Ft/liter



A NAV által közzétett10 adatok alapján a minimálbér összege 2018.01.01-től:
138.000 Ft

5

https://www.kozbeszerzes.gov.hu/termekadatlap?p_p_id=ProductEditPortlet_WAR_PubProcPortal&_ProductEditPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_ProductEditPor
tlet_WAR_PubProcPortal_entityId=1048289872652
6
https://www.kozbeszerzes.gov.hu/termekadatlap?p_p_id=ProductEditPortlet_WAR_PubProcPortal&_ProductEditPortlet_WAR_PubProcPortal_viewMode=DATA&_ProductEditPor
tlet_WAR_PubProcPortal_entityId=1048287676690
7

3. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez (szjatv.), II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek, 6. pont
8
A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében
9

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/Korabbi_evben
_alkalma20150212.html
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Ez alapján – az egyszeri beruházás költségét nem számítva – éves szinten a következő
költséggel lehet számolni egy falubusz szolgáltatás esetében:
20.000/100*7,6*361+20.000*15+138.000*12= ~2,5 millió Ft
Ez az összeg megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített11, falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás éves normatívájával. Így azon települések esetében, ahol működik ilyen szolgálat (tehát biztosított
számukra a normatív finanszírozás), nem jelent a költségvetés számára a jelenlegihez
képest többletráfordítást a javaslat megvalósítása.
Az ismertetett egységköltségek és normák figyelembe vételével az alábbi forgatókönyvek
képzelhetők el:
1. Teljeskörű finanszírozás: 19,5 milliárd Ft az első évben, majd éves szinten
1,9 milliárd forintos többlet kiadás.
o

Új jármű beszerzése: az összes olyan település jogosult, amely nem kapott
e célra támogatást az ÚMVP 2015-ös felhívásának keretében: 17,7 milliárd
Ft.

o

Működtetés finanszírozása: az összes olyan település, amely esetében új
jármű kerül beszerzésre és nincs a településen falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat: 1,9 milliárd Ft.

o

E forgatókönyv megvalósulása mintegy 1450 települést érintene és közvetve vagy közvetlenül 720.000 ember életére lenne pozitív hatással.

2. Legrászorulóbb 500 település finanszírozása: 6,5 milliárd Ft az első évben,
majd éves szinten 0,4 milliárd forintos többlet kiadás.
o

Új jármű beszerzése: az összes olyan település jogosult, amely nem kapott
e célra támogatást az ÚMVP 2015-ös felhívásának keretében és a rangszáma12 minimum 9-es (a 14-ből): 6,1 milliárd Ft.

o

Működtetés finanszírozása: az összes olyan település, amely esetében új
jármű kerül beszerzésre és nincs a településen falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat: 0,4 milliárd Ft.

o

E forgatókönyv megvalósulása 502 települést érintene és közvetve vagy
közvetlenül 130.000 ember életére lenne pozitív hatással.

o

Amennyiben rendelkezésre áll a további években is a megfelelő forrás,
újabb 500 települést lehet bevonni a programba, majd a következő években a fennmaradókat is.

3. Rotációs, teljeskörű finanszírozás: éves szinten mintegy 5 milliárd Ft
o

A járművek átlagos amortizálódási idejére tekintettel 6 éves időtávra elosztva, rászorultság szerinti prioritási sorrendben minden jogosult település lehetőséget kap új jármű beszerzésére

10

https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Minimalber__garantalt_berminimum.html
2. melléklet a 2017. évi C. törvényhez („A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása”), III. A települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, 3. Egyes szociális és
gyermekjóléti feladatok támogatása, e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
12
Lásd 3.7.1.5. fejezet
11
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o

Évente mintegy 250-350 új település kapna lehetőséget új jármű beszerzésére (amely 100-200 ezer lakost érintene évente), a meghatározott rangsor szerint. Az első két évben az ÚMVP 2015-ös felhívásának keretében támogatást nyert települések ki lennének zárva a jogosultak köréből, majd a 3. évtől kezdve már megszűnne ez a fajta korlátozás 13;

o

A már járművel rendelkező településeken a szolgáltatás finanszírozása
minden évben biztosítva lenne, és fokozatosan (az érintett települések
számának bővülésével) érné el az éves 1,9 milliárd Ft-os fenntartási költséget. (Ez az összeg a jelenleg falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat
nélküli településekre értendő.)

o

A 6. év végére minden jogosultnak ítélt település rendelkezne falubusszal
és hozzá kapcsolódó működési támogatással. A 7. évtől pedig az első körben támogatott települések elhasználódott járműparkjának cseréjére lehetne fordítani a keretösszeget, rászorultsági alapon.

4. Rotációs, korlátozott finanszírozás: 3 milliárd Ft évente
o

A 3. pontban bemutatott forgatókönyv egy szűkebb településkörre adaptált
változatáról van szó, amelynek esetében éves szinten átlagosan 200 új település és 70.000 fő új érintettel lehet számolni, melynek révén 6 éves időtávban a jogosultnak ítélt települések leginkább rászoruló 2/3-ában lenne
megoldott a szolgáltatás (1150 település, 400.000 ember).

