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1. A kutatási feladat megjelölése

A helyi demokrácia elméletének feldolgozása nem újkeletű, azt számos szerző 

feldolgozta  politikatudományi,  jogtudományi,  eszmetörténeti  szempontból.  Jelen  értekezés 

ennélfogva a helyi  demokrácia gyakorlásának és közelmúltbeli változásainak (jog)gyakorlati 

szempontú  elemzését  tűzte  ki  célul,  amely  bizonyos  vonatkozásokban  nem nélkülözheti  a 

politikatudományi megközelítést.

Az önkormányzati rendszer kétszintű. Létezik a területi és a települési szint. A helyi 

demokrácia tekintetében azonban kizárólag a települési szintű1 hatalomgyakorlást vizsgáltam, a 

területi (megyei, fővárosi)2 szint elemzésére a doktori értekezés nem tér ki. Ennek több indoka 

is van.  Győr Megyei  Jogú Város aljegyzőjeként  a települési  szinten végbemenő változások 

tekintetében  több  olyan  gyakorlati  problémával  találkozom,  amely  kizárólag  a  települési 

önkormányzatokat  érinti.  Másrészről  a  települési  szinten  megvalósuló  demokratikus 

intézmények mélyreható feldolgozása is számos kérdést vet fel, ily módon és az értekezéssel 

szemben  támasztott  terjedelmi  korlátokra  tekintettel  a  megyei  (fővárosi)  szinten  felmerülő 

problémák ismertetése is önálló értekezés tárgyát képezheti. Harmadrészt kiemelendő, hogy a 

területi  szint  nagyon  kevés  feladattal  rendelkezik,  az  az  évek folyamán  kiüresedett,  valódi 

jogkörei jelenleg nem igazán vannak. A mostani tendenciák is ebbe az irányba mutatnak: a 

megyei önkormányzati feladatok egy részét a megyei jogú városok kapták meg, amelyek az 

egész  megyére  kiterjedő  feladatellátási  kötelezettséget  teljesítenek.  Ennek  ellenére  az 

Alaptörvényben benne maradt a megyei (fővárosi) önkormányzati szint.

A helyi demokrácia fentieknek megfelelően leszűkített fogalma átfogja a közvetlen és 

közvetett demokrácia intézményeit, azonban a helyi közösség tagjainak „kormányzáshoz” való 

joga  tekintetében  annak  közvetett  formájával  foglalkozom  mélyrehatóan.  A  közvetlen 

demokrácia intézményei az elmúlt időszakban nem mentek át olyan jelentős változáson, mint 

annak  képviseleti  formája.  Erre  tekintettel  a  helyi  népszavazás  és  a  népi  kezdeményezés 

intézményeinek tárgyalása során csak arra a problémakörre szorítkozom, amelyet egyébként a 

kitűzött  kutatási  téma  még  indokol.  Egyébként  is  a  helyi  önkormányzás  folyamatos 

tevékenységet jelent, míg a helyi népszavazás és népi kezdeményezés jogának gyakorlása ad 

1 „Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban 
és a fővárosi kerületekben működnek.” [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a 
továbbiakban: Mötv.) 3.  § (2)  bek.]  Az értekezés  keretében a kerületi  önkormányzatokra  sem térek ki  annak  
sajátos helyzeténél fogva.
2 A fővárosi önkormányzat egyszerre települési és területi szint is. [Mötv. 3. § (3) bek.]
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hoc jellegű,  és az nem is terjed ki  minden olyan ügykörre,  mely a képviseleti  demokrácia 

gyakorlóit megilleti.

A  helyi  demokrácia  gyakorlásának  kereteit  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és 

polgármesterek választásának szabályai, illetve a helyi önkormányzati autonómia – változó – 

tartalma  jelöli ki, ennélfogva ezen két terület jogintézményeinek áttekintése történik meg. Erre 

tekintettel  elengedhetetlen  a  választójog  és  az  önkormányzati  alapjogok  (vagy  hatásköri 

szabályok?) feldolgozása, hiszen az értekezésben ebből a szempontból közelítem meg a témát.3 

Az  értekezés  célja,  hogy  a  helyhatósági  választási  szabályok  –  a  nemzetközi  és  hazai 

követelményekre,  különös  tekintettel  az  Alaptörvényre  figyelemmel  –  elemző  bemutatásra 

kerüljenek. Az önkormányzati autonómia határainak változása ezen a területen is leképeződik. 

Úgyszintén a helyi önkormányzati autonómia szempontjából a helyi önkormányzati feladatok 

változása is értékelést igényel. Különösen az önkormányzati feladatok átstrukturálódásával – és 

az önkormányzati és állami szféra határainak változásával – a gyakorlatban számos probléma 

merült fel, amelyek hiányos, nem egyértelmű vagy késedelmes jogszabályi rendelkezésekből 

fakadtak. Így az értekezés célja, hogy a jogalkotó számára ezen problémák kiküszöbölésére 

javaslatokat fogalmazzon meg, továbbá a jogalkalmazó számára is megkönnyítse a munkát. 

A  helyi  önkormányzatok  tárgyalása  kapcsán  nem  lehet  a  Helyi  Önkormányzatok 

Európai Chartáját (röviden: Charta) figyelmen kívül hagyni,  hiszen az az önkormányzatiság 

megítélése tekintetében alapvető fontosságú volt, és ma is különös jelentősége van az Mötv. 

szabályainak  és  az  önkormányzati  feladatellátáshoz  kötődő  jogszabályok  megítélése 

folyamatában.  A  Charta  az  Európa  Tanács  égisze  alatt  született  1985.  október  15-én, 

Strasbourgban,  és  az  1997.  évi  XV.  törvény  iktatta  be  a  nemzeti  jogrendbe.   Érdekesség 

azonban, hogy már az 1990. évi önkormányzati törvény preambuluma is tartalmaz utalást a 

Chartára, és annak előírására tekintettel született meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.). A Charta inkorporációjára azonban csak hét évvel 

később került sor.

Az Önkormányzati Charta tehát törvénnyel inkorporált nemzetközi szerződés, amely a 

jogforrási  hierarchiában  a  törvénnyel  egy  szinten  helyezkedik  el.  Ennek  megfelelően  az 

alaptörvényi  szabályozás  magasabb  szintű,  mint  a  törvénnyel  a  magyar  jogrendbe  iktatott 

3 KOVÁCS László  Imre:  Választás  és  választási  rendszer,  In:  Fábián  György:  Választási  rendszerek,  Osiris, 
Budapest, 1997, 12. o.
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nemzetközi  egyezmény.4 Mégis  érdemes  azon  elgondolkodni,  megfelel-e  a  szerződés 

szabályainak és főleg szellemének az új magyar önkormányzati szabályozás?

Ily  módon  az  értekezés  az  elméleti  alapvetést  követően  az  intézmény-  és 

szervezetrendszer,  majd  a  feladatrendszer  –  ideértve  az  önkormányzati  gazdálkodás  és 

feladatfinanszírozást is – alakulásának gondolatívére épül.

Az  értekezés  nem  törekszik  a  helyhatósági  választási  (anyagi  jogi  és  eljárási  jogi) 

szabályok maradéktalan ismertetésére. A kutatás célja kizárólag az új jogszabályok, illetve a 

jogszabály-módosítások  folytán  előállt  változások  elemző  bemutatása  és  lehetséges 

következményeinek  értékelése.  A  választásra  vonatkozó  szabályok  tekintetében  kitekintés 

történik a Strasbourgi  Bíróság esetjogára.  Ezt  az indokolta,  hogy a megváltozott  anyagi  és 

eljárási szabályok tekintetében bizonyos tekintetben a Strasbourgi Bíróság „kívánalmának” tett 

eleget az Országgyűlés, bár „elmaradások” még mindig vannak.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak szervei, valamint az önkormányzati 

tisztségviselők  és  képviselők  jogállásának  tisztázása  is  elengedhetetlen  a  téma  teljes  körű 

feldolgozásához. Az önkormányzati szervezetrendszerben olyan mérvű változások következtek 

be 2013. január 1-jével, amelyek már önmagában a téma aktualitását adják. 

Az  önkormányzati  szervezetrendszer  mellett  az  önkormányzati  feladatellátás 

struktúrájának  feldolgozását  igényli  a  kijelölt  kutatási  téma.  Az  önkormányzati  feladatok 

döntően  2013.  január  1-jével  strukturális  változáson  mentek  át,  amely  változás  érinti  az 

önkormányzatok autonómiáját  is. Ebben az időszakban a helyi  önkormányzatok számára az 

önkormányzati  feladatok átalakítása és a feladatellátás  biztosítása  is  számos jogi problémát 

vetett  fel,  ezek  bemutatása  az  értekezés  célját  képezik.  Az  önkormányzati  feladatok 

tekintetében  az  egyes  feladatok  átalakításának  problémái  és  a  feladatok  keretei  kerülnek 

rögzítésre.  Az egyes  önkormányzati  feladatok közötti  hangsúlyeltolódást az okozza, hogy a 

feladatok  tekintetében  eltérő  az  alkalmazandó  és  megváltozott  jogszabályanyag,  eltérő 

mértékben merültek fel problémák.

Az önkormányzati  feladatstruktúra tárgyalásához és az önkormányzati  autonómiához 

szorosan kötődik az önkormányzati gazdálkodás és finanszírozási struktúra. Ebben a körben a 

4 A Helyi  Önkormányzatok Európai Chartája az Európa Tanács azon tagállamai között érvényesül, amelyek a 
nemzetközi szerződést aláírták és ratifikálták. A nemzetközi egyezmény sajátossága, hogy a szerződő államoknak 
nem kell az egész egyezményt magukra nézve kötelezőnek elismerni, még csak fenntartást sem kell fűzniük az 
egyezményhez,  ha  valamelyik  rendelkezését  nem  kívánják  magukra  nézve  alkalmazni,  mert  maga  a  Charta 
rendelkezik úgy,  hogy a szerződő államoknak húsz szakaszt (cikken belüli  szerkezeti  egységet)  kell magukra  
nézve elismerniük, amelyből  legalább tíznek az egyezményben megjelölt  rendelkezések közül kell  kikerülnie,  
ilyen például a helyi önkormányzás belső jogban és – lehetőség szerint alkotmányban – történő elismerése, a helyi  
önkormányzás fogalmának rögzítése vagy a helyi önkormányzatok területi határainak védelme. [Charta 12. cikk 
I. pont, 2. cikk, 3. cikk 1. és 2. pont, 7. cikk] Magyarország – ritkaság számba menő módon – a Charta valamennyi 
cikkét beemelte a belső jogba, ahhoz csak egy fenntartást fűzött, amelyet 1993-ban visszavont.
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feladatfinanszírozás  rendszerének  anomáliáit  tárgyalom.  Az  önkormányzati  feladatok 

ellátásához a pénzügyi források megtervezésének alapja a költségvetési rendelet elfogadása, és 

az  az  alapján  történő  gazdálkodás.  Az  önkormányzatok  gyakran  a  kötelező  feladataik 

ellátásához is  hitelfelvételre  kényszerülnek,  amely azonban eladósodásukhoz vezethet,  vagy 

vezetett.  A  felhalmozódott  önkormányzati  adósságok  átvállalása  azonban  szintén  az 

átalakítások  eredménye.  Az  önkormányzati  hitelfelvételi  korlátozását  a  gazdálkodási 

autonómia  szempontjából  olyan  súlyúnak  ítéltem,  hogy  az  azzal  kapcsolatos  nemzetközi 

megoldások is ismertetésre kerülnek.

Az önkormányzatok működése felett gyakorolt törvényességi felügyelet jogintézménye 

is  továbbá  jelentős  változáson  ment  át,  amely  az  önkormányzati  autonómia  kérdéskörét 

messzemenően érinti.
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2.  A  kutatás  módszertana  és  az  értekezés  szerkezeti 

felépítése

Az értekezés  a  jogtudományi  kutatásokra  jellemző  kutatási  módszerrel  készült.  Az 

anyaggyűjtés, az anyag rendszerezése, értékelése és a következtetések levonása is a kutatási 

témában született szakirodalom összegyűjtésén és elemzésén, valamint jogszabályok és egyéb 

jogi  dokumentumok,  bírósági  döntések  értékelésén  alapul.  Ezen  módszer  mellett  még  a 

gyakorlati  tapasztalatok  összegzése  jut  érvényre.  Beszélgetések  és  hivatalos  tárgyalások 

eredményét is felhasználtam az értekezés keretében. Köszönet illeti témavezetőimet, Dr. Patyi 

András professzor urat, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem rektorát és Dr. Smuk Péter egyetemi 

docens  urat,  a  Széchenyi  István  Egyetem  Deák  Ferenc  Állam-  és  Jogtudományi  Kar 

dékánhelyettesét,  akik  támogatása  nélkül  a  doktori  értekezés  nem  készülhetett  volna  el. 

Köszönöm továbbá Dr. Verebélyi Imre professzor úrnak, a Széchenyi István Egyetem Állam- 

és Jogtudományi Doktori Iskolájának vezetőjének a munkáját,  aki – témavezetőim mellett – 

számos észrevételével, iránymutatásával segítette az értekezés elkészültét. Kiegészítő jelleggel 

kerül sor továbbá a történeti és az összehasonlító jogi módszer alkalmazására, amelyek útján a 

jelenleg hatályos és az újonnan elfogadott,  de még hatályba nem lépett  rendelkezéseknek a 

korábbi „időállapot” szerinti szabályokhoz történő összehasonlítását végzem el.

Az  értekezés  a  helyi  demokrácia  intézményeinek  működését  alapvetően  gyakorlati 

szempontból  közelíti  meg,  és  az  különös  hangsúlyt  fektet  a  2012-2013.  év  fordulóján 

bekövetkezett,  a  demokratikus  helyi  hatalomgyakorlás  szempontjából  jelentős  változásokra. 

Ennek  megfelelően  a  választójogi  „reform”  helyi  önkormányzati  választásokat  érintő 

szabályainak és a 2013. év elejétől bekövetkezett  önkormányzati  feladatok változásainak az 

értékelése  történik  meg  a  demokrácia,  a  választójog  és  a  helyi  önkormányzati  autonómia 

érvényesülése szempontjából.

Az értekezésnek azonban nem célja, hogy a hatályos szabályozást teljes terjedelmében 

leírja,  hanem  sokkal  inkább  az,  hogy  a  demokrácia  szempontjából  releváns  szabályozási 

momentumokat  a  gyakorlati  tapasztalatokkal  kiegészítve  elemezze.  Ily  módon  az 

önkormányzati  szervezetrendszer  és  működés,  valamint  az  önkormányzati  feladatellátás  és 

gazdálkodás  is  erre  tekintettel  kerül  feldolgozásra.  Az  értekezés  nem  kívánt  történeti 

előképekkel  és  a  korábbi  szabályok  ismertetésével  foglalkozni.  A  kutatás  csak  a  jelenleg 
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hatályos  és  az  újonnan  elfogadott  rendelkezések  vonatkozásában  történt  meg,  és  került 

összegzésre az értekezésben. 

Nemzetközi  kitekintésre  is  csak  ott  és  olyan  mértékben  kerül  sor,  ahol  egy-egy 

jogintézmény ismertetése miatt szükséges ahhoz, hogy a lehetséges alternatívát mutassak be a 

magyar megoldáshoz képest. 

Az értekezés  öt  fő  részre  tagolódik.  Az első  részben  történik  meg  a  kutatási  téma 

kijelölése,  különös  tekintettel  a  vizsgálat  tárgyának  megjelölésére  és  arra,  hogy  mely 

határterületekkel nem kívánok foglalkozni.

A második részben kerül sor a kutatási téma elméleti megalapozására. Ez a rész rögzíti 

a helyi demokrácia fogalmi kereteit, és határozza meg annak helyét a közhatalom és a hatalmi 

ágak  rendszerében.  Ebben  a  részben  alapvetően  belföldi  és  külföldi  szakirodalmi  anyagok 

feldolgozására  támaszkodtam.  Kiindulópontnak  azonban  az  Alaptörvény  rendelkezéseit 

vettem.  Az  alkotmányos  (alaptörvényi)  deklarációra  tekintettel  megkerülhetetlen  az 

Alkotmánybíróság gyakorlatának az ismertetése,5 és ebből következtetések levonása.

A  harmadik  rész  a  helyi  demokrácia  közvetlen  és  közvetett  hatalomgyakorlásának 

intézményeit  mutatja  be,  különös  tekintettel  a  változó  szabályokra.  Ebben  a  tekintetben 

alapvetően jogszabályokra lehetett támaszkodni, illetve a megszületett választójogi szabályokat 

a  helyi  önkormányzati  autonómia,  valamint  az  Alaptörvény  és  a  Helyi  Önkormányzatok 

Európai Chartájának szabályainak tükrében értékelni. Ebben az összefüggésben sor került az 

Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  esetjogának  elemzésére  is.  A  harmadik  rész  a  helyi 

hatalomgyakorlás és a politikai zsákmányelv közötti viszonyrendszer bemutatásával zárul. A 

helyi  közvetlen  hatalomgyakorlás  kapcsán  statisztikai  adatok  elemzésére  és  ebből 

következtetetések levonására is sor került.

A doktori értekezés másik fő gondolati egységét az önkormányzati feladatok változása 

adja,  mely  a  negyedik  részben  nyer  kifejtést.  Az  egyes  önkormányzati  feladatok  változó 

területeinek áttekintése kapcsán szakirodalmi  forrás nem állt  rendelkezésre,  így kizárólag a 

jogszabályokra,  illetve  az  önkormányzati  feladatok  átstrukturálódása  folyamán  felmerült 

gyakorlati kérdések elemző bemutatására kerülhetett sor. Ezzel összefüggésben közigazgatási 

szervek  képviselőivel  folytatott  szakmai  megbeszélések  eredményei  is  beépültek  az 

értekezésbe.

5 Véleményem szerint az Alkotmánybíróság határozatai akkor is elemzést igényelnek, ha az Alaptörvény negyedik 
módosítása  azokat  hatályon  kívül  helyezte.  [Magyarország  Alaptörvényének  negyedik  módosítása  19.  cikk 
(2) bek.]
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Az  önkormányzati  feladatok  vizsgálata  esetén  nem  lehet  eltekinteni  azok 

finanszírozásának bemutatásától, illetve az önkormányzati gazdálkodás alapvető szabályainak 

áttekintésétől.  A  feladatfinanszírozás,  az  önkormányzati  hitelfelvétel  és  az  önkormányzati 

adósságkezelés  tárgyalásánál  az  összehasonlító  jogi  módszer  alapján  az  értekezés  kitér  az 

egyes  megoldások  ismertetésére  is.  Ennek  feldolgozása  alapvetően  szakirodalmi  források 

felhasználásával történt,  míg a magyar  vonatkozások tekintetében ez a módszer kiegészül a 

jogszabályi  rendelkezések  értelmezésével  és  a  gyakorlati  szakemberekkel  folytatott 

konzultációk során felmerült problémák elemző értékelésével.

Az  értekezés  –  a  negyedik  részen  belül  –  önálló  fejezetet  szentel  a  helyi 

önkormányzatok  felett  gyakorolt  törvényességi  felügyelet  szabályainak  értékelő 

bemutatásának, amely döntően belföldi szakirodalom feldolgozásán, jogszabály-értelmezésen 

és gyakorlati tapasztalatok szintézisén alapul.

Az  értekezés  ötödik  része  a  kutatás  eredményeit  összefoglalóan  tartalmazza,  külön 

tárgyalva  a  választójogi  rendelkezések  keretében  és  az  önkormányzati  feladatellátás 

vonatkozásában bekövetkezett változásokat.
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3. Az értekezés tudományos eredményeinek összefoglalása 
és azok alkalmazhatósága

3.1. Az értekezés tudományos eredményeinek összefoglalása

3.1.1. A helyi közhatalom-gyakorlással kapcsolatos megállapítások

i. A helyi  demokrácia  kapcsán  a  jelenlegi  alaptörvényi  szabályozást  megvizsgálva  az 

állapítható meg, hogy a helyi önkormányzáshoz való jog nem alaptörvényi deklaráció. A helyi 

önkormányzáshoz  való  jog  az  Alkotmányban  is  tulajdonképpen  hatásköri  szabály  volt, 

amelynek  értékelése  kapcsán  az  Alkotmánybíróság  nem  is  használta  a 

szükségesség-arányosság tesztjét. Az Alaptörvény azonban nem csak nem rendelkezik a helyi 

önkormányzáshoz való jogról, de még annak tartalmát, sőt még az önkormányzatok szintjeit 

sem határozza meg,  hanem inkább a helyi  közügy fogalmát  helyezi  a középpontba.  Ennek 

kapcsán  deklarálja,  hogy  az  önkormányzatok  közhatalommal  rendelkeznek,  mely  az 

államhatalommal együtt  az egységes közhatalom része, azaz a végrehajtó hatalom vertikális 

megosztása történik meg.

ii. A helyi önkormányzatok államszervezeti kérdésként és nem alapjogként foghatók fel. 

Ezt a felfogást tükrözi a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  is. A Charta nem mondja ki, 

hogy alkotmányos szinten kellene rögzíteni a helyi önkormányzáshoz való jogot. Maga sem 

deklarálja, hogy az kollektív alapjog lenne, csak annyit mond ki, hogy „a helyi önkormányzás 

elvét6 a belső jogalkotásban és amennyire  lehetséges,  az Alkotmányban is el  kell  ismerni.” 

[Charta 2. cikk] A Charta is tehát a helyi önkormányzást elvként és nem alapjogként fogja fel. 

Ezt  követi  hazánk  is,  amikor  az  Alaptörvényben  rögzíti,  hogy  „Magyarországon  a  helyi 

közügyek  intézése  és  a  helyi  közhatalom  gyakorlása  érdekében  helyi  önkormányzatok 

működnek.” [Alaptörvény 31. cikk (1) bek.]

A helyi önkormányzáshoz való jog új fajta megközelítését támasztja alá az is, hogy az 

nem pusztán jogot, hanem kötelezettséget is előír a helyi választópolgároknak  akkor, amikor 

„állampolgári  felelősségérzet”  érvényre  juttatásáról  szól,  és  akkor,  amikor  kötelezésként 

előírja, hogy „a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve 

kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.” [Mötv. 2. §]

6 Megjegyzem, hogy a magyar terminológia inkább a jog szót használja sokszor akkor is, amikor az angol az elv 
szót. Itt nem ez történt, hiszen a szerződés magyar nyelvű cikkei az angol szöveg tükörfordításai.
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Az új magyar szabályozás betű szerint megfelel a nemzetközi elvárásoknak, hiszen a 

Helyi Önkormányzatok Európai Chartája nem mondja ki, hogy alkotmányos szinten kellene 

rögzíteni a helyi önkormányzáshoz való jogot, de annak szellemisségének nem feltétlenül.

iii. A klasszikus hatalmi ágak megosztási rendszerében az önkormányzatok is a végrehajtó 

hatalom részének tekintendők, de el kell  különíteni őket a  központi állami szervektől, azaz a 

végrehajtó hatalom csúcsán lévő Kormánytól  és a minisztériumoktól.  A Charta 3. cikkében 

meghatározott  önkormányzati  autonómia lényege szűnik meg, ha a központi  állami szervek 

által gyakorolt közvetlen és közvetett befolyás túlmegy egy bizonyos mértéken.  A 8. cikk 1. 

pontja kimondja, hogy az önkormányzatok működése felett az állam erre feljogosított szervei 

az Alkotmányban és a törvényekben meghatározott  esetekben és eljárás szerint felügyeletet 

gyakorolnak.

Ezek tükrében érdemes megvizsgálni az Alaptörvény és az Mötv. új szabályait, vagyis 

hogy  az  újonnan  bevezetett  felügyeleti  jogosultság  egyes  elemei  önállóan,  de  különösen 

együttesen olyan mértékű befolyásolási  lehetőséget  biztosítanak-e a Kormánynak,  amely az 

önkormányzati autonómiát túlzottan korlátozza.

A kormányhivatal vezetője jogalkotási hatáskört, egyben kötelezettséget kapott. Ez egy 

olyan külső beavatkozás egy autonóm szerv működésébe, amely annak önállóságát kérdőjelezi 

meg,  és  egy  gyengébb  önkormányzatiság,  egy  centralizáltabb  államműködés  felé  mutat. 

Ugyanakkor nem lép túl azon a határon, amire a Charta is lehetőséget biztosít.

A Charta preambulumának fontos kitétele, hogy „csak tényleges feladatkörrel bíró helyi 

önkormányzatok  biztosíthatnak  egyszerre  hatékony  és  az  állampolgárokhoz  közelálló 

igazgatást”,  valamint  „a helyi  önkormányzás  védelme és megerősítése a különböző európai 

országokban  fontos  hozzájárulás  a  demokráciának  és  a  hatalom decentralizálásának  elvein 

alapuló Európa kialakításához.” A Charta keretei között a szerződő államok 1985-ben abban 

állapodtak meg, hogy az akkor létezett önkormányzati rendszert megerősítik és azt tényleges 

feladatokkal  ruházzák  fel,  de  a  mostani  folyamatok  nem  ebbe  az  irányba  hatnak.  Az 

önkormányzati  szféra  nem szerepel  a  közigazgatás  átalakításának  prioritásai  között,  annak 

alakulása (alakítása) a közigazgatási szervezetrendszer többi résztvevőjének meghatározásához 

igazodik,  így  az  önkormányzati  rendszer  átalakítása  nem minden  esetben  egyezik  ezzel  a 

kitétellel, de összességében nem lehet azt mondani, hogy ne felelne meg a magyar szabályozás 

a Charta rendelkezéseinek.
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iv. A helyi  közhatalom gyakorlása  közvetlen és közvetett  módon valósulhat  meg,  mely 

esetben a  népszavazás  útján való hatalomgyakorlás  megelőzi  a  képviselőkön keresztülit.  A 

gyakorlatban szinte kizárólag közvetett módon történik a helyi közhatalom gyakorlása. Ezért 

fontosak  azok  a  szabályok,  melyek  meghatározzák  a  helyi  képviseleti  demokrácia 

kialakításának  feltételeit,  hiszen  a  választópolgárok  valójában  csak  négy-,  illetve  ötévente 

tudják az akaratukat kifejezni. 

Ebből a szempontból a legfontosabb szabály a választójogosultság meghatározása. Az 

önkormányzati választások esetében a választójog csak a lakóhely, illetve a tartózkodási hely 

szerinti településen gyakorolható.

A  választójogosultság  korlátozását  jelentheti  a  gondnokság  alá  helyezés,  a 

végrehajtandó  szabadságvesztésre  ítélés,  valamint  a  közügyektől  eltiltás,  amelyek  ésszerű 

elvárások lehetnek abban a tekintetben, hogy valaki választó vagy választható.

Ugyanakkor a házi őrizetben lévők, illetve az őrizetbe vett személyek választójogának 

gyakorlása  nem megoldott,  e  tekintetben  adott  esetben  egy  szigorúbb  intézkedés  (előzetes 

letartóztatás) alá vont személynek nagyobb lehetősége van a joggyakorlásra, mint nekik.

Meggondolandó  a  magyar  előírások  kapcsán,  hogy  a  nagyon  megengedő 

választójogosultsági  szabályozás  megváltoztatásra  kerüljön  a  jövőben,  mivel  az  további 

korlátokat nem állít. A nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás és a működésük 

törvényes  biztosítása  során  nem  egyszer  problémát  jelent  a  működtetésért  felelős 

önkormányzatnak és gyakran a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatalnak is, hogy a 

képviselők nem ismerik a magyar nyelvet. Mivel nem értik meg a jogszabályi előírásokat, ezért 

nem tudják beadni a pályázatukat a normatív támogatásra, nem tudják, milyen határozatot kell 

elfogadni,  és  azt  hogyan  kell  jegyzőkönyvezni,  nem  tudják  megfelelően  összeállítani  a 

költségvetésüket, elkészíteni szerződéseiket stb., ami később elszámolási problémákhoz vezet. 

Az előírás hiánya a helyi képviselőkre is vonatkozik, ami pedig a helyi közhatalom gyakorlását 

akadályozhatja, mivel ha egy képviselő nem tud választópolgárokkal közvetlenül kapcsolatot 

tartani, akkor sérülhet a helyi demokrácia érvényesülése.

A  magyar  szabályozás  abban  a  tekintetben  is  nagyon  liberális,  hogy  nem  ír  elő 

végzettségi  követelményt,  de  még  csak  azt  sem,  hogy  nyilatkoznia  kellene  a  jelöltnek  a 

végzettségéről,  miközben  a  helyi  közhatalom  gyakorlása  során  nem  egyszer  milliárdos 

nagyságrendű  közpénzfelhasználást  érintő  döntéseket  hoznak  meg  a  képviselők,  illetve  a 

polgármesterek.  Álláspontom  szerint  az  aktív  választójog  gyakorlása  szempontjából  az 

mindenképpen fontos lenne, hogy a választópolgárok számára a jelöltek végzettsége nyilvános 

adat legyen, hiszen csak elegendő információ birtokában tud a polgár felelősséggel dönteni. A 
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végzettségre  utaló  adat  pedig  olyan  információ,  amely  a  jelöltek  alkalmasságára, 

tájékozottságára engednek következtetni.

Véleményem szerint a 2010. évi választási szabályokhoz képest az idei évben hatályba 

lépő új rendelkezések segítik a helyi közakarat minél szélesebb megjelenítését a választási ív és 

a többes ajánlás intézményének bevezetésével. 

A töredékszavazatoknak az országgyűlési választásoktól eltérő számítási módja segíti a 

választópolgárok plurális  választói akaratának helyi  képviselő-testületben való megjelenését, 

aminek ellenében hat ugyan a választási küszöb bevezetése, de az nem jelent alkotmányossági 

problémát.

A  nemzetiségi  választásokkal  kapcsolatban  érdemes  annyit  megjegyezni,  hogy 

ideálisabb megoldás lett volna, hogy létszámhoz kötik a testület nagyságát, mivel most több 

száz vagy ezer főnek is ugyanannyi képviselője van, mint harmincnak, és problémát jelent a 

határozatképesség biztosításával, különösen ott, ahol betöltetlen mandátum van. 

v. A  helyi  közhatalom-gyakorlás  esetén  a  közhatalmat  gyakorló  jogállásával 

kapcsolatosan kiemelendő, hogy az Mötv. települési képviselők jogállásának szinte mindenre 

kiterjedő szabályait rögzíti, ugyanakkor vannak fontos kérdések, amelyeket elnagyol.

A  képviselőt,  mint  a  helyi  közhatalom  közvetett  gyakorlóját  megilleti  a 

képviselő-testületben  a  döntéskezdeményezés  és  az  abban  való  részvétel  joga,  mint  a 

legfontosabb közhatalom-gyakorlási jogosultság. Viszont ez a jog nem korlátlan. Nem minden 

ügyben illeti meg a képviselőt, hiszen vannak esetek, amikor az Mötv. vagy más törvény ezt a 

jogot  korlátozza.  Ilyen,  hogy  az  alpolgármester  személyére  csak  a  polgármester  tehet 

javaslatot.  Hasonló korlátot  tartalmaz  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény,  amikor  a helyi  építési  szabályzat  elfogadásának eljárásrendjét 

szabályozza, melynek betartásával lehet csak érvényes jogszabályt alkotni. Van rá példa, hogy 

sürgős esetben a képviselők visszaélnek ezen jogukkal, hiszen nem egy településen szoktak 

azzal a módszerrel élni, hogy a képviselő az ülésen kezdeményezi döntés meghozatalát úgy, 

hogy más törvényben lévő, adott döntésre vonatkozó eljárási szabályokat megkerüli.

Sokféleképpen lehet csoportosítani, részekre bontani a képviselői jogokat (pl. kérdés, 

interpelláció,  formalizált,  nem  formalizált,  szóbeli,  írásbeli  stb.),  de  kiemelendő,  hogy  az 

önkormányzat  valamennyi  anyagát,  beleértve a zárt,  titkos iratokat  is,  jogosult  megismerni. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az államigazgatási ügyekre már nem vonatkozik ez a jogosultság.

A közvetett demokrácia érvényesülésével kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni azt, 

hogy  közvetlen  demokráciával  (népszavazással)  nem  érhető  el  a  képviseleti  demokrácia 
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„leváltása”,  hiszen  az  Alaptörvény  kizárja,  hogy  népszavazást  lehessen  tartani  a 

képviselő-testület feloszlatásáról.

A képviselők  együttesét,  a  képviselő-testületet  illeti  meg  a  helyi  közügyek  intézése 

során  a  döntéshozói  jogosultság,  amely  a  képviselők  egyedi  szavazatából  áll  össze.  A 

képviselő-testület  rendeletet  alkothat,  vagy  határozatot  hozhat.  A  rendelet  vagy 

felhatalmazáson  alapul,  vagy önálló  jogalkotói  hatáskörben  születik.  Sok esetben  felmerül, 

hogy a jogalkotási  felhatalmazás  egyben jelent-e kötelezettséget.  Véleményem szerint  nem, 

mivel ha a helyi közügy nem indokolja az adott tárgy szabályozását, akkor nem kell rendeletet 

alkotnia  a  képviselő-testületnek.  Más  a  helyzet  abban  az  esetben,  ha  törvény  előírja  a 

rendeletalkotási kötelezettséget, de ennek egyértelműen ki kell derülnie. Érdekes kérdés, hogy 

kormányrendelet adhat-e felhatalmazást önkormányzatnak rendeletalkotásra, illetve írhat-e elő 

ilyen  kötelezettséget.  Hiszen  nem  egy  esetben  (pl.  OTÉK7)  ilyen  fordul  elő,  ami  az 

önkormányzatok területi decentralizáltságát nagymértékben korlátozhatja. 

A képviselő-testület a döntéseinek nagy többsége során határozatot hoz. A határozatok 

lehetnek normatívak vagy egyediek.  A határozatok számozásával  kapcsolatban az a visszás 

helyzet  áll  fenn,  hogy  csak  a  normatív  határozatok  számozásával  kapcsolatban  lett 

felhatalmazva a miniszter  rendeletalkotásra,  de a közigazgatási  és igazságügyi  miniszter  az 

egyedi határozatokra is kiterjesztette a normatív határozatokra megalkotott rendeletét.

Az Mötv. a helyi közakarat kialakításának kapcsán sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a 

településen lakó választópolgárok véleményének becsatornázására, mint az Ötv. tette. Ennek 

keretében a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartást biztosítani kell a képviselő-testület 

működése során.

A  2014.  évi  választásoktól  kezdve  a  polgármesterek  nem  lehetnek  országgyűlési 

képviselők.  Ezáltal  az  érdekérvényesítő  erejük  a  központi  hatalom  irányába  feltehetően 

csökkeni  fog.  A polgármesterekkel  szemben,  mint  a  helyi  végrehajtó  hatalom csúcsán álló 

személyekkel  kapcsolatban  fontos  elvárás,  hogy  megvesztegethetetlenek  legyenek,  csak  és 

kizárólag a települése érdekében tevékenykedjenek, amit úgy gondolok, a tiszteletdíjuknak a 

megállapítására vonatkozó szabályok még éppen biztosítanak.

A jegyző felett az idei évtől kezdődően a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja, 

így már sokkal direktebben tudja őt irányítani és rajta keresztül a hivatalt is, mint amikor csak 

egyéb  munkáltatói  jogai  voltak.  Ez  viszont  felveti  annak a  kérdését,  hogy hogyan  lehet  a 

képviselő-testület  szerve,  az  önkormányzat  tisztségviselője  a  jegyző,  amikor  felette  a 

képviselő-testület  semmilyen  jogosultsággal  nem rendelkezik.  Az pedig  csak  az  Mötv.-ben 

7 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
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megjelenő abszurditás,  hogy a törvényesség  őreként  nemcsak a munkáltatói  jogot  gyakorló 

felettesével szemben van jelzési kötelezettsége jogszabálysértés észlelése esetén, hanem saját 

magát  is  kontrollálnia  kell.  A  jegyző  a  feladatkörei  felére  csökkenése  ellenére  nem  tud 

betartani  minden  jogszabályt,  de  még  csak  az  Mötv.  előírásait  sem  tudja  maradéktalanul 

érvényre  juttatni,  elég  csak  a  képviselő-testületi  és  bizottsági  üléseken  való  kötelező 

részvételére utalni.

vi. Magyarországon  a  helyi  közhatalom  közvetlen  gyakorlása  lényegében  nem  létezik, 

hiszen  a  mintegy  3200  önkormányzat  esetében  mindösszesen  évi  10  körüli  népszavazást 

tartanak.  A népszavazáson  feltett  kérdések az  esetek  nagy részében  kötelező  népszavazási 

tárgykörökbe taroznak (pl. területszervezési eljárás). A statisztikából az is megállapítható, hogy 

ezek a népszavazások érvénytelenek és eredménytelenek, azaz a lakosság nem szokott élni a 

közvetlen hatalomgyakorlás lehetőségével.

vii. Helyi szinten is megjelent a politikai zsákmányelv rendszere. Nem szabad arról sem 

megfeledkezni,  hogy  jelentősége  lehet  annak,  kivel  és  honnan  töltenek  be  egy-egy  fontos 

státuszt.  Az  ma  még  általánosságban  megállapítható,  hogy  él  a  köztisztviselőkben  a 

pártsemleges feladatellátás, bár a politikai zsákmányelv erősödése ez ellen hat. A pártoknak 

helyi  szinten  még  nincsen  meg  az  a  szakemberbázisa,  amely  egy-egy  éraváltáskor  az 

adminisztráció  cseréléséhez  elengedhetetlen.  Ebben  változás  sem  várható,  mivel  nincs 

alternatív  munkahely,  ahol  a  szakemberek  addig  dolgozhatnak,  amíg  újra  nem  kerülnek 

státuszba.  A  különböző  pozíciók  osztásánál  (például  bizottsági  tagság,  felügyelőbizottsági 

tagság,  intézmény-vezetőség)  megjelent  a  politikai  szempontú  kiválasztás,  a  vezető 

személyéhez  és  az  adott  párthoz  való  lojalitás  a  szakmaisággal  szemben.  Az ok  az,  hogy 

ezeken  az  intézményeken  keresztül  lehet  sok  választópolgárt  elérni,  az  aktuális  politikai 

hatalom értékrendjét közvetíteni, illetve a programokat megvalósítani.

Az önkormányzati  rendszer  rendszerváltás-kori  kialakításakor  a  cél  az  volt,  hogy a 

központi hatalom ellenpólusaként jelenjenek meg az önkormányzatok, de ez azért nem tudott 

érvényesülni,  mivel a tavaszi és őszi választások időben túl közel voltak egymáshoz, így a 

központi és a helyi  „zsákmányszerzés” maximalizálása érdekében a pártok úgy politizáltak, 

hogy  azonos  pólusú  kormányzás  alakulhasson  ki.  Ez  2014-től  az  ötéves  választási  ciklus 

bevezetésével  eltolódik,  viszont  az  ellenpólusként  való  megjelenés  az  önkormányzatokra 

vonatkozó egyéb szabályok (pl. finanszírozás) miatt a jövőben sem fog érvényesülni.
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Egy  középút  alkalmazása  esetén  a  politikai  zsákmányelv  alkalmazása  nem  hat 

negatívan,  túlzott  alkalmazása azonban kontra-produktív hatást  vált  ki,  mivel  a szakmaiság 

kimarad  a  kiválasztási  szempontokból,  és  azokat  a  célokat  nem  tudják  elérni,  amelyeket 

szeretnének,  mivel  a  lojalitás  egy  szint  után  kevés  a  megfelelő  feladatellátáshoz.  Az  új 

parlament által elfogadott, leginkább képviselői indítványként jegyzett törvények egy része a 

politikai zsákmányelv erősödését szolgálja, amelyek negatív hatással lehetnek a későbbiekben 

az  önkormányzatok,  települések  stabil  működésére,  így  azok  nem  kívánatosak  a  magyar 

közéletben.

3.1.2. Az önkormányzati feladatellátás kapcsán tett megállapítások

i. A rendszerváltáshoz képest az önkormányzatok feladatai nagyon sokrétűvé váltak, és a 

korábbi  egységes  feladatellátás  szétaprózódott,  például  míg  a  rendszerváltás  időszakában 

mintegy negyven víziközmű szolgáltató látta el a településeket, addig most közel négyszáz.

Az  önkormányzatok  dönthetnek  úgy,  hogy  a  feladataikat  maguk  látják  el,  a 

feladatellátás  megvalósítására  intézményt  alapítanak,  gazdasági  társaságot  hoznak  létre, 

szolgáltatás-vásárlás  keretében  látják  el  a  feladatokat,  avagy  más  önkormányzatokkal 

társulnak. 

A tárulások  kapcsán  változott  a  szabályozás,  mely  alapján  2013.  június  30-ig  felül 

kellett  vizsgálni a társulási  megállapodást  és az Mötv.  hatálya  alá helyezni.  Megemlítendő, 

hogy az Mötv. nem szabályozza azt a helyzetet,  hogy mi történik akkor, ha egy képviselő-

testület  nem fogadja el a társulási megállapodás módosítását,  és ezáltal  nem valósul meg a 

társulási megállapodás módosítása.  A társulások azért  fontosak, mert épp az önkormányzati 

feladatok  átalakulása  kapcsán  volt  jellemző  intézményfenntartásra  irányuló  társulás 

létrehozása, amelyet korábban az állami normatíva is ösztönzött.

Átalakult az oktatási feladatellátás, csak az óvodai nevelés maradt az önkormányzatok 

hatáskörében,  az  iskolák  az  államhoz  kerültek  fenntartásba,  melyeket  azonban  az 

önkormányzatoknak  kell  3000  fő  lakosságszám  felett  működtetniük.  Az  iskolai  étkeztetés 

viszont továbbra is önkormányzati feladat maradt.

A kulturális területen a változás inkább csak a megyeszékhely megyei jogú városokat 

érintette. Megszűntek a korábbi megyei múzeumok, helyükbe a megyei hatókörű múzeumok 

léptek,  melyeket  a  megyeszékhelyek  önkormányzatai  tartanak  fenn.  A  megyei  könyvtár 

kapcsán is hasonló folyamatok zajlottak. Ugyanakkor a megyei közművelődési intézmények és 
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a megyei  levéltárak esetében az előzőektől  eltérően az állam nemcsak a szakmai irányítást 

tartotta fenn magának, hanem az intézményfenntartást, -működtetést is.

A szociális feladatellátás átszervezése kapcsán a vezérlő elv az volt, hogy a szakellátás 

az államhoz kerüljön,  míg az alapellátás  az önkormányzatoknál  maradjon.  Ez nem minden 

esetben  ment  maradéktalanul  végbe,  hiszen  a  fogyatékkal  élők  bentlakásos  ellátása  jó  pár 

önkormányzatnak továbbra is feladata maradt.

A  kulturális  és  szociális  területeken  egyébiránt  az  önkormányzatokat  korábban  is 

megillető  jogosultságok,  illetve  terhelő  kötelezettségek,  ellátandó  feladatok  fennmaradtak. 

Szintén  csak  minimális  változás  következett  be  az  egyéb  közszolgáltatások  nyújtása 

tekintetében.  Ennek  kapcsán  érdemes  kiemelni,  hogy  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás 

díjmegállapítása  önkormányzati  hatáskörben  történik,  önkormányzati  rendeletben,  ahol  a 

megyeszékhely megyei jogú város a Jat. rendelkezéseitől eltérően nem csak a közigazgatási 

területére, hanem a megye egész területére állapítja meg a díjat a vonatkozó kormányrendelet 

és belügyminiszteri rendelet figyelembevételével.

ii. Az átalakuló  feladatok kapcsán mind az önkormányzatoknak,  mind a magyar  állam 

szerveinek a legnagyobb kihívást a feladatellátást ténylegesen megvalósító intézményrendszer 

és vagyonelemek átadása-átvétele jelentette. 2012. december végén megjelenő törvények és az 

azok végrehajtását elősegítő kormányrendeletek, miniszteri rendeletek olyan határidőket írtak 

elő az intézmények átszervezésével kapcsolatban az alapító okiratok képviselő-testületek általi 

elfogadására,  a  Magyar  Államkincstár  nyilvántartásán  való  átvezetésére,  melyek 

szabályszerűen betarthatatlanok voltak. Az eljárásjogi előírásokon kívül az átadás-átvételekről 

szóló döntések meghozatala során a tartalmi kérdések is csak elnagyoltan születhettek meg. 

Több  tízezres  vagyontételeket,  több  ezres  személyi  állományt  nem  lehet  egy-két  hét  alatt 

alaposan átadásra előkészíteni. Ezt mutatja, hogy az év végi, illetve az ez év során megkötendő 

szerződések  nagy  része  mai  napig  nem  jött  létre  a  magyar  állam  illetékes  szerve  és  az 

önkormányzatok között. Ugyanakkor az örvendetes, hogy a rendszer nem omlott össze, hanem 

minden területen kisebb zökkenőkkel, de működik.

iii. Az  önkormányzatok  a  kötelező  feladatokon  kívül  önként  vállalt  feladatokat  is 

elláthatnak. A szétválasztás nehéz, hiszen sokszor átfedés van a feladatok között, elég itt utalni 

arra, hogy például egy falunap megrendezése lehet településmarketing feladatba tartozó önként 

vállalt feladat, de tartozhat a kötelező közművelődési feladatellátások közé is. Ennek azért van 

jelentősége,  mivel  az  önkormányzatok  állam  általi  finanszírozása  is  átalakult.  A  központi 
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költségvetés elsődlegesen csak a kötelező feladatokra biztosít  forrást,  míg az önként vállalt 

feladatokat az önkormányzatoknak elsődlegesen saját forrásaikból kell biztosítani.

A korábbi  állami  normatívát  a  feladatfinanszírozás  kezdte  el  felváltani,  bár  ez  nem 

minden ágazatban valósult még meg (pl. szociális ágazat). A kötelezően elvárt bevétel és annak 

számítási  módja  az  önkormányzati  költségvetés-megállapítási,  gazdálkodási  önállóságot 

nagymértékben  csökkenti,  és  a  központi  érdek  érvényesítését  erősíti.  Az  Országgyűlés 

szabadon dönt arról, hogy miként gondoskodik a törvényben előírt feladatok ellátásának anyagi 

fedezetéről.  Az Alkotmánybíróság  azonban  utalt  arra,  hogy az  önkormányzati  gazdálkodás 

tekintetében is fontos az önkormányzatok számára a jogbiztonság garantálása. Ennek kapcsán 

elgondolkodtató,  hogy  az  államháztartás  hiánya  érdekében  korlátozott  önkormányzati 

hitelfelvétel milyen mértékű beavatkozás az önkormányzati autonómiába. Ehhez kapcsolódik, 

hogy kis túlzással az önkormányzati vagyon egy része bármikor (egy törvénnyel) ingyenesen 

állami vagyonná nyilvánítható, hiszen az a nemzeti vagyon része.

A  közszolgáltatások  finanszírozása  kapcsán  az  Európai  Unió  jogszabályaiban  előírt 

kötelezettségeket  is  be  kell  tartani,  azaz  egy-egy  közszolgáltatás  finanszírozása  nem 

korlátozhatja  a  gazdasági  versenyt.  Az  önkormányzatoknak  a  közszolgáltatást  biztosító 

intézményekkel,  gazdasági  társaságokkal  közszolgáltatási  szerződést  kell  kötni,  melyben 

rögzíteni szükséges, hogy mi számolható el a közpénzek terhére. Fontos hangsúlyozni, hogy a 

túlkompenzáció  szigorúan tilos.  Vannak kivételek  a  tilalmazott  állami  szubvenció  alól,  így 

Magyarország felmentést  kapott  a  kulturális  ágazat  esetében,  azaz  a kulturális  tevékenység 

szabadon finanszírozható, az nem esik a versenykorlátozás alá. Ezen kívül is vannak kivételek 

(pl. utánpótlás sport támogatása) és más lehetőségek a szabályos támogatás biztosítására, elég 

utalni a de minimis szabályokra.

iv. Az önkormányzatok adósságával kapcsolatban elmondható, hogy a magyar állam nem 

felelős az önkormányzati adósságért, a valóságban azonban ez a tétel nem állja meg a helyét 

akkor,  ha  nem  elszórt,  egyedi,  hanem rendszerszintű  probléma  jelentkezik,  vagy  nagyobb 

önkormányzat kerül fizetésképtelen helyzetbe, hiszen a helyi lakosság felé a közszolgáltatások 

folyamatos  biztosításáért,  valamint  az  ország  vagy  országrész  integritásának  biztosításáért 

mindenképpen felelősséggel tartozik. Ennek példájaként említhető,  hogy 1956 település 600 

milliárd  forintnyi  hiteltartozását  vállalta  át  a  magyar  állam  a  2013.  évben  az 

önkormányzatoktól.
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3.2. A kutatás eredményeinek alkalmazhatósága

A  kutatás  eredményeinek  hasznosíthatósága  alapvetően  kétirányú.  Az  értekezésben 

tárgyalt  témában  Magyarországon  nem  született  még  tudományos  igényű,  monografikus 

jellegű munka. A helyi demokrácia intézményeinek elméleti megközelítése helyett gyakorlati 

szempontú  kutatást  végeztem.  Erre  tekintettel  az  értekezés  nemcsak  az  elmélet,  hanem  a 

gyakorlati szakemberek körében is érdeklődésre tarthat számot.

Tekintettel  továbbá  arra,  hogy  mind  a  választójogi  rendelkezések,  mind  az 

önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályok elfogadására a közelmúltban került sor, 

a jelenlegi időszak a változások és az átalakítások tapasztalatainak összegyűjtéséről szól, annak 

érdekében,  hogy  az  esetleges  hibák  és  hiányosságok  kiküszöbölésre  kerülhessenek.  Az 

értekezés keretében felvetett problémák és az azokra adott válaszok a jogalkotás tekintetében 

előremutató lépéseket tesznek, és javaslatot fogalmaznak meg a jogszabályok módosítására. A 

jogszabályok  értelmezésével  kapcsolatban  felmerült  eltérő  álláspontok  ismertetésével  a 

jogalkalmazók számára is hasznos útmutatóul szolgálhat az értekezés, különös tekintettel arra, 

hogy a félreértések indokának tisztázása is megtörténik.
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