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I.I.
HelyzetHelyzetéértrtéékelkelééss
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A magyar telepA magyar telepüüllééshsháállóózat lakosszat lakossáági gi 
struktstruktúúrráája ja –– 2010. okt2010. októóber 3.ber 3.

Az Az öösszes telepsszes telepüülléési si öönkormnkormáányzat sznyzat szááma: 3177ma: 3177

50 f50 fıınnéél kisebb kl kisebb köözszséégek szgek szááma: 27 (legkisebb: Iborfia 12 lakos)  ma: 27 (legkisebb: Iborfia 12 lakos)  
200 f200 fıınnéél alacsonyabb lakossl alacsonyabb lakossáágszgszáám: 352m: 352
500 f500 fıınnéél alacsonyabb lakossl alacsonyabb lakossáágszgszáám: 1 048 (33%)m: 1 048 (33%)
1000 f1000 fıınnéél alacsonyabb lakossl alacsonyabb lakossáágszgszáám: 1 719 (54%)m: 1 719 (54%)
2000 f2000 fıınnéél kisebb telepl kisebb telepüülléések szsek szááma: 2 365 (74%) ma: 2 365 (74%) –– ebbebbııl 5 vl 5 vááros!ros!

10 ezer lakos alatti telep10 ezer lakos alatti telepüülléések szsek szááma: 3033 (95%)ma: 3033 (95%)

50 ezer feletti: 20 (0,6%)50 ezer feletti: 20 (0,6%)
-- ebbebbııll
-- 100 ezer feletti: 9100 ezer feletti: 9

Egy telepEgy telepüülléésre jutsre jutóó áátlagos lakosstlagos lakossáág szg száám: 3153m: 3153
VidVidééki telepki telepüülléésre jutsre jutóó áátlagos lakosstlagos lakossáág szg száám: 2630m: 2630



Egy telepEgy telepüülléés/lakos megoszls/lakos megoszláása megyei viszonylatbansa megyei viszonylatban



Egy telepEgy telepüülléés/lakos megoszls/lakos megoszláása rsa réégigióónknkééntnt



Az Az öönkormnkormáányzati rendszer struktnyzati rendszer struktúúrráája tja tíípus pus 
szerintszerint

�� 1 f1 fııvvááros ros 
�� 23 ker23 kerüület (~1%)let (~1%)
�� 23 megyei jog23 megyei jogúú vvááros (~1%)ros (~1%)
�� 304 v304 vááros (~9%)ros (~9%)
�� 119 nagyk119 nagyköözszséég (4%)g (4%)
�� 2707 k2707 köözszséég (85%)g (85%)
�� 3177 telep3177 telepüülléés + 19 megye s + 19 megye 



Magyar legekMagyar legek
�� Legkisebb telepLegkisebb telepüülléés: Iborfia 12 fs: Iborfia 12 fıı (Zala megye)(Zala megye)
�� LegnLegnéépesebb kpesebb köözszséég: Dig: Dióósd 8 691 fsd 8 691 fıı (Pest megye)(Pest megye)
�� Legkisebb nagykLegkisebb nagyköözszséég: Tiszabecs 1 135 fg: Tiszabecs 1 135 fıı (Szabocs(Szabocs--SzatmSzatmáárr--Bereg megye)Bereg megye)
�� LegnLegnéépesebb nagykpesebb nagyköözszséég: Solymg: Solymáár 10r 10 129 f129 fıı (Pest megye)(Pest megye)
��

�� Legkisebb vLegkisebb vááros: Pros: Páálhlhááza 1 038 fza 1 038 fıı (Borsod(Borsod--AbaAbaúújj--ZemplZempléén megye)n megye)
�� LegnLegnéépesebb vpesebb vááros: Dunakeszi 38 470 fros: Dunakeszi 38 470 fıı (Pest megye)(Pest megye)
�� Legkisebb megyei jogLegkisebb megyei jogúú vvááros: Szekszros: Szekszáárd 33 805 frd 33 805 fıı (Tolna megye)(Tolna megye)
�� LegnLegnéépesebb megyei jogpesebb megyei jogúú vvááros: Debrecen 207 270 fros: Debrecen 207 270 fıı (Hajd(Hajdúú--Bihar megye)Bihar megye)
��

�� Legkisebb fLegkisebb fııvváárosi kerrosi kerüület: XXIII. Sorokslet: XXIII. Soroksáár 20r 20 056 f056 fıı
�� LegnLegnéépesebb fpesebb fııvváárosi kerrosi kerüület: XI. let: XI. ÚÚjbuda 139jbuda 139 892 f892 fıı
��

�� A legnA legnéépesebb vpesebb vááros: Budapest (1ros: Budapest (1 721721 556) 556) 

�� A legnA legnéépesebb megye: Pest (1pesebb megye: Pest (1 229229 880)880)
�� A legkisebb lakossA legkisebb lakossáággúú megye: Nmegye: Nóógrgráád (204d (204 917)917)



TelepTelepüüllééskategskategóóririáák k éés ns néépesspesséég g 
struktstruktúúrráájaja



II.II.
Az Az öönkormnkormáányzati nyzati 

finanszfinanszíírozrozáási rendszer si rendszer 
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A kA köözponti kzponti kööltsltséégvetgvetéés s éés az s az 
öönkormnkormáányzatok kiadnyzatok kiadáásai a GDP %sai a GDP %--áábanban



ÖÖnkormnkormáányzati kiadnyzati kiadáások makrogazdassok makrogazdasáági gi 
ssúúlyalya

 1991 1996 2001 2006 2009 
GDP folyó áron 2 261 6 893 14 850 23 753 26 095 
GFS kiadások folyó áron Mrd Ft 315 913 1 902 3 210 3 208 

GFS kiadások a GDP %-a 13,9 13,2 12,5 13,5 12,3 
 ebbıl: mőködés kiadásai Mrd Ft 252 713 1 230 2 274 2 327 
 mőköd. a GDP %-ában 11,1 10,3 9,3 9,6 8,9 

 



ÖÖsszes sszes öönkormnkormáányzat bevnyzat bevéétel retel reáálléértrtééken (2010) ken (2010) 
éés a teljes ks a teljes kööltsltséégvetgvetéési szerkezetsi szerkezet



Helyi adHelyi adóóbevbevéételek megoszltelek megoszláása, sa, 
20092009



ÖÖnkormnkormáányzati knyzati kéészpszpéénz nz éés hosszs hosszúúlejlejááratratúú
kköötelezettstelezettséég g áállomllomáánynyáának alakulnak alakuláása, Mrd sa, Mrd 

forintforint



Munkajogi lMunkajogi léétsztszáám a tm a táárgyidrgyidııszak szak 
vvééggéén, ezer forintban, 2008n, ezer forintban, 2008

Települési / közigazgatási egység 
jogállása 

Összes 
egység 

Létszám 
összesen (f ı) 

Egységek 
száma, ahol van 

alkalmazott  
2 ezer lakos felett     

 1-fıváros 1 36 337 1 

 2-fıvárosi kerület 23 45 976 23 

 3-megyeszékhely, megyei jogú város 18 68 130 18 

 4-megyei jogú város 5 11 195 5 

 5-város 278 123 802 278 

 6-nagyközség 124 19 862 124 

 7-község 338 26 038 338 

 8-megye 19 64 035 19 

Total 806 395 375 806 

2 ezer lakos alatt     

 5-város 4 347 4 

 6-nagyközség 16 1 333 16 

 7-község 2368 52 357 2360 

Total  2388 54 037 2380 

MIND ÖSSZESEN    

 1-fıváros 1 36337 1 

 2-fıvárosi kerület 23 45976 23 

 3-megyeszékhely, megyei jogú város 18 68130 18 

 4-megyei jogú város 5 11195 5 

 5-város 282 124149 282 

 6-nagyközség 140 21195 140 

 7-község 2706 78395 2698 

 8-megye 19 64035 19 

Total 3194 449 412 3186 

 



A kA köörjegyzrjegyzıısséégek szgek szááma, tagjai, ma, tagjai, 
20082008

települések Darab Átlagnépesség 

  2000 fő alattiak 2376 711 

körjegyezőség 

1-központ 615 923  

2-tag település 1264 385 

3-nem tag 497 1 277 

  2000 fő felettiek 798 10 472  

körjegyezőség 

1-központ 145  5 327  

2-tag település 1 2 297 

3-nem tag 652 11 629 

 

Végösszeg 3174 3 165  
 



Átalakításra miért van szükség?

Magyarországon 20 éve deficites a költségvetés. 
Ebbıl adódóan folyamatos a kitettség  a külsı
pénzforrások bevonására. Ez a végtelenségig nem 
mehet!  Ebbıl adódóan évrıl évre kevesebb forrás 
jut az állami feladatok ellátására,így az 
önkormányzatok a pótlólagosan megnövekedett saját 
bevételük terhére sem tudják finanszírozni a 
közfeladatokat. Nagy ellátórendszerek és a 
közigazgatás fenntartása gátja lassan a települések 
fejlıdésének,valamint az eladósodás rohamos 
felgyorsulása növeli az államháztartás hiányát.



Probléma meghatározása és a cél!
� A rendszer mőködési zavarait valóban a 

feladatok és hatáskörök differenciálatlan 
telepítése, a szétaprózódott településszerkezet 
és a nem elég intenzív együttmőködési készség, 
valamint a jelentıs alulfinanszírozottság, illetve 
folyamatos forráskivonás okozta. 

� A cél, hogy az önkormányzatok a lehetı
leghatékonyabban és gazdaságosabban 
biztosítsák a lakosság számára az önkormányzati 
közszolgáltatások sokféleségét, vagyis 
mőködıképesebbé kell tenni az önkormányzati 
rendszert és ennek következtében kell 
átalakítani a struktúrát. 



Az Az öönkormnkormáányzati finansznyzati finanszíírozrozáási rendszer si rendszer 
áátalaktalakííttáásasa

� A normatív finanszírozást felváltó
feladatfinanszírozással alapvetıen egyetértünk, 
viszont nem ismert az új forrásmegosztás mérési 
és számítási módszere. 

� Egyetértünk az állami és önkormányzati 
adórendszer együttes, átfogó áttekintésével és 
felülvizsgálatával.

�� A helyi adA helyi adóók, kk, kööztztüük az ipark az iparőőzzéési adsi adóó szabad szabad 
felhasznfelhasznáálláássáának korlnak korláátoztozáássáát nem fogadjuk el.t nem fogadjuk el.

� Az ingyenes vagyon átadással nem értünk egyet.



PPéélda: Klda: Köözoktatzoktatáással kapcsolatos ssal kapcsolatos áállami llami 
szerepvszerepváállalllaláás s éés a finanszs a finanszíírozrozááss

Vegyes finanszVegyes finanszíírozrozáás: az s: az áállam fizeti a llam fizeti a 
pedagpedagóógusok gusok éés a szems a szeméélyzet blyzet béérréét, az t, az 
öönkormnkormáányzatnyzatéé az iskola fenntartaz iskola fenntartáásasa

KKéérdrdéések:sek:
-- Mibe kerMibe kerüül mindez?l mindez?
-- Honnan lesz a hiHonnan lesz a hiáányznyzóó forrforráás fedezete?s fedezete?
-- OktatOktatáási paramsi paramééterek: minimum terek: minimum 

osztosztáályllyléétsztszáám,m,óóratratöömeg,ellenmeg,ellenıırzrzéés stb.s stb.



III.III.
StrukturStrukturáális lis áátalaktalakííttáási si 

javaslatokjavaslatok
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Frakció ülésen eldöntött irány!

� Egészségügy: Korház és járóbeteg 
szakrendelık,  minisztériumi irányítás , és 
OEP finanszírozás

� Oktatás: Állami irányítás és finanszírozás
� Járási hivatalok kialakítása állami feladatok 

ellátására
� Egyesített hivatalok kialakítása



TTÖÖOSZ vOSZ váállalllaláásoksok

A TA TÖÖOSZ elnOSZ elnöökskséég kidolgozta: g kidolgozta: 
�� a mikro ta mikro téérsrséégi egygi együüttmttmőőkkööddéésre, sre, 
�� a ka köörjegyzrjegyzıısséégeket felvgeket felvááltltóó egyesegyesíített tett 

öönkormnkormáányzati hivatalok kialaknyzati hivatalok kialakííttáássáára, ra, 
�� a nem ja nem jáárráási jogsi jogúú vváárosok szereprosok szerepéére, re, 
�� a kistelepa kistelepüülléési fsi fııáálllláássúú polgpolgáármesterek rmesterek 

foglalkoztatfoglalkoztatáási rendszersi rendszeréére vonatkozre vonatkozóó
javaslatait.javaslatait.



Javaslatok az átalakítás irányára!

� Egészségügyben:  a teljes rendszer állami 
kézben tartása, a háziorvosokkal és az 
ügyeleti ellátással egyetemben. A 
mentıszolgálat ettıl nem lehet teljesen 
független.

� Oktatás: Alapfokú oktatási intézmények jó
helyen vannak. Az ellenırzésben az 
indítható osztályok számában és a csoport 
rendszerbe kellene nagyobb hatékonyság.



Mikrotérség!!!
� Tudomásul kell venni a mikro-térségi együttmőködések, 

valamint az intézményfenntartó társulások tapasztalatai 
alapján, hogy az ország számtalan területén nem a 
kistérség, a tervezett járás az alapszintő szolgáltatások 
optimális tere. Amennyiben a járásban nem csupán 
államigazgatási hivatal mőködik majd, hanem a járás 
egészére kiható egyesített hivatal, illetve egyes 
közszolgáltatások tekintetében kötelezı járási társulások 
jönnek létre kezelhetetlenné, nehézkessé válhatnak az 
aprófalvas vidékeken az alapszintő ellátási ügyek. 
Elkerülhetetlen, hogy a közigazgatási járásra vonatkozó
kutatások vizsgálják azt is, milyen funkciók és milyen 
típusú térségekben gyakorolhatók optimálisan a megye 
és a település közötti térben. 



Mikrotérség feladata!!!
� az alapfokú intézményhez kötött  szociális, oktatási 

feladatok közös mőködtetése, szervezése és ellátása;
� közös önkormányzati hivatal mőködtetése;
� adminisztratív segítség a mikro térséget alkotó

települések polgármestereinek, képviselı-testületeinek;
� településüzemeltetési feladatok közös ellátása, 

szervezése (hulladékgazdálkodás, ivóvíz, útfelújítás);
� a közfoglalkoztatás közös szervezése;
� települések fejlesztésének közös szervezése (pályázatok, 

közbeszerzés);
� a mikro térség turisztikai, gazdaságfejlesztési, közösségi 

marketingjének szervezése;
� a mikro térség és a környezı járásban, megyében lévı

mikro térségek, városok együttmőködésének 
elısegítése;



ÁÁtalaktalakííttáási folyamat menete kell si folyamat menete kell 
hogy legyen!!!!!hogy legyen!!!!!

�� 1. Val1. Valóóssáágos pgos péénznzüügyi helyzet gyi helyzet 
megismermegismeréése (szse (száámviteli rendszer jelen mviteli rendszer jelen 
pillanatban erre nem megfelelpillanatban erre nem megfelelıı))

�� 2. 2. ÁÁtalaktalakííttáási javaslatok  ( legfsi javaslatok  ( legfııkkééppen az ppen az 
úúj rendszer kj rendszer kööltsltséégvetgvetéésséének az nek az 
elkelkéészszííttéésséére)re)

�� 3. Kock3. Kockáázatok minimalizzatok minimalizáálláása ( folyamatos sa ( folyamatos 
visszaellenvisszaellenıırzrzéés )s )



IX.IX.
ÖÖsszegzsszegzéés,s,
javaslatokjavaslatok
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KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

�� Az Az öönkormnkormáányzati rendszer nyzati rendszer áátalaktalakííttáása sa 
elkerelkerüülhetetlen,de plhetetlen,de péénzbe kernzbe kerüül!!!!!l!!!!!

�� Az Az áállam szerepe a feltllam szerepe a feltéételek telek 
meghatmeghatáározrozáása sa éés az ellens az ellenıırzrzéés s éés nem a s nem a 
konkrkonkréét kt köözszolgzszolgááltatltatáás biztoss biztosííttáásasa

�� Az Az öönkormnkormáányzatisnyzatisáágban rejlgban rejlıı ererıı éés s 
lehetlehetıısséégek meggek megıırzrzéése nagyon fontos se nagyon fontos 
mert egymert egyéértelmrtelmőően men mőőkkööddııkkéépes.            pes.            
( decentraliz( decentralizáácicióó fontossfontossáága)ga)



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMET!M A FIGYELMET!
Schmidt JenSchmidt Jenıı elnelnöökk

„„Haladni csak Haladni csak úúgy lehet,amgy lehet,amííg az egyik lg az egyik láábunkkal bunkkal 
elelııre lre lééppüünk,a mnk,a máásikat a helysikat a helyéén tartjukn tartjuk””
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