1.7.1.5. A támogatásra jogosultak javasolt körének meghatározása
A falubuszok beszerzésének és fenntartásának támogatására potenciálisan jogosultak
körét azon 32.000 Ft/fő alatti adóerővel rendelkező települések alkotják, amelyek
esetében a bemutatott térségi-területi optimalizációs modell keretében vizsgált 3 közszolgáltatás legalább kettőben a minimum küszöb érték alatt van a potenciális igénybe
vevők becsült száma (összesen 1725 település). Az ilyen módon meghatározott potenciális települések az alábbiakban bemutatásra kerülő pontrendszer szerint kerültek rangsorolásra, melynek kidolgozása során figyelembe vételre került a Miniszterelnökséget vezető miniszter – falubuszok uniós társfinanszírozással megvalósuló támogatásának feltételrendszeréről szóló – 21/2015. (IV. 17.) MvM rendeletének 14 4. számú mellékletében
foglalt értékelési szempontrendszer is. A kialakult rangsor alapján a rendelkezésre álló
forráskeret függvényében lehet kijelölni a ténylegesen támogatásra jogosultak körét.
7. táblázat: A falubusz finanszírozásra jogosult települések rangsorolásának pontrendszere
Sszm.

Szempont

Pontszám

Szempont indoklása

1.

Potenciális igénybe vevők becsült
száma a minimum küszöb alatt
van, vagy az elkövetkező 10 évben
várhatóan az alá csökken

Közszolgáltatásonként 1
pont

A megfelelő létszámú igénybe vevői létszám hiányban
célszerű más településsel
együttműködésben ellátni a
közszolgáltatást

13

2020 végére a járművek már 6 éves futásteljesítménnyel fognak rendelkezni.
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
14
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Sszm.

Szempont

Pontszám

Szempont indoklása

Közszolgáltatásonként 1
pont (illetve háziorvosi ellátás esetében a tartósan
betöltetlen körzet 1/2 pont)

A feladatellátási hely hiánya
önmagában indokolja az
utazási szükségletet

2.

Feladatellátási hely hiánya

3.

Legközelebbi feladatellátási hely
távolsága (kilométerben, időbeli
távolság optimalizálás esetén) az
országos vidéki átlag felett van

Közszolgáltatásonként 1
pont

Cél, hogy a beszerzett falubuszok kihasználtsága minél
magasabb legyen, ami a
futásteljesítményben is
megmutatkozik

4.

Személyszállító gépjárművek száma az állandó népesség arányában
az országos vidéki átlag alatt van

1 pont

Az egyéni közlekedés lehetőségei az átlag alatti településeken korlátozottabbak,
így valószínűsíthetően nagyobb igény mutatkozik a
közösségi megoldások iránt

5.

14 év alatti lakosok aránya az
állandó népességből az országos
vidéki átlag felett van

1 pont

A települések jövője szempontjából kulcskérdés a
fiatalabb korosztályok megtartása

6.

A kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján kedvezményezett település

Kedvezményezett: 1/3 pont

A hátrányos helyzetű térségekben kiemelt szükség van
a külső támogatásra

7.

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete
alapján komplex programmal fejlesztendő járáshoz tartozik a település

1 pont

8.

60-X éves lakosok aránya az állandó népességből az országos vidéki
átlag felett van

1 pont

Fejlesztendő: 1/2 pont
Komplex programmal fejlesztendő: 1 pont

Ugyan nem első számú
célcsoportjai a népességmegtartást célzó intézkedéseknek, de a falubusz szolgáltatás kihasználtságát és
így megtérülését mindenképpen javítja a nagyarányú
jelenlétük

1.7.1.6. A javaslat megvalósítása érdekében javasolt lépések
A javaslat megvalósítása érdekében a következő lépések szükségesek a kormányzat oldaláról:
1. Költségvetési célelőirányzat megnyitása a 2019-es költségvetés tervezése során: a javaslat megvalósításának első lépése egy legalább 3 milliárd Ft. értékű célelőirányzat megnyitása a 2019 évi költségvetésben. Az előirányzat fedezné a már korábban az ÚMVP programban beszerzett, illetve az új támogatási formából beszerzésre kerülő gépjárművek üzemeltetésének költségeit, valamint a
szükséges gépjárműbeszerzéseket azon települések számára, amelyek eddig nem
rendelkeztek saját járművel, vagy azt az elhasználódás miatt cserélni kell. A hatályos kormányzati hatáskörök alapján a célelőirányzat Belügyminisztériumhoz rendelése látszik célszerűnek. A Belügyminisztérium rendelkezik is a szükséges kapacitással, valamint gyakorlattal az önkormányzati céltámogatások lebonyolításában. Amennyiben a 2019 évi költségvetés nagyobb mozgástérrel rendelkezik, ja-

