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BEVEZETÉS 

A gazdaság-település viszonyában bekövetkezett változások jól tükrözik a cent-
ralizációból a decentralizáció irányába történő elmozdulást és a tervgazdaságból a 
piacgazdaságba való átmenet sajátosságait. A különböző társadalomtudományi 
megközelítések a gazdaság és a település viszonyát sokféle szempontból elemzik. 
Munkám során empirikus kutatások és a szakirodalom tanulmányozása alapján 
elsősorban a települések önálló gazdálkodásának és forrásbővülési lehetőségeinek 
kutatása állt a középpontban. Megkülönböztetett figyelmet fordítottam, a helyi 
kapcsolatrendszerek alakulásának vizsgálatára, a költségvetés szerkezetére gyako-
rolt hatások elemzésére, melyek a települések belső, de külső/felső kapcsolatait is 
érintik. 

Dolgozatomban kutatómunkám tapasztalatainak általánosítására, összegzésére, 

elméleti következtetések megfogalmazására vállalkozom, felhasználva a hazai, foként 

a Baranya megyei településeken szerzett tapasztalataimat. 

A gazdaság és a település viszonyának változása sajátos módon érinti a település-

gazdálkodás cél- és eszközrendszerének kérdéseit, a településfinanszíiozás problé-

máit, a forráselosztás települési/településtípusonkénti sajátosságait. 
A települések gazdálkodásának elemzésével elsősorban azokhoz a hazai társa-

dalomtudományi kutatásokhoz kapcsolódtam, melyek a helyi közösség, helyi ha-
talom, helyi gazdaság vizsgálatával foglalkoztak. Az 1970-es évek végén, az 
1980-as évek elején az MTA RKK DTI-ben - több országos kutatáshoz kapcso-
lódva - foglalkoztunk komplex településszintű vizsgálatokkal, különböző típusú 
és méretű, illetve különböző funkciókat betöltő településeken. E kutatások kere-
tében vizsgáltam a gazdaság és a település viszonyát, a helyi gazdálkodó szerve-
zetek és a települések költségvetéseinek kapcsolatát, a tanácsi rendszer működé-
sének sajátosságait, a tanácstörvények megvalósításának és a gazdasági szabályo-
zásnak gyakorlati tapasztalatait. 

Az 1980-as évek második felében a decentralizálás és demokratizálás szükséges-
ségének erősödésével kutatásaink kapcsolódtak az MTA Közgazdaságtudományi 



Intézetében folyó, az állami gazdasági feladatok megosztásának folyamatát, az 
állam-piac viszonyát vizsgáló kutatásokhoz és az MTA Társadalomtudományi 
Intézete keretében az elosztás és a jövedelemkülönbségek térségi, azaz területi és 
települési sajátosságait feltáró vizsgálatokhoz. Ez időszak alatt interjúkat, esetta-
nulmányokat készítettem és elsősorban a helyi gazdasági szereplők együttműkö-
dési készségét és motivációinak sajátosságait elemeztem a települések fejlődése, 
fejlesztése szempontjából (pl. Pécsvárad, Pécs, Komló, Bóly, Baksa, Harkány 
stb. településeken). 

Az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásának kezdetétől 
az 1990-es évek változásait elemző kutatások keretében az önkormányzatok 
megalakulása után közvetlenül vizsgálatokat folytattam több Baranya megyei te-
lepülésen (pl. Harkány, Drávafok, Szentlőrinc, Baksa, Mohács, Siklós stb.). Azo-
kat a változásokat követtem, melyek a törvényi szabályozás hatását és a piacgaz-
daságra való áttérés helyi sajátosságait tükrözték. Jól érzékelhetővé vált, hogy a 
helyi közösség, mely elsősorban az ellátásra, a szükségletkielégítésre orientáltan 
szervezte a helyi együttműködés formáit, hogyan változik a gazdaságszociológiai 
értelemben vett gazdálkodási és gazdaságszabályozó közösség irányába, ahol már 
az erőforrásokkal való gazdálkodás, a tulajdon és a tulajdonosi jogok gyakorlása, 
valamint a helyi gazdaságszabályozás kerül előtérbe a helyi együttműködési for-
máknál is. 

Az interjúk, esettanulmányok készítése folyamatos volt, napjainkban is tart, 
melyeket kiegészített az önkormányzatok és intézményeik költségvetési beszámo-
lóinak és a szakirodalomnak, valamint a törvényi szabályozás hatásainak, követ-
kezményeinek az elemzése. E tevékenységemet segítette az 1993-1996 között 
OTKA támogatásban részesülő „Az önkormányzatok gazdasági eszközrendszere" 
c. kutatás témavezetése, melynek keretében az 1990-től megkezdett munka fo-
lyamatossága biztosított volt és a korábbi időszak alatt a tanácsrendszerben szer-
zett tapasztalatok hasznosítására is lehetőséget adott. Ebben az időszakban a költ-
ségvetés bevételi szerkezete, a bevételorientált önkormányzati gazdálkodás sajá-
tosságai és problémái kerültek a településszintű önkormányzati gazdálkodás, va-
lamint a helyi kapcsolatrendszerek vizsgálatánál is a középpontba. (Az előbbiek-
ben felsorolt települések mellett, ahol is figyelemmel kísértem a változásokat, 
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vizsgálatokat folytattam még Nagykozár, Olasz, Hetvehely, Szigetvár, Mozsgó, 
Szulimán és a Dél-Zselic többi településein, valamint Baranya megyén kívül pl. 
Szekszárd és térsége, Barcs, Esztergom, Zirc, Siófok, Zamárdi, Igal, Marcali te-
lepüléseken is). 

Az elmúlt időszakban végzett empirikus munkáim eredményei rendszeresen 
publikálásra kerültek, illetve egy jelentős részük kutatási beszámolók, rész- és 
zárótanulmányok formájában is olvashatók. Az esettanulmányok és interjúk köz-
lésétől e tanulmány keretei között eltekintek, a munkák során szerzett tapasztala-
tok közvetetten, a kérdések megközelítésénél, az elemzésnél, a problémák felve-
tésénél és a javaslatok megfogalmazásánál kerültek felhasználásra. 

Az elméleti és empirikus kutatások hasznosulhattak azokban a területi- és tele-
pülésfejlesztéssel foglalkozó munkákban, - települési, kistérségi és regionális 
fejlesztési koncepciók készítésénél - melyeket az MTA RKK és a JPTE TTK 
Altalános Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék keretében, természetesen 
team-munkában végeztünk különböző szintű önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, szövetségek, minisztériumok megbízásából, hazai és nemzetközi pá-
lyázatok elnyerésével. Munkám egyszerre érint makro- és mikrogazdasági kérdé-
seket és tartalmát tekintve interdiszciplináris jellegű. Érinti a jogtudományok 
(közigazgatás, államelmélet, közigazgatás-történet stb.), a politológia és a szocio-
lógia (helyi hatalom, hatalommegosztás, költségvetési szociológia, közösség stb.) 
a földrajztudomány és a területi-települési/regionális tudományok által művelt 
szakterületek eredményeit, kérdéseit és természetesen a közgazdaság-tudomány 
(a munka- és finanszírozásmegosztás, államháztartás, költségvetési gazdálkodás 
stb.) elméleti problémáit és empirikus tapasztalatait is. 

A dolgozat szerkezeténél és tagolásánál az a szándék vezérelt, hogy az elmélet-
től a törvényi szabályozáson keresztül a gyakorlatban is felmerülő problémák 
bemutatásra, összegzésre kerüljenek, az önkormányzatiság gazdasági eszközrend-
szerét és a helyi kapcsolatrendszereket befolyásoló tényezők szempontjából. A 
felsorolt településeken végzett vizsgálataim több korszakot érintettek. A dolgozat 
szempontjából háttértanulmányoknak tekintettem korábbi munkáimat. A magyar-
országi és a Baranya megyére vonatkozó önkormányzati költségvetési beszámo-
lók elemzése, bemutatása kínálta azt a lehetőséget, hogy a témában szerzett 
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tapasztalataimat összegezzem és bemutassam, ugyanakkor választ is keressek arra 
a kérdésre, hogy az elmúlt időszakban létrejött-e az önkormányzatiság eszköz-
rendszere és a bevételorientált önkormányzati gazdálkodás feltételrendszere. 

A tapasztalatok összegzésénél még ma is gondot okoz, hogy az 1990. évi 
LXV. a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadása óta eltelt időszak alatt 
az állandó szabályozó- és törvénymódosítások következtében sok bizonytalan-
sággal találkozhattunk mind az önkormányzati szférában, mind a gazdálkodó 
szervezetek vonatkozásában. A jogi szabályozás terén különösen problémát oko-
zott, hogy a törvényalkotó nem választott modellt az önkormányzati gazdálkodás 
szempontjából. Ennek következtében a kívánt mértéknél is több szubjektív és 
politikai elemet vitt a gazdálkodásba. A forrásallokáció folyamatait jelentős mér-
tékben befolyásolja, hogy hazánkban a területi és települési különbségek az or-
szág gazdasági fejlettsége által indokolt szintnél nagyobbak. Ez a központi és a 
külső forrás iránti elvárásokat, a centralizáció továbbélését erősíti a településszin-
teken egy olyan időszakban, amikor a cél a helyi erőforrások feltárása és a helyi 
önállóság fokozása lenne. Úgy tűnik, hogy még ma sem igazán tisztázott a szabá-
lyozás és a törvényalkotás folyamatában az állam szerepe, kötelezettségvállalása, 
a finanszírozás és feladatmegosztás kérdése. Valójában nem sikerült társadalmi 
konszenzusra jutni a közjavak-magánjavak viszonyát, a települési önkormányza-
tok és a piac szerepét, funkcióit illetően. 

A hazai szakirodalomban a tanácsrendszer idején a települések gazdálkodásá-
val és a helyi költségvetéssel kapcsolatos kérdések elsősorban a központi költség-
vetés elosztási problémájaként kerültek elemzésre, ezáltal a téma főként elosz-
tás/leosztás és szociálpolitikai kérdésként volt jelen (Kupa Mihály, Lengyel Zsu-
zsa, Ferge Zsuzsa, Kornai János). 

A nemzetközi szakirodalom az önkormányzati gazdálkodás és forrásszabályo-
zás, valamint az önkormányzati önállóság elemzését helyezi előtérbe és kiemelten 
kezeli a piacgazdaság és az állam viszonyrendszerének problémakörét, a közja-
vak-magánjavak finanszírozási kérdéseit és a közigazgatási szintek közötti mun-
kamegosztás kérdéseit (Samuelson, Bennet, Savas, Clarké, Mouritzen). 

A decentralizálás és demokratizálás folyamatában Magyarországon már a ta-
nácstörvények módosításakor is elemzésre kerültek a különböző közigazgatási 
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szintek (központi-megyei-települési) kapcsolatrendszereiből adódó sajátosságok. 
A gazdasági és társadalmi rendszerváltással egy időben az önkormányzati gazdál-
kodás hasonló közgazdasági problémái kerültek előtérbe, mint amit a nemzetközi 
szakirodalomban is tapasztalhattunk. 

A településszint gazdálkodását leginkább érintő főbb témakörök: 

- Koordinációs típusok arányai és a gazdasági cselekvés motivációi (Enyedi 
György, Ferge Zsuzsa, Kornai János, Lengyel Zsuzsa, Polányi Károly, 
Max Weber stb.). 

- Közjavak-magánjavak, kollektív javak-piaci javak és azok finanszírozási 
kérdései (Horváth M. Tamás, Péteri Gábor, Samuelson, Savas, 
Schumacher, Vági Gábor...). 

- A piac és az állam viszonya, az állam gazdasági szerepe, a centralizáció, 
recentralizáció folyamata (Bennett, Friedman, Illés Iván, Keynes, Kusztosné 
Nyitrai Edit, László Csaba, Várfalvi István ...). 

- A gazdaság és a politika viszonya, a hatalom, helyi hatalom kérdései (Bőhm 
Antal, Gombár Csaba, Pálné Kovács Ilona, Szalai Erzsébet...). 

- Az adórendszer és a helyi adók (Lados Mihály, Pitti Zoltán, Várfalvi István ...). 

- Az államháztartás, költségvetési gazdálkodás, intézményi gazdálkodás 
kérdései (Bird-Wallich, Kusztosné Nyitrai Edit, László Csaba, Várfalvi 
István 

- A gazdaság térbeli, regionális kérdései, telephelyelméletek, térségi kérdések 
a gazdaságban (Agg Zoltán, Bartke István, Faragó László, Horváth Gyula, 
Hrubi László, Lackó László, Nemes Nagy József, Rechnitzer János ...). 

- A gazdaság társadalomföldrajzi kérdései, a gazdasági és társadalmi változá-
sok területi hatásai (Becsei József, Bokor Pálné, Boza Gyula, Kukorelli 
Irén, Kulcsár Dezső, Süli Zakar István, Tóth József, Vuics Tibor ...). 



1. GAZDASÁG-TELEPÜLÉS-KÖZIGAZGATÁS 
VISZONYRENDSZERE 

1.1. A gazdasági szemlélet változásának hatása 

A gazdasági szemlélet változásának hatása jól tükröződik a telephelyválasztások-

ban, a makro- és mikroökonómiai döntések térbeli vonatkozásainál, a lakóhely-

munkahely viszonyának változásánál, illetve mindazon kérdéseknél, amelyek be-

folyásolják a gazdasági tevékenységek térbeliségét és a térbeli egységek helyze-

tét, a különböző szintek kapcsolatrendszerét. A térbeli döntéseket befolyásoló té-

nyezők alapján a gazdasági szemléletet két fő csoportra osztottam: (1. táblázat) 

- ágazatcentrikus, jelenorientált, 

- településcentrikus, jövőorientált gazdasági szemléletet kifejező csoportokra. 

A csoportosítást azért tartottam fontosnak, mert befolyásolja, sőt bizonyos 

esetekben meghatározza a települések helyét a közigazgatásban, a gazdaságban, a 

politikában egyaránt és önálló gazdálkodásának lehetőségeit. 

A csoportosítás alapjául szolgáló tényezők úgy a makrogazdaság, mint a 

mikrogazdaság szempontjából összefüggésben állnak azokkal a közgazdaság-

elméleti kérdésekkel, melyek a gazdasági fejlődés és a gazdasági szerkezetváltás, 

valamint a gazdasági rendszerek vonatkozásában felmerülnek, és természetesen 

nem függetlenek a termelés-fogyasztás kapcsolatrendszerének kérdéseitől sem. 

A gazdasági fejlődés, az ágazati arányok változása, a gazdálkodás környezeté-
nek tágabb értelmezése új megközelítési módot kíván a gazdaság és település vi-
szonyában. Ebben a kapcsolatrendszerben a település szükségszerűen felértéke-
lődik. Egyre inkább a figyelem középpontjába kerül a makrofolyamatok települé-
sekre gyakorolt hatása, valamint a helyi cselekvések mozgástere, a helyi kapcso-
latrendszerek szerepe is. 
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1 táblázat 

A térbeli döntéseket befolyásoló tényezők és a gazdasági szemlélet jellemzői 

A térbeli döntéseket befolyásoló 
tényezők megnevezése 

Gazdasági szemlélet 

Ágazatcentrikus 
„jelenorientált" 

Településcentrikus 
„jövőorientált" 

Meghatározó erőforrások 

Kiemelt ágazat 

Környezeti szemlélet 

Munkahely-lakóhely 
viszonya 

Fogyasztás sajátossága 

Gazdasági döntések 
időhorizontja 

Gazdasági jelentőségű idő 

Települések szerepe 

Verseny 

Ember 
gazdasági funkciója 

Természeti erőforrások 

Ipar 

Ökonómiai, technológiai 

Munkahely 
elsődleges 

Tömegfogyasztás 

Rövidtávú és 
középtávú 

Munkaidő 

Passzív befogadó 

Gazdálkodó szervezetek 
közötti 

Munkavállaló, munkaerő 

Keresletoldali 

Emberi erőforrások 

Szolgáltatások 

Szociális, ökológiai 

Lakóhely 
felértékelődik 

Egyéni, individuális fogy. 

Hosszú távú 

Munkaidő és szabadidő 

Aktiv, kezdeményező 

Települések közötti 

Fogyasztó lakópolgár 
(állampolgár) 

Kínálatoldali Piacszabályozás 

Összeállította: László Mária, 1997. 

A gazdaság és a település viszonyát az ágazatcentrikus - rövidtávú - gazda-
sági szemlélet jellemzi, amikor is az erőforrások közül túlzottan meghatározó a 
természeti erőforrások szerepe. Az ágazatcentrikus döntések elsősorban az ipar-
fejlesztést preferálják, a gazdálkodás környezetét ökonómiai és technológiai kör-
nyezetként határozzák meg a lakóhely háttérbe szorul a munkahely relációjában. 

A településcentrikus - hosszú távú - gazdasági szemléletben felértékelődnek 
az emberi erőforrások, kitágul a gazdálkodás környezete, a szociális és ökológiai 
környezet új tartalmat ad a gazdaság és a település viszonyának is. A változások 
hatására módosul a munkahely-lakóhely viszonya, a munkaidő-szabadidő aránya 
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és tartalma, és a tömegfogyasztás helyett tendenciájában növekvő mértékben és 
arányokban az egyéni, individuális fogyasztás lesz a gazdasági döntések motiválója. 

Az ágazatcentrikus gazdasági szemléletek a településeket, a gazdaság „passzív 
befogadóinak" tekintik és e viszonyban a településeknek nem szánnak aktív, 
kezdeményező szerepet. Fontosnak tartják a gazdasági döntések településekre 
gyakorolt hatásának számbavételét, értékelését, de alapvetően jelenorientált a 
gazdasági szemléletük. E szemléletet tükrözik a telephellyel, a központi helyek-
kel, az alapvető és nem alapvető szükségletekkel foglalkozó elméletek, a növeke-
dési mező, illetve a fejlődési szakaszok szerinti településelméletek. 

A településcentrikus, vagyis a jövőorientált gazdasági szemléletre jellemző, 
hogy a településeknek, az azokban élő lakosságnak, a helyi közösségnek kezde-
ményező szerepet szánnak, felismerik a települések közötti verseny fontosságát, 
illetve annak jelentőségét a településfejlődésben. E szemlélet a munkavállaló 
gazdasági cselekvését motiváló tényezők mellett nagyobb figyelmet szentel az 
állampolgár, illetve a lakópolgár gazdasági cselekvését befolyásoló tényezőknek. 

A gazdaság és a település viszonyában bekövetkezett változásokat a szol-
gáltatások növek\>ő súlya idézi elő, - melynek egyik sajátossága a személyhez 
és településhez kötöttség a kínálat oldaláról is. A települések kezdeményező, 
aktív szerepét hangsúlyozó elméleti felfogások között kell megemlítenünk a 
stratégiai megközelítéseket, az innováció-orientált elméleteket, valamint a 
gazdaság strukturális átalakulásának elméletét. A termékek életciklusából ki-
induló elméletek is képesek a települések felértékelődését kifejező gazdasági 
döntések megalapozására. 

A gazdaság és a település viszonyában különösen hangsúlyozandó, hogy a 
közgazdasági problémák egyre inkább közösségi, társadalmi, sőt politikai kérdés-
ként oldhatók meg. A helyi konfliktusok megoldásának lehetőségét a decentrali-
zálás folyamata és az önkormányzatiság rendszere teremti meg. A kialakuló 
településcentrikus társadalomirányításban szükségszerűen nagyobb a komplexi-
tás. Az egyes ágazatok fejlesztésének feszültségei ezeknek az irányítási aspektu-
soknak a fokozott érvényesítésével, új típusú és tartalmú településtervezéssel job-
ban levezethetők, mérsékelhetők, netán feloldhatók. 
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A település - gazdaság, a településfejlődés - gazdasági fejlesztés kölcsönhatá-
sainak elemzése kiemelt kutatási feladat. A gazdaság térbeli struktúrájának ala-
pos településszintű ismerete nélkül nem hozhatók olyan fejlesztési döntések, 
amelyek alkalmasak lennének valamennyi érintett érdekeinek az összehangolt ér-
vényesítésére (Tatai Z. 1986). 

A téma megkülönböztetett fontosságát kiemeli, hogy a településeken működő 
gazdálkodó szervezetek bármelyik ágazathoz is tartoznak, bármilyen tulajdon-
formában is működnek - feltétlenül hatással vannak a települések társadalmi-
gazdasági viszonyaira, ezen belül az ott élők és/vagy ott foglalkoztatottak élet- és 
munkakörülményeire, a helyi szükségletek kielégítésére. A fejlett országok példái 
tanúsítják, hogy a szükséglet-kielégítés szempontjából a tiszta közjavakat köz-
ponti kormányzati, míg a közösségi jellegű piaci javak jelentős részét helyi, ön-
kormányzatiforrásokból finanszírozzák. A köz- és magánjavak megoszlása és fi-
nanszírozása érinti az állam gazdasági szerepének alakulását, a jövedelemelosz-
tás, illetve a jövedelemújraelosztás viszonyát, valamint a közösségi és a piaci 
jellegű elosztás működési mechanizmusait. 

A gazdaság és a település viszonyának tanulmányozása azért is sajátos prob-
léma, mert a település, - mint helyi közösség - egyszerre gazdasági, gazdálkodó 
és gazdaságszabályozó közösség. Attól függően, hogy milyen modellt preferál a 
jogi és a közgazdasági szabályozás, nagyobb hangsúlyt kap a közösség valamelyik 
funkciója, ezáltal a funkciók más arányban jelennek meg a gazdasági szereplők és 
intézmények társadalmi beágyazottságának viszonyrendszerében (M Weber 1987). 

1.2. Az önkormányzati autonómia közgazdasági modelljei 

Az önkormányzati önállóság fogalmi, de különösen gyakorlati megközelítésében 

a legjellemzőbb az önkormányzatok gazdasági lehetőségeinek, a források meny-

nyiségének és a forrásfelhasználás szabadságának az értékelése. Az egyes rend-

szerek működési modelljeit azért célszerű elemezni, mert a szakirodalomban álta-

lános az a vélemény, hogy nem a normatív szabályozásban, hanem a tényleges 
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működési kondíciókban rejlenek a lényeges különbségek. Az előző pontban kifej-

tettek is ezt a véleményt támasztják alá. 

A közjogi és költségvetési jogi megoldásokkal szemben tehát lényegesen ke-

ményebb meghatározottság az önkormányzatok gazdasági környezete, az állam 

gazdaság- és költségvetési politikája és az önkormányzatok gazdaságfejlesztés-

hez kapcsolódó szerepvállalása. Egy olyan időszakban, amikor a gazdasági válság 

elhúzódik, amikor a gazdasági restrikció a jellemző, az elmaradt fejlesztések, ha-

lasztások és mulasztások még inkább korlátozzák a fejlesztési esélyeket, azaz 

nemcsak a forrásokat - és ezáltal növelik is a működési költségeket. Többek kö-

zött ez az oka annak, hogy a települési önkormányzatok költségvetésében a mű-

ködés és a fejlesztés aránya a működési költségvetés irányába tolódott. 

Az egyes önkormányzati rendszereket alapvető funkcióik és gazdasági illetve 

jogi feltételrendszerük alapján 

- klientista (Franciaország, Olaszország, Spanyolország, illetve az utóbbi időben 
ez a modell lesz jellemző a görög és török önkormányzati rendszerre is), 

- gazdaságfejlesztő (USA) és 

- jóléti (Németország, Nagy-Britannia, skandináv államok) modellek jellem-
zik (2. táblázat) (.R. Batley and G. Stoker 1991). Természetesen a modellek 
a weberi értelemben ideáltipikusak, s a maguk tisztaságában sehol nem for-
dulnak elő. 

A klientista modell lényegében központosító modell, amelyben az önkormány-

zatok pénzeszközei többségükben az államtól származnak, s a forráselosztásban 

nem kevés szubjektív mérlegelési elem van. Az önkormányzatok állami pénzesz-

közei gyakran pántlikázottak. Ebben a modellben az önkormányzatok helyi gaz-

daságfejlesztő magatartása is klientista, tehát döntőek a támogatási elemek. Sőt, 

gyakran közbenjárnak az állami pénzeszközök megszerzéséért annak érdekében, 

hogy a helyi gazdaságot kedvezőbb helyzetbe hozzák. 
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2. táblázat 

Önkormányzati gazdasági modellek 

Megnevezés Önkormányzatok 

Kientista Gazdaságfejlesztő Jóléti 

Típusországok Franciaország 
Olaszország 

Spanyolország 

USA 
Kanada 

Ausztrália 

Németország 
Nagy-Britannia 

Skandináv államok 

Irányítás Központosító, 
centralizált, 

helyi kezdeményezés 
támogatásával 

Decentralizált 
Piaci 

Centralizált, 
állami garanciális 
szerepvállalással 

Helyi közösség szerepe Aktív Meghatározó Elfogadó 

Szolgáltatásszervezés 
alapelve 

Méltányosság Hatékonyság Szociális elkötelezettség 

Helyi forrásfiiggőség Részleges Meghatározó Alacsony, minimális 

Állami pénzeszközök Pántlikázottak Általános 
támogatás 

Feladatfinanszírozás 

Forráselosztás sajátossága Szubjektív, 
egyedi 

mérlegelése 

Nyereség és 
tulajdoni részese-

dés 

Erősen normatív jellegű 

Fejlesztési források Központi támogatások Innováció orien-
tált, helyi gazda-

ságfejlesztési 
programokban 
való részvétel 

Állami gondoskodás, pántli-
kázott fejlesztési eszközök 

Önkormányzatoktól elvárás 
az állam részéről 

A fontos szolgáltatá-
sok biztosítása 

Államtól függet-
len vállalkozói 

magatartás 

Helyi szolgáltatások minél 
magasabb színvonalon törté-

nő biztosítása 

Forrásszerzés Kijárással központtól Helyi gazdaság-
ból területhasz-
nosítás telekfor-
galom helyi ak-

tivitás és költség-
takarékosságból 

Központosított elosztás kevés 
helyi aktivitás mellett 

Önkormányzati 
menedzsment 

Kijáró Innovatív Kis mozgástérben - szervező 

Helyi gazdasággal kapcsolat Közepes Erős Laza 

Önkormányzati magatartás Keresletösztönző Kínálatösztönző 
Kínálatorientált 

Keresletorientált 

Helyi gazdaságpolitika Költségvetési politika Monetáris 
gazdaságpolitika 

Költségvetési politika 

Összeállította: László Mária, 1997. 
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A klientista rendszerek többnyire centralizált közigazgatási kultúrájú államokra 
jellemzőek. A klientista rendszer önkormányzataitól az állam elsősorban azt várja 
el, hogy a helyi közösségnek lehetőleg minden fontos szolgáltatást biztosítson. A 
helyi politikusok értékrendje is ehhez idomul: a választói támogatásért cserébe, 
kijárással próbálnak a településük számára a legtöbbet megszerezni. 