70/81. oldal

2. célterület:
Ajánlás a helyi közszolgáltatások térségi optimalizációjára

vasolt az ajánlásban bemutatott magasabb költségigényű opciók valamelyikét elindítani.
2. Az igénylési eljárás előkészítése: annak érdekében, hogy a támogatási program lebonyolítható legyen, a támogatás igénylésének és felhasználásának feltételeit egy programdokumentumban kell megjelentetni jelen ajánlás javaslatait felhasználva. A költségvetési törvény erre a programra hivatkozva biztosítaná a támogatást. Javasoljuk, hogy ezt a támogatást a jelen ajánlásban megfogalmazott
további kettő javaslattal együtt, komplex helyi közszolgáltatás fejlesztési programként jelentesse meg a Belügyminisztérium. A program a községek esetében a
közérthetőség érdekében a Modern Falvak programként vonulhatna be a köztudatba. Az igénylés előkészítése érdekében az EBR42 rendszerben létre kell még
hozni a szükséges adatlapokat, továbbá a Magyar Közlönyben és a Belügyminisztérium kommunikációs csatornáin (dedikált honlap, e-maillista, Önkormányzati
Hírlevél) tájékoztatni kell az önkormányzatokat.
3. Az igénylés lebonyolítása: az igénylést az új támogatási forma iránt a programdokumentációban kijelölt önkormányzatok adhatnák le. A kijelölés meghatározható a jelen ajánlásban meghatározott lehatárolás és prioritáslista szerint a
költségvetési keret függvényében. Az igénylést az önkormányzatok az EBR42
rendszerben jelezhetnék. Mivel a potenciálisan jogosult települések lehatárolása a
kutatási eredmények alapján megtörtént, ezért az EBR42 rendszerben csak annak
ellenőrzésére van szükség, hogy az igénylő önkormányzat nem rendelkezik az
igénylés pillanatában falubusszal, vagy a tulajdonában lévő jármű életkora meghaladja a 6 évet. Ennek megfelelően az igénylés elbírálása a többi normatív támogatás gyakorlatához igazodóan a jogosultság mérlegelésével történhet és automatizálható. Az igénylést a Magyar Államkincstár vizsgálná és egyben értesítené is az
önkormányzatokat.
4. A helyi közszolgáltatás elindítása és biztosítása: azok az önkormányzatok,
amelyek megkapták az értesítést a Magyar Államkincstártól a támogatásról a következő tevékenységeken keresztül biztosíthatják a közszolgáltatást a települések
lakossága számára:
a. Csatlakozás a központosított közbeszerzési rendszerhez ajánlatkérőként,
amennyiben az önkormányzat korábban ezt nem tette meg.
b. Gépjármű beszerzése a KM11RHGB17 azonosítójú keretmegállapodás keretében. A 2021-ig hatályos keretmegállapodás alapján Volkswagen márkájú
7-9 személyes személyszállító kisbuszok szerezhetők be.
c. Gépjárművezető biztosítása, amely történhet egy önkormányzati munkatárs delegálásával, vagy új munkaerő felvételével.
d. A Program arculati előírásainak érvényesítése a kisbuszon: a helyi közszolgáltatásra úgy lehet leginkább felhívni a figyelmet a lakosság felé, ha a
kisbuszon látható lesz, hogy közcélt szolgál. Javasoljuk az egységes arculati elemek mellett a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kommunikációs csatornák (telefonszám, mobilapp) elérhetőségét is feltüntetni a gépjárművön.
e. A helyi közszolgáltatás meghirdetése és megszervezése. Az önkormányzat
a saját kommunikációs csatornáin keresztül tájékoztatja a lakosságot az
új, illetve megújított közszolgáltatásról, valamint annak igénybevételi fel-
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tételeiről. Javasoljuk, hogy a fenntarthatóság érdekében az önkormányzatoknak legyen lehetősége díjat szedni az utazásért, illetve házhozszállításért, de annak mértéke legyen maximalizálva az azonos útvonalon közlekedő Volánbusz járatok díjszabásában. Javasoljuk, hogy a támogatás feltételeként jelenjen meg az elégedettségmérés lebonyolításának kötelezettsége
az önkormányzat számára. Célszerűnek látjuk, hogy az elégedettségmérés
elvégzésére legyen előírás az IKIR rendszer használata.
5. A támogatás folyósítása, elszámolása és ellenőrzése: a támogatás folyósítása egy összegben történne meg a február hónapban aktuális folyósítással. Az önkormányzatok a rendes éves elszámolás keretében a gazdasági beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan adnának számot a támogatás felhasználásáról. Ehhez javasolt új COFOG kód bevezetése. Javasoljuk, hogy ehhez kapcsolódóan az önkormányzatok adjanak számot helyi közszolgáltatáshoz kapcsolódó gazdálkodási adatokról és alapvető statisztikai adatokról:
a. a gépjármű üzemeltetésének költségei, külön bontva az üzemanyag és a
szerviz költségeket,
b. a kapcsolódó személyi jellegű költségek (gépjárművezető(k) bére és járulékai),
c. a futásteljesítmény és az utasok, illetve az utaskilométerek mértéke,
d. díjbevétel;
e. a kapcsolódó, IKIR segítségével elvégzett elégedettségmérés eredménye.
6. A támogatási program éves értékelése és finomhangolása: az évente begyűjtött adatok alapján értékelhető az, hogy milyen kihasználtság és elégedettség
mellett működik a helyi közszolgáltatás. Ezen adatok vizsgálata alapján felülvizsgálható a támogatás felhasználásának szabályrendszere (például a gépjárműcsere
feltételei), és ösztönzők vezethetők be az esetleges alulteljesítések kezelésére. A
költségvetési mozgástér fényében a program terjedelme évről-évre bővíthető is
újabb települések bevonásával.

1.7.2. AJÁNLÁS 2: KIEGÉSZÍTŐ FINANSZÍROZÁSI ELEM BEVEZETÉSE
A javaslat értelmében éves szinten 10 milliárd forintból több mint 1090 település válhatna versenyképesebbé lakosságmegtartó erejének javulása révén,
amely több mint 1 450 ezer ember életminőségében jelenthetne pozitív irányú
változást.

1.7.2.1. Az ajánlás indokoltsága
Ahogy azt az ajánlásokhoz írt bevezetőben is bemutattuk a helyi közszolgáltatások
szolgáltatási színvonala és fenntarthatósága településenként jelentősen eltér.
Bár minden településen más és más a helyzete és jelentősége a helyi közszolgáltatásoknak, megállapíthatók egyes településcsoportokat egységesen érintő kihívások.
A HVK projekt kutatásai alapján megállapítottuk, hogy a helyi közszolgáltatások szabályozásának és finanszírozásának abban a települési körben van meghatározó
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szerepe a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalára, ahol a következő
két jelenség együttesen jelentkezik.


Az igénybe vevők száma alatta van az adott helyi közszolgáltatás pénzügyi fenntarthatósága szempontjából meghatározott küszöbértéknek, vagyis szuboptimális mértékű. Ilyen esetekben a szolgáltató általában kénytelen a
szolgáltatási színvonalat csökkenteni, hogy a magasabb állandó költségeit ki tudja
gazdálkodni a csökkenő bevétel mellett.



Továbbá ahol a település gazdasági ereje nem teszi lehetővé, hogy a saját
bevételek terhére többlet hozzájárulást biztosítsanak a szolgáltató számára
a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében.

Ezen településeken az igénybe vevők száma még a kutatás során meghatározott minimális küszöbérték felett van, vagyis a minimális szolgáltatási színvonalhoz szükséges bevétel még biztosítható, de nem tudják a lépést tartani jobb anyagi lehetőségekkel bíró településekkel, illetve a hosszabb távú fenntarthatóság már nem garantálható.
Ezek a települések központi segítség nélkül önállóan nem képesek ezen a helyzeten változtatni, mert a helyi közszolgáltatások finanszírozása jellemzően a minimális
elvárások költségeit fedezi, és a feladatellátási helyek már kimerítették a hatékonyságnövelés lehetőségeit.
Ilyen helyzet összesen 2372 település esetén tapasztalható legalább egy helyi közszolgáltatásra vonatkozóan. Mivel az ország gazdasági ereje korlátozott, ezért a támogatást
célszerű fókuszálni azokra a településekre, ahol az igénybe vevők száma még a
minimális küszöbérték felett van legalább kettő, a modellben vizsgált helyi közszolgáltatás esetében. A többi települést elsősorban a helyi közszolgáltatások más településen történő elérésében, és a helyi közszolgáltatások együttműködésében érdemes
támogatni.
A vizsgálataink szerint összesen 647 település található, amely megfelel a fenti szűkítésnek, és további 448 település a környezetével együtt felel meg ezen feltételeknek. Utóbbiak olyan kisebb településekből álló csoport részei, amelynek nincs egy, a többitől jelentősen nagyobb lakosságú központja.
Ezen települések esetében azért is fontos a helyi közszolgáltatások megőrzése
és fejlesztése, mert jellemzően nem csak az adott települést, de a környezetükben találhatók lakosságát is kiszolgálják. Az olyan települések esetén, ahol a szolgáltatás az igénybe vevők száma alapján a környező településekkel együtt biztosítható, a
támogatás alapjogosultsági kritériuma kell, hogy legyen a környező településekkel történő együttműködés. Ez már a gyakorlatban is megjelenő követelmény egyes TOP támogatások esetén, ami jelen esetben azt a célt szolgálja, hogy ne csupán a „központi” települések tűnjenek a közszolgáltatás fenntartási, minőségfejlesztési támogatások haszonélvezőinek, hanem mindazon települések és lakói is, akik az adott szolgáltatásokat helyben
nem vehetik igénybe.
Javasolt ezen települések esetében a helyi sajátosságokból adódó hátrányok kompenzálása kiegészítő finanszírozással annak érdekében, hogy a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonala közelítsen a nagyobb költségvetési mozgástérrel rendelkező településekéhez.
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1.7.2.2. A javaslat kifejtése
A javasoljuk egy olyan komplex program elindítását, amely a HVK projekt által
lehatárolt fenti körben kiegészítő finanszírozást biztosít a településeknek a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalát fejlesztő követelmények teljesítéséhez.
Ezen települési körben a kiegészítő finanszírozás már a helyi közszolgáltatás
fenntarthatósága érdekében is indokolt, de a támogatás arra is felhasználható, hogy
a szolgáltatási színvonal emelésére ösztönözze a fenntartót és a szolgáltató, amennyiben
a megfelelő elvárások mentén kerül folyósításra.
Ennek megfelelően azt javasoljuk, hogy a kiegészítő finanszírozást a HVK projekt 1. célterületén kidolgozott szolgáltatási szint ajánlások második szolgáltatási szint definíciójában megfogalmazott követelmények elérése esetén tudják a jogosult települések igénybe
venni. Mivel a második szolgáltatási szint az első szint előírásai alapoz, így azok teljesítése is automatikusan elvárható. Az ajánlásokban rögzített elvárások közül azokat javasolt
a Programba átemelni, amelyek nem függenek a helyi infrastruktúra követelményektől,
hanem elsősorban helyi szervezési változásokkal, eltérő szolgáltatói attitűddel kezelhetők
a szolgáltató, illetve a fenntartó részéről.
Javasoljuk továbbá, hogy a Program keretében legyen kötelező az önkormányzatok számára az elégedettségmérés bevezetése az IKIR rendszer felhasználásával. Ezáltal olyan visszacsatolási és beavatkozási mechanizmus alakulhat ki a településeken, amely kezelheti a központi szabályozással, finanszírozással nem befolyásolható
minőségi szempontokat is.
Mivel a helyi igényeket és problémákat az adott település vezetői ismerik a legjobban,
ezért azt javasoljuk, hogy a település az igénylés során jelölhesse ki, hogy melyik három
helyi közszolgáltatást kívánja fejleszteni az alábbi öt közül:


Helyi háziorvosi és helyi háziorvosi ellátás;



Védőnői ellátás;



Óvodai nevelés;



Közművelődési feladatellátás;



Házi segítségnyújtás.

Azért javasoljuk a fenti öt helyi közszolgáltatást, mert a vizsgálatok alapján az
első négynek jelentős hatása van a település népességmegtartó képességére.
Az idősgondozás fejlesztése a növekvő időskorú népességre tekintettel javasolt.
További érv ezen közszolgáltatások bevonása mellett az, hogy jellemzően nem
egy települést, hanem településcsoportokat szolgálnak ki, így a lakosság jelentős
köre számára lehet ezek fejlesztésével előrelépést biztosítani.
Szempontként említhető továbbá, hogy ezek esetében érhető el a legjelentősebb előrelépés, költséges és hosszútávú infrastruktúra fejlesztés nélkül. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a minőségfejlesztéshez az infrastruktúra rendbetételére,
vagy a többi helyi közszolgáltatásnál feltárt fejlesztési szükségletek kezelésére, de érdemesnek látjuk ezek évtizedes távlatai mellett élni a lehetőséggel és már néhány éves
távlatban jól érzékelhető fejlődést elérve közelíteni a felzárkóztatni helyi közszolgáltatások színvonalát a fejleszthető tényezők mentén az érintett településeken. Erre lehetőséget kínál az, hogy a lehatárolt települési körben jellemzően kisebb
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az igénybe vevők száma, így a szolgáltatók fajlagosan nagyobb humán kapacitással rendelkeznek, amely kihasználható a szolgáltatási paletta bővítésére. Sok esetben már csak
ez, vagy a szolgáltató minőséghez történő tudatosabb hozzáállása érzékelhető fejlődést
hozhat az igénybe vevők számára.
Azzal, hogy a települések maguk választhatják ki azt a három helyi közszolgáltatást,
amelyben előrelépést vállalnak, a Program lehetőséget biztosít a helyi igények, sajátosságok figyelembevételére. Azért javasoljuk, hogy legalább három helyi közszolgáltatás esetében vállaljanak előrelépést a települések, mert így érhető el az, hogy a
lakosság valóban érdemi elmozdulást érzékeljen a település fejlődése terén. Ahogy arra
már rámutattunk a népességmegtartó képességet a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos benyomások összessége határozza meg, így az egyes helyi közszolgáltatásokat érintő
fejlesztések önmagukban kisebb eredményt tudnak elérni.
Javasoljuk, hogy a Program egy a közvélemény számára is jól érthető, könnyen megjegyezhető, pozitív csengésű megnevezést kapjon, mint például a községek esetében a
Modern Falvak Program, a 20 érintett város esetében pedig a Modern Városok II Program. A két Program esetében nem láttunk indokot a feltételek és a lebonyolítási megoldás differenciálásra, de a megnevezésben érdemes alkalmazni a megkülönböztetést.

1.7.2.3. Az ajánlás megvalósításának előnyei, várható pozitív hatásai
Az ajánlás megvalósítása a következő előnyökkel járna:


Összesen 1095 településen fejlődne a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonala.



Ezen települések lakossága több mint 1 450 ezer fő, akik számára a fejlesztés a
mindennapokban is érzékelhető fejlődést jelentene.



A javaslat megvalósulása elősegítené a minőségfejlesztés gyakorlatának elterjedését, mivel az önkormányzatokat a szolgáltatási színvonal növelését szolgáló gyakorlatok bevezetésére ösztönzi.



A kiegészítő finanszírozás biztosítaná azt, hogy a támogatott településeken megmaradjanak a feladatellátási helyek. Ez egyrészt segít abban, hogy a
szolgáltatási színvonal megőrizhető legyen az érintett településeken, és csökkenjen az igény újabb feladatellátási helyek létrehozására.

A fentiek mellett a javaslat különösebb adminisztratív korlátok nélkül is megvalósítható,
a következő jellemzők miatt.


A Program megvalósítása nem igényel közbeszerzést, infrastruktúra tervezését, illetve kivitelezését, így a szolgáltatási színvonalban akár már 2019-től
tapasztalhatók lesznek a pozitív változások az igénybe vevők számára.



A Program megvalósítható a helyi közszolgáltatások jelenlegi finanszírozási rendszerén keresztül az önkormányzatok által jól ismert megoldások segítségével.



A Programhoz szükséges szabályozás túlnyomó része elkészült a HVK projekt 1. célterületén, így csak finomhangolásra van szükség.
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1.7.2.4. A javaslat becsült ráfordítás igénye
A javaslat ráfordításigényét a helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának emelését szolgáló kiegészítő finanszírozás adja:


A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás esetén körzetenként a NEAK által megállapított díjazás 20%-os emelése. Az érintett települési körben ez összesen 2 648
millió Ft többlet kiadást jelentene évente.



A védőnői ellátás esetén körzetenként a költségvetési működési támogatás.25%os emelése. Ez az érintett települési körben összesen 854 millió Ft többlet kiadást
jelentene évente.



Az óvodai ellátás esetén minden óvodai csoport esetében 2,5 millió Ft többlettámogatás, amely az érintett települési körben összesen 4 580 millió Ft többlet kiadást jelentene évente.



A közművelődési ellátás esetén településenként 2,5 millió Ft többlettámogatás. Az
érintett települési körben ez összesen 2 738 millió Ft többlet kiadást igényelne
évente.



Az házi segítségnyújtás esetében településenként a normatíva 25%-os emelése,
amely az érintett településekre összesen 390 millió Ft többlet kiadást jelentene
évente.

Mivel a települések maguk választhatják ki melyik helyi közszolgáltatást kívánják fejleszteni, ezért csak a szükséges költségvetési igény maximumát lehet becsülni. Amennyiben
minden település esetében a legmagasabb költségigényű három szolgáltatást vesszük
figyelembe, összesen évente 9 966 millió Ft keret szükséges a Program finanszírozására.

1.7.2.5. A támogatásra jogosultak javasolt körének meghatározása
Javaslatunk szerint a támogatásra azok a települések jogosultak, amelyek esetében


a vizsgált három helyi közszolgáltatás igénybe vevőinek létszáma az optimális küszöbérték alatt van,



jelenleg is rendelkeznek feladatellátási hellyel legalább egy helyi közszolgáltatás
esetében a vizsgált háromból, valamint



adóerejük nem haladja meg a 32.000 Ft/fő/év értéket.

1.7.2.6. Az ajánlás megvalósítása érdekében javasolt lépések
A javaslat megvalósítása meglátásunk szerint a következő lépések szükségesek a kormányzat oldaláról:
1. Költségvetési célelőirányzat megnyitása a 2019-es költségvetés tervezése során: a javaslat megvalósításának első lépése egy legalább 10 milliárd Ft. értékű célelőirányzat megnyitása a 2019 évi költségvetésben. Az előirányzat fedezné a helyi közszolgáltatások kiegészítő finanszírozását. A célelőirányzatot a hatályos kormányzati hatáskörök alapján a Belügyminisztériumhoz látszik célszerű
rendelni. A Belügyminisztérium rendelkezik is a szükséges kapacitással, valamint
gyakorlattal az önkormányzati céltámogatások lebonyolításában. Amennyiben a
2019 évi költségvetés nagyobb mozgástérrel rendelkezik, javasolt az ajánlásban
bemutatott magasabb költségigényű opciók valamelyikét elindítani.
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2. Az igénylési eljárás előkészítése: annak érdekében, hogy a támogatási program lebonyolítható legyen, a támogatás igénylésének és felhasználásának feltételeit egy programdokumentumban kell megjelentetni jelen ajánlás javaslatait felhasználva. A költségvetési törvény erre a programra hivatkozva biztosítaná a támogatást. Javasoljuk, hogy ezt a támogatást a jelen ajánlásban megfogalmazott
további kettő javaslattal együtt, komplex helyi közszolgáltatás fejlesztési programként jelentesse meg a Belügyminisztérium. A program a községek esetében a
közérthetőség érdekében a Modern Falvak programként, a városok esetében
Modern Városok II programként. Az igénylés előkészítése érdekében az EBR42
rendszerben létre kell még hozni a szükséges adatlapokat, továbbá a Magyar Közlönyben és a Belügyminisztérium kommunikációs csatornáin (dedikált honlap,
email lista, Önkormányzati Hírlevél) tájékoztatni kell az önkormányzatokat.
3. Az igénylés lebonyolítása: az igénylést az új támogatási forma iránt az programdokumentációban kijelölt önkormányzatok adhatnák le. A kijelölés meghatározható a jelen ajánlásban meghatározott lehatárolás szerint. Az igénylést az önkormányzatok az EBR42 rendszerben jelezhetnék. Mivel a jogosultság lehatárolása a kutatási eredmények alapján megtörtént, ezért az EBR42 rendszerben az önkormányzatok részéről csak az igény és szándék felmérésére van szükség.
Amennyiben a szolgáltatási színvonal emelése nem önkormányzati intézmény közreműködését is igényli (például: háziorvos, védőnő), ez esetben szükséges az
együttműködési szándékról egy közös nyilatkozat bekérése. Az igénylés elbírálása
a többi normatív támogatás gyakorlatához igazodóan a jogosultság mérlegelésével történhet és automatizálható. Az igénylést a Magyar Államkincstár vizsgálná
és egyben értesítené is az önkormányzatokat a támogatás megítéléséről.
4. A helyi közszolgáltatás szolgáltatási színvonalának fejlesztése: azok az
önkormányzatok, amelyek megkapták az értesítést a Magyar Államkincstártól a
támogatásról a következő tevékenységeken keresztül biztosíthatják a választott
helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának emelését:
a. A Program által biztosított ajánlások testreszabásával saját követelményrendszer készíthetnek a választott helyi közszolgáltatásokra. Ezen folyamat
során meghatározhatnak további követelményeket, illetve növelhetik az
elvárások mértékét, de nem tekinthetnek el a központilag meghatározott
elvárásrendszertől.
b. A testreszabott elvárásrendszerről konzultációt kezdeményeznek az igénybe vevőkkel, illetve azok képviselőivel. A partnerség eredményeképpen
módosítják az elvárásokat, ha szükséges.
c. Közszolgáltatási, vagy feladatellátási szerződés kötnek a szolgáltatóval
(például: háziorvos), vagy kiegészítik a korábbi megállapodást. A szerződésben részletesen rögzítik az igénybe vevőkkel együtt kialakított
elvárásrendszert.
d. Biztosítják a kiegészítő finanszírozást a szolgáltató számára.
e. Tájékoztatják a lakosokat a szolgáltatási színvonal fejlesztéséről. Az önkormányzat a saját kommunikációs csatornáin keresztül tájékoztatja a lakosságot az új, illetve megújított közszolgáltatásról, valamint annak igénybevételi feltételeiről.
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f.

Legalább évente egyszer elégedettségmérést végeznek az igénybe vevők
körében az IKIR alkalmazásával és annak eredményét visszacsatolják a
szolgáltató felé.

5. A támogatás folyósítása, elszámolása és ellenőrzése: a támogatás folyósítása az egyéb működési támogatásokkal együtt, a költségvetési törvény által meghatározott havi ütemezés szerint történne. Az önkormányzatok a rendes éves elszámolás keretében a gazdasági beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan adnának
számot a támogatás felhasználásáról. Javasoljuk, hogy ehhez kapcsolódóan az
önkormányzatok adjanak számot helyi közszolgáltatáshoz kapcsolódó gazdálkodási adatokról és alapvető statisztikai adatokról az 1. célterület esetében lefolytatott
benchmarking elemzés által azonosított mutatók felhasználásával. Az emelt szolgáltatási színvonalnak való megfelelés szakmai szempontjait a területileg illetékes
kormányhivatal szakigazgatási szervei ellenőriznék a megfelelőségről egy évre érvényes igazolást kiadva. A megfelelést a kormányhivatal a település által testreszabott elvárásrendszer alapján vizsgálná a HVK Projekt által meghatározott mutatókat és ellenőrzési szempontokat alkalmazva.
6. A támogatási program éves értékelése és finomhangolása: az évente begyűjtött adatok alapján értékelhető az, hogy milyen elégedettség mellett működnek a támogatott helyi közszolgáltatások. Ezen adatok vizsgálata alapján azonosíthatók olyan szakmai területek, amelyek mentén felülvizsgálható a támogatás
felhasználásának szabályrendszere (például az elvárások), és új ösztönzők vezethetők be az esetleges alulteljesítések kezelésére. A költségvetési mozgástér fényében a program terjedelme évről-évre bővíthető is újabb települések bevonásával.

1.7.3. AJÁNLÁS 3: A

HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTHATÓSÁGÁT SZOL-

GÁLÓ HELYI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

A javaslat értelmében öt év alatt 1.725 milliárd forintból több mint 1700 település esetében válhatnak a helyi közszolgáltatások térségi szervezési megoldásai
átgondoltabbá, megalapozottabbá. Ennek révén lakosság által igénybe vett helyi közszolgáltatás fenntarthatósága és szolgáltatási színvonala javítható az
érintett településeken.

1.7.3.1. Az ajánlás indokoltsága
A HVK projekt kvalitatív kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok a helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatban meghozott a térségi
együttműködést érintő döntéseit jelentős számú esetben nem előzi meg átfogó
döntéselőkészítési tevékenység. Ennek eredménye az, hogy a döntések sok esetben
személyes preferenciák, a többi érintett település vezetőivel fenntartott személyes kapcsolatok, vagy vélekedések alapján születnek, vagy épp hiúsulnak meg.
Ez szuboptimális megoldásokhoz vezet, amely rontja mind az igénybe vevők
által érzékelhető szolgáltatási színvonalat, mind a helyi közszolgáltatások fenntarthatóságát.
Az esetek jelentős részében több együttműködési lehetőség is rendelkezésre áll azon
települések számára, amelyek önállóan nem képesek feladatellátási helyet fenntartani.
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Ahhoz, hogy ezek között döntsenek számos tényezőt kell mérlegelni, ideértve olyanokat
is, amelyek elemzése a hivatal munkatársai, és a döntéshozók részéről nem rendszeres.
Ezért ahhoz, hogy az önkormányzatok bizalma növekedjen az együttműködés
keretében kínálkozó megoldások iránt és a döntéseiket megalapozottabb módon hozzák meg, segítségre van szükségük.

1.7.3.2. A javaslat kifejtése
Az elvégzett felmérések szerint a legnagyobb hiányt a megalapozott döntések meghozatalához az információhiány és elemzési képesség terén jelentkező kihívások jelentik.
Ezért célszerűnek látszik az, hogy az érintett települések bevonhassanak a
döntéselőkészítésbe külső szakértői kapacitást.
Javasoljuk, hogy más tervezési feladatokhoz hasonlóan (például Településképi Arculati Kézikönyv) a kihívásokkal érintett települések kapjanak dedikált forrást
arra, hogy külsős szakértők bevonásával egységes módszertant követve megtervezzék a helyi közszolgáltatások ellátásának hosszútávú tervét.
Fontos hangsúlyozni, hogy terv kidolgozása során elvárt az érintett települések
együttműködése. A tervek fókuszában nem az egyes településeknek kell állniuk, hanem az egyes közszolgáltatásoknak, melyek hosszú távú, fenntartható biztosítása a cél,
melyet az esetek túlnyomó többségében települési együttműködésben lehet biztosítani.
A tervet a jelen ajánlás önkormányzati részében megfogalmazott szempontok figyelembevételével az alábbi témakörökben javasolt elkészíteni az érintett közszolgáltatásokkal
kapcsolatban:


A település demográfiai trendjei a meghatározó korcsoportokra a következő
20 évre.



Az igénybe vevők körében elvégzett elégedettség és igénykutatás eredményei.



A településen található feladatellátási helyek (amennyiben vannak ilyenek)
alkalmassága a helyi közszolgáltatással kapcsolatos elvárások teljesítésére.
Amennyiben indokolt, a szükséges beruházási igények meghatározása.



Az egyes helyi közszolgáltatások alternatív, térségi együttműködés keretében történő ellátásával kapcsolatos lehetőségek feltárása.



Az alternatív feladatellátási megoldások előnyeinek, hátrányainak és várható
hatásainak feltárása az igénybe vevők és az önkormányzat szempontjából.



A feltárt lehetőségek alapján megfogalmazott döntési javaslat.

1.7.3.3. Az ajánlás megvalósításának előnyei, várható pozitív hatásai
Az ajánlás megvalósítása a következő előnyökkel járna:


Az önkormányzati döntéshozók számára ismerté válnak a térségi együttműködéssel kapcsolatos lehetőségek és a döntéshozatalhoz szükséges további információk.



A megalapozott döntések révén növekszik a szolgáltatási színvonal, illetve a helyi
közszolgáltatások fenntarthatósága.



A szuboptimális feladatellátási megoldások elkerülése, megszüntetése révén csökken a helyi közszolgáltatások költségigénye.
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1.7.3.4. A javaslat becsült ráfordítás igénye
A terv elkészítésére településenként 1 millió Ft támogatás javaslunk biztosítani, amely a
külsős szakértők és az önkormányzat a feladattal kapcsolatban felmerülő egyéb költségeinek (például: elégedettségmérés, lakossági fórumok) fedezésére szolgál.
A HVK projekt keretében elvégzett elemzés alapján 1.725 település esetében van az indikátorként használt három helyi közszolgáltatás közül kettő esetében a minimális küszöbérték alatt az igénybe vevők száma.
Az 1 millió Ft-os településenkénti költséggel számolva összesen 1.725 millió forint teljes
költség jelentkezik, amelyet öt éves időtartamban vehetnének igénybe az önkormányzatok. Így az évenkénti költségvetési forrás igény az önkormányzatok aktivitásától függően
250-700 millió forint közé becsülhető.

1.7.3.5. A támogatásra jogosultak javasolt körének meghatározása
Javaslatunk szerint a támogatásra azok a települések jogosultak, amelyek esetében


az igénybe vevők száma a háziorvosi, védőnői, és óvodai helyi közszolgáltatások
közül legalább kettő esetében nem éri el a minimális küszöbértéket, valamint



adóerejük nem haladja meg a 32.000 Ft/fő/év értéket.

1.7.3.6. Az ajánlás megvalósítása érdekében javasolt lépések
A javaslat megvalósítása meglátásunk szerint a következő lépések szükségesek a kormányzat oldaláról:
1. Költségvetési célelőirányzat megnyitása a 2019-es költségvetés tervezése során: javasoljuk, hogy a célelőirányzat ebben az esetben is a Belügyminisztérium kezelésében kerüljön betervezésre, mert a hatályos feladatmegosztás szerint ezen minisztériumhoz tartozik a kérdéskör, és itt van meg a lebonyolításhoz
szükséges kapacitás is.
2. Az igénylési eljárás előkészítése: A program a közérthetőség érdekében a
Modern Falvak programként kerülne meghirdetésre. Az igénylés előkészítése érdekében az EBR42 rendszerben létre kell még hozni a szükséges adatlapokat, továbbá a Magyar Közlönyben és a Belügyminisztérium kommunikációs csatornáin
(dedikált honlap, email lista, Önkormányzati Hírlevél) tájékoztatni kell az önkormányzatokat.
3. Az igénylés lebonyolítása: az igénylést az új támogatási forma iránt az programdokumentációban a kijelölt önkormányzatok adhatnák le. A kijelölés meghatározható a jelen ajánlásban meghatározott lehatárolás szerint. Az igénylést az önkormányzatok az EBR42 rendszerben jelezhetnék. Mivel a jogosultság lehatárolása a kutatási eredmények alapján megtörtént, ezért az EBR42 rendszerben az önkormányzatok részéről csak az igény és szándék felmérésére van szükség. Az
igénylés elbírálása a többi normatív támogatás gyakorlatához igazodóan a jogosultság mérlegelésével történhet és automatizálható. Az igénylést a Magyar Államkincstár vizsgálná és egyben értesítené is az önkormányzatokat a támogatás
megítéléséről.
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4. A helyi közszolgáltatás fenntarthatósági tervek elkészítése: azok az önkormányzatok, amelyek megkapták az értesítést a Magyar Államkincstártól a támogatásról a következő tevékenységeken keresztül biztosíthatják a választott helyi közszolgáltatások szolgáltatási színvonalának emelését:
a. a programdokumentációban kiadott útmutató áttanulmányozása,
b. külsős szakemberek leszerződtetése,
c. az elégedettségmérés, és igényfelmérés elvégzése az IKIR segítségével,
d. az elemzési feladatok elvégzése, elvégeztetése,
e. az eredmény alapján lakossági fórum(ok) megtartása, az eredmények
egyeztetése,
f.

az elkészült terv megvitatása a képviselőtestület ülésén (amennyiben
szükséges döntéshozatali eljárás kezdeményezése).

5. A támogatás folyósítása, elszámolása és ellenőrzése: a támogatás folyósítása egy összegben történne meg a terv a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása után. A megfelelést a Magyar Államkincstár vizsgálná a programdokumentáció által megadott ellenőrzési szempontokat alkalmazva.
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