A gazdaságfejlesztő modell alapján működő Amerikai Egyesült Államokban az 
önkormányzatok vállalkozói magatartása hosszú tradíciókra tekinthet vissza. Az 
állami költségvetéssel való kapcsolatokban is tartósan a decentralizáció érvénye-
sült. Ezért az önkormányzatok helyi forrásfüggősége nagyobb a központinál, ér-
dekeltségük a helyi gazdaság fejlődése tekintetében egyértelműen jelentkezik. Az 
önkormányzatok a helyi gazdaságfejlesztési programoknak nem egyszerűen kül-
sődleges támogatói, hanem nyereségérdekelt részesei. Tevékenységükben különö-
sen fontos szerepet játszik a területhasznosítás, telekforgalom, illetve az ún. 
boosterism, azaz a gazdaság fellendítésében, a helyi értékek növelésében kifejtett 
aktivitás. A lazább állami költségvetési függőség miatt az amerikai önkormányza-
tok rendkívül innovatívak a helyi fejlesztési programok indítása, végrehajtása, to-
vábbá a szolgáltatásszervezés modernizálása, költségtakarékos megoldásokkal 
való gazdagítása terén. 

A jóléti modellben, mely leginkább Nyugat-Európában és Skandináviában jel-
lemző, erős az önkormányzatok állami költségvetési függősége. Az állami gazda-
ság- illetve társadalompolitika jóléti modellje egy fokozott állami szerepvállalás-
sal jár együtt. Az önkormányzatok költségvetési kondíciói kevésbé függnek saját 
helyi gazdaságpolitikájuktól, szerepük elsősorban a helyi szolgáltatások minél maga-
sabb színvonalon történő biztosítása. A klientista modelltől ez a rendszer abban tér el, 
hogy az állammal való költségvetési viszonyokban a normativitás lényegesen erőtel-
jesebb az egyedi mérlegelésnél, A helyi önkormányzat és a helyi gazdaság érdekkap-
csolata lényegesen lazább. A központi állam szabályozással, állami támogatási rend-
szerekkel vagy pedig elkülönült állami ügynökségekkel közvetlenül maga törekszik a 
gazdaság területi szerkezetét és telephelyválasztási döntéseit befolyásolni. Tehát ke-
vesebb mozgásteret hagy a helyi önkormányzatok aktivitása számára. A jóléti modell 
helyi önkormányzatai - függetlenül a közjogi szabályok esetleges liberalizmusától -
gazdasági szempontból kevésbé önállóak, az állami támogatások, az állami gon-
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doskodás „aranyozott gyeplője" a közjogi szabadság közgazdasági tartalmát erő-
sen legyengíti (Pálné Kovács I. 1993). 

A különböző önkormányzati modellekkel az állami beavatkozás más és más 
cél- és eszközrendszere harmonizál. A klientista és a jóléti modellek esetében a 
gazdaságpolitika elsődleges célja a társadalmi igazságosság, illetve a jövedelem-
elosztás, jövedelemallokáció, eszközrendszerét tekintve - a közvetlen állami be-
avatkozás és állami támogatás. A költségvetéspolitika eszközrendszerének alkal-
mazása elsősorban a keresletorientált önkormányzati magatartást ösztönzi. A 
vállalkozói modell ezzel szemben a helyi gazdaságban is előtérbe helyezi a haté-
konyságot, a haszon elérését. Ezt az érdekeltség megteremtése mellett főként a 
monetáris eszközök alkalmazása jellemzi, ahol ösztönzötté válik a kínálatorientált 
önkormányzati magatartás, mely több helyi beruházást eredményez. 

Ezek a modellek természetesen nem érvényesülnek sehol sem tisztán, és külö-
nösen az utóbbi időben Európában fokozatosan érvényüket veszítik a csökkenő 
gazdasági növekedés, illetve a recesszió körülményei között. A költségvetési 
kondíciók romlása a nemzeti és a helyi önkormányzati stratégiákra egyaránt nagy 
hatást gyakorolt. A központi kormányzatok jó része - különösen a baloldaliak -
decentralizációra kényszerült (fiskális föderalizmus), illetve arra törekedett, hogy 
költségvetési és egyéb pénzügyi eszközökkel növelje a helyi önkormányzatok be-
vételi érdekeltségét és helyi gazdaságfejlesztési aktivitását. A helyi önkormányza-
tok is arra törekedtek, hogy minél közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a privát-
szektorral, illetve hogy meghonosítsák a szolgáltatások különböző területein a not 
for profi formákat, tanulva az amerikai tapasztalatokból. 

A nyolcvanas évek brit - konzervatív jobboldali - politikája viszont ezzel el-
lentétes trendet mutatott. A konzervatívok a helyi gazdaságfejlesztés decentrali-
zációját nem az önkormányzatok megerősítésével, bekapcsolásával kívánták vég-
hezvinni, hanem az állami szerepvállalás fokozásával. A már másutt is elterjedt 
ún. „public-private partnership" modell sajátos változatán keresztül, - ami általá-
ban egyrészt a magánszektor közszolgáltatásokba való bevonására, másrészt a 
helyi gazdaság fejlesztésében a helyi szervek aktívabb részvételére irányul - , az 
állami helyi és regionális fejlesztési ügynökségek váltak a legfontosabb szerep-
lőkké a magángazdasággal való kapcsolatok szorosabbá tételében 
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(M Campbel 1990). A legutóbbi időkben úgy tűnik, hogy ezen államosító politi-
ka hatékonyságát sokan megkérdőjelezik Nagy-Britanniában is és rámutatnak a 
hatalmi és gazdasági decentralizáció kétségtelen előnyeire, amelyeket a kontinens 
államai közül egyre többen már felismertek. A helyi önkormányzatok nem abban 
az értelemben állnak nagy kihívás előtt, hogy át kell venniük minden területen a 
magángazdaság, a piac módszereit és szemléletét, hogy maguknak is vállalkozóvá 
kell válniuk. A kihívás inkább az, hogy a szolgáltatások megszervezésében a ha-
tékonyság szempontjainak is érvényesülnie kell, a korábbi méltányosság és szo-
ciális elkötelezettség mellett. Felelősséget kell vállalniuk a helyi gazdaság fejlő-
désében, különösen azért, mert alapvető érdekeltségük keletkezett a helyi jövede-
lemtermelő képesség növekedésében, illetve a foglalkoztatási gondok megoldásá-
ban. Ezen új kihívások gyökeresen új managementet, költségvetési politikát és 
szervezetet igényelnek. A nyugat-európai országokban a helyi gazdaságfejlesz-
tésben való fokozottabb részvétel nem az amerikai boosterism mintájára formá-
lódik. Az önkormányzatok és az állami hatóságok szabályozó és tervező tevé-
kenysége viszonylag kemény korlát a magángazdaság működése és terjeszkedése 
számára. A helyi gazdaság fejlesztését már nem kizárólag a növekedésben és a 
„nyers" gazdasági érdekek kiszolgálásában, hanem a helyi közösség jólétének 
biztosításában látják. Időközben a jólét fogalma, értelmezése is radikálisan meg-
változott, mely nemcsak az egyének és a (helyi) közösségek jólétérzetében, de a 
makrogazdaság mutatószámrendszerében, a gazdasági jelzőszámok rendszerének 
változásában is megmutatkozott (C. Offe 1991). 

1.3. Az önkormányzati gazdálkodási formák sajátosságai 

Az önkormányzati gazdálkodási forma fejlődésénél - így a településgazdálkodás-

ban - történelmileg különböző utak alakultak ki a gazdálkodás korszerűsítése ér-

dekében. 

Ez alapján beszélünk a településgazdálkodás terén diffúzív fejlődésről, amikor 

is a település külső kihívásra válaszol, pl. területi mobilitás, magasabb kultúrájú 
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népek bevándorlása vagy éppen a politikai tényezők hatása jelenik meg gazdasági 

kényszerként. 

Az innováció útján történő korszerűsítés önerőből teljesedik ki, melynek kivál-

tója a helyi erőforrások szűkössége, a népesség növekedése stb., s ez arra ösz-

tönzi a helyi közösséget, hogy intenzívebb gazdálkodási formát találjon ki sajátos 

adottságai között és védje értékeit (Mendöl T. 1963). 

A közszolgáltatások, a helyi közszolgáltatások terén különösen fontos figye-

lembe venni a szolgáltatások mennyisége és tartalma szempontjából a demográ-

fiai tényezőket, a szükségletek változását, a szolgáltatási rendszerek (napjainkban 

a nagy ellátó rendszerek) működésének változásait. Az innovatív gazdálkodás na-

gyobb arányban épít a helyi kapcsolatrendszerek szerepére, a kölcsönös kapcso-

latokra, tehát tranzaktív jellegű. A diffüzív gazdálkodás eszközrendszere az el-

osztás, vagyis alapvetően disztributív jellegű gazdálkodásról van szó. 

Történetileg a településgazdálkodás alaptípusait, különösen a társadalomföld-

rajzi megközelítésekben az alapján különítik el, hogy a településeknek milyen 

kihívásokra, azaz külső vagy belső kihívásokra kell-e válaszolniuk. Amikor a te-

lepülésnek külső kihívásra kell válaszolni - pl. vízgazdálkodás, öntözés, árvízvé-

delem stb. - , mely feladatot egyedül nem képes megoldani, akkor a gazdasági 

eszközeit tekintve is megnövekszik a központtól származó források, de ezáltal a 

központi hatalom szerepe is. Mindez azzal jár, hogy növekszik a redisztribúció 

funkciója, szélsőséges formájában a település elveszítheti autonómiáját - benne 

adózási autonómiáját is. A természeti tényezők mellett külső kihívásként jelennek 

meg a társadalmi, politikai, katonai kihívások is, amelyek ugyanúgy a 

redisztribúció felerősödését és a helyi autonómia megszűnését jelenthetik. 

A tranzaktív településgazdálkodás - ahol is autonómiát szereznek a települések 

- sajátos településszintű gazdasági hatalomhoz is vezet, pl. amely lehetővé teszi a 

települések számára az önállóságot, a hierarchiától való függetlenséget - a tény-

leges települési autonómiát. 
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A történelem során úgy alakult, hogy a települési autonómia egyik kulcskér-

désévé az adózás, az adópolitika vált. (Bácskai V. 1988) Tapasztalhatjuk, hogy ez 

a kérdés napjaink településgazdálkodásában is fontos kérdés. Az adózó állampol-

gár érdekeltté válik a települések dinamikus gazdasági fejlődésében. Ennek hatása 

a politikában, a közigazgatásban is megjelenik, következményeiben a központi és 

a helyi funkciók arányát is módosítja. 

A különböző típusú fejlődés okai a termelőerők fejlődésével, a gazdasági és 

innovációs ciklusok változásával és a társadalmi szerveződés elveinek módosulá-

sával függnek össze. Már a XIX. század elejétől tapasztalhattuk, hogy a 

tranzaktív települési gazdálkodás csak a nyugat-európai országok egy részére és 

az észak-amerikai települések gazdálkodására volt jellemző. A Kelet-Európában 

végbemenő változások inkább a disztributív, illetve a redisztributív gazdálkodást 

ösztönözték. A településgazdálkodás tradíciói eltérőek voltak. Nyugat-Európában 

a települések, főként a városok fejlődését a városi, a helyi polgárok kényszerítet-

ték ki, ösztönözték. Kelet-Európában a fejlődés/fejlesztés - az elmaradott-

ság/utolérés dichotómiája miatt állami üggyé vált. E különböző fejlődési utak 

hatása napjainkban az államháztartás, illetve a központi költségvetés magas 

redisztribúciós arányában tapasztalható, nyilván ennek közvetlen oka a II. világ-

háború utáni más történelmi útban, a központi tervgazdálkodás hatásában kere-

sendő. Tény viszont, hogy napjainkban is magas a redisztribúció mértéke és ará-

nya. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy növekedett az önkormányzatok 

részesedése az államháztartáson belül, még ha nem is a feladataikkal arányosan 

{László M. 1993). 

Az önkormányzati gazdálkodást bármelyik oldaláról is elemezzük, a fő kérdések 

közül mindig előkerül a központi és a helyi feladatok kapcsolata, és ezáltal a központi 

és a helyi költségvetés viszonya. Természetesen e problémakörnek számtalan - és e 

tanulmányban nem tárgyalt - összefüggésével találkozunk elméletben és gyakorlat-

ban egyaránt. Mivel az önkormányzatok a nemzeti parlamentek által meghatározott 
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alkotmányos és jogi keretek között működnek, a központi és a helyi költségvetés 

viszonya is szorosan kapcsolódik az önkormányzatok hatósági és hatásköri szint-

jeihez. 

A relatív autonómia modellben az önkormányzatok az államon belül a legna-

gyobb függetlenséggel rendelkeznek. A kölcsönhatásos modellnél általánosan 

nincs elhatárolás a központi és a helyi hatóságok között, hanem minden egyes 

szolgáltatás, a pénzügyek és egyéb jogosítványok esetében külön történik meg a 

megállapodás és a szabályozás. Az ügynökségi modellnél, mely egy centralizál-

tabb rendszert jelöl, az önkormányzatok a központi kormányzat kihelyezett egy-

ségei, azaz annak ügynökségei. Az alapmodellek mellett a szakirodalom foglal-

kozik még az ún. vegyes modell elemzésével. Ennek példája Japán lehet, ahol le-

hetővé válik az önkormányzatok számára, hogy alkalmazkodjanak a centralizációs és 

decentralizációs tendenciákhoz egyaránt (G. Stoker 1991). 

3. táblázat 

A központi és a helyi kapcsolatok 

Relatív autonómia 
modell 

Kölcsönhatásos 
modell 

Ügynökségi modell Vegyes modell 

Skandináv országok USA, 
Nyugat-európai 

országok 

Nagy-Britannia Japán 

Önkormányzatok 
függetlensége 

Általánosan nincs 
elhatárolás a központi 
és a helyi hatóságok 

között, minden 
szolgáltatásra és 

egyéb jogosítványra 
külön-külön történik a 

megállapodás 

Centralizáltabb 
rendszer, az önkor-

mányzatok a központ 
kihelyezett egységei 

Centralizációs és 
decentralizációs 

tendenciák egyaránt 
érvényesülnek 

Forrás: Péteri Gábor (szerk.), Központi és helyi költségvetési kapcsolatok. Bp., 1994. 

Az ábra mutatja, hogy a jelzett országok közelítik meg leginkább az elméleti 

modelleket, de az európai országok között is lényeges különbségeket tapasztalhat-

tunk az elmúlt évtizedekben - a centralizáció-decentralizáció arányának változását 
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tekintve. A fő tendencia napjainkban a decentralizáció és az önkormányzatok na-

gyobb fokú autonómiájának az irányába mutat. 

Az önkormányzatok gazdasági alapja szempontjából fontos kérdés még, hogy 

feladataikat tekintve, szolgáltató vagy vállalkozó típusú önkormányzatok törvényi 

feltételei teremtődnek-e meg egy országban. A nemzetközi tapasztalatok is azt 

mutatják, hogy nem lehet tisztán közszolgáltatói vagy tisztán vállalkozói típusú 

önkormányzatokat megvalósítani. Gyakorlatilag a kettő valamilyen meghatározott 

aránya jellemző az adott állam keretei között. 

A magyar önkormányzati törvény megalkotásával a közszolgáltató típusú ön-

kormányzat jogi keretei teremtődtek meg, de a törvény lehetőséget adott az ön-

kormányzati vállalkozások számára is. E téren is liberálisabb a szabályozás, mint 

a legtöbb nyugat-európai országban. Igaz, hogy számtalan nyitott kérdéssel és 

szabályozási problémával találkozunk a feladatokat és azok forrásait illetően 

(László Cs. 1994). A közszolgáltató önkormányzatok fő sajátossága, hogy 

feladatcentrikus, s annak ellátásához garantált és biztonságos források is tartoz-

nak. A vállalkozó önkormányzatokra az jellemző, hogy nyereségérdekeltek és 

kockáztatnak a relatíve nagyobb profit céljából. 

Fontos megemlítenünk, hogy mindkét önkormányzati modellnél lehetséges a 

különböző típusú szervezetek (pl. profit és non-profit szervezetek) részvétele a 

feladatellátásban. A különböző típusú szervezetek és tulajdonformák egymás 

mellett élése egy hatékonyabb gazdaságot képes működtetni, hiszen nem mono-

polizálja egyetlen szervezet sem a feladatellátást. Mindez - az önkormányzati 

feladatokat tekintve - nem csökkenti az önkormányzatok felelősségvállalását. 

Az önkormányzati feladatok megvalósításában különböző szervezetek és ma-

gánszemélyek vesznek részt, s ez növeli az önkormányzati management fontossá-

gát a szervezet, és a humán erőforrások szempontjából egyaránt. 

A közszolgáltatások jellege megköveteli, hogy a fogyasztó és a szolgáltatást 

végző szervezetek, illetve mindkettő és az önkormányzatok között olyan együtt-
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működés és ezt szolgáló mechanizmus jöjjön létre - településszinten is mely a 

különböző érdekeket éppen a közszolgáltatások hatékonysága, folyamatossága és 

biztonsága, illetve a biztonságos ellátás céljából képes legyen integrálni. A tár-

gyalásos és választási mechanizmusok mellett ez a finanszírozás módját, az állam 

és a piac, illetve az önkormányzatok feladatrendszerének átalakítását is sajátos 

követelmények elé állítja. 

Az önkormányzati gazdálkodás sajátosságai függnek attól is, hogy a feladatok 

megvalósításában részt vevő különböző szervezetek és intézmények milyen súlyt 

képviselnek. Sajátosság e téren az is, hogy a helyi feladatok megvalósításában, a 

helyi közösségek és lakossági csoportok közös szükségleteinek a kielégítésében 

milyen arányban vesznek részt a nonprofit szervezetek. Köztudott, hogy a helyi 

szükségletek kielégítésében a mai értelemben vett nonprofit szervezeteknek jelen-

tős múltja van, mivel előbb vettek részt a helyi, közös szükségletek kielégítésében, 

mint a lakóközösségként megszerveződő településirányító szervezetek, azaz az 

önkormányzatok. 

Ma viszont a helyi önkormányzatok fontos szerepet töltenek be a források el-

osztásának koordinálásában, az önszerveződéshez szükséges tudás és információ 

megszerzésének támogatásában, valamint a szociális problémák kezelésében, va-

lamint a helyi vállalkozások támogatásában is. 

Országonként eltérő mértékben, de mindenütt növekvő arányban tapasztalhat-

juk a piac működéséből származó, a piac és az állam viszonyának módosulásával 

járó, valamint a közjavak finanszírozásához is szükséges, közcélú, közérdekű te-

vékenységek szervezésére és finanszírozására létrejövő szervezeteket. Ezek a 

szervezetek éppen azáltal, hogy az alulról szerveződő, civil kezdeményezéseknek 

teret adó társadalmakban jellemzőek, szorosan kapcsolódnak az önkormányzati 

feladatokhoz és a különböző típusú önkormányzatokhoz. 

Az önkormányzatok támogatják is a különböző nonprofit szervezeteket (pl. 

alapítványokat, egyesületeket stb.), és azok pedig részt vállalnak a helyi közérdekű, 
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közhasznú feladatok megoldásában, a helyi sajátosságok feltárásában és a telepü-

lésszintű feladatok ellátásában. A nonprofít szféra és az önkormányzatok kapcso-

latát meghatározza az, hogy melyik modellből indulnak ki. 

A 4. táblázatban összefoglalom az önkormányzati gazdálkodással szoros ösz-
szefüggésben álló és az eddigiekben tárgyalt modelleket, illetve tipizálási szem-
pontokat. 

4 . táblázat 

Az önkormányzati gazdálkodás tipizálása 

A tipizálás fő szempontja Gazdálkodási 
modellek/típusok 

A gazdasági eszközrendszer 
(modellek/típusok szerinti) kü-

lönbözőségének alapja 

Állam-önkormányzat 
viszonya 

- Klientista 
- gazdaságfejlesztő 

-jóléti 

Állami támogatás 
-saját forrás aránya 

Állami támogatás módja, a 
központi költségvetés funkciója 

- Kiadásorientált 
- Bevétel (forrás) orientált 

Helyi források feltárásához 
kapcsolódó érdekeltség és az 

állami támogatás célja 

A tevékenység jellege és 
gazdasági alapja 

- Szolgáltató 
- Vállalkozó 

Költségvetés és a vagyon-
gazdálkodás viszonya 

A gazdálkodás korszerűsíté-
sének kényszere, ösztönzője 

- Difíüzív 
- Innovatív 

A külső (településen kívüli) 
és a belső források aránya 

(munkaerő, tőke stb.) 

A koordináció, a kapcsolat-
rendszerek és a csere, elosztás 

- Tranzaktív 
- Disztributív 

Az elosztás/újraelosztás és a 
kölcsönösségi viszonyok 

aránya 

Önkormányzati autonómia, 

- Relatív autonómia 
- Kölcsönhatásos modell 

- Ügynökségi 
- Vegyes 

Központi és a helyi költség-
vetési források aránya 

Szerkesztette: László Mária, 1996. Kézirat OTKA 7047 „Az önkormányzatok 
gazdasági eszközrendszere." 
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1.4. Településfinanszírozás és a költségvetési gazdálkodás rendszere 

A településfinanszírozás cél- és eszközrendszere függ: 

- a közigazgatási struktúrától, illetve a közigazgatási egységek számától, 
nagyságától és az egyes szintek egymáshoz való viszonyától; 

- a gazdasági rendszer típusától - ezen belül főként attól, hogy milyen az 
egyes országokban a piac és az állam viszonya, milyen a közösségi szektor 
helyzete és a koordinációs mechanizmusok aránya; 

- a gazdaságpolitikától, azaz attól, hogy a gazdaságpolitika a költségvetési 
vagy a monetáris eszközöket alkalmazza; 

- az önkormányzati gazdálkodás típusától, vagyis attól, hogy a törvényi sza-
bályozás milyen alapmodellt választott; 

- az érdekviszonyoktól, az érdekegyeztetés mechanizmusától és főként attól, 
hogy milyen települési érdek kerül be a prioritásokba és milyen szempont-
rendszer érvényesül a finanszírozás révén. 

A helyi gazdaságpolitika alakításánál és a települések finanszírozásánál - épp-

úgy mint a makrogazdaságban, a finanszírozási források alapvetően az erőforrá-

soktól függnek, melyek korlátozottan és szűkösen állnak rendelkezésre egy adott 

gazdálkodási mód és gazdasági struktúra mellett. Az erőforrások feltárása éppen 

ezért jelenti az új erőforrások kutatását, de a meglévő erőforrásokkal történő új, 

illetve más gazdálkodási mód és gazdasági szervezet, sőt más szervezeti keretek 

mellett történő gazdálkodást is. A szükséges változásokhoz, a szemléletváltozás-

hoz - az ágazati szemlélet helyett - a területi szemlélet szükségessége jelenik meg 

már a települések költségvetésének tervezésénél is. Minél több az új elem, minél 

nagyobb változásokra van szükség a helyi gazdaságban, a településpolitika cél- és 

eszközrendszerében, annál inkább megnőnek a tranzaktív költségek. Ezek azon 

költségelemek, melyek a változások tudatosulásához, a meggyőzéshez és az új el-

fogadásához szükségesek. A településgazdálkodás során azért kell e szempont-

rendszert és a hozzá kapcsolódó költségeket jobban figyelembe venni, mert az 

önkormányzatok, mint választott testületek és a lakosság közötti viszony lényegi 
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elemeiről van szó. A települések szintjén hangsúlyosabb ez a kérdés - bár a mak-

rogazdasági döntéseknél is számolnunk kell e problémakörrel. A gazdasági koor-

dináció során a koordinációs típusok közötti arány kialakulásánál szerepe lehet a 

meggyőzésnek - mely mindenütt költségeket is jelent és hatással van a választási 

lehetőségekre. 

„A meggyőzés annyit tesz, hogy rábírunk másokat az együttműködésre azáltal, 

hogy bővítjük a választási lehetőségüket" (P. Heyne 1991). Természetesen a tele-

pülésgazdálkodásnak is vannak olyan területei, ahol a kényszerítést kell alkal-

mazni. „Kényszerileni annyit tesz, hogy rábírunk másokat az együttműködésre 

azáltal, hogy szűkítjük a választási lehetőségeiket." (uo.) Ez utóbbi körbe tartoz-

nak a hatósági jellegű feladatok. 

5. táblázat 

A koordináció sajátosságai 

A koordinációs fo-
lvamat megnevezése 

Célrendszere Eszközei Településszintű területei 

Meggyőzés Választási lehetősé-
gek bővítése 

Tárgyalások, kapcso-
lattartás 

Szolgáltatásszervezés, 
ellátás 

Kényszerítés Választási lehetősé-
gek, szűkítése 

Adminisztratív Hatósági feladatok 

Közös elhatározás Együttműködés, 
kooperáció 

- Piaci mechaniz-
musok 

- Együttműködési 
megállapodások 

Differenciált 
szükségletkielégítés, 
feladatmegosztás, 

forrásbővítés 

Szerkesztette: László Mária, 1997. 

A településgazdálkodás fő kérdéseinél is helytálló az a megállapítás, melyet 

Paul Heyne az állam szempontjából fogalmazott meg, vagyis, hogy a döntéseknél 

és főként a közösségi döntéseknél a döntéshozó „az emberek kölcsönösen egy-

másra ható érdekeit fejezi ki, és figyelmét az általa elérhető alternatívák várható 

költségeire és hasznaira fordítja. Mindebben leginkább az a kétségbeejtő, hogy a 

tranzakciós költségekkel, az extemáliákkal és a potyautas-magatartással kapcsolatos 
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problémák különösen élesen vetődnek fel a demokráciák politikai életében" (P. 

Heyne, 1991). 

A településfinanszírozás során éppen a költség-haszon eltérő arányai következ-

tében más - és a makrogazdaságtól eltérő - arányok jönnek létre a koordinációs 

mechanizmusok között. Sajátos arányban jelenik meg a redisztribúció, reciproci-

tás, piac és az önellátás, de a gazdasági cselekvés motivációi is - így a 

célracionális (haszon vagy profitelvű), az értékracionális (elvek, ideológia, er-

kölcs, stb. által vezérelt), a tradicionális és az emocionális cselekvés (M Weber 

1987). Mindezek a helyi együttműködés során az erőforrások feltárásánál és azok 

hasznosításánál fontos szerepet töltenek be. 

A gazdasági koordináció típusainak eltérő arányai és a gazdasági cselekvés 

motivációiban tapasztalható különbségek kifejezésére jutnak a költségvetési gaz-

dálkodás rendszerében is. 

A költségvetési gazdálkodás rendszerét Premchard 7 típusba sorolja a gazda-

sági koordináció alapján (A. Premchard 1993): 

1. A brit rendszer, mely Nagy-Britanniában alakult ki és a Brit Nemzetközös-

ség számos tagja Ázsiában, Afrikában, és a Karib-térségben átvett. 

- Jellemzője a viszonylag kevés jogszabály a költségvetési kiadások szabá-
lyozása regulázása terén és inkább a tradíciókon, a szokásjogon alapul. E fő 
jellemzőtől már eltérő volt gyarmatok jogi szabályozása, mely átfogóbb és 
mindenre kiterjedő. 

- A költségvetés egy nagy alapból áll, ahol nincsenek elkülönített pénzalapok 
„pántlikázott" bevételek és elkülönítve folyik a bevétel és a kiadástervezés. 

- A kiadások minden tétele részletes törvényhozási vitát és jóváhagyást igé-
nyel, a bevételi előirányzatok és azok szerkezete nem részletezett és elfoga-
dásáig titkos. 

2. A francia rendszer, mely Franciaországon kívül a volt gyarmatain, valamint 

néhány latin-amerikai és közel-keleti országban jellemző. Ez egy erősen centralizált 
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finanszírozási rendszer, ahol a kincstárnak kitüntetett szerepe van. Jellemzője, 

hogy a központi szervek és a felügyeleti rendszer szervezeti struktúrája egyaránt 

annak a célnak alárendelt, hogy a közpénzek begyűjtése és elköltése szigorúan 

ellenőrzött legyen. A kincstár maga pénztárként és bankként is funkcionál, olyan 

hálózattal rendelkezik, mely képes nemcsak a pénzátutalás lebonyolítására, de a 

költségvetési pénzek kezelésére is. Ez a rendszer eredetileg kevés elkülönített 

alappal működött, de ezek száma főként az afrikai országokban jelentősen növe-

kedett az utóbbi időszakban. 

3. Az európai rendszer Németországra, Olaszországra, Hollandiára, Portugáliá-

ra és az észak-európai országokra jellemző. Az előbbi két típushoz képest a költ-

ségvetés gazdálkodási rendszere kevésbé centralizált és rugalmasabb is, bár a 

költségvetési kiadások minden vonatkozására kiterjedő átfogó jogi szabályozás 

érvényesül. 

Az európai rendszerjellemzője még, hogy viszonylag széles körben alkalmaz-

za a vállalkozói világ számviteli gyakorlatának és szemléletének elemeit, így pl. a 

kettős könyvelést, az amortizáció figyelembevételét a költségek között és a nem 

pénzforgalmi számvitelt. E rendszerben tulajdonképpen a költségvetési és az 

úgynevezett üzemgazdasági szemlélet elemei együtt jelennek meg. Ez különösen 

kedvező a hatékonyság szempontjából a költségvetési szférában, így az önkor-

mányzatok által alapított intézményeknél is. Az európai rendszerbe tartozó orszá-

gok költségvetési rendszere a közös jellemzők mellett lényeges különbségekkel is 

rendelkezik. így például az olasz rendszer lehetőséget biztosít a költségvetési ke-

retek, a maradványok évek közötti átvitelére, míg ez a német költségvetési rend-

szerbenjóval korlátozottabb. 

Minden országban számukat és gazdálkodási rendszerüket tekintve eltérően 

alakultak az elkülönített pénzalapok. 

4. Az amerikai rendszer specifikus vonása a kongresszus sajátos szerepében 

jelölhető meg. A kongresszusnak lehetősége van - mellyel él is - a kormányzattól 
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jelentősen eltérő saját költségvetési javaslat kidolgozására. E rendszer sajátossága 

abból is következik, hogy itt a legkisebb a redisztribúció mértéke. Ez azt is je-

lenti, hogy az állam beavatkozása a jövedelemújraelosztásba még a költségvetési 

rendszeren keresztül is kevésbé érvényesül, mint az európai országok esetében. 

Az amerikai rendszert tekintve a költségvetési gazdálkodásban is nagyobb arányú 

a piac szerepe és fokozottan érvényesül a civil szféra, a non-profit szervezetek 

kezdeményezése a piac ellentmondásainak „kezelésében". 

5. A latin-amerikai rendszer, spanyol befolyás mellett alakult ki. Fő jellemző-

je a bevételek igen jelentős arányú „megpántlikázása", azaz meghatározott ki-

adási célokkal való összekapcsolása. Tulajdonképpen e rendszerben alig beszél-

hetünk egységes kormányzati költségvetésről, inkább az egyes minisztériumok 

költségvetései jelentősek. Természetesen az egyes országok eltérően alkalmazzák 

e költségvetési rendszert a gyakorlatban. Mindenütt jellemző, hogy a 

„megpántlikázott" pénzek, a bevételi évek között átvihetők - ezzel bizonyos ru-

galmasságot teremtve a költségvetésben. Ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy mi-

nél nagyobb a pántlikázott pénzek aránya a költségvetésen belül, annál inkább 

rugalmatlan a rendszer - és ezáltal erősen centralizált rendszerről van szó - a 

közpénzek elköltését, de a költségvetési bevételt tekintve is. 

6. A távol-keleti rendszer, melynek fő képviselői Dél-Korea, Thaiföld, és a 

Fülöp-szigetek. E rendszert erősen befolyásolta Japán és az USA gyakorlata. Az 

amerikai rendszerhez hasonlóan van egy általános költségvetés és emellett sokfé-

le elkülönített pénzalap. Az alapok nem a hagyományos költségvetési feladatok-

hoz kapcsolódnak, hanem gazdasági jellegű tevékenységekre vonatkoznak, elha-

tározott gazdasági célú projektekhez kötődnek. A költségvetésen kívüli tételek 

jelentősége is nagy, amelyek a kormányzati beruházások, állami kölcsönök prog-

ramjait szolgálják és forrásuk általában hitelfelvétel, tehát ezeket végül is állam-

adósságokból finanszírozzák. 
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7. A központi szervezésű országok költségvetési rendszere, melyből a volt 

szocialista országok eltérő ütemben és módon az 1960-as, 1970-es évektől fo-

lyamatosan és főleg az 1989/90-es évek rendszerváltozásától kezdve léptek ki. A 

rendszer lényege a magas arányú redisztribúció, az állam meghatározó szerepe a 

jövedelemelosztásban és a jövedelemújraelosztásban. Ebből logikusan követke-

zett, hogy a költségvetés mindeme kiterjedő szabályozást jelentett és a helyi fel-

adatok finanszírozása is a központi költségvetésen keresztül történt, melynek leg-

főbb funkciója a pénzelosztás volt. Ez a rendszer korlátozta és a redisztribúció 

magas aránya miatt ma is korlátozza a helyi kezdeményezéseket, a településszintű 

önálló gazdálkodást és a költségvetési intézmények gazdálkodási feladatkörét. 

Láthattuk, hogy a költségvetés gazdálkodási rendszerében érvényesülő eltéré-

sek - a főbb rendszerek különbségei - elsősorban a gazdasági koordináció alaptí-

pusainak eltérő arányaiból adódnak, az állam, a piac és a reciprocitás viszony-

rendszerétől függ a központi és a helyi költségvetés feladatrendszere és ezek finanszí-

rozási módja is. A költségvetési rendszerek sajátosságai meghatározzák az önálló te-

lepülésgazdálkodás lehetőségeit és mutatják, hogy a központi költségvetés, a 

makrogazdaság mellett milyen fontosak és milyen módon, milyen eszközökkel 

kezelhetők a települések működtetésének és fejlesztésének a problémái. 
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2. TANÁCSRENDSZERTŐL AZ ÖNKORMÁNYZATOKIG 
MAGYARORSZÁGON 

2.1. A tanácsi gazdálkodás néhány kérdése a tanácstörvények története során 

A tanácsi gazdálkodást szabályozó tanácstörvények és a különböző rendeletek a 

gazdaság általános állapotát, a közigazgatássszervezés problémáit, és azokat a 

politikai és gazdaságpolitikai célkitűzéseket tükrözték, melyek a települések és 

településstruktúra fejlődését is meghatározták. A területrendezések, a 

megyekszékhely-áthelyezések, a megyehatárok rendezése, a járásokkal vagy ép-

pen a tanyákkal kapcsolatos döntések stb. a tervgazdálkodás és a centralizált irá-

nyítás érdekei alapján elsődlegesen politikai indíttatásúak voltak, de a következ-

ményeiket tekintve jelentős mértékű területi és település differenciák kiinduló-

pontjai, indukálói/gerjesztői lettek. 

A tanácsrendszer kiépítésének első időszakában (1950-1954) a tanácsok nem 

rendelkeztek megfelelő gazdasági eszközökkel és önállósággal, az első tanácstör-

vény (1950. évi I. tv.) a helyi tanácsoknál nem rendezte a tanácsi tevékenység 

gazdasági alapjait, de a központi feladatok kialakításánál sem vették figyelembe a 

helyi adottságokat. Gyakorlatilag a központi szervek által kialakított keretszámok 

voltak érvényben, a tervlebontásos és tervutasításos rendszerhez kapcsolódva, 

ahol az éves költségvetés keretszámának lebontásától teljesen függetlenül jelentek 

meg a beruházások keretszámai. Az Elnöki Tanács 1951. évi 1. tvr. a városokat és 

községeket három osztályba sorolta, mely alapján a települések fejlődése, illetve 

elmaradása eldőlt. 

I. osztály: az egész népgazdaság szempontjából nagyjelentőségű települések 

II. osztály: az I. osztályba nem tartozó jelentősebb városok, községek 

III. osztály: egyéb települések 
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1950-1951-től kezdődően a népgazdaság szempontjából nagyjelentőségű te-

lepülések az ún. szocialista városok fejlődhettek, erős ágazati kötöttségekhez és 

ágazati beruházásokhoz kapcsolódva. A többi település gyakorlatilag nem jutott fej-

lesztési forrásokhoz. Ez leginkább a korábbi egyházi, a régi közigazgatási központo-

kat, a határ menti településeket sújtotta, de az agrárterületeket, így a falvakat is igen 

kedvezőtlenül, negatívan érintette. 

A második tanácstörvény (1954. évi X. tv.) jelentősége témánk szempontjából 

elsősorban abban fogalmazható meg, hogy elkerültek a tanácsoktól a begyűjtési 

feladatok és munkájukban már lokális feladattal, a község- és várospolitikával 

foglalkozhattak. A korszak sajátosságából következően „hatásköri decentralizáció 

és az irányítási centralizáció ellentmondása érvényesül és ez volt a kezdete a ma-

gyar centralizációs-decentralizációs összehangolás típusbetegségének" (Verebélyi 

I. 1987). 

A gazdasági reformtörténethez kapcsolódóan a pénzügyi-gazdasági szabályo-

zás területén 1956 után, de főként 1965-71 közötti időszakban több változás tör-

tént, mely főként a városok-községek viszonyát, a fejlesztési forrásokat érintet-

ték. E körbe sorolható a községfejlesztési hozzájárulás kivetése is a helyi felada-

tok előmozdítására. 

Az 1971. évi harmadik tanácstörvény elfogadásakor már az 1968-as reform 

utáni recentralizáció volt hatással. A hiány erőforrás-koncentrációt és célzott al-

lokációt, vagyis centralizációt eredményezett a tanácsi gazdálkodásban is (Kornai 

J. 1980). 

Ugyanakkor a tanácsi gazdaság állami költségvetési korlátja keményebb volt, 

mint a vállalatgazdálkodásé, mivel tevékenységük non-profit jellege miatt a taná-

csok nem tudták a költségemelkedésüket a monopolszolgáltatásaik „árainak" 

emelésével a fogyasztókra áthárítani. Valójában ezen a területen (pl. oktatás, 

egészségügy, stb.) a piaci mechanizmusok és (érvényesülése) az árak szerepe nem 

érvényesült. A termelési szféra az erőforrások megszerzéséért folytatott „harcban" is 
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nagyobb eséllyel indult, mint a települési infrastrukturális szféra, melynek következ-

ményeként még tovább nőttek a területi és települési különbségek, főként a városok 

javára. A harmadik tanácstörvénnyel együtt fejtette ki hatását az 1971-ben elfogadott, 

majd 1981-ben módosított Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció, mely 

a forráselosztást, a fejlődési-fejlesztési lehetőségeket a megyeszékhelyek és az 

elosztási alkuban sikeresebben részt vevő városok javára csoportosította át a 

redisztribúciónak megyei szintre történt decentralizálásával (kb. 125 településé 

volt a tanácsi fejlesztési eszközök 80-90%-a). A településeket kategorizálták fel-

ső-, közép- és alsófokú központokra és a településhierarchia aljára kerültek a sze-

repkör nélküli, alapfokú falvak. 

A harmadik tanácstörvény szerint a tanácsok gazdasági tevékenységük során a 

lakosság alapvető igényeinek kielégítéséről gondoskodtak - az alapfokú, illetve 

középfokú ellátásnak megfelelően, a településhierarchia különböző szintjein. A 

feladatok ellátásához az anyagi, pénzügyi eszközök két nagy csoportra oszlottak: 

- Szabályozott forrásokra, melyek központi jogszabályokon alapuló kötele-

zettségek voltak: működési bevétel, lakossági adók, gazdálkodó szervezetek, 

azaz vállalatok és szövetkezetek adói és ide tartoztak az állami hozzájárulá-

sok is. Az állami hozzájárulás szerepe többrétű volt, így többféle okból, 

módon válhatott a helyi tanács szabályozott forrásává (pl. közvetett úton, a 

megyei tanácsok újraelosztó tevékenysége révén). Fő funkciója a helyi, il-

letve helyben képződő források kiegészítése volt a feladatok által indokolt 

mértékre (intézményfenntartáshoz, működtetéshez kapcsolódóan). A másik 

formája az állami hozzájárulásnak az ún. fejkvóta volt, mely az egységes 

pénzalapokon belül elsősorban fejlesztési célokat szolgált. Mértéke lakos-

ságszámra vetítve központilag, illetve részben megyei szinten meghatározott 

összeg (lakosságszám alapján járt!). A harmadik állami hozzájárulási forma 

a pályázati úton elnyerhető állami támogatás volt, főként tervezett fejleszté-

sekhez kapcsolódott. 
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- Érdekeltségi bevételekre, melyeket a helyi tanácsok befolyásolhattak mun-

kájukkal (ár- és díjbevétel, üdülőhelyi díj, településfejlesztési hozzájárulás, 

út- és közműfejlesztési hozzájárulás, építési telek eladásából és tartós hasz-

nálatba adásából származott bevétel, telekigénybevételi díj, telekadó, a költ-

ségvetési üzem nyereségbefizetése, bankhitel, tanácsi kötvénykibocsátásból 

származó bevétel, a vállalatoktól, szövetkezetektől, egyéb szervektől átvett 

pénzeszközök, a tanács vállalkozásaiból származó bevételek (Kara P-

Kusztosné Nyitrai E.-Varga S. 1992). 

Már az 1980-as években gondot okozott - a magyar fejlődés sajátossága, va-

gyis az, hogy a „tanácsok akkor kaptak nagyobb pénzügyi önállóságot, amikor a 

népgazdaság nehezebb helyzetbe került, és lassult a fejlődés üteme, beszűkültek a 

pénzügyi források. A helyi önállóság kibontakozását a tanácsi szférában is korlá-

tozta, hogy a pénzügyi szabályozás reformja nem járt együtt intézményi-

szervezeti reformmal". (Verebélyi I. 1987) Ennek következtében a változások el-

lenére is tovább élt a kézi vezérlés, mely főként a restrikciós gazdaságpolitika idősza-

kában erősödött fel, összekapcsolódva az erős személyi és szolgálati függéssel. 

2.2. A gazdálkodó szervezetek motivációinak alakulása 1990-ig 

A kiadásorientált gazdálkodásról a bevételorientált gazdálkodásra való áttérés 

már a tanácsrendszer idején elkezdődött, melynek sajátosságai az 1980-as évek-

ben, főként 1986. január 1-je után új helyzetet teremtettek a településgazdálkodás 

terén. A gazdasági-társadalmi ellentmondások kiéleződése, a feszültségek állan-

dó újratermelődése a településpolitikában is ráirányította a figyelmet a helyi erő-

források fontosságára, mozgósítására, a településszintű kapcsolatrendszerek szük-

ségességére, a helyi érdekek feltárására, a horizontális koordináció irányítási 

rendszerünkbe történő integrálására. A horizontális koordináció, a helyi autonómia 

fontos területe a helyi kapcsolatrendszerek - így a gazdaság-település viszonyának, a 
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gazdálkodó szervezetek és a település kapcsolatának - alakulása. Egyre inkább 

nyilvánvalóvá válik, hogy a régiók különböző szintjei és a települések - ahogy a 

gazdálkodó szervezetek is - gazdasági elkülönültséggel és ebből következően bi-

zonyos politikai autonómiával rendelkező, gazdasági érdekeik, politikai törekvé-

seik érvényesítésére törekvő, önszerveződésre képes területi egységek - vagyis 

nem lehet a központi irányítás tárgyaként vizsgálni a területi szinteket (Pálné Ko-

vács I. 1987). 

A centralizált gazdaságirányításban, az 1970-es és 1980-as években újra és új-

ra végbement recentralizáció folyamatában, gyakorlatban is érzékelhetővé vált, 

hogy az azonos szinten elhelyezkedők közötti érdekközösségek kialakulásának 

esélye csekély, a központi irányító szervek csak alacsony hatásfokkal képesek 

mozgásba hozni az alsóbb szinteket, a mikrogazdasági folyamatokat (Antal L. 

1981). 

A változások, változtatások, a gazdasági reformfolyamat során a helyi kapcso-

latrendszerek nem nyerhettek új tartalmat, mert nem tisztázódott a központi és a 

helyi költségvetés feladatainak elhatárolása és nem ment végbe a munkamegosz-

tás és a finanszírozásmegosztás valóságos érdekfeltáráson alapuló módosulása. 

A gyakorlatban a közös érdekeltségen alapuló helyi önállóság elé állandóan 

akadályokat emelt az, hogy a reform célkitűzéseivel is ellentétben - állandóan 

erősödött a centralizálás mértéke, fenntartva változatlanul a vertikális kapcsolatok 

dominanciáját, a helyi kapcsolatrendszer felülről való meghatározottságát és gá-

tolva ezzel a helyi közösségek létrejöttét. Hiányzott az önállóság a gazdálkodó 

szervezeteknél és a koordinatív együttműködésben részt vevő közigazgatási szin-

tek, így a helyi tanácsok esetében is. 

Már az 1980-as évek gazdaságpolitikája (illetve a településfejlesztési politiká-

ja) kritikájaként is megfogalmaztuk, hogy „ a pénzügyi források elosztásánál a 

településfejlesztést illetően a központi költségvetésben a maradékelv, a helyi költ-
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ségvetés szintjén pedig a magárahagyatottság bizonyítható az önállóság helyett" 

(László M. 1990). 

A helyi szintű kapcsolatrendszerek anyagi bázisa sem a termelőszféra, sem a 

közigazgatás területén nem javulhatott a kívánt és szükséges mértékben, mely 

nélkül sem az önállóság, sem a horizontális koordináció nem biztosított. Nem ke-

rültek felszínre azok a településszinten szükséges és lehetséges tevékenységtípu-

sok, szervezeti formák és intézményi keretek, amelyekben létrejöhet kölcsönös 

érdekeltség az alulról kezdeményezett, kooperatív kapcsolatokat ösztönző 

együttműködésben résztvevő szervezetek között. 

Az együttműködés során a résztvevő partnerek előtérbe helyezték, részben a 

szabályozók „kijátszását", illetve korrekcióját is szolgálva 

- a személyes jövedelmek növelését, 

- a munkaerőgazdálkodást (főként a munkaerő megszerzése és megtartása 

céljából), 

- a szociális ellátást, 

- a kulturális ellátást, szolgáltatásokat, 

- a költségvetési intézmények működtetését és fejlesztését, 

- a kommunális ellátást és fejlesztést, 

- az infrastrukturális fejlesztést és szolgáltatást, 

- a környezetvédelmet. 

Az együttműködés elsősorban a helyi személyes kapcsolatokon, együttműkö-

dési megállapodásban rögzített vagy informális kapcsolatokon nyugvó formákban 

zajlott és a gazdasági kényszerhelyzetek, a forráshiány meghatározó tényezőként 

szerepelt. 

Az is jellemző volt, hogy az együttműködésben résztvevő gazdálkodó szerveze-

tek gazdasági érdeke kevésbé kapott szerepet vagy csak közvetetten jelent meg. 

Sokkal inkább a társadalmi-politikai elvárások vezérelték a résztvevőket, ezáltal 
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az együttműködési szándékokat is a kívülről-felülről való meghatározottság jel-

lemezte. 

Sokáig élt az a nézet, hogy a helyi együttműködés, különösképpen a helyi ter-

melőszféra megold, illetve megoldhat minden olyan finanszírozási problémát, 

amit nem tud, nem képes, esetleg nem is akar a központi költségvetés magára 

vállalni. Ugyanakkor nem kerültek elemzésre a gazdálkodó szervezetek motivá-

ciói, érdekei, céljai, sőt néha anyagi lehetőségei, költségviselő képessége sem. E 

területen elsősorban a társadalmi-politikai elvárások realizálhatóságára, az etikai 

koordináció értékracionalitáson nyugvó motivációira épített a gazdaság- és a 

településpolitika, nem igen számolt a résztvevők gazdasági érdekviszonyaival, 

konfliktusokkal és az érdekellentétekkel sem (Komái J. 1983). 

A településpolitikát mindemellett a gazdaságpolitika elsősorban a szociálpoli-

tika szempontjából kezelte, a településpolitikai döntések is elsődlegesen a szoci-

álpolitikai célokat szolgálták. A két szféra „keveredése", mármint a szociálpoliti-

ka és a gazdaságpolitika „összemosása", illetve egybeolvadása azt is jelentette, 

hogy egyik területen sem érte el célját, településszinten a településpolitikában, 

sem a szociálpolitikában. 

Meghatározta a helyi kapcsolatrendszert az is, hogy a centralizált irányítási 

rendszerben, ahol a juttatások jelentős része a munkahelyhez kapcsolódott „ az 

egyének sokkal inkább kötődtek munkahelyeikhez, ahol dolgoztak, mint a telepü-

léshez, ahol laktad (Nemes F., Szelényi I. 1967). így a helyi kooperatív együtt-

működésben a munkahely betölthette az aktivizáló motorikus tényező szerepét, és 

ezt több településen is tapasztalhattuk kutatásaink során. Elsősorban azokon a 

településeken volt jellemző, ahol a munkavállalók nagy része helyben lakott, il-

letve az adott gazdasági tevékenység erőforrásoldalról helyhez kötött. így pozitív 

példákkal főként a mezőgazdasági egységek (tsz-ek, állami gazdaságok) és a bá-

nyászat, a kitermelőipar területén működő gazdálkodó szervezeteknél találkozhat-

tunk. Nyilvánvaló volt, hogy az a gazdálkodó szervezet vállalt többet a település-
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fejlesztés területén, amelyiknél a forrásokat ehhez meg tudták teremteni. E foná-

sok nem mindig kapcsolódtak üzleti eredményekhez, sokkal inkább a költségve-

téssel történő elszámolásokhoz kötődtek. A gazdálkodó szervezetek leginkább a 

személyes jövedelmek növeléséhez fűződő céljaik alapján tudták integrálni az el-

térő érdekű dolgozóikat (pl. helyben lakók, bejárók) még akkor is, amikor az 

1980-as években a többletjövedelem szerzése már nem is mindig a főmunkaidő-

ből - főmunkahelyről - származott. Ebben az időben bizonyítani lehetett, hogy a 

településfejlesztés a személyes jövedelmek növelésének „burkolt eszköze" a me-

rev és túlszabályozott viszonyok között. Mindezt még olyan településen is tapasz-

talhattuk, ahol nem találtunk motorikus gazdasági szervezetet, igazi nagyüzemet, 

vagyis nem volt olyan gazdasági egység, mely a településen meghatározó lett 

volna. Bizonyos gazdasági szervezetek (főként a volt helyi mezőgazdasági terme-

lőszövetkezetek) együttműködési készsége kedvezőbb volt, mint a többi szerveze-

té. Természetesen megtalálhattuk a helyi vezetés személyes motivációiban rejlő 

eltéréseket is. Az 1980-as évek sajátossága volt az is, hogy a gazdálkodó szerve-

zetek éppen a második gazdaságban végzett többlet-munkavállalás miatt a ko-

rábbi időszakhoz viszonyítva már lényegesen nehezebben tudták dolgozóikat 

mozgósítani a helyi-társadalmi igények teljesítése céljából. Emiatt azokat a helyi 

kooperációs lehetőségeket keresték, amelyekkel egyszerre tudták segíteni a má-

sodik gazdaság tevékenységét és a településpolitikát. 

Nyilvánvaló volt, hogy a gazdasági egységek a településpolitikát egyértelműen 

a helyi tanács feladataként kezelték, az együttműködést csak annyiban tartották 

fontosnak, amennyiben az a munkaerő megtartásához, a személyes jövedelmek 

megszerzésének lehetőségeihez, vagy valamilyen gazdasági feladathoz kapcsoló-

dott. Az 1970-es, 1980-as évekre vonatkozóan megállapítható, hogy a munkahely 

csak akkor aktív a településfejlesztésben, ha érdekelt a település lakosságát, mint 

munkaerőt megszerezni és megtartani. Ez esetben az együttműködés még a válla-

lati szociálpolitika területén is intenzíven fejlődött, mivel ennek realizálása során 
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a gazdasági szervezetek egyben településpolitikai feladatokat is elláttak - önálló-

an és/vagy a helyi tanáccsal közösen (pl. bölcsőde, óvoda, üzemi étkezés, lakás-

építés stb.). 

A gazdasági rendszer és a gazdasági helyzet változása e téren is a helyi konf-

liktusok megsokszorozódásához vezetett - amely leginkább a munkanélküliség 

növekedésével és a vállalati szociálpolitikai, művelődési stb. intézményrendszer 

felszámolásával járt - gyarapítva ezzel a helyi közigazgatásra háruló feladatokat 

és a feladatellátás forráshiányát. Ezekre a helyi konfliktusokra sem az 1980-as 

évek második felében, sem 1990 körül, az önkormányzatok megalakulásakor és 

azután sem készült fel a helyi társadalom. Mintegy „sokkhatásként" érte a helyi 

politikát a gazdaság átalakulása, a gazdasági szerkezetváltás, stb. miatt megjele-

nő helyi konfliktusok növekedése. Ekkor már egyértelműen megfogalmazódott, 

hogy tisztázni kell az állam és a helyi szintek feladat- és eszközrendszerét, a kö-

zöttük lévő munkamegosztást, mely kívánalomnak az önkormányzatokról szóló 

törvény módosításaival együtt is csak részben tett eleget, az államháztartási tör-

vény, illetve az államháztartás reformja pedig a mai napig sem adott választ e 

kérdésekre. 

Tapasztalhattuk tehát, hogy a gazdálkodó szervezetek településfejlesztéshez 

való viszonyát alapvetően meghatározta a munkaerő helyhez kötésének fontossá-

ga, illetve az olcsó munkaerő mielőbbi megszerzésére irányuló törekvés. Ez a 

gazdasági cél a településpolitika szempontjából egy olyan időszakban eredmé-

nyezett tettrekészséget, amikor a gazdálkodó szervezetek munkaerőhiánnyal 

küszködtek. 

Magyarországon is egyre inkább érzékelhetővé vált, hogy a beruházások nem a 

munkaerőbázishoz, hanem a fejlett infrastruktúrához és a szellemi tőkéhez 

(„igazodtak") „telepedtek" - fokozva ezzel a hátrányos helyzetű települések inf-

rastrukturális, jövedelmi és egyéb gondjait. A foglalkoztatottsági problémák és a 

viszonylag hirtelen jelentkező munkaerő-túlkínálat (hosszú ideig rejtett és lap-

35 



pangó munkanélküliség miatt), valamint a gazdasági környezet megváltozása és a 

piacgazdaságra való áttérés, a gazdasági átalakulás a gazdálkodó szervezetek 

településhez való viszonyát is megváltoztatta - a települések szempontjából nem 

a legkedvezőbb, rövid távon inkább negatív irányban. 

A piacgazdaságokban a gazdálkodó szervezeteket a piac minősíti. Ez azt is je-

lenti, hogy a gazdálkodó szervezetek nem a felettes hatóság elismerését nem a 

helyi közösség szubjektív megítélését tartják fontosnak, nem társadalmi és politi-

kai elvárásoknak, hanem a piaci viszonyoknak akarnak megfelelni. Az ár- és költ-

ségérzékenység növekedésével, a felesleges tartalékok felszámolásával, gazdasági 

eredményeik javítása érdekében tevékenykednek. Egyre inkább előtérbe kerül, fontos 

lesz, hogy a helyi finanszírozásban való részvételt gazdasági érdekek motiválják. 

Olyan eszközrendszer kialakulására, működésére van szükség, mely közös érdekelt-

séget teremt a településeken a tőkeallokáció folyamatában is, lehetővé teszi a helyi 

szinten működő szervezetek között a jövedelemátcsoportosítást, és közös érdekelt-

séget is teremt a helyi jövedelemtermelő-képesség és a helyi önkormányzatok be-

vételi forrásai között, új eszközöket teremtve a települések működésének és fej-

lesztésének finanszírozásához. 

Közvetlenül a rendszerváltás előtt a tanácsi vezetők és a helyi gazdálkodó 

szervezetek vezetői is, szubjektív hozzáállásból, a vezetők személyiségéből, 

együttműködési készségéből vezették le a településfejlesztéshez való viszonyt, 

alig-alig kapcsolták ehhez gazdasági érdekeiket. Alapvetően egymás meggyőzését 

tartották fontosnak és nem az érdekviszonyok feltárását. Ezt a szemléletet erősí-

tette, hogy az alkufolyamatok jól bevált mechanizmusai jellemezték a vertikális 

és a horizontális koordinációt egyaránt, Az informális csatornáknak, a személyes 

kapcsolatoknak a kibogozhatatlan szálaival találkoztunk empirikus kutatásaink 

során (Aradi L.-né-László M. 1988). 

A horizontális együttműködés valós érdekeken nyugvó fejlesztése csak akkor 

képzelhető el, ha az együttműködésben résztvevők között a mellérendeltség a 
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rendező elv. Mindennek feltétele, hogy csökkenjen a GDP centralizációs hánya-

da, enélkül a kölcsönös érdekeltségen nyugvó kapcsolatok csak a jogi intézmé-

nyesítés síkján jöhetnek létre, a gyakorlatban viszont nem „A centralizált irányí-

tás lehetősége abból a helyzetből táplálkozik, hogy mesterségesen szétválasztód-

nak a gazdaság, a társadalom különböző elemei, hiányoznak a természetes köz-

vetítők, az értékmérők (piac a gazdaságban, érdekkapcsolatok az önkormányzat 

és lakosság között), s így az egymással való érintkezéshez »külső« »felső« in-

formációkra van szükség. A külső segítség pedig az alkutól függ." (Komái J. 

1986) Ennek következtében találkozhattunk olyan példákkal is, amikor vesztesé-

ges vállalatok - főként nagyvállalatok - a település fejlesztésében veszteségeik 

ellenére is komoly szerepet vállalhattak. Ezért cserébe a gazdasági szerkezet át-

alakításának időszakában a helyi irányítás mindent elkövetett a gazdasági szerve-

zet, és ezáltal a struktúra fennmaradásáért. 

Gazdasági mechanizmusunk ugyan az ágazati vertikális kapcsolatok „ápolását" 

tette szükségessé, ennek alátámasztására, „segítésére" azonban - különösen a 

nagyvállalatok - beépítették a helyi társadalmi, közigazgatási, politikai szférát is 

(Berényi S. 1979). Mindezen folyamatokat erősítette, hogy a nagyobb vállaltok-

nak mindig is közvetlenebb volt a kapcsolata az államigazgatással - a központi és 

a helyi szervekkel egyaránt (Lengyel Zs. 1991). 

Amikor a gazdasági szervezet „kivételes, kiemelt" helyzete a gazdasági és po-

litikai döntéseknél érzékelhető, akkor az a település számára is hozhat „kivételes" 

pozíciót, és ezen keresztül meghatározhatja a településpolitikát, a településfej-

lesztést is. Tehát a települések fejlődése szempontjából a nagyobb gazdasági 

szervezet léte kedvező tendenciákat jelentett (pl. infrastruktúrafejlesztés, lakás-

építés támogatása terén stb.). Ennek következményeként sajátos érdekszövetség 

alakult ki a település és a gazdálkodó szervezetek között. Mindez a gazdasági át-

alakulás időszakában már ellentétes előjellel jelent meg a településszinteken, nö-

velve ezzel a válságtérségek problémáit, a társadalmi-gazdasági szempontból hát-
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rányos, illetve az átlagosnál nagyobb munkanélküliséggel jellemezhető települé-

sek körét és a településpolitika konfliktusait is. 

2.3. A helyi kapcsolatrendszerek alakulása 
néhány bevételi forrás tükrében 1990 előtt 

A téma kifejtését mai viszonyaink között annyiban szükséges érinteni, amennyi-

ben az az önkormányzat gazdálkodását, illetve az ott megjelenő szemléletet még 

mindig befolyásolja. A helyi kapcsolatrendszereket ugyanis a tanácsi gazdálkodás 

idején különösen gátolta, hogy a helyi együttműködésben résztvevő gazdálkodó 

szervezetek jobban érdekeltek voltak a „központtal" való kapcsolattartásban, mint 

a helyi viszonyok „ápolásában". Az állami hozzájárulás magas aránya a saját for-

ráshoz viszonyítva mind a megyék gazdálkodásában, mind pedig a településszin-

teken gátolta az önálló gazdálkodást, a helyi önállóság létrejöttét a reformfolya-

mat során is. Kutatások sora bizonyította, hogy a redisztribúciós jövedelmek nem 

a kisebb települések javára történő újraelosztást jelentették, sőt az elvonás mérté-

ke is relatíve nagyobb volt ott, ahol eleve kisebb jövedelmek képződtek (Bokorné 

Kulcsár D. 1984). 

Az 1980-as évekre vonatkozóan a forrásfajták arányát elemezve a fejlesztések 

finanszírozásában azt tapasztalhattuk, hogy a településeken a saját bevételek ma-

gasabb aránya sem igazolta a tanács önállóságát. Tényként említhető, hogy az 

1978-tól alkalmazott restrikciós gazdaságpolitika következtében csökkent a köz-

ponti források szerepe, de a gyakorlatban a központ „kivonulása", különösen a 

fejlesztési politika területéről, inkább „kényszerpályára" helyezte és magára 

hagyta a települések tanácsait, és nem növelte döntési szabadságukat (.László M -

Pálné Kovács I. 1985). 

A változtatások ellenére fennmaradt és tovább élt a fejlesztési döntéseknél „a 

szűk keresztmetszetek" logikája, melynek következtében a területi folyamatok 

képtelenek voltak a régi struktúrából kilépni (Enyedi Gy. 1978). 

38 



A szabályozóeszközök gyakori változtatásai ezen a területen is éreztették hatá-

sukat felerősítették a rövid távú szemléletet, gátolva ezzel a helyi szintű kapcsola-

tok tartós alapokra helyezését. A tanácsoknál a bevételi források arányainak 

évenkénti ingadozásai a bizonytalanság, tervezhetőség problémáit idézték elő. 

Ugyanakkor a tanácsi finanszírozás szabályozásának változásai is azt a szándékot 

tükrözték, hogy a tanácsok bevételei szorosabban kapcsolódjanak a települések 

jövedelemtermelő képességéhez, a vállalatok gazdálkodásához és a településen 

élő lakosság jövedelmeihez érdekközösséget teremtve településszinten. 

Érdemes felidézni a város- és a községfejlesztési hozzájárulás megítélésével 

kapcsolatos szakmai közvélemény megoszlását. Voltak ugyanis, akik úgy vélték, 

hogyha a tanácsok részesednek a területükön képződő vállalati és szövetkezeti jö-

vedelmekből, akkor ezáltal megteremtődik a gazdasági és érdekkapcsolat a taná-

csok és a gazdálkodó szervezetek között (Békési L. 1977). 

Mások véleménye szerint a forrás átengedésének nem lehet ilyen jelentőséget 

tulajdonítani (,Szántó G. 1983). 

Empirikus kutatásaink során szerzett tapasztalataink is abban összegezhetők, 

hogy a gazdálkodó szervezetek - éppen azért, mert nem érzékelték, hogy az álta-

luk történt befizetések hol kerültek felhasználásra - nem is igen foglalkoztak a 

településfejlesztés koncepcionális, stratégiai kérdéseivel, sőt az átutalt források 

felhasználásával sem. A pénzbeli és a természetbeni támogatásokkal 

„letudottnak" vélték településpolitikai szerepüket. 

Ennek a struktúrának, az önállóság hiányának fontos következménye volt, 

hogy elindította és folyamatosan mozgatta az alkukapcsolatok, az informális 

csatornák működését az egyre inkább szűkülő központi források megszerzése 

céljából. Jellemző volt az elosztásra, hogy a támogatások megszerzéséért induló 

verseny szabályait, esélyeit helyben jórészt nem lehetett befolyásolni. Az igények 

realitása csak akkor volt mérvadó, ha egyezett a központi és a megyei támogatási 

súlypontok hierarchiájával. 
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A tanácsi gazdálkodás tapasztalatainak elemzésénél elmondható, hogy háttérbe 

szorultak a speciális helyzetben lévő települések, nem lehetett figyelembe venni a 

települések helyi sajátosságait. Ennek hatásaként viszont a leginkább hátrányos, 

támogatásra speciális okok miatt rászoruló települések helyzete „konzer-

válódott". Mindezek a problémák másképpen jelentkeznek akkor, ha az alsóbb 

szintek intézményes lehetőséget és garanciát kapnak érdekeik nyilvános képvise-

letére, ütköztetésére és a központi, valamint a térségi támogatási súlypontok is az 

érdekegyeztetési mechanizmus során, nyílt tárgyalások útján jönnek létre. Az 

1970-es, 1980-as években alkalmazott szabályozók miatt tudatosodott is helyi 

szinten, hogy a forrásoknak csak kis töredéke jut vissza a kisebb településekre, 

így éppen itt nagy az „olló" a jövedelem-kibocsátó potenciál és a tanácsokkal 

szemben támasztott lakossági igények között. 

A vállalati befizetések közül a telekhasználati és telekigénybevételi díj fe-

jezte ki leginkább a települések közötti különbségeket, mivel ezek a befizetési 

kötelezettségek differenciáltan kerültek megállapításra a települési hovatartozás-

tól (főváros, megyei város stb.) és a területi felhasználás jellegétől (lakó, ipari 

terület stb.) függő besorolás szerint. Ennél a forrásfajtánál a helyi lehetőségek és 

preferenciák megjelenhettek a díjak mérséklésénél vagy elengedésénél. (Mindez 

alkalmat teremthetett volna a helyi tanács és a gazdálkodó szervezetek közös ér-

dekeltségének kialakítására.) A gyakorlatban azonban a mentességek nagyobb 

aránya nem helyi, hanem makroszintű gazdaságpolitikai célokat szolgált (pl. ex-

portárualapot bővítő, energiaracionalizálást segítő, hulladékfeldolgozást vagy má-

sodlagos nyersanyagok feldolgozását szolgáló beruházások stb.). Sajátos érdekel-

lentét jelent meg a döntések során a helyi tanácsok és a megyei tanácsok között. 

Ennek oka főként az volt, hogy a díjakat a megyei tanács fejlesztési alap betét-

számlára kellett befizetni. A települések nem érzékelhették, hogy ezekből a forrá-

sokból hatékony (vagy legalábbis hatékonyabb) kiegyenlítő mechanizmus mű-

ködne. 
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A helyi kapcsolatrendszereket, így a gazdálkodó szervezetek és a tanácsok kö-

zötti kapcsolatokat sem lehet leszűkíteni a pénzügyi rendszeren belüli pénzmoz-

gásokra. Vizsgálataink során az együttműködési formák sokféleségét, vagy éppen 

ezek uniformizált jellegét mutatták az együttműködési megállapodások. Érde-

kes volt az a tapasztalatunk, hogy a helyi sajátosságokat, az alulról jövő alsó 

szintek kezdeményezései sem fejezték ki (László M. 1985). 

Megállapíthattuk, hogy a pénzügyi kapcsolatoknak valamivel nagyobb volt a 

jelentősége a tanácsi fejlesztési források vonatkozásában míg az egyéb együttmű-

ködési formák jelentősége a települések működtetésében vált érzékelhetővé. Ta-

pasztalataink szerint a viszonylag nagy arányú fenntartási hozzájárulás (pl. 

egészségügyi, kulturális, sport célú) konkrét felhasználásába, sőt a felhasználás 

elvi kereteinek kialakításába sem vonta be a tanács a mecénásokat, bár ezt ők sem 

igazán igényelték. így a finanszírozók érdekeltsége is kimerült abban, hogy át-

utalták a pénzösszegeket, jobb esetben elvégezték a konkrét feladatokat, melyek 

között a legjellemzőbb tevékenységek az áru- és személyszállítás, az utak karban-

tartása, a parkosítás stb. volt. 

A településszintű kapcsolatrendszerek tartalmasabbá tehetők a döntések nyil-

vánosságának növelésével és a társadalmi részvétel, a döntések előkészítése, 

illetve a közös döntések révén - de a tanácsi rendszerben az ilyen irányú demok-

ratizálást a gazdasági egységek sem sürgették, a társadalmi, még inkább a politi-

kai elvárásoknak megfelelően igyekeztek letudni kötelezettségeiket a településfej-

lesztést segítő hozzájárulásaikkal. A pénzügyi források átengedésének és haté-

kony felhasználásának főként az érdekkülönbségek jelentettek korlátot és nem a 

gazdasági és jogi szabályozás. Ez alapján már az 1980-as években megállapítást 

nyert, hogy a pénzügyi szabályozás és az adórendszer nem teremti meg az 

együttműködés tartós érdekeltségen alapuló feltételrendszerét {Szegő A. 1982). 

A gazdálkodó szervezetek, illetve azok vezetői tudták, hogy a helyi/tanácsi vezetés 

nem a hatalom viszonyainak alakításába, nem a döntésekbe kívánja őket bevonni, 
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hanem az ahhoz szükséges anyagi háttér biztosítását várta tőlük. Ugyanakkor ta-

pasztalhattuk, hogy azok a gazdasági egységek, amelyek az anyagi bázis megte-

remtését, vagy annak érzékelhető bővítését vállalták, a gazdasági hatalom birto-

kában politikai tényezőként is érvényesültek a településeken, vezetőik és/vagy 

szakembereik jelen voltak az országgyűlésben, a tanácsok és a pártszervezetek 

végrehajtó bizottságaiban. 

A tanácsi bevételi források szabályozásában bekövetkezett változások kifeje-

zésre juttatták azt a szándékot, hogy növekedjen a helyi tanácsokat alanyi jogon 

megillető bevételek köre. A változtatásoknál és a tervezésnél viszont nem számol-

tak a helyi jövedelmi viszonyok reális alakulásával, vagyis az új tanácsi szabá-

lyozórendszernél a kiadások és a helyi bevételek irreális tervezése mesterséges 

akadály volt, amelynél a nyílt beruházási restrikció is jobb lett volna (Vági G. 

1987). 

A tanácsok 1986. január l-jétől a korábbi két pénzalap helyett egységes 

pénzalappal gazdálkodtak, a korábbinál kevesebb kötöttség mellett. A bevezetett 

egységes pénzalap - a szabadon felhasználható pénzeszközök miatt - már ekkor-

tól magában hordta azt a veszélyt, hogy a meglévő intézményhálózat üzemelteté-

sének és fenntartásának elsődlegessége háttérbe szorítja a fejlesztéseket. 

(Mindennek ellenkezőjére is található példa főként a városoknál, amikor is a 

fejlesztések kaptak nagyobb hangsúlyt és itt ez már veszélyeztette az üzemelte-

tést). Nyilvánvaló volt, hogy a városok vállalhatták fel ezeket a konfliktusokat és 

kockázatokat a külön támogatás és kivételes pozíciók, illetve a hiányfinanszírozás 

esélyei miatt. A tanácsok számára az egységes pénzalap önmagában nem teremt-

hette meg a restrikció idejénmiatt, a gazdálkodás nagyobb önállóságát. Ugyanak-

kor a növekvő lakossági és vállalati igények (főként az infrastruktúrafejlesztés te-

rén) valamint a forráshiány növelte a helyi konfliktusokat. Egyre inkább eltávo-

lodott egymástól a tanácsok önkormányzati szerepköre és gazdasági eszközrend-

szere, az önállóság helyett a gazdálkodás bizonytalanságai növekedtek és mind-
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emellett gyengült az a hatás is, hogy rákényszerüljön a „magára hagyott" szer-

vezet tartalékainak mobilizálására. Mindemellett a lakosság állammal szembeni 

igényei is a településszinteken csapódtak le. Különösen akkor éleződtek ki ezek a 

konfliktusok, amikor a fejlesztési források beszűkültek és a helyi szint egyre in-

kább rákényszerült a lakossági források mobilizálására, igénybevételére - a fej-

lesztésekhez szükséges helyi források bevonására. Leginkább a községeket érin-

tette kedvezőtlenül a változás, mivel ott csökkentek először a fejlesztési források. 

A decentralizálás „megállt" a megyehatároknál és a fejlesztési „fejkvóták" 

újraelosztásában a városokban jelentkező szűk keresztmetszetek lettek a megha-

tározóak, illetve a városok érdekei inkább a fejlesztési források elosztásában 

realizálódtak. 

A bevezetett „fejkvóta-rendszer" szándékaiban a fejlesztési lehetőség 

normativitását fejezte ki, melynek alapján a települések az állandó népesség ará-

nyában juthattak fejlesztési előirányzathoz. A fejlesztési források majdnem fele 

az 1980-as évek második felében a településen lakók arányában került felosztás-

ra. Mindezzel együtt elvárásként megfogalmazódott, hogy erősödjön a település 

népességmegtartó képessége. A normatív fejlesztési lehetőség megyénként azo-

nos volt, hiszen a központi gazdaságirányítás nem vállalta fel a megyék közötti 

differenciálást. A megyei tanácsoknál településcsoportokat képezve differenciálni 

kellett a helyi tanácsok között és ezáltal meghatározták a települések tényleges 

fejlesztési lehetőségeit is. Igaz, az új elosztási mechanizmus következtében 1986— 

1988 között a községek fejlesztési lehetősége is növekedett a korábbi időszakhoz 

képest. Ennek ellenére az is érzékelhető volt, hogy a községek népességszáma a 

megyékben általában nagyobb arányt képviselt, mint a fejkvótából való részese-

désük. A fejkvóták településtípusok közötti differenciálása jól tükrözte, hogy a 

megyei tanács testületein belül milyen eltérések voltak az érdekérvényesítés ké-

pességeiben, illetve a hatalmi pozíciókban. 
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A tanácsi gazdálkodás időszakára esett az adórendszer 1988. évi változása is, 

mely a bevételek reálérték-csökkenése, az árszínvonal emelkedése mellett még 

bizonytalanabbá tette a tanácsi források, a bevételek reálértékének alakulását. A 

költségvetési intézmények - így a tanácsok is - az átlagosnál erősebben érzékel-

ték az adórendszer árakra gyakorolt hatását. Az új adórendszer bevezetésével a 
r 

tanácsi bevételek jelentős része megszűnt: így 

- a gazdálkodó szervek befizetéseiből a városi és községi hozzájárulás és a 

béradó, 

- a lakossági adók közül pedig az általános jövedelemadó, a magánszemélyek 

forgalmi adója, az erőgépadó, lóadó, ebadó, valamint az árbevétel után fize-

tett háztáji adó. 

Mindezek helyett belépett a lakosság személyi jövedelemadója. A terv az volt, 

hogy „Az 1989. évtől a személyi jövedelemadó helyi tanácsi bevétel lesz, így 

közvetlen kapcsolatba kerül az adófizető állampolgár azzal a tanáccsal, amely az 

adót felhasználja". (PM, 1987) Ma már tudjuk, hogy a közös érdekeltség létrejöt-

tének ilyetén feltételezése ugyanúgy megalapozatlan elképzelés volt, mint ahogy 

az a településfejlesztési hozzájárulás esetében is bebizonyosodott. Azóta ezt az 

érdekeltséget gyengítette az is, hogy az SZJA megosztásában folyamatosan csök-

kent a települések részaránya. Az adórendszer bevezetésének időszakában, va-

gyis az 1980-as évek végén empirikus vizsgálataink során tapasztalhattuk, hogy a 

helyi tanácsok a lakosság „szemében" adót kivető, behajtó, előíró hatóságok vol-

tak és kevésbé népképviseleti, önkormányzati szervek (Pálné Kovács I. 1992). Ez 

a minősítés ellentétes volt persze a hivatalosan deklarált célokkal és akadályozta 

is a helyi közösségek létrejöttét, de a munkahely-lakóhely viszony kedvezőbb 

irányú alakulását is. 

Az adórendszer bevezetésekor 1988-ban az is egyértelmű volt, hogy a gazda-

sági szféra viszonya az új adórendszerhez nem jobb mint a lakosságé - vagyis a gaz-

daságot leginkább érintő változtatás nem kapott kellő társadalmi támogatottságot. 
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Olyan gazdaságban, ahol az elosztásban túlzott arányú a redisztribúció és az 

újraelosztás nem normatív, ott az adófizetők adómorálja, de adóviselő 

(tehervállaló) képessége sem lehet magas. Mindezekről a változásokról a telepü-

lések és térségek közötti újraelosztó/kiegyenlítő mechanizmus nem igen vett tu-

domást. Alapvetően 1990-ig nem következett be változás, sőt akkor sem volt a 

változás ezen a téren a kívánt és szükséges mértékű. 

A településszintű feszültségeket csak fokozta, hogy felszínre kerültek, illetve 

kiéleződtek azok az érdekellentétek, amelyek az eljáró-bejáró, illetve a helyben 

lakó, helyben dolgozó munkavállalók, valamint a munkahely-lakóhely között már 

eddig is érzékelhetőek voltak. 1988-1990 között a helyi tanács és a településen 

működő gazdálkodó egységek közötti sajátos érdekszövetség már csak a központi 

források, a támogatások elnyerése céljából jött létre. Mindezt tapasztalhattuk a 

hátrányos helyzetű térségek támogatására létrehozott területfejlesztési alap fel-

használása során, amikor is irreálisan magas arányú vállalati forrásokat jeleztek a 

tervezésnél, vagyis az ígéret szintjén a támogatások elnyerése céljából, a saját 

forrás meglétének bizonyítására. A területfejlesztési alap tervezésekor a gazdál-

kodó szervek saját forrása (hitellel együtt) az összes forrás több mint 50%-a volt. 

Ez nyilvánvalóan nem teljesülhetett egy olyan időszakban, amikor a gazdaság 

stagnált és a veszteséges szervezetek száma is növekedett. 

A szabályozórendszer változása az adórendszer bevezetésével sem tudta biz-

tosítani a kellő összhangot a makro- és mikrogazdaság szabályozása között. 

Egyes tevékenységek (pl. mezőgazdasági kistermelés, falusi turizmus, de még a 

szellemi tevékenységekre is vonatkozik) adóalapjának kedvezőbb, ösztönzőbb 

megállapítása a makrogazdasági összefüggések, ellátási feszültségek elkerülését 

szolgálta. Ugyanakkor fokozta a magánjólét és közszegénység közötti „rést", fő-

ként a községekben, mivel csökkentette ezáltal a helyi tanácsok bevételét, így a 

településfejlesztés lehetőségét is. Mindez viszont már a helyi együttműködésben 

részt vevő szervezetek és az állampolgárok számára is kedvezőtlen volt. 
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A makrofelhalmozás „diktatúrája" a mikrofelhalmozással szemben, az anyagi 

termelés abszolút elsődlegessége más társadalmi szférákkal - sőt a termelésen 

belüli infrastruktúrával és szolgáltatással szemben is - olyan diszfunkcionális 

hatásokat termel, amelyek végső soron a társadalmi egyénre hullanak vissza és a 

makrogazdaságban sem képesek célkitűzéseiket realizálni (Ágh A. 1987). 
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3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁNAK 
SZABÁLYOZÁSA 

3.1. Az önkormányzatok gazdasági alapjának törvényi szabályozásáról 

Az 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló törvény a gazdasági 

és társadalmi/politikai rendszerváltás első elfogadott törvényei között szerepelt, 

amikor még a piacgazdaság, a sokszektorúság intézményei és szervezetei sem 

alakultak ki teljesen. A törvényt átfogóan módosító 1994. évi LXIII. törvény az 

1990-1994 közötti időszak gyakorlati tapasztalatai alapján született, ugyanakkor 

az önkormányzatok gazdasági eszközrendszerével kapcsolatos kérdések hiányos-

ságait és konfliktusait teljes mértékben nem tudta feloldani. A problémák gyöke-

reinek egy jelentős része abból származik, hogy az államháztartás reformja elhú-

zódott, alapvetően nem tisztázott az államháztartás alrendszerei közötti munka-

megosztás és finanszírozás-megosztás, mely leginkább érinti az állam és az ön-

kormányzatok közötti viszonyt, de természetesen az államháztartás más alrend-

szerei közötti kapcsolatot is. 

Az önkormányzati törvény deklarálja, hogy az önkormányzat a feladat- és 

hatáskörükbe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el. A törvény alapján 

„A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhata-

lom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, 

személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak." [(1990. évi 

LXV. tv. I. fejezet 1 §. (2) bek.)] Az (5) bekezdés kimondja, hogy „Törvény a 

helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötele-

zően ellátandó önkormányzati feladat és hatáskörök meghatározásával egyidejű-

leg az országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt 

a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról." Majd később, a 87. § (2) 
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bekezdésében ez áll: „Új önkormányzati feladat megállapítása esetén az országy-

gyűlés egyidejűleg biztosítja az ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet." 

Az önkormányzati finanszírozás egyik ma is fennálló problémája, hogy mind-

azokat a kérdéseket, melyeket az önkormányzatokról és az államháztartásról 

szóló törvény nem szabályoz, az évente változó és elsősorban a makrogazdasági 

célokat preferáló állami költségvetési törvényben szabályoznak, instabillá téve 

ezáltal az önkormányzatok gazdálkodását (pl. az önhibáján kívül hátrányos hely-

zetben lévő települési önkormányzatokat megillető támogatások feltételei és 

mértéke vagy éppen a normatívák megállapítása stb.). 

Az önkormányzati törvény szabályozza az önkormányzatok gazdasági alapjait 

(IX. fejezet), melynek lényege, hogy az önkormányzat saját tulajdonnal rendel-

kezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az önkor-

mányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával 

kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, 

ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik. 

A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot 

megillető vagyoni értékű jogokból áll. Az önkormányzati vagyon külön része a 

törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítetten kell nyilvántartani. A 

törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közha-

talom gyakorlását szolgálja. 

A törzsvagyon lehet: 

- forgalom képtelen: helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok és minden 

más ingatlan vagy ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forga-

lomképtelennek nyilvánít; 

- korlátozottan forgalomképesek: a közművek, intézmények és középületek, 

továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A 

törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól, törvény vagy a helyi 
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önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendel-

kezni. 

A vagyon törvényi szabályozásának körében lényeges kiemelni még, hogy a 

helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyez-

tetheti és az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssé-

ge nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

Az önkormányzatok bevételi forrásainak és gazdálkodásának szabályozására 

az 1995. és 1996. évi törvényalkotás folyamata is hatással volt, melyek közül ki-

emelendők a területfejlesztésről, a környezet- és természetvédelemről szóló tör-

vények, valamint a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló törvények és ren-

deletek. Ezekkel a dolgozatban külön nem kívánok foglalkozni, hatásuk az ön-

kormányzati költségvetési beszámolók elemzésénél kifejezésre juttathatók. 

„Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adó-

dó feladatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatá-

sával, szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat 

feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírá-

sok keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. [(1990. évi 

LXV. tv. 81. §(1)] 

Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átenge-

dett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi 

költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. 

Az önkormányzatok bevételeinek részletesebb elemzésére a következőkben or-

szágos, megyei és településtípusok, illetve településméretek szerinti bontásban is 

kitérek. 

A helyi önkormányzat gazdálkodása során: 

- alapítványt hozhat létre és közérdekű kötelezettségvállalást tehet; 

- hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki, ennek fedezetéül az önkormányzati 

törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, 
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az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartá-

son belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel; 

- dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami 

hozzájárulás kivételével; 

- dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről. 

Míg a likvid-hitel nem esik korlátozás alá, a helyi önkormányzat adósságot 

keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, va-

lamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) 

felső határa a korrigált saját bevétel. 

A korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamat-

törlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves 

előirányzatának 70%-a. 

Fontos figyelembe venni a gazdálkodásnál, hogy a veszteséges gazdálkodás 

követelményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami költségve-

tés nem tartozik felelősséggel. A helyi önkormányzat adósságrendezési eljárásá-

ról ma már külön törvény az ún. önkormányzati csődtörvény rendelkezik (1996. 

évi XXV. törvény az önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról). 

Az önkormányzati törvény és annak módosítása valójában tükrözte a területi-

településifolyamatokban bekövetkezett változásokat, melyek fő vonásai: 

- az önkormányzatiság létrejötte, a jogrendszer, a jogi szabályozás megválto-
zása, a tanácsrendszer felváltása; 

- a települések önállóságának, jogi és politikai feltételrendszerének kialakulá-
sa; 

- a településrendszer és a településszerkezet módosulása; 

- a területi és települési különbségek kezelésének változása, a cél- eszköz-
rendszert illetően is; 

- a területi integráció és dezintegráció viszonyának változása, ahol is a két 
folyamat egyszerre van jelen; 
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- a települések számának növekedése és ezáltal a megváltozott méretek elő-
térbe kerülése; 

- a helyi infrastruktúra fejlesztésének igénye, az infrastruktúrával szembeni 
elvárások módosulása, növekedése; 

- a régiók szerepének változása, a közigazgatási szintek kapcsolatrendszeré-
ben bekövetkezett változások hatása. 

Az önkormányzatiság 6 éve alatt, 1990-1996 közötti időszakban jelentős vál-

tozások következtek be a gazdasági szférában is, melyek közül a gazdaság és a 

település viszonyában különösen meghatározóak: 

- a piacgazdaság intézményrendszerének és szabályozórendszerének kialakulása; 

- a sokszektorú gazdaság létrejötte, a tulajdonformák és szervezeti formák 
átalakulása, megváltozása; 

- a privatizáció és az általa kialakult forrás, illetve jövedelemelosztás és va-
gyonelosztás módosulása; 

- a gazdaság szerkezeti és méretstruktúrájának változása; 

- a gazdaság térbeli rendjének átalakulása; 

- a területi különbségek nyílt felszínre kerülése; 

- erőforrások és a környezet átértékelődése, az erőforrások közötti arányok 
változása; 

- a foglalkoztatottság és a munkanélküliség gazdasági és társadalmi konfliktu-
sainak éleződése; 

- a jövedelemelosztásban keletkezett differenciálódás növekedése; 

- a szegénység és az ezzel járó társadalmi jelenségek és konfliktusok 
megjelenése; 

- stb. 
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3.2. Az önkormányzati önállóság közjogi és közgazdasági feltétel 
rendszerének összefüggései a szabályozás tükrében 

A magyar önkormányzati szabályozás rendkívül liberális, különösen az önkor-

mányzati szervezeti rendszer és a döntéshozatal önállóságának jogi garanciáit il-

letően (Pálné Kovács I.-László M. 1993). Egyértelműen mutatja a szabályozási 

logika, hogy a törvényhozó elsősorban arra ügyelt, hogy az önkormányzati szer-

vezetet és működést függetlenítse minden központi, illetve felettes szervezet befo-

lyásától, a gyakorlatban pedig mentesítése a központi költségvetést a finanszíro-

zás terhei alól. Az önkormányzati törvény jogilag megszüntette a települések hie-

rarchikus rendszerét, megteremtette az esélyegyenlőség lehetőségét a települések 

számára a forrásallokáció folyamatában. Lehetővé tette minden településben a 

helyi sajátosságok és az alulról jövő kezdeményezés alapján történő gazdálko-

dást. A települések az erőforrásokhoz elvileg nem egymás rovására juthatnak. A 

normatív támogatás és a pályázati rendszer keretei között az állami, államtól füg-

gő bevételeik megszerzésének szempontjából a különböző településtípusok között 

nincs különbség. 

A szabályozás elsősorban a központi költségvetés és az adó fedezeti funkció-

jának preferálására épült. Ezért szükségszerűen fennmaradt a centralizáció a jö-

vedelemoldalon, és párosult a decentralizálással a feladat, a hatáskör, a felelős-

ség szempontjából. A gazdasági és főként a pénzügyi szabályozás előfeltétele, 

hogy tisztázódjék központi szinten az állam, a közjavak, közszolgáltatások terüle-

tén: 

- a feladat ellátását kívánja-e biztosítani (feltételek, szervezés, irányítás, el-
lenőrzés, stb.); 

- a feladat ellátásának feltételeit garantálja és/vagy segíti, illetve támogatja; 

- a versenyfeltételek teljesülését szavatolja; 

- vagy éppen a jövedelemelosztás megváltoztatására, befolyásolására vállal-
kozik. 
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A jelenlegi finanszírozás egyik legnagyobb problémája, hogy a szabályozás az 

állam feladatait nem rögzíti és ezáltal bizonytalanná teszi a többi szint, így a he-

lyi önkormányzatok feladatrendszerét és főként annak finanszírozását. A szabá-

lyozás liberalizmusa az állami költségvetés tehermentesítését (mondhatnánk az 

állam kivonulását) jelentette, ugyanakkor az önkormányzatok kötelező feladatai 

körében a kényszerhelyzetekből adódóan konfliktusokat idézett elő. A gazdasági 

szabályozás sajátosságai és a finanszírozás módja, illetve mértéke alapján az a 

megállapítás fogalmazható meg, hogy nem jött/nem jöhetett létre az önkormány-

zatiság gazdasági eszközrendszere. 

Az önkormányzat ugyan maga formálhatja gazdálkodási stratégiáját, keresheti 

a költségtakarékos ellátási formákat, s erre késztetheti intézményeit is, bár azok 

saját bevételeit nem vonhatja el, miután a a helyi önkormányzatokról szóló tör-

vény védi az intézmények, a költségvetési szervek gazdálkodási önállóságát is. 

Lsd. miután a helyi önkormányzatokról szóló törvény védi az intézmények, a 

költségvetési szervek gazdálkodási önállóságát is. 

Az 1990. évi LXV. tv. 89. § 

(1) „A helyi önkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem von-

hatja el és a támogatásba nem számithatja be az intézménynek a kötelező térítési 

díjon kívüli bevételeit. 

(2) Az intézmény a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel, a 

használatában levő ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - be-

vételei növelésére fordíthatja. 

(3) A helyi önkormányzat a más által fenntartott intézmények működéséhez 

támogatást nyújthat." 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatokat a saját bevételek növelésében 

érdekeltté teszi. Ugyanakkor a lakosság és a gazdasági szféra központi adóterhei, 

a jövedelemelosztás bérpolitika, szociálpolitika, stb. valamint a gazdaság ál-

talános állapotából következően a helyben képződő és ott is maradó jövedelmek 
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nem igazán biztosítják a saját bevételek növelésének feltételeit. Gondot okoz az 

is, hogy a bevételnövelés elsődleges célja a működtetés, mely nem képes valódi 

érdekeltséget teremteni a településekben. Empirikus kutatásaink során (OTKA 

7047. Az önkormányzatok gazdasági eszközrendszere c. téma keretében) tapasz-

talhattuk, hogy olyan időszakokban, amikor a többletteher nem kapcsolódik moz-

gósító erejű célhoz, azaz fejlesztéshez, lényegesen kisebb a helyi kapcsolatrend-

szerek szerepe a forrásfeltárás és forrásbővítés folyamatában a helyi gazdasági 

szereplők és a lakosság aktivizálásában. 

Azt mondhatjuk tehát, hogy a gazdálkodási szabályok jogilag szinte korlátlan 

szabadságot biztosítanak az önkormányzatok számára, csak egyetlen dolgot nem 

garantálnak: azt, hogy az önkormányzat ténylegesen mennyi forráshoz juthat, 

mennyivel gazdálkodhat. A szabályozás a forrás és a gazdálkodási kérdésekre 

valójában nem ad megfelelő választ, de nem is adhat, hiszen a mindenkori éves 

költségvetési egyensúly illetve egyensúlytalanság függvényében az éves költség-

vetési törvény által determináltan alakul az erőforrás-allokáció is. Mindehhez 

még párosul az is, hogy az államháztartási törvény még ma sem biztosítja a sza-

bályozás garanciális feltételeit. 

A szabályozás logikája tehát ugyanaz, mint az önkormányzatok szervezeti, 

döntési szabadságának rendezésénél. A keretek és magatartásszabályok tiszták, 

csak a szabályozás célja illetve tartalma tisztázatlan. A szabályozás továbbfej-

lesztésénél a költségvetési gazdálkodás lényeges elemeként kell összekapcsolni a 

döntési szintet és a finanszírozási forrásokat, valamint a felelősségi és ellenőrzési 

jogköröket, természetesen ennek tulajdoni, tulajdonosi konzekvenciáival együtt. 

Az önkormányzati szabályozásban garanciális elem, hogy a helyi önkormány-

zatok gazdálkodását, gazdasági-pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék 

végzi. A saját intézményeik pénzügyi ellenőrzését a helyi önkormányzat látja el. 

A helyi önkormányzat gondoskodik gazdálkodásának belső ellenőrzéséről jog-

szabályban meghatározott képesítésű ellenőr útján. Az ellenőrzés terén sajátos 
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funkciókkal rendelkezik a pénzügyi bizottság - az önkormányzat és intézményei 

vonatkozásában egyaránt - és vizsgálati megállapításait (pl. költségvetés végre-

hajtásáról, illetve a beszámolóról, a költségvetési bevételek alakulásáról, a 

vagyon változásokról, a hitelfelvételek indokoltságáról, a pénzkezelési szabály-

zatról stb.) közli a képviselőtestülettel. Amennyiben a képviselő-testület a vizsgá-

lati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételei-

vel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

Garanciális elemként kezelhetjük azt is, hogy a megyei, a megyei jogú városi, 

fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselőtestület köteles könyvvizs-

gálót megbízni. A gazdálkodását tükröző kimutatásokat köteles a Belügyi Köz-

lönyben és a Cégközlönyben közzétenni (éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli 

mérleget, eredménykimutatását és pénzmaradvány-kimutatását). A helyi önkor-

mányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 

100 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel, köteles a 

gazdálkodását évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és annak jelentését köz-

zétenni. A könyvvizsgáló feladata az is, ha tudomást szerez az önkormányzat va-

gyonának várható jelentős csökkenéséről és más olyan tényről, amely az önkor-

mányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonását indokol-

hatja, a képviselőtestület összehívását kérje a polgármestertől. 

Az önkormányzatok magyarországi gazdálkodási modelljére utaló szabályok 

lényegében koncepcionálisan nem döntötték el a modell lényegét, sőt az egyes 

szabályozási elemek egymással ellentmondásban vannak, illetve aktuális költség-

vetési érdekeket tükröznek (Pálné Kovács I. 1993). A modell lényegének megha-

tározása azért is fontos, mert nem szerencsés a centralizációt, az önkor-

mányzatiságot és a piaci mechanizmust szolgáló pénzügyi folyamatokat és eszkö-

zöket összemosni, hiszen ezáltal sem a forrásallokáció, sem a hatékonyság, sem 

az érdekeltség nem biztosított, végső esetben a feladat ellátása is veszélyeztetett. 
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Elvi követelmény lenne, hogy a központosított jövedelemhányad arányban le-

gyen a közösségi fogyasztással, a közjavakkal kapcsolatos igények kielégítésével 

- ez esetben - makrogazdasági szinten. Természetesen településszinten is elvárás, 

hogy a jövedelem-elvonás és a nyújtott szolgáltatás arányos legyen. 

A törvényi szabályozásban a közszolgálati modell hangsúlyozására utal az a 

rendelkezés is, mely szerint az önkormányzatoknak vannak kötelező feladatai, 

ugyanakkor a törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkor-

mányzatoknak - más helyi önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és 

hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata 

- amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud - mű-

ködési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú tele-

pülési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően előírt köz-

szolgáltatás megszervezését. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az 

átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról II. fejezet 8. § (1) „A települési 

önkormányzat feladata helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfej-

lesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakás-

gazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a közteme-

tő fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi tömegközleke-

dés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 

- gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; 

- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásá-
ban; 

- az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális 
ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; 

- a közösségi tér biztosítása ; 

- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; 

- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; 

- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése; 
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A szabály „szépséghibája", hogy nem szól a törvény arról, mi történik akkor, 

ha az önkormányzat nem tesz eleget kötelezettségének. Az önkormányzatokkal 

szembeni egyetlen állami szankció - törvénysértés esetén - a határozat 

bírósági megsemmisítése. Mulasztásos törvénysértés szankcionálásáról a törvény 

nem rendelkezik, illetve alkotmányellenes működés esetén teszi lehetővé a par-

lamenti feloszlatást. 

Hasonlóképpen következetlen az önkormányzatok vállalkozói modelljének sza-

bályozása, különösen pedig az alapozó törvényhozást követően a költségvetési 

támogatási rendszer és a vagyon kialakítása során folytatott gyakorlata. Ha 

ugyanis a törvényhozó komolyan a vállalkozói modellt akarta volna megvalósí-

tani, akkor szabályozási garanciákkal is törekednie kellett volna arra, hogy az ön-

kormányzatok saját bevételi forrásai legyenek a döntőek a rendszerben. Ez koránt 

sincs így. E szabályozási logika különösen megtört akkor, amikor a törvényhozó 

az önkormányzati vagyon körét kialakította. Az önkormányzatokat elsősorban 

olyan vagyonhoz juttatta, amelyek a közszolgáltatási feladatokhoz nélkülözhetet-

lenek és többletterheket rónak az önkormányzatokra. Lényegesen kisebb mérték-

ben és nagyon differenciáltan jutottak az önkormányzatok olyan vagyonhoz, 

amelyek vállalkozásra alkalmasak. így aztán a vállalkozási lehetőség a valóság-

ban csak arra volt jó, hogy a költségvetési támogatások elosztásánál mindig hi-

vatkozni lehetett a szűkös források pótlásának elvi lehetőségére. Az önkormány-

zatok vállalkozói magatartását az is korlátozta, hogy az egyre növekvő forráshi-

ány és a jövedelmek reálértékének csökkenése, vagyis a kedvezőtlen költségvetési 

feltételek között a kínálati megközelítések háttérbe szorultak. A települési önkor-

mányzatok költségvetési magatartását a kereslet-orientált megközelítések jelle-

mezték leginkább és jellemzik ma is. Tapasztalhattuk, hogy a helyi önkormányza-

toknak egyre több nem igazán önkormányzati feladatot kell vállalniuk. Az ön-

kormányzatok közszolgáltató-közhatalmi és vállalkozási karaktere ugyan nem 

mond ellent egymásnak, és az is nyilvánvaló, hogy az előbbi a domináns. 
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Mindenesetre hazai gyakorlatunkban a két modell összekeverése nem arra szol-

gált, hogy a vállalkozás járulékosan lehetőséget nyújtson - bizonyos önkormány-

zatok esetében - a források növelésére. Inkább arra, hogy az állam önkormányza-

tokkal kapcsolatos magatartásának ambivalenciáihoz az egyes elvek felváltva 

hivatkozási alapul szolgáljanak. Úgy tűnik, hogy a törvényi szabályozás az állam 

és az önkormányzatok viszonyában több ponton is megsérti az önkormányzatiság, 

mint gazdasági-gazdálkodási rendszer irányítási logikáját. Az ebből következő 

működési zavarok és különböző konfliktusok szintén felerősítik az állami közvet-

len beavatkozás lehetőségeit. 

A helyi önkormányzatok gazdálkodását tehát alapvetően a közgazdasági-

politikai és irányítási környezet határozza meg. Az egyes önkormányzatok konk-

rét magatartása természetesen további számtalan tényező függvényében formáló-

dik. A makro és mikro közgazdasági tényezők szorosan összefüggnek, elvileg 

kölcsönösen hatnak egymásra. Magyarországon jelenleg az önkormányzati szfé-

rában a makromeghatározottság érvényesül erőteljesebben, mivel a szabályozás 

a központi költségvetési egyensúlyt preferálja. 

Ennek tudható be, hogy bár különböző szabályozómódosítások történtek a 

bevételorientált gazdálkodás megvalósítása érdekében, a településgazdálkodásnak 

lényegét tekintve mégis kiadásorientált jellemzői maradtak, mert a költségvetési 

és fizetési mérleghiány, valamint a gazdaság általános állapota és a piacgazdaság-

ra való áttérés konlfiktusainak kezelése felerősítette a centralizáció továbbélését. 

A településgazdaság vonatkozásában mindez még a relatíve nagy területi és tele-

pülési különbségek szintén központosítást indukáló hatásával párosul. 

A működést messze alulfinanszírozó normatív központi támogatások, illetve a 

célhoz kötött fejlesztési hozzájárulások olyan determinációt jelentenek, amelyek 

mellett a helyi költségvetés és adórendszer nem képes a helyi önállóság prefe-

renciáit érvényesíteni. Az önkormányzati modell bevezetésének egyik legnagyobb 

ellentmondása, hogy gazdasági eszközrendszer nélkül teremtett közjogi és politi-
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kai önállóságot, vagyis fennmaradt, sőt materiális értelemben fokozódott az ön-

kormányzatok gazdálkodási függősége. Az elosztás rendszere és a forrásallokáció 

mechanizmusa nem képes áttörni a centralizáció intézményesített rendszerét, hi-

szen nem garantálja a központi költségvetéstől önállóan működő és gazdálkodási 

önállóságát mindenképpen bizonyítani kényszerülő önkormányzatoknak a kötele-

ző feladataik ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat. 

Az éves költségvetési törvény - jellegéből adódóan - sem alkalmas a központi 

és a helyi költségvetés közötti viszonyrendszer szabályozására. Főként azért nem, 

mert éves jellegéből következően csak átmeneti és nem tartós kapcsolatokat tud 

szabályozni. Mindez akadályozza nemcsak a decentralizációt, hanem a társadalmi 

konszenzus kialakulását is 

Az önkormányzatok működéséhez a költségvetésben nyújtott állami támogatási 

jogcímek és normatívák nem törekednek azt az elvet érvényesíteni, hogy a kötele-

ző önkormányzati feladatok lényegében állami feladatok és az önkormányzatok 

állami megbízásból látják el azokat. Ez azt jelentené ugyanis, hogy az önkor-

mányzatoknak alanyi joga van az állami támogatásra, mégpedig teljes mértékben 

a kötelező feladatok finanszírozása terén. Ehelyett évenkénti fiskális megfontolá-

sok tárgya - a mindenkori éves költségvetés függvényében hogy az állam mi-

lyen önkormányzati feladatokat, milyen mértékben finanszíroz. Az eddigi költ-

ségvetési gyakorlat azt mutatja, hogy évenként változnak a támogatási jogcímek, 

és az egyes feladatokhoz rendelt normatívák is. A települési önkormányzatok erre 

úgy reagáltak, hogy a kedvezőtlen normatívával rendelkező feladatot vagy nem 

vállalták, vagy átadták a megyei önkormányzatoknak a gazdaságtalanul működő 

intézményeket, illetve a székhely települési önkormányzatok pedig megpróbálják 

a forráshiányt az intézményeket használó többi települési önkormányzattól meg-

szerezni. Mivel a normatívák nem fedezik a tényleges költségeket, ezáltal korlá-

tozzák is az önkormányzatok döntési szabadságát. Miközben tehát a normatív el-
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osztási szisztéma előrelépés az önkormányzati gazdálkodási önállóság és jog-

egyenlőség szempontjából, mégis kitűnik több hátránya. 

- Nem ösztönöz igazán költségtakarékosságra és főként nem ösztönöz együtt-
működésre, társulásra. 

- Megmerevíti a fennálló intézményi struktúrát és akadályozza új ellátási szer-
vezeti formák és szereplők megjelenését a lakossági ellátásban. 

- Az önkormányzatok normatív állami hozzájárulása, a növekvő számú tételek 
jelentős részénél nem követi az infláció mértékét. 

- Az állami költségvetést mentesíti az, hogy a normatív állami hozzájárulást 
közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül kapják az önkormányzatok, 
vagyis ez a támogatás nem az önkormányzatok által végzett tényleges fel-
adatot finanszírozza. 

- A dologi- és bérautomatizmusok alacsony szintje az intézményi gazdálkodás 
finanszírozásánál - minden kötelező jelleg és feladatvállalás nélkül, sőt fel-
használási kötöttség nélkül is - a veszteséget, a hiányt az önkormányzatokra 
hárítja. 

Sajátos konfliktus forrása az általános települési normatíva, mely elsősorban a 

kistelepülések számára jelent lényeges forrást. Ez a pozitív diszkrimináció egyik 

oldalról dicséretes, míg a másik oldalról felveti azt a problémát, hogy nem ösz-

tönzi a településeket a szolgáltatásszervezés terén társulásra, a méretgazdaságos-

sági követelmények realizálására. A fejlesztéseket támogató központosított elosz-

tási gyakorlat alapvetően meghatározza a helyi fejlesztési döntéseket, mivel csak 

azok a települések jutnak fejlesztési forrásokhoz, amelyeknél a helyi prioritások 

egybeesnek a központilag kijelölt rangsorokkal. 

A központosított újraelosztás mértéke és aránya nem csak azért sérti az ön-

kormányzati önállóságot, mert erős determinizmust gyakorol az önkormányzatok 

működtetési és fejlesztési döntéseire, hanem azért is, mert csökkenti az önkor-

mányzatok bevételi érdekeltségét és ezzel rontja helyi gazdasági aktivitásukat is. 

Miután kevés a szabad, saját fejlesztési forrás, ezért az önkormányzatok döntő 
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többsége kizárólag olyan fejlesztésekbe fog, amelyet állami cél- vagy egyéb jel-

legű támogatással lehet finanszírozni. Ez a szempont elnyom minden más mérle-

gelést, a helyi szükségletek és igények figyelembe vételét, a hosszú távú szemlé-

letet és a tervszerűséget. Mivel a fejlesztési cél kiválasztása külsődleges impulzu-

sok mentén történik, így a helyi forrásszerzésben a tranzaktivitás lehetősége eleve 

leszűkül. Ha az önkormányzat nem olyan fejlesztésbe fog, amelyben közvetlen 

módon megjelenik a helyi társadalom vagy gazdaság érdekeltsége, akkor sem 

helyi adóval, sem más formában nem számíthat az önkormányzat helyi támoga-

tásra. Tehát a központosított elosztás legnagyobb hátránya, hogy nem ösztönzi az 

önkormányzatokat tranzaktív gazdálkodásra. Mindez azért sajnálatos, mert jelen-

tős helyi forrásoktól esnek el az önkormányzatok, nem kapcsolható össze - vagy 

csak véletlenszerűen - az önkormányzatok, az állam, a helyi társadalom és a 

gazdaság érdeke, illetve érdekeltsége. 

Gazdasági recesszió és költségvetési restrikciók idején különösen sajátos a 

központi és a helyi költségvetés kölcsönhatása. A források leszűkülésére az állam 

általában úgy reagál, hogy decentralizálja a forrásokat és liberalizálja a forrásfel-

használást éppen azért, hogy az önkormányzatok a megnyirbált költségvetésüket 

kiegészíthessék. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen lenne a helyi gazdasági 

élet szereplőinek kapcsolatrendszere és a helyileg megtermelt jövedelmek hely-

ben hagyása. 

3.3. A magyar önkormányzatok nemzetközi összehasonlításban 

Az önkormányzati gazdálkodás gyakorlati problémái és sajátosságai összefügg-

nek azzal, hogy az önkormányzati törvény hatására 3167 önkormányzat jött létre, 

mely erősen differenciált, szétaprózott és viszonylag nagy települési önállósággal 

rendelkező önkormányzati struktúrát eredményezett. (6. táblázat) 
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20. táblázat 

A helyi önkormányzatok népességszáma nemzetközi összehasonlításban 

Önkormányzat átlagos 1000 fónél 10 000 fónél 
Ország népességszáma kisebb nagyobb 

népességszámú önkormányzat 
az összes %-ában 

Nagy-Britannia 118 400 0,0 100,0 
Bulgária 35 000 0,0 53,7 
Portugália 32 300 0,3 66,5 
Svédország 30 400 0,0 77,7 
Hollandia 23 200 0,2 61,2 
Dánia 18 760 0,0 49,0 
Belgium 16 960 0,2 53,7 
Lengyelország 15 560 0,0 24,2 
Finnország 10 870 4,9 24,2 
Norvégia 9 000 3,9 22,3 
Olaszország 7 130 23,9 12,9 
Spanyolország 4930 60,6 7,4 
Németország 4 925 53,6 8,9 
Ausztria 3 340 25,8 2,9 
Magyarország 3 340 54,3 4,4 
Svájc 2 210 59,5 3,7 
Szlovákia 1 850 67,7 2,6 
Franciaország 1 580 77,1 2,3 
Csehország 1 336 79,8 2,2 

Forrás: Központi-helyi költségvetési kapcsolatok. Elvek és módszerek. Budapest, 1994. július, 
91. o. Szerk.: Péteri Gábor: a Collogquy on the size of municipalities, efficiency and 

citizen participation. Európa Tanács, CDLR, 1994. ápr. alapján 

A nemzetközi összehasonlításnál célszerű a kötelező és önként vállalt felada-
tokra irányítani a figyelmünket, mivel a finanszírozás kérdéseivel és az önkor-
mányzati önállósággal, a helyi kezdeményezésekkel összefüggésben álló kérdés-
ről van szó. Az önkormányzatok méretével, tagoltságával, de még inkább az ál-
lam és önkormányzatok közötti kapcsolattal függ össze a feladatok struktúrája. 
Az alapvető szolgáltatások biztosításában nagy hasonlóságokat találunk az egyes 
országok között, ugyanakkor eltérő a gyakorlat abban, hogy melyek a kötelező és 
melyek az önként vállalt funkciók. (7. táblázat) 
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20. táblázat 

Az önkormányzatok hatásköre az Európa Tanács 14 tagállamában és Magyarországon 

Európai országok Magyarország 
Önkéntes Kötelező Önkéntes Kötelező 

Mind a tizennégy tagállamban: 
Vízellátás 
Idegenforgalom elősegítése 
Általános iskolák - építés és 
fenntartás 
Könyvtári szolgáltatások 
Színházak 
Sport fejlesztése és létesítmények 
Szennyvízelhelyezés 
Hulladékgyűjtés 
Idősek otthonai 
Szociális segítségnyújtás 
Utak 
Helyi tervezés 
Építési és bontási engedélyek 
13 államban: 
Általános iskola előtti intézmények -
építése és fenntartása 
Múzeumok 
Kulturális és művészei örökség 
megőrzése 
Temetők 
Szubvencionált lakásellátás 
Tűzoltás 
Szárazföldi közlekedés 
Természetvédelmi területek Hulla-
dék-elhelyezés) 
Természeti parkok, pihenő és szabad 
terek 
12 államban: 
Vágóhíd 
Fürdők és zuhanyozók 
Pénzügyi részvétel álla-
mi/magánvállalkozásokban 
A foglalkoztatottság fejlesztése vagy 
megőrzése 
A földterület ellenőrzése 
Környezetvédelem 

3 
14 
0, 

1 
14 
14 
2 
0 

10 
7 
0 
0 
0 

13 
9 

9 
10 
1 
7 
7 

13 

12 
12 
12 

10 

11 

5 

11 
0 

14 

13 

0 
12 
14 
4 
7 

14 
14 
14 

12 

0 
4 

4 
3 

12 
6 
6 

0 
0 
0 

+ 
Nem meghatározott 

+ 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Nem meghatározott 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nem meghatározott 
Nem meghatározott 
+ 

+ 
+ 
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7. táblázat folytatása 

Európai országok Magyarország 
Önkéntes Kötelező Önkéntes Kötelező 

11 államban: 
Gázellátás 7 
Villamos energia szolgáltatás 6 
Állami és magánvállalkozások pénz- 11 
ügyi segítése 
Vásárok és piacok 9 
Kórházak 6 
Katasztrófa-elhárítás 0 
Tervezés ellenőrzése és 3 
építésszabályozás 
9 államban 
Általános iskolák megelőző intézmé- 1 
nyek adminisztratív, oktató és 
szakszemélyzete 
Járványellenőrzés 1 
Folyami és tengeri szállítás 8 
8 államban: 
Általános iskolák adminisztratív, 0 
oktató vagy szakmai személyzet 
Vallásgyakorlat segítése és kapcsoló- 4 
dó létesítmények fenntartása 
Lakásépítési segítségnyújtás 4 
7 államban: 
Középiskolák építése és fenntartása 4 
Regionális vagy nemzeti tervezési 1 
részvétel 
Fogyasztóvédelem 4 
6 államban: 
Filmszínházak 6 
4. államban: 
Középiskolai adminisztratív, oktató 0 
vagy technikai személyzet 
Légi közlekedés 4 
1 államban: 
Felsőoktatási létesítmények építése és 1 
fenntartása 

4 
5 
0 

2 
5 

11 
8 

4 

4 

3 
6 

3 

0 

4 

0 

+ 
+ 

+ 

Nem meghatározott 

Nem meghatározott 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
Nem meghatározott 

+ 

Nem meghatározott 

+ 

+ 
Nem meghatározott 

Nem meghatározott 

+ 

+ 

Nem meghatározott 

Nem meghatározott 

Forrás: Batley és Stoker, (1991), Önkormányzatok Európában: Tendenciák és fejlemények. 
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Magyarországon is figyelembe vették a törvényi szabályozásnál, főként a kö-
telező feladatok esetében az Európában általában jellemző gyakorlatot. Az 
önkormányzatokkal kapcsolatos elvárások, feladatok és hatáskörök a nemzetközi 
tapasztalatok figyelembevételével kerültek megfogalmazásra. 

Vannak azonban olyan feladatok, melyek az Európa Tanács 14 tagállamában 
gyakorlattá váltak, de a magyar önkormányzati feladatok között nem kerültek 
megfogalmazásra. Ilyen pl. az idegenforgalom elősegítése, a szubvencionált la-
kásellátás, vágóhíd, fürdők üzemeltetése, vásárok és piacok fenntartása, fogyasz-
tóvédelem, stb. 

A feladatok közötti eltérések a helyi kapcsolatok, a különböző gazdasági sze-
replők közötti munkamegosztás és együttműködési készség szempontjából is lé-
nyeges sajátosságokat jelent a szabályozásban, de a gyakorlatban még inkább. 

A helyi önkormányzatok gazdálkodásának jelentőségét mutatja, hogy jövedel-
mük részesedése a GDP %-ában 1990-ben Magyarországon 12 % volt. Ennél 
magasabb részesedést gyakorlatilag csak a jóléti államokban találhattunk. 
(8. táblázat) 
8. táblázat 

A helyi önkormányzatok jövedelmei a GDP %-ában és a 
központi támogatás aránya 1990-ben 

Ország Helyi jövedelmek a 
GDP %-ában 

Összes jövedelmen belül a 
támogatás aránya, % 

Ausztria 8,9 
Belgium 5,6 55,5 
Dánia 31,8 42,9 
Egyesült Államok 9,1 36,7 
Egyesült Királyság 12,4 58,9 
Finnország 21,5 34,0 
Franciaország 9,2 34,8 
Hollandia 15,1 78,6 
Írország 12,7 70,0 
Kanada 8,0 45,3 
Magyarország 12,0 45,3 
Németország 8,6 27,0 
Norvégia 20,2 40,2 
Spanyolország 7,6 27,8 
Svédország 24,8 19,7 

Forrás: Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1992. OECD Paris, 1993. 
Magyarországra: Government Fináncé Statistics Yearbook. IMF 1992. 
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Az államháztartási reform alapvetően meghatározza az önkormányzati szféra 
részesedésének kérdéseit, különösen érinti a nagy ellátó rendszerek átalakításának 
feladatait. Az önkormányzati törvény elfogadása után közvetlenül már jelentős 
volt az alapellátással kapcsolatos önkormányzati funkciók összkiadáson belüli 
részaránya (9. táblázat). 

Azóta a nagy ellátó rendszerek és a finanszírozás változása következtében az 
önkormányzati funkciók ágazatonként eltérő arányban változtak és egyre na-
gyobb lett az önkormányzatok szociális feladatainak a súlya, illetve az alapellátá-
son belüli kötelezettsége. 

A legnagyobb gondot mégis az okozta és okozza e téren az önkormányzati 
szférában, hogy az állam kivonulása a feladatok finanszírozásából nagyobb mér-
tékű volt, mint ahogy a többi szereplő - önkormányzatok és a szolgáltatásokat 
igénybe vevő lakosság - jövedelme illetve annak forrása megteremtődött volna. A 
hiányzó forrásokat nem pótolja az sem, hogy az önkormányzati jövedelmeken 
belül relatíve magas (45,3%) a támogatások részaránya. 

Ez a részarány az államháztartás alrendszerei közötti pénzforgalommal együtt 
valójában magasabb is. Ez azt jelenti, hogy a magyar önkormányzatok szorosabb 
függésben vannak a központi költségvetés viszonylatában, amit a 
jövedelemújraelosztás mechanizmusai még inkább tükröznek, mint a statisztikai 
adatok. 

9. táblázat 
Néhány funkció összkiadáson belüli aránya, % 

Ország Oktatás Egészségügy Szociális 
biztonság 

Lakás, 
infrastruktúra 

Csehszlovákia (1991) 14,6 17,7 4,5 26,5 
Dánia (1990) 11,6 15,4 54,8 2,8 
Egyesült Államok (1991) 43,6 8,4 7,7 2,9 
Franciaország (1990) 19,1 2,2 17,6 21,4 
Hollandia (1991) 8,0 7,2 26,1 20,9 
Kanada (1989) 39,9 5,5 4,2 10,0 
Magyarország (1990) 41,8 6,4 7,1 10,7 
Nagy-Britannia (1991) 34,8 0,0 10,6 18,6 
Németország (1989) 9,6 13,2 24,5 16,9 
Norvégia (1990) 21,3 29,6 19,0 4,2 

Forrás-. Government Fináncé Statistics Yearbook. IMF 1992, 1993. 
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4. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 
SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 

4.1. A költségvetési bevételi szerkezet alakulása a mérleg és a 
beszámolók tükrében országosan 1993-1996 között 

A kutatás jelenlegi fázisában a korábbi vizsgálatok folytatásának igénye és a 

nyitott kérdések sokasága indokolttá tették, hogy a mérleg és a beszámolók elem-

zése során vizsgáljam országosan és egy megyére, illetve annak településszerkezetére 

vonatkozóan a helyi önkormányzatok gazdasági eszközrendszerét. 

Mivel a témám szempontjából elsősorban a költségvetés szerkezete - annak 

bevételi és kiadási struktúrája - valamint a költségvetési kapcsolatok alakulása 

vált a legfontosabbá, (mondhatnám a téma kritikus pontjaivá) így az éves beszá-

molók azon részeinek elemzésével foglalkoztam, melyek a fenti kérdésekhez szo-

rosabban kapcsolódnak. A költségvetési kapcsolatok jellegét ugyanis meghatá-

rozza, hogy a helyi önkormányzatok bevételorientált költségvetési gazdálkodást 

folytatnak, feladatvállalásukat és kiadásaikat elért bevételeik határozzák meg. 

A költségvetési szerkezet és az önkormányzatok gazdasági eszközrendszerének 

vizsgálatánál a forrásszerkezetre helyeztem nagyobb hangsúlyt, hiszen az önkor-

mányzatok gazdálkodásának sajátosságait és a költségvetési kapcsolatrendszert 

befolyásoló gazdasági eszközök jellemzőit leginkább ezen keresztül vizsgálhat-

juk. 

A forrásszerkezet általam vizsgált és különböző szinten (országos, megyei, te-

lepülésszint) alkalmazott megközelítéshez, illetve részletezettséghez a számviteli 

adatok gyakorlatilag csak 1993 után hasonlíthatóak össze. Az 1992. évi számviteli 

törvény elfogadásának hatására a számvitelben bekövetkezett változások következté-

ben a korábbi adatok nem ugyanazt tartalmazzák, valójában nem összehasonlítható-

ak. A számviteli törvény elfogadása után 1993-ban az országos összesítéseket már 

nettósítva, a halmozódások kiszűrésével végezték el, ami eltért a korábbi évek gya-
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korlatától. Emiatt az időbeni összehasonlításokra kevés a lehetőség, illetve nincs 

mód egységesen minden tételnél és egyforma részletezettséggel alkalmazni az 

időbeli összehasonlításokat. 

Mindezek miatt és főként mert a forrásszerkezet változásának elemzéséhez 

elegendő is volt, az országos adatok összehasonlításánál az 1993. és 1996. éveket 

választottam. A választást indokolni lehet azzal is, hogy az önkormányzatiság el-

ső időszakában - részben a tanácsrendszer hatásai miatt, részben pedig az ön-

kormányzati törvény liberális szabályozása miatt - a települések önkormányzatait 

túlzottan a „befelé" fordulás, az önállósulás, a helyi (településen belüli) és a tér-

ségi kapcsolatoktól való elfordulás jellemezte, mely ma már látható - átmeneti és 

múló 2-3 éves időszaka volt a magyar településgazdálkodásnak. Valójában ebben 

az első időszakban az önkormányzati szférában is inkább a tulajdoni átalakulás, a 

tulajdon megosztás, a politikai kérdések kerültek a figyelem középpontjába és a 

szükségesnél is nagyobb hangsúlyt kapott a gazdálkodásban a működőképesség 

fenntartása, annak biztosítása. 

Mindez olyan körülmények között, amikor a szabályok gyakori változtatása, az 

önkormányzati törvény és az államháztartási törvény inkonzisztenciája - illetve a 

törvények elfogadásának időbelisége, valamint a végrehajtási rendeletek késleke-

dése volt a jellemző. 

Az 1993. év bázisévként választása azért is indokolt, mert a számviteli törvény 

után megváltozott a költségvetési szervek, így az önkormányzatok és intézménye-

ik beszámolási és könyvvezetési rendje, az önkormányzati törvény 1994. évi mó-

dosítása és a finanszírozás változtatása, de az önkormányzatok szemléletváltozása 

is ezt indokolta. A forrásszerkezetre jelentősen hatott még a közalkalmazotti és a 

köztisztviselői törvény hatása, a banki, monetáris és a hitelpolitika megváltozása, 

de a központi költségvetés tervezési rendjének változása is. 

Az elemzéshez választott módszer mellett szólt az is, hogy az önkormányzatok 

és intézményeik beszámolóira alapozott és ezáltal „alulról" kiinduló vizsgálati 
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módszerrel jobban lehetőséget teremthettünk a költségvetési kapcsolatok és fő-

ként a helyi kapcsolatrendszerek vizsgálatára. 

Már az 1991. és 1992. év önkormányzati bevételeinek megoszlása és fajlagos 

mutatói is ráirányították a figyelmünket az önkormányzatiság gazdasági eszköz-

rendszerének problémáira, arra, hogy az állami támogatások és államtól függő 

bevételi források nem teszik lehetővé az önálló, kiszámítható, tervezhető önkor-

mányzati gazdálkodást. Ugyanakkor a saját bevételi források feltárását és lehető-

ségeit a magas központi adóterhek gátolják, az állami támogatások csökkenése 

pedig inkább az önkormányzatok „magárahagyatottságát" növelte az önállóság 

helyett. 

Az önkormányzati bevételek alakulásánál (10. táblázat) a vizsgált időszakban 

különösen szembetűnő, hogy a tárgyévi bevételek részaránya jelentős mértékben 

megnőtt (91,84%-ról 96,16%-ra), vagyis az összes bevételen belül egyre inkább 

elveszítette jelentőségét a pénzmaradvány. A pénzkészlet aránya a tárgyidőszak 

elején 1993-ban még 8,16% volt, ezzel szemben 1996-ban már csak 3,84% volt. 

A csökkenés 17,3%-os. Az önkormányzati gazdálkodás első éveiben gyakran érte 

az a vád az önkormányzatokat, - a központi szervek, főként a Pénzügyminisztéri-

um részéről - hogy a pénzmaradványok nagysága és aránya miatt, illetve annak 

alakulása alapján nem reálisak a finanszírozás gondjaival kapcsolatos észrevétele-

ik, valójában nem lehetnek pénzellátási gondjaik. Az önkormányzatok pedig a 

pénzmaradvány nagyságát azzal magyarázták, hogy a finanszírozás módja és a 

pénzellátás rendje szükségessé teszi a „tartalékolást", mivel enélkül is nagy a 

gazdálkodás bizonytalansága, kiszámíthatatlansága. A vizsgált időszakban már a 

működtetés folyamatosságának érdeke megkívánta a változásokat, a pénzkészlet 

egyre nagyobb arányban csökkent a tárgyidőszakban. Mindehhez hozzájárult a 

nettó finanszírozásra áttérés és a monetáris szabályozás változása a költségvetési 

szférában, valamint a szigorúbb szabályok bevezetése a pénzfelhasználást és a 

hitelfolyamatokat illetően az önkormányzati szférában. A pénzellátás ütemezése 
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20. táblázat 

Önkormányzati bevételek alakulása és megoszlása az önkormányzatok költségvetési beszámolói 
alapján (nettósítva) az önkormányzati mérleg szerint Magyarországon 

1993 1996 
Megnevezés Bevétel E Ft Bevétel az 

összbevétel 
%-ában 

Bevétel E Ft Bevétel az 
összbevétel 

%-ában 

Változás 
% 

Pénzkészlet a tárgyidőszak 
elején 

54 946 336 8,16 45 988 148 3,84 83,70 

Intézményi működési 
bevételek 

72 828 606 10,82 118 567 474 9,89 162,80 

Önkormányzatok sajátos 
működési bevételek 

94 131 629 13,99 216 806 679 18,09 230,03 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 

32 751 950 4,87 98 840 966 8,25 301,79 

Önkormányzatok költség-
vetési támogatás 

260 066 222 38,64 327 366 761 27,31 125,89 

Előző évi költségvetés kieg. 
visszatérítés 

335 650 0,05 1 292 158 0,11 384,97 

Működési célú pénzeszköz 
átv. államh.-on belülről 

98 756 384 14,67 168 334 192 14,04 170,45 

Működési célra átvett pénze. 
államh.-on kívülről 

6 110 073 0,91 10 650 575 0,89 174,31 

Felhalmozási célra átvett 
pénze, államh.-on belülről 

6 514 624 0,97 11 819 655 0,99 181,43 

Felhalmozási célra átvett 
pénze, államh.-on kívülről 

9 679 471 1,44 16 582 034 1,38 171,31 

Működési célú hitel 
(kötvény) bevétel 

11 834 188 1,76 41 949 845 3,50 354,48 

Fejlesztési célú hitel 
(kötvény) bevétel 

13 444 888 2,00 14 305 220 1,19 106,40 

Éven belüli lejáratú érték-
papírok bevételei 

10 594 717 1,57 121 886 860 10,17 1150,45 

Kiegyenlítő és függő 
bevételek 

1 062 018 0,15 4 353 231 0,35 409,90 

Tárgyévi bevételek 618 110 420 91,84 1152 755 650 96,16 186,50 
összesen 

Bevételek összesen 673 056 756 100,00 1198 743 798 100,0 178,10 

Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi mutatói BM, 1993. és 
Az önkormányzatok több pénzügyi-, ellátottsági mutatói és ingatlanvagyon kataszter 
adatai BM, 1996. 
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és a nettó finanszírozásból adódó pénzszűkítés valójában nem vette figyelembe az 

önkormányzati szféra folyamatos és rendszeres határidős kiadásainak pénzigényét 

és azok időbeli ütemezését. E konfliktus részbeni feloldására szolgál ma már a 

szociális transzferekre biztosított előlegkérési lehetőség. 

1993-1996 között csökkent a bevételi szerkezeten belül az intézményi műkö-

dési bevételek és az önkormányzatok költségvetési támogatásának részaránya -

mely önmagában is a finanszírozás konfliktusára figyelmeztet. A forrásszerkezet 

arányának változása az egyes forrástípusok eltérő növekedési üteméből adódik, 

hiszen a pénzmaradvány kivételével minden forrásnál növekedés volt tapasztalha-

tó az 1993-1996. közötti időszakban. A két forrásszerkezet - az intézményi mű-

ködési bevételek és az önkormányzatok költségvetési támogatása - arányának 

egyirányú változása/csökkenése csak részben volt pótolható az önkormányzatok 

sajátos működési bevételének részaránynövekedésével és emiatt önmagában is 

szükségszerű volt a működési célú hitelek részarányának jelentős növekedése a 

bevételi szerkezeten belül. A vizsgált időszakban nemcsak a működési célú hitel 

forrásszerkezeten belüli aránya növekedett, hanem ez a bevételi forrás nőtt majd-

hogynem a leggyorsabban, több mint 3,5-szeresére. Ettől nagyobb növekedést 

csak az éven belüli lejáratú értékpapírok bevételeinél tapasztaltunk, több mint 10-

szeres növekedés mellett a bevételen belüli részarányuk is jelentős mértékben 

változott (1,57%-ról 10,17%-ra). 

Az önkormányzati gazdálkodásban a változások ahhoz vezettek, hogy 1996-

ban már a működési célú hitel (kötvény) bevételeinek aránya (3,5%) magasabb 

lett, mint a fejlesztési célú hitel (kötvény) bevételeinek aránya (1,19%), mely 

utóbbi egyébként is mindössze 6,4%-kal növekedett a vizsgált időszakban. 1993-

ban a hitel viszonylag alacsony aránya mellett még a fejlesztési célú hitel 

(kötvény) bevételeinek aránya magasabb volt (2,00%), mint a működési célú hitel 

(kötvény) bevételi aránya (1,76%). 

A működés finanszírozása felé történő forrásátrendeződést kikényszerítette az, 
hogy az önkormányzatok költségvetési támogatása ez időszak alatt mindössze 
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25,89%-kal növekedett, részarányuk pedig az 1993. évi 38,64%-ról 27,31%-ra 
csökkent. (1991-ben ez az arány 43,3%, 1992-ben már csak 36,2% volt). 

Országosan gyakorlatilag kismértékű változást tapasztalhattunk a működési és 
felhalmozási célra átvett pénzeszközök részarányát illetően - úgy az államháztar-
táson belüli, mint az államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök esetében. Való-
jában a bevétellel arányos növekedés volt tapasztalható e bevételi forrásoknál, 
ami a 70-80%-os növekedést jelentette a 3 év alatt. Az önkormányzati bevételek 
összességében 78,1%-kal növekedtek 1993-1996 között, ami elmarad a hivatalosan 
közölt 3 évi inflációs növekedéshez viszonyítva (a legkedvezőbb számítások szerint 
is annak megfelelő növekedést jelentett). 

11. táblázat 
Az önkormányzatok költségvetési támogatásának alakulása az 

1993. és 1996. években 

Sor 
szám Megnevezés 

1993 1996 Változás Sor 
szám Megnevezés E Ft Megoszlás 

% 
E Ft Megoszlás 

% 
% 

1. Normatív állami 207 544.790 81,85 231 701 840 70,78 111,64 
hozzájárulás 

2. Címzett támogatás 10 077.292 3,97 10 451.829 3,19 103,72 
3. Céltámogatás 11 868.368 4,68 13 276.938 4,06 111,87 
4. Színházak 2 286.500 0,90 3 461.600 1,06 151,39 

támogatása 
5. Központosított 13 094.166 5,16 52 848.599 16,14 403,60 

előirirányzatok 
6. Egyéb támogatá- 8 715 153 3,44 15 625.955 4,77 179,30 

sok* 
7. Önkormányzatok 

költségvetési tá- 253 586.269** 100,0 327 366.761 100,0 129,09 
mogatása összesen 

100,0 100,0 129,09 

Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi mutatói BM, 1993.és - Az önkormányzatok 
főbb pénzügyi-, ellátottsági mutatói és ingatlanvagyon kataszter adatai - BM, 1996. 

* Az egyéb támogatások 1993-ban az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települések támo-
gatása és az egyéb központi támogatások, míg 1996-ban a működésképtelenné vált helyi önkor-
mányzatok kiegészítő támogatása a helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása és az egyéb 
központi támogatás összevont adata. 

** Az adat itt sem tartalmazza a 6 479.953 E Ft SZJA kiegészítést, mivel az 1996. évben a 
mérlegben már ez is az önkormányzatok sajátos működési bevételei között szerepel a megosztott 
SZJA-val együtt! 
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A költségvetési szerkezetet vizsgálva célszerűnek tűnik ez időszak alatt össze-
hasonlítani az önkormányzatok költségvetési támogatásának szerkezeti változását 
(11. táblázat). A központi és a helyi költségvetés kapcsolatát mutatja, hogy az állami 
hozzájárulások és támogatások többféle címen és az elosztási mechanizmus sokszínű 
és egymástól eltérő (sokszor egymásnak ellentmondó) elosztási csatornáin keresz-
tül jutnak az önkormányzatokhoz. 

Az összehasonlítást bizonyos mértékig nehezítette, hogy a költségvetési támo-

gatások címei a vizsgált időszakban is változtak, az önkormányzati rendszer mű-

ködése óta e téren évente szerkezeti változások következtek be. Az adatok össze-

hasonlíthatóvá tétele után (bizonyos összevonásokat kellett eszközölni!) a 11. 

táblázatból látható, hogy az önkormányzati költségvetési támogatás veszített 

normatív jellegéből. A normatív állami hozzájárulás mindössze 11,64%-kal nö-

vekedett, a költségvetési összes támogatás 29,09%-os növekedésével szemben, 

részaránya pedig 81,85%-ról 70,78%-ra csökkent. Kisebb mértékben, de csökkent 

a címzett és a céltámogatások aránya is, a két forrásnem növekedési üteme is el-

maradt az összes bevételi forrás, de a költségvetési összes támogatás növekedési 

üteméhez viszonyítva is. Kis mértékben növekedett a színházak támogatásának 

részaránya, bár ez a támogatási forma sem őrizte meg a reálértékét. Az önkor-

mányzatok költségvetési támogatásán belül legnagyobb mértékben, több mint 

négyszeresére növekedett a központosított előirányzatok nagysága, részarányuk 

az 1993. évi 5,16%-hoz viszonyítva 1996-ban 16,14%-ot ért el. Növekedett az 

egyéb támogatások nagysága, de főként a struktúrán belüli aránya is (3,44%-ról 

4,77%-ra). Látható, hogy az önkormányzatok költségvetési támogatása a norma-

tív jellege helyett a sokféle címen és egyedi elbíráláson alapuló támogatási for-

mák felé mozdult el, növelve ezzel az önkormányzatok központi költségvetés-

ének függőségét, ugyanakkor nem javítva sem a finanszírozás garanciáját, bizton-

ságát, sem pedig az állami felelősségvállalást a kötelező feladatokat illetően. 

Az önkormányzatok és intézményeik működési bevételeinek növekedése az 

összbevétel növekedésénél gyorsabb, 111,05%-os volt (12. táblázat). Láthatjuk, 
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hogy egyedül a vállalkozási bevételek csökkentek 98,56%-ra és e bevételi forrás 

részaránya 3,43%-ról 1,6%-ra változott. Egyre inkább tapasztalható, hogy a vál-

lalkozás nem középponti kérdés az önkormányzatoknál. Az intézményeik viszont 

az alaptevékenységgel összefüggő kapacitásaik hasznosítására - a kihasználtság 

növelésére - helyezik a hangsúlyt, mely számvitelileg is az alaptevékenységhez 

kapcsolódik, tehát nem vállalkozási bevételként kerül elszámolásra. A működési 

bevételeknél is jól érzékelhető, hogy az önkormányzati szféra (önkormányzatok 

és intézményeik) gyakorlatilag jelentős kamatveszteséget szenvedett el az elmúlt 

időszakban. A kamatbevételük az összbevételnél valamivel mégis nagyobb 

arányban növekedett, de ez kisebb mértékű változás volt, mint a működési bevé-

telek növekedése. Így viszont a kamatbevételek aránya a működési bevételeken 

belül 5,71%-ról 4,99%-ra csökkent. 

12. táblázat 

Önkormányzatok és intézményeik működési bevételeinek alakulása és szerkezete 
Magyarországon az 1993. és 1996. években 

Megnevezés 1993 1996 Vált. 
ezer Ft megoszlás ezer Ft megoszlás % 

Önkormányzatok és intézmé- 72 828606 41,99 118 567474 35,35 203,39 
nyeik működési bevételei 
ebből: Vállalkozások bev. 5 457445 3,43 5 378744 1,60 98,56 

Kamatbevételek 9 075932 5,71 16 749259 4,99 184,55 
Egyéb bevételek 43 761852 27,54 96 439471 28,76 220,37 

Önkormányzatok sajátos fo- 100 611582 58,01 216 806679 64,65 215,49 
lyó működési bevételei 
ebből: illetékek 10 533847 6,63 15 508960 4,62 147,23 

helyi adók 27 100304 17,05 80 813127 24,10 298,20 
SZJA és SZJA kieg. 55 432937 34,88 101 274642 30,20 182,70 
gépjárműadó 2 479925 1,56 7 056739 2,10 284,55 
egyéb folyó sajátos bev. 5 064569 3,19 12 153202 3,63 239,97 

Működési bevételek összesen 173 440188 100,0 335 374153 100,0 211,05 

Forrás: kz. önkormányzatok ellátottságának fóbb pénzügyi és naturális mutatói BM, 1993. Az ön-
kormányzatok fóbb pénzügyi, ellátottsági mutatói és ingatlanvagyon kataszter adatai BM, 
1996. 
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Az önkormányzatok sajátos folyó működési bevételeinek növekedése gyorsabb 

volt, mint az összbevétel és a működési bevétel növekedése. Ezen belül leginkább 

a helyi adók és a gépjárműadók növekedtek, részarányuk is jelentősen emelke-

dett. Csökkent viszont az illetékek, valamint az SZJA és SZJA kiegészítések 

együttes aránya a működési bevételek között. A működési bevétel növekedéséhez 

az átlagosnál nagyobb arányban hozzájárult az egyéb folyó sajátos bevételek nö-

vekedése, melyben együttesen jelenik meg az ár- és díjbevételek, valamint bérleti 

díjak növekedéséből származó bevételek, valamint az ÁFA elszámolások és visz-

szatérülések hatása. 

A vizsgálat során külön elemeztem a működési és a felhalmozási célra átvett 

pénzeszközök arányát és változását. (13. és 14. táblázatok) 

A működési célú átvett pénzeszközök 94,17, illetve 94,05%-a államháztartáson 

belülről átvett pénzeszköz, melyen belül meghatározó a TB alapok és kezelőitől 

átvett pénzeszközök nagysága és aránya, mely 87,37%, illetve 82,92% az összes 

működési célra átvett pénzeszközökön belül. Ez időszak alatt is az elkülönített 

állami pénzalapoktól és kezelőitől átvett működési célú pénzeszköz növekedett a 

legnagyobb arányban (535,02%-ra) növelve ezzel részarányát 2,25%-ról 7,10%-

ra. Mivel az elkülönített pénzalapok pályázati úton kerülnek elosztásra, kezelőik 

gyakorlatilag a végrehajtó hatalomhoz kapcsolódóan, annak szervezeti keretei kö-

zött végzik tevékenységüket. így ezen keresztül a működési célra átvett pénzesz-

közökön belül megnő azon forrás aránya, melynek már semmi köze a 

normativitáshoz, de valójában a törvényhozó hatalom és a központi költségvetés-

sel kapcsolatos döntések szándékaihoz sem (Illés I. 1992). 

Az elkülönített pénzalapok és egyéb kiegészítő források elosztási mechaniz-

musait vizsgálva már 1992-1993-ban arra a következtetésre jutottunk, hogy 

ezekelosztását túlzottan átszövik a szubjektív elemek, összességében pedig átte-

kinthetetlen és szétaprózott pénzeket jelentenek az önkormányzati szférában. 
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20. táblázat 
Önkormányzatok működési célra átvett pénzeszközei Magyarországon az 

1993. és 1996. években 

Megnevezés 1993 
ezer Ft megoszlás 

1996 
ezer Ft megoszlás 

Vált. %-a 

Önkormányzaton belül 42 012 0,04 0 0 

Más önk. költségvetési szervétől 520 039 0,50 0 0 

Önkorm-intézm. fenntartó 0 0 0 0 

társuláshoz 

Közös létesítm. fenntartásához 0 0 0 0 

Fejezettől kp-i költségvetési 
szervtől 

4 195206 4,00 7 213704 4,03 171,95 

TB alapoktól és kezelőitől 91 624678 87,37 148 416752 82,92 161,98 

Elkülön. állami pénzalapoktól 2 374449 2,26 12 703736 7,10 535,02 

Működési célra átvett pénzesz-
köz államháztartáson belül 

6 110073 5,83 10 650575 5,95 174,31 

Működési célra átvett 
pénzeszköz összesen 

104 866457 100,00 178 984767 100,00 170,68 

Forrás: Az önkormányzatok főbb pénzügyi, ellátottsági mutatói és ingatlanvagyon kataszter adatai BM, 
1996. Ország összesen. Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi és naturális mutatói, BM, 
1993. 

14. táblázat 
Önkormányzatok felhalmozási célra átvett pénzeszközei Magyarországon az 

1993. és 1996. években 

Megnevezés 1993 1996 Vált. %-a 
ezer Ft megoszlás ezer Ft megoszlás 

Önkormányzaton belül 326780 2,02 0 
Más önk. költségvetési 
szervétőltől 

37009 0,23 451676 1,59 1217,75 

Fejezettől, kp-i költségvetési 
szervtől 

1 474497 9,11 7 144177 25,15 484,52 

TB alapoktól és kezelőitől 6025 0,03 74564 0,26 1237,58 
Elkül. állami pénzalapoktól és 4 670313 28,84 4149238 14,61 88,84 
kezelőitől 
Felhalmozási célra átvett pénz- 6 514624 40,23 11 819,655 41,61 181,43 
eszközök államháztartáson 
belül összesen 
Felhalmozási célra átvett pénz- 9 679471 59,77 16 582034 58,39 171,31 
eszközök államháztartáson 
kívülről 
Felhalmozási célra átvett 16 194095 100,00 28 401689 100,00 175,38 
pénzeszközök összesen 
Forrás: Az önkormányzatok főbb pénzügyi, ellátottsági mutatói és ingatlanvagyon kataszter adatai BM, 

1996. Ország összesen. Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi és naturális mutatói, 
BM, 1993. 
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Bár a kritikai észrevételek és a gyakorlati tapasztalatok hatására szűkült az évek 

során az elkülönített pénzalapok száma, valójában az önkormányzatok forrásszer-

kezetén belüli aránya, így tehát a jelentősége a működtetést illetően a szándékok 

ellenére is növekedett. 

Az önkormányzatok felhalmozási célra átvett pénzeszközeinél a vizsgált idő-

szakban jelentőségét tekintve nagyobb arányú az államháztartáson kívülről átvett 

felhalmozási célú pénzeszközök súlya, (mely 59,77%-ról 58,39%-ra változott), 

ugyanakkor az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök aránya 40,23%-ról 

41,61%-ra növekedett. Az arányváltozás a két forrás részarányát tekintve valójá-

ban nem nagyon jelentős. Mégis tapasztalható, hogy az államháztartáson belüli 

pénzügyi kapcsolatok változása valamivel dinamikusabb volt a felhalmozást ille-

tően, míg a működést vizsgálva éppen fordítottan figyelhető meg a változás. Úgy 

a működési célra, mint a felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson 

kívülről származó részarányának növekedése arra utal, hogy növekszik az önkor-

mányzati szféra helyi, illetve államháztartáson kívüli kapcsolatrendszere a vizs-

gált időszakban (ha nem is a kívánt mértékben). Bővültek azok a pénzügyi és 

egyéb kapcsolatok, melyek a gazdasági szférával és állampolgári szerveződések-

kel, a civil társadalommal kötik össze az önkormányzatok gazdálkodását. Valójá-

ban ezek a kapcsolatok, illetve ezek motivációi már leginkább a településszinte-

ken tárhatók fel (amibe mélyinterjúk és kérdőíves felmérések során próbáltunk a 

vizsgált időszakban választ kapni). 

A településszintű kapcsolatrendszerekben a helyi közösség, annak értékrend-

szerei, értékorientációi, a tradíciók és az emocionális gazdasági cselekvés lénye-

gesen nagyobb arányban - de településenként eltérően - jelennek meg, mint a 

makrogazdasági folyamatokban vagy a profitszférában, ahol természetesen a 

célracionális gazdasági cselekvési motivációk lényegesen erőteljesebben hatnak. 

Különösen azokon a településeken alakultak a helyi kapcsolatok intenzíven, ahol 

a civil szféra szerveződése és ezáltal ösztönző szerepe kedvezőbb volt. 
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Összegezve tehát a költségvetési szerkezet alakulását láthattuk, hogy a gazda-
sági realitások, illetve a reálfolyamatok több ponton megkérdőjelezik a törvény-
alkotó szándékát és a költségvetési-pénzügyi szabályozás alapelveit (Kovács K. 
1994). 

Nem javult ugyanis a vizsgált időszakban az elveknek és az elvárásoknak 
megfelelően a helyi önkormányzatok gazdálkodási önállósága, önfinanszírozó 
képessége és érdekeltsége sem. Nagyobb mértékűvé vált viszont az önkormányza-
tok központi költségvetési függősége. 

A finanszírozás mai rendszerében ugyanakkor még az sem jellemző, hogy a 
központi támogatástól jelentős mértékben függő önkormányzatok - melyek emiatt 
kevésbé autonómok - arra számíthatnának, hogy a központi kormányzat jobban 
meg is védi őket az égető költségvetési problémáktól (S. F. Clarké 1992). Tulaj-
donképpen „védelem" elsősorban a működőképesség fenntartására szorítkozott a 
több mint 3100 önkormányzatnál és intézményeiknél a pénzforrások oldaláról. 
Ennek következménye, hogy az önkormányzati szférában az összbevétel túlzott 
mértékben a működési kiadások finanszírozását szolgálta, és ezáltal erősen hát-
térbe szorultak a fejlesztési tevékenységek. Az, hogy a települési önkormányzatok 
költségvetése elsősorban a működést és nem a fejlesztést szolgálta/szolgálja -
nemcsak a településfejlesztés, hanem a helyi társadalmi aktivitás szempontjából 
is gondot jelent. Mindez megmutatkozik még a helyi források feltárásánál, a helyi 
kezdeményezések és a civil társadalom, valamint a helyi gazdasági szervezetek 
magatartásánál, cselekvési motivációinál is. A jövedelemújraelosztás problémáit 
csak fokozza, hogy a központosított jövedelemhányad nincs arányban a közösségi 
fogyasztás, a közjavakkal kapcsolatos igények kielégítésével - sem nemzetgazda-
sági, sem településszinteken. A finanszírozás mai rendszerében szükségszerűen 
fennmaradt a centralizáció a jövedelem oldalon és ez párosult a decentralizálással 
a feladat, a hatáskör, a felelősség szempontjából, nem kevés konfliktust előidézve 
az önkormányzati szférában. A konfliktusok leginkább a településszinteken vál-
nak érzékelhetővé, hiszen a lakosság elvárásaival közvetlenül a „települési ön-
kormányzatok szembesülnek" (Pálné Kovács I. 1992). 
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4.2. A költségvetés kiadási szerkezetének néhány sajátossága 
az országos adatok alapján 1993 és 1996 között 

A 15. táblázat alapján látható, hogy az önkormányzati kiadások összességében 
78,10%-kal növekedtek, de ennél kisebb mértékben emelkedtek a személyi és dologi 
kiadások, valamint a felhalmozási kiadások is. Az is elgondolkodtató, hogy a műkö-
dési célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök jelentős mértékben 
(54,98%-ra) csökkentek, rontva ezzel az önkormányzatok helyi kapcsolatrendszerét, 
de a külső forrásszerzés és a feladatátvállalás lehetőségeit is. Az államháztartáson 
belül működési célra átadott pénzeszközök 13,28%-kal növekedtek ugyan, de rész-
arányuk csökkent, míg a felhalmozási célra átadott pénzeszközök államháztartáson 
belüli aránycsökkenése (0,23%-os arányról 0,05%-os lett) mellett a kiadás is csök-
kent 41,66%-ra. A felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kí-
vülre 65,66%-kal (az összes kiadáshoz viszonyítva kisebb mértékben) növeked-
tek, ugyanakkor a kiadási struktúrán belül a szerepük csökkent (2,64%-ról 2,46%-
ra). A kiadási szerkezeten belül is láthatóak mindazok a finanszírozási problé-
mák, melyekre a bevételi szerkezetnél már utaltam. A pénzellátás, pénzforgalom 
konfliktusai mellett a működési és fejlesztési célú hitelek és azok visszafizetésé-
nek nagysága és aránya jelentős halmozódást tartalmaz a számviteli előírások kö-
vetkeztében, tükrözve a költségvetési szféra pénzforgalmi szemléletét is. (Az 
adatok nem a hitelek egyenlegét tükrözik, hanem a hitelforgalmat). További vizs-
gálódást igényel, hogy a felvett hitelekhez viszonyítva milyen arányú a kiegyenlí-
tetlen hitelek állománya. 

A máról-holnapra élés, illetve a mának élés - azaz a rövidtávú gazdasági 
szemlélet a kiadási szerkezeten keresztül is jól bemutatható. Mindezt alátámaszt-
ja, (16. táblázat) hogy az egy állandó lakosra jutó folyó kiadások 55,48%-kal 
nőttek. 
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15. táblázat 

Önkormányzatok kiadásai Magyarországon a mérleg szerinti 
adatok alapján az 1993. és 1996. években 

1993 1996 Változás 
Megnevezés Kiadás E Ft Megoszlás, 

% 
Kiadás E Ft Megoszlás, 

% 
%-a 

Személyi adatok 256 608466 38,13 448 343162 37,40 174,72 

Dologi kiadások 189 136683 28,09 295 666513 24,66 156,32 

Felhalmozási kiadások 93 908138 13,99 127 881597 10,67 136,18 

Működési célra átadott 
pénze, államh.-on belül 

1 179971 0,18 1 336631 0,11 113,28 

Működési célra átadott 
pénzeszk. államh.-on kívülre 

40 614696 6,03 22 330475 1,86 54,98 

Felhalmozási célra átadott 
pénze, államh.-on belül 

1548660 0,23 645115 0,05 41,66 

Felhalmozási célú átadás 
államh.-on kívülre 

17 769588 2,64 29 437207 2,46 165,66 

Működési célú hitel (kötv.) 
visszafizetése 

7 118907 1,06 45 866487 3,83 644,29 

Fejlesztési célú hitel (kötv.) 
visszafizetése 

3 457851 0,51 17 697523 1,48 511,81 

Éven belüli lejáratú értékp. 
vásárlása 

11 032378 1,64 135 675460 11,32 1229,79 

Kiegyenlítő, függő átfutó 
kiadások 

1 721019 0,26 1 949658 0,16 113,29 

Tárgyévi kiadások összesen 624 096357 92,73 1126 829828 94,00 180,55 

Pénzkészlet a tárgyidőszak 
végén 

48 960399 7,27 71 913970 6,00 146,88 

Kiadások összesen 673 056756 100,00 1198 743798 100,00 178,10 

Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának fóbb pénzügyi és naturális mutatói BM, 1993. és 1996. 
Számított adatok a szerző által. 
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20. táblázat 

Egy állandó lakosra jutó kiadások alakulása a vizsgált időszakban 

Megnevezés 1993 1996 Változás, % 

Folyó kiadások összesen 42.408 65 934 155,48 
Felhalmozási és tőkejellegű 12.633 15.064 119,24 
kiadások összesen 
Működési célra átadott pénzeszközök 
államháztartáson belül 

0.112 0.128 114,29 

Működési célra átadott pénzeszközök 
államháztartáson kívülre 

3.864 2.140 55,38 

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 
államháztartáson belül 

0.147 0.062 42,18 

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök 
államh.on kívülre 

1.691 2.822 166,88 

Egyéb tárgyévi kiadások 2.384 19.284 808,89 
Tárgyévi kiadások összesen 63.239 105.434 166,72 
Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi és naturális mutatói BM 

1993. és 1996. Számított adatok a szerző által. 

Ezzel azonos időszakban tehát 1993-1996 között a felhalmozási és tőkejellegű 

kiadások egy állandó lakosra jutó értéke már csak 19,24%-kal, vagyis lényegesen 

kisebb mértékben növekedett. Az önkormányzati kapcsolatrendszereket - mely-

nek sajátosságaira találunk részletesebb adatokat Baranya megye településtípusa-

inak elemzésénél - jellemzi, hogy a működési célra államháztartáson kívülre át-

adott pénzeszközök egy állandó lakosra jutó összege 55,38%-ra és a felhalmozási 

célra átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 42,18%-ra csökkentek. A 

működési célra átadott államháztartáson belüli pénzeszközök egy állandó lakosra 

jutó értékének növekedése is jelentősen elmaradt az összes tárgyévi kiadások 

66,72%-os növekedéséhez viszonyítva. 

Külön ki kell térni az országos tendenciák elemzésénél arra, hogy az önkor-

mányzatok folyó kiadásainak ágazati megoszlásánál (77. táblázat) jelentős arány-

változás következett be úgy, hogy az egy állandó lakosra jutó folyó kiadások gya-

korlatilag minden ágazatnál növekedtek, de ez a növekedés eltérő dinamikát 
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takar. Míg az egy állandó lakosra a folyó kiadások összesen 55,5%-kal növeked-

tek, addig az egy állandó lakosra jutó oktatási kiadások csak 48,1%-kal nőttek. 

17. táblázat 

Az önkormányzatok egy állandó lakosra jutó folyó kiadásainak ágazati megoszlása Ma-
gyarországon az 1993. és 1996. években 

1993 1996 
Megnevezés Egy állandó 

lakosra jutó 
folyó kiadás 

EFt 

Megoszlás, 
% 

Egy állandó 
lakosra jutó 
folyó kiadás 

EF t 

Megoszlás, 
% 

Változás, 
% 

Oktatás 14.131 33,32 20.932 31,75 148,1 

Egészségügy és szociális ellátás 12.627 29,78 19.704 29,88 156,1 

Szennyvíz és hulladékkezelés, 
köztisztaság 

0.708 1,67 0.889 1,35 125,6 

Szórakoztató, kult. és sport 
tevékenység 

1.995 4,70 2.923 443 146,5 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás 0.308 0,73 0,405 0,61 131,5 

Erdőgazdaság 0.006 0,02 0,008 0,01 133,3 

Kiadói és nyomdaipari tev. 0.018 0,04 0,033 0,05 183,3 

Építőipar 0.162 0,38 0,158 0,24 97,5 

Szálláshely szolg. és vendéglátás 2.253 5,31 3,518 5,34 156,1 

Szállítás, rakt. posta és távk. 0.785 1,85 0,863 1,31 109,9 

Ingatlanügy, bérbeadás 9.250 21,81 16.298 24,72 176,2 

Egyéb szolgáltatás 0.164 0,39 0,203 0,31 123,8 

Összesen 42.408 100,0 65.934 100,0 155,5 

Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi és naturális mutatói BM, 1993. és 1996. 
Számított adatok a szerző által. 

így csökkent a kiadási szerkezeten belül az oktatás aránya, de hasonlóképpen 

csökkent a szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztaság kiadáson belüli részaránya, 

valamint a szórakoztató, kulturális és sportágazaté, a mezőgazdaság és vadgazda-

ság, az erdőgazdaság és az egyéb szolgáltatás aránya. 

Növekedett viszont (bár kis mértékben) az egészségügy és a szociális ellátás 

ágazati súlya a kiadási szerkezeten belül, a kiadói és a nyomdaipari tevékenységé, 

a szálláshely és vendéglátásé, valamint az ingatlanügy, bérbeadás, gazdasági te-

vékenység szolgáltatás ágazati részaránya is. 
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A felhalmozás és a tőkejellegű kiadások ágazati megoszlása (18. táblázat) még 

inkább tükrözi azokat a konfliktusokat, melyekkel az önkormányzatoknak napról 

napra számolni kell. így a felhalmozási összkiadásokon belül csökkent az oktatás, 

a szórakoztató, kulturális és sporttevékenység, a mezőgazdaság és vadgazdálko-

dás, a szálláshely és vendéglátás, valamint az ingatlanügyi bérbeadás, gazdasági 

tevékenység és szolgáltatások részaránya. 

Ezekben az ágazatokban az egy lakosra jutó kiadás is csökkent 1996-ban 

1993-hoz viszonyítva. Megnőtt a felhalmozási kiadásokon belüli súlya az egész-

ségügyi és szociális ellátás, a szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztaság és az 

építőipar, a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazatainak és ezeknél az ágaza-

toknál az egy állandó lakosra jutó kiadás is növekedett. Kivételt képez az ingat-

lanügyi, bérbeadás, gazdasági tevékenység és szolgáltatás ágazata, ahol az egy 

állandó lakosra jutó kiadás növekedése mellett csökkent az ágazat részaránya. A 

felhalmozási és a tőkejellegű kiadások ágazati szerkezetének változása, valamint 

ágazatonként az egy állandó lakosra jutó kiadás alakulása annak a céltámoga-

tási rendszernek is következménye, mely a prioritásokat a helyi sajátosságok nél-

kül, az átlagos infrastrukturális feltételek alapján állapította meg és pályázati 

úton finanszírozta is a beruházásokat, nem számolva a működtetés költségeivel, 

illetve annak forrásigényével. 

Mivel az önkormányzatok tevékenységét és annak eredményességét a 

bevételorientált költségvetési gazdálkodás keretei között a források növelése és a 

vállalt feladatok terén a szükségletkielégítés minősíti, a forrásszerzésért folytatott 

harc és a pályázatírás, pályázatok megnyerése vált a legfontosabb feladattá. 

Valójában a kiadások szerkezeti összetételének változása, főként a felhalmozási és 

tőkejellegű kiadások vonatkozásában e folyamatot minősíti, illetve ezt tükrözi vissza. 
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20. táblázat 
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások ágazati bontásban az 

1993. és 1995. * években 

1993 1995 

Megnevezés 
Egy állandó 
lakosra jutó 
kiadás E Ft 

Megoszlás, 
% 

Egy állandó 
lakosra jutó 
kiadás E Ft 

Megoszlás, 
% 

Változás, 
% 

Oktatás 1,620 12,82 1,597 10,60 98,6 

Egészségügy és 2,005 15,87 2,398 15,92 119,6 

szociális ellátás 
Szennyvíz és hulladék-
kezelés, köztisztaság 

1,097 8,68 2,195 14,57 200,1 

Szórakoztató, kult. és sport 
tevékenység 

0,468 3,70 0,335 2,225 71,6 

Mezőgazdaság, 
vadgazdálkodás 

0,038 0,30 0,044 0,29 115,8 

Erdőgazdaság 0,001 0,01 0,001 0,01 100,0 

Kiadói és nyomdaipari 
tevékenység 

0 0 0 0 0 

Építőipar 0,836 6,62 1,090 7,23 130,4 

Szálláshely szolgáltatás és 
vendéglátás 

0,210 1,7 0,109 0,72 51,9 

Szállítás, raktározás, posta és 0,958 7,58 1,510 10,02 157,6 

távközlés 

Ingatlanügy, bérbeadás,... 4,952 39,20 5,635 37,41 113.8 

Egyéb szolgáltatás 0,499 3,55 0,149 0,99 33,2 

Összesen 12,633 100,0 15,064 100,0 119,2 

Forrás: Az önkormányzatok ellátottságának főbb pénzügyi és naturális mutatói BM, 1993. és 1996. 
Számított adatok a szerző által. 

* A feldolgozás időpontjában még nem állt rendelkezésre az 1996. évre a beszámolók alapján orszá-
gosan (ebben a csoportosításban!) összesített adat. Minden megyét átfogóan a beszámolók feldolgozá-
sa folyamatban volt. 

4.3. A területi különbségek és Baranya megye 

Az önkormányzatok költségvetéseinek területi statisztikai összehasonlítása mutat-

ja, hogy az önkormányzati bevételekből való részesedésnél a bevételi források fő 

típusait tekintve gyakorlatilag mindenütt kisebb Baranya megye részesedése, mint 

a népességen belüli súlya. Mindez mutatja, hogy az önkormányzati szféra gazda-
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sági jelentősége kisebb, mint a többi megyében. (Területi Statisztika 1993, 1994, 

1995, KSH, Bp.) 

A megye aprófalvas jellegét tekintve (7. ábra) ez azért is szembetűnő, mert 

ebből jól látható, hogy a pozitív diszkrimináció ellenére is fennmaradnak, sőt nö-

vekednek a területi és települési különségek, holott valójában kedvezményezi a 

jövedelemelosztás a községeket és a kisebb településeket (legalábbis a korábbi 

időszakokhoz viszonyítva). 

Mivel Baranya megye nem a tipikus válságtérségbe került besorolásra, így a 

gazdaság összeomlása és a gazdasági szerkezet radikális változása ellenére sem 

részesült az állami támogatás kiegészítő forrásaiból olyan mértékben, mint pl. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vagy Borsod megye, illetve ezen megyék önkor-

mányzatai. 

Különösen nagy a részesedési arány eltérése a helyi adók vonatkozásában, 

mely az aprófalvas megyében összefügg a lakosság jövedelemtermelő képességé-

vel és teherviselőképességével, valamint a korösszetétellel és a gazdasági aktivi-

tással is. A másik bevételi forrás, mely tükrözi a településszerkezet sajátosságait, 

a felhalmozási és tőkejellegű bevételek részaránya, mely az önkormányzatok va-

gyonával, annak összetételével és a vagyonhasznosítás lehetőségeivel áll szoros 

összefüggésben településtípusonként és településméretek szerint is. A harmadik 

bevételi forrás, ahol a megye részaránya jelentősen elmarad a népességen belüli 

részaránytól a hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei, melyek az önkor-

mányzatok helyi gazdaságpolitikájával, részben gazdaságfilozófiájával, de főként 

a hitelfelvételi (pl. fedezeti források) és a kockázatvállalási lehetőségeivel, 

ezirányú készségeivel függnek össze. A településszerkezet - ezen belül is az ap-

rófalvak önkormányzatainak gazdasági helyzete - e jelentős részarányeltéréseket 

magyarázza, indokolja is. Míg Baranya megye az össznépességen belül 4%-os 

létszámarányt képvisel, addig a helyi adóból 2,1%-kal, a felhalmozási és tőkejel-

legű bevételekből 1,9%-kal, a hitelek, rövid lejáratú értékpapírokból származó 
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bevételből pedig 2%-kal részesedik az 1995. évi adatok alapján. A többi bevételi 

forrás, így az intézmények saját folyó bevételei, az átengedett központi adók be-

vételei, öszességében a folyó bevételek összesített adatai, valamint a költségvetési 

összes bevételek részesedése is elmarad a megye népességen belüli részarányától 

(3,1-3,6% körüli arányok a 4%-os népességarányhoz viszonyítva). Gyakorlatilag 

az önkormányzatok költségvetési bevételein belül egyedül az önkormányzatok 

költségvetési támogatása jelent a népességaránynál nagyobb részesedést (4,4%), 

de itt is a támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök együttes összege 

alapján a megye településeinek részesedése már éppen hogy meghaladja a népes-

ségen belüli részarányt (4,1% a 4%-os népességarányhoz viszonyítva). 

Az önkormányzati gazdálkodás szempontjából a területi különbségeket mutatja 

a 2. és 3. ábra, ahol az önkormányzatok költségvetési bevételeinek 1 főre jutó ér-

tékét és az 1 főre jutó támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök nagysá-

gát ábrázoltuk megyénként. Látható, hogy Baranya megyében az 1 főre jutó költ-

ségvetési bevétel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével és Komárom-Esztergom me-

gyével hasonló nagyságrendű, de nyolc megyében még ennél is alacsonyabb az 

önkormányzati bevételek egy főre jutó nagysága. Az egy főre jutó támogatások 

kiegészítések és átvett pénzeszközök nagysága alapján a „középmezőnyben" 

foglal helyet Baranya megye. 

A forráselosztás konfliktusait jól illusztrálja a főváros jövedelemkoncentráció-

ja az önkormányzati bevételi forrásokat illetően is, ahol is a 18,7% népesség-

arányhoz viszonyítva az önkormányzati összbevételen belül 25,4%-os a főváros 

részesedése. Ezen belül lényegesen nagyobb bevételi koncentrációt tükröznek a 

felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a helyi adók és a hitelek, valamint az ön-

kormányzatok saját folyó bevételei, de az átengedett központi adók is. A fővárost 

illetően gyakorlatilag minden bevételi forrás részaránya magasabb, mint a né-

pességen belüli részarány, ugyanakkor kismértékben elmarad a támogatások, ki-
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egészítések és átvett pénzeszközök aránya, mely 17,0%. Még ennél is alacso-

nyabb az önkormányzatok költségvetési támogatásának részaránya (15,4%). Az 

önkormányzati költségvetési bevételek területi különbségei csak részben magya-

rázhatók az intézmények eltérő területi eloszlásával. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok bevételeinek 

forrásszerkezetét viszgálva mindazok a gazdasági és társadalmi különbségek 

visszatükröződnek, melyek a települések és ezen keresztül a népesség közötti dif-

ferenciálódást is okozzák. 

Az önkormányzati költségvetési gazdálkodás a szándékok és elvek ellenére sem 

vezetett a települések és térségek különbségének csökkenéséhez, nem járult hozzá 

a települések és lakosai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az önkormányzati 

gazdasági eszközrendszer oldaláról sem. Természetesen más a helyzet, ha az ön-

kormányzatokat a hatalomgyakorlás közjogi és gyakorlati feltételrendszere szem-

pontjából vizsgáljuk (Pálné Kovács I. 1992). Az önkormányzati törvényben dek-

larált egyenlőséggel és az ott megfogalmazott törvényi lehetőségekkel éltek is az 

önkormányzatok. 

Az önkormányzatok kiadási szerkezetét vizsgálva hasonló problémákra követ-

keztethetünk, mivel Baranya megyében a népesség részarányánál kisebb a kiadási 

szerkezeten belül a dologi kiadások , a folyó összes kiadások, a felújítási kiadá-

sok, a felhalmozási és tőkejellegű kiadások, a hitelek, rövid lejáratú értékpapírok 

és a pénzforgalom nélküli kiadások részaránya és így természetesen az összes 

költségvetési kiadások részaránya is (Területi Statisztika, 1993, 1994, 1995. 

KSH, Bp.). 

A személyi juttatások és az ellátottak pénzbeli juttatásai azok a tételek a ki-

adási szerkezeten belül, ahol a vizsgált megye településeinek részesedése a né-

pességaránynál valamivel magasabb arányt képvisel. Mindez utal az intézmények 

és a szétaprózott közigazgatás fenntartásának bérigényességére, relatíve maga-

sabb fajlagos költségigényességére, de a kistelepülések szociális problémáira is. 
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Az önkormányzati gazdálkodás különbségeit jól tükrözi, hasonlóan a bevételi 

szerkezethez, az önkormányzati kiadásokon belül a főváros részesedése, mely 

gyakorlatilag minden tételnél magasabb, mint a népességen belüli arány. 

A kiadási szerkezeten belül a leginkább nagy az arányeltérés a felújítási kiadá-

sok, a hitelek, rövid lejáratú értékpapírok, majd a dologi kiadások terén. Ezek jel-

zik mindazokat a problémákat melyek a szűk keresztmetszetek logikájának 

továbbélését jelentik, kényszerhelyzeteket teremtve úgy a központi, mint a helyi 

költségvetést illetően (Komái J. 1993). 

Hasonló következtetésre jutottunk az urbanizáció önkormányzati gazdálkodás-

ra való hatásának vizsgálatánál is (Kőszegfalvi Gy. 1996). 

Míg ugyanis a fejlettebb és közszolgáltatásokkal ellátott településeken az in-

tézmények, a hálózat stb. életkora miatt jelentkezik a viszonylag nagy arányú 

fejlesztési és rekonstrukciós igény, addig a települések másik csoportjánál az el-

maradottságot az jelzi, hogy hiányoznak, illetve relatíve alacsony szintűek a köz-

szolgáltatások és ezek kiküszöböléséhez szükséges fejlesztési források. 

A megyék sajátosságait tükrözi, hogy az önkormányzati gazdálkodás eddigi 

éveiben folyamatosan növekedett az ún. kedvezményezett települési kör és 1996-

ban már az önkormányzatok 45%-át érintette (19. táblázat). 

A legtöbb kedvezményezett település Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Baranya és Somogy megyében van. (273, 193, 189, 130). Ezekben a me-

gyékben a legmagasabb az egyben magas munkanélküliségű elmaradott települések 

száma is (166, 142, 125, 58). Nem éri el a 20-at ezzel szemben a kedvezményezett 

települések száma Komárom-Esztergom, Győr-Sopron, Pest, Fejér és Csongrád me-

gyében. Ezekben a kedvező helyzetű megyékben a munkanélküliség is alacsony. 

Győr-Moson-Sopron, Pest Komárom-Esztergom és Csongrád megyében 10 alatt van 

a kiemelten magas munkanélküliségű települések száma. 
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20. táblázat 
A kedvezményezett települések megyénkénti összefoglaló adatai 

Megye 
A települések 
legkedvezőtle-
nebb 33,3%-a 

A magas 
munkanél-
küliségű 

települések 

Az elmaradott 
és magas 

munkanél-
küliségű 

települések 

Kedvezményezett 
települések 

száma aránya 

Összes 
települése 

Bács-Kiskun 28 10 4 34 29 117 

Baranya 151 163 125 189 63 302 

Békés 29 32 25 36 48 75 
Borsod-Abaúj-Zemplén 198 241 166 273 77 355 

Csongrád 16 5 44 17 29 59 
Fejér 5 13 4 17 29 59 
Győr-Moson-Sopron 8 2 0 10 6 173 
Hajdú-Bihar 46 44 34 56 68 82 
Heves 29 38 18 49 42 118 
Jász-Nagykun-Szolnok 37 35 23 49 62 78 
Komárom-Esztergom 4 4 1 7 10 73 
Nógrád 42 65 34 73 57 127 
Pest 11 2 1 12 07 184 
Somogy 99 89 58 130 53 243 
Szabolcs-Szatmár- 154 181 142 193 85 228 
Bereg 
Tolna 38 38 25 51 47 108 
Vas 34 24 11 47 22 216 
Veszprém 39 53 25 67 30 224 
Zala 74 56 32 98 38 257 
Összesen: 1042 1095 732 1405 45 3125 

Forrás: A területfejlesztésre fordítható források decentralizálására alkalmazhatón eljárások. KSH, Bp., 
1996. (Szerk. Faluvégi Albert) 

A kedvezményezett települések aránya Baranya megyében 63 %, és ennél lé-

nyegesen magasabb részarány csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. 

Baranya megyével megegyező a kedvezményezett települések részaránya Jász-

Nagykun-Szolnok megyében. Hasonló nagyságrendű, de valamivel magasabb 

aárnyt találunk még Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, megyékben is (4. ábra). 
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Az infrastrukturális ellátottság és a munkanélküliség mellett a területi különb-

ségeket jelentős mértékben befolyásolja az adott térség jövedelemtermelő képes-

sége, melyet a területi GDP számítások segítségével ma már viszonylag jól meg-

közelít a statisztika (20. táblázat). 

Az egy főre jutó bruttó hazai termék alapján számított sorrendben a fejlettnek 

minősített megyék stabilan őrzik rangsorbeli helyüket (Budapest, Győr-Moson-

Sopron, Vas, Fejér). 1994-ről 1995-re romlott a pozíciója Baranya, Tolna, Bé-

kés, Hajdú-Bihar, Pest megyének. Javult a megyék rangsorában Bács-Kiskun, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, 

Veszprém megye helye és változatlan a rangsorban Zala és Jász-Nagykun-

Szolnok megye helyzete. A két legkedvezőtlenebb helyzetű Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Nógrád megye lemaradása továbbra is fennáll, bár a rangsorban a két 

megye helyet cserélt. 

A kedvezményezett települések számának növekedésével nőtt azon népesség 

száma az országban, akiket sajátos módon érint az elmaradottság (ez a népesség-

szám már több mint 1 millió fő). 

Az elmúlt évek alatt bővült azon támogatások és többlettámogatások köre, 

mely a hátrányos helyzetben lévő településeket kívánta támogatni, és elosztási 

mechanizmusával az elmúlt időszak területi és települési különbségeit kívánta csök-

kenteni. Valójában a leghátrányosabb települések kellő saját forrás hiányában nem 

tudtak forráshoz jutni. Az önkormányzatok lehetőségei a költségvetési szerkeze-

tük átalakítására és befolyásolására jelentős mértékű differenciákat mutatnak. Ezt 

tükrözi az önkormányzatok tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok aránya is 

(5-6. ábra), mely alapján Baranya megye is az országos átlagnál kedvezőtlenebb 

képet mutat. Ha ugyanezen mutatókat a településnagyság kategória szerint vizs-

gáljuk (7. és 8. ábra) megállapíthatjuk, hogy bár az ingatlanvagyon összetétele 

szempontjából az 1000 fő alatti népességszámmal rendelkező települések az 

90 



20. táblázat 

A megyék fejlettségi szintje a bruttó hozzáadott érték (GDP) alapján, 1994 
Sorrend az egy főre jutó GDP 

alapján 
Megyék, 1994 1995 Egy főre jutó bruttó hazai termék 
főváros 

régi új 
módszer szerint ezer Ft/fő az országos a megyei 

átlag %-ában 

Budapest 1 1 1 970 178 -

Bács-Kiskun 14 14 12 430 79 96 
Baranya 8 8 10 460 85 103 

Békés 10 12 17 413 76 93 
Borsod-Abaúj-Zemplén 18 18 16 414 76 93 
Csongrád 7 5 6 520 96 117 
Fejér 4 4 4 535 98 120 
Győr-Moson-Sopron 2 2 2 575 106 129 
Hajdú-Bihar 9 9 14 417 77 94 
Heves 17 17 15 415 76 93 
Jász-Nagykun-Szolnok 12 13 13 422 78 95 
Komárom-Esztergom 11 10 8 481 88 108 
Nógrád 19 19 20 332 61 75 
Pest 16 16 18 388 71 87 
Somogy 15 15 11 434 80 97 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 20 20 19 338 62 76 
Tolna 6 6 7 505 93 113 
Vas 3 3 3 574 106 129 
Veszprém 13 11 9 473 87 106 
Zala 5 7 5 522 96 117 
Forrás: A bruttó hazai termék (GDP)( alakulása és területi megoszlása 1995-ben. 

Farkasházi Lászlóné-Gether Istvánné dr.-dr. Vígh Judit Gazdaság és Statisztika 1997/3. 
19-29. 

« 

országos átlagnál kedvezőbb képet mutatnak, de a fizetőképes kereslet és a kistelepü-

lések iránt megnyilvánuló vállalkozói magatartás valójában nem teszi lehetővé ennek 

a forgalomképes ingtlannak a hasznosítását. (Erre jó példa Baranya megye). 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. hatályba-

lépése után jelentős változások várhatók a területi különbségek kezelésének cél-

és eszközrendszerét illetően, melyek érintik a települések gazdálkodását és a tér-

ségi együttműködéseket is. Rövid- és középtávon az eddigi fejlődési pályák és a 
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kialakult jövedelemtermelő-képesség nagyobb meghatározottságot jelent az egyes 

térségekben és még inkább a településszinteken. 

A regionális politika változásainak irányát és a beavatkozások célpontját tük-

rözi a 21. táblázat (Horváth Gy. 1997). 

Ez alapján látható, hogy a vizsgált időszakban a támogatások célpontja az el-

maradott település volt, ahol is a települési önkormányzatok a végrehajtásban is 

kiemelt, meghatározó szerepet kaptak. Mégis jogos az a megállapítás, hogy a fej-

lesztésekre gyakorolt hatás elszigetelt maradt, bár nem vitatható, hogy a falvak-

ban az infrastruktúra (pl. gáz, telefon, út, víz, szennyvíz stb. fejlesztések terén) 

jelentős eredmények születtek. 

Az országban jelentős volt az összes beruházáson belül a helyi költségvetési 

szervek beruházásainak aránya (pl. 1994-ben 12,5%, 1995-ben 8,5%). A kom-

munális beruházásokon belül gyakorlatilag a helyi költségvetési szervek beruhá-

zásait meghatározónak mondhatjuk, különösen az elmaradott régiókban. Országo-

san a kommunális beruházásokon belül a helyi költségvetési szervek beruházása-

inak aránya 60-66% között volt az előző két -három évben, de pl. Szabolcs-

Szatmár megyében 1995-ben ez az arány 95,3%, Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-

ben 85,7%, míg Baranya megyében 62,5% volt. (Területi Statisztika, 1994, 1995. 

KSH, Bp.) 

A helyi költségvetési szervek beruházásokon belüli részaránya jelentős differenci-

ákat mutat, mely egyaránt összefügg a saját források meglétével és az állami támoga-

tások odaítélésének mechanizmusával. A falvak szemponjából gyakorlatban tényle-

gesen alkalmazott pozitív diszkrimináció ellenére a gazdasági elmozduláshoz ma is 

kedvezőtlenek a feltételek, a reálfolyamatok vesztesei valójában a falvak voltak. 

A gazdasági fejlődésben gyökerező regionális folyamatok elemi erővel hatot-

tak, ezek következményeit gyengítették vagy erősítették a területfejlesztési politi-

ka körében hozott intézkedések, attól függően, hogy a gazdaság (illetve ebben a 

megközelítésben a területi irányítás) a fő társadalmi célok szempontjából kedve-
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zőtleneknek vagy pedig progresszíveknek tekintette-e az autonóm regionális fo-

lyamatokat (Tóth J.-Perczel Gy. 1996). 

21. táblázat 

A magyar regionális politika változásai a XX. század végén 

A politika: Bürokratikus Átmeneti Decentralizált 

(1985-1990) (1991-1995) (1996-) 

Célja Kiegyenlítés Kiegyenlítés Szerkezetátalakítás 

Tárgya Elmaradottság Elmaradottság A piac negyatív hatásai-
nak mérséklése és 

innováció 

Célpontja Elmaradott térség Elmaradott település Problematikus körzet 

Eszközei Területfejlesztési és Szer-
vezési Alap, tervezés 

Területfejlesztési 
Alap, projektek 

Területfejlesztési célelő 
irányzat, addicionális for-

rások, programozás 

Finanszírozásának módja Centralizált Centralizált Decentralizált 

Ösztönzésének formája Automatikus Mérlegelő Mérlegelő 

Végrehajtásának megha-
tározó eleme 

Megyei tanács Települési 
önkormányzat 

Területfejlesztési tanács 

Fejlesztésekre gyakorolt 
hatása 

Elszigetelt Elszigetelt Integratív 

Domináns 
kedvezményezett 

Ipar Infrastruktúra 
(gáz, telefon) 

Feldolgozóipar, üzleti 
szolgáltatások, innovációk 

Népességi hatókör 4 % 17% 29% 

Közvetlen finanszírozá-
sának nagysága 

A GDP 0,05%-a A GDP 0,29%-a A GDP 0,3-0,5%-a 

Forrás: Horváth Gyula, Magyar Tudomány 1997/1. 
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5. A KÖLTSÉGVETÉS ELEMZÉSE BARANYA MEGYÉBEN 
TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNT ÉS TELEPÜLÉSMÉRETEK 

SZERINT A BESZÁMOLÓK ALAPJÁN 

5.1. Néhány módszertani megjegyzés 

Baranya megye helyi önkormányzatainak gazdálkodását elsősorban a költségve-

tési kapcsolatok, ezen belül is a központi és a helyi költségvetés kapcsolatai, az 

államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli kapcsolatok viszonya, valamint 

ezeken keresztül a helyi kapcsolatrendszerek szempontjából vizsgáltam. A be-

számolók elemzése - melyre a kutatás során hangsúlyt helyeztem - főként ahhoz 

adott információkat, hogy a kapcsolatok milyen arányban jelennek meg az ön-

kormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási szerkezetében, illetve a pénz-

forgalom különböző területein. Természetesen az elemzés során kitérek néhány 

olyan kapcsolódási pontra a gazdálkodást alapvetően meghatározó sajátosságra is, 

ami nélkül az önkormányzati szféra gazdasági eszközrendszerének elemzése hiá-

nyos lenne (pl. mérleg). 

A megyében - éppen a sajátos településszerkezet miatt (9., 10. ábra) jól érzé-

kelhetők a szabályozás azon problémái, hogy a törvényekben megfogalmazott 

települési egyenlőség, a településhierarchia megszüntetése a gyakorlatban eltérő 

esélyeket jelent a különböző típusú és méretű településeknél a forráshoz jutást, a 

forrásszerkezetet, és ezen keresztül a gazdálkodási önállóságot illetően. Az éves 

költségvetési beszámolók elemzése, mely a megye összes településeinek költség-

vetési adatainál a településtípus és nagyság szerinti csoportosítást is lehetővé tet-

te, a feldolgozás módszerénél sajátosságokat is jelentett: 

1. A „szektoros" összesítésnél figyelemmel kellett lenni arra, hogy a beszámolók 

összesítése halmozódást tartalmaz, melynek kiszűrése megtörtént, vagyis a táblá-

zatokban közölt adatok már halmozásmentesek, az országos adatokhoz hasonlóan 

nettósítva vannak. 
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2. A halmozódás mértékének megállapítása, melyet a halmozott és a halmozás-

mentes összesített adatok különbsége alapján (tételesen is!) kiszámítottunk, utal 

arra a pénzforgalomra, mely a helyi önkormányzati szférán belüli pénzforgalmat 

jelenti, és leginkább az önkormányzatok és a saját intézményeik közötti pénz-

mozgásban realizálódik. Valójában erre a pénzforgalomra épülnek az önkor-

mányzati kincstár létrehozására vonatkozó javaslatok és gyakorlati lépések a vá-

rosokban, leginkább a nagyvárosokban, melyek azonban korlátoznák az önkor-

mányzati önálló intézményi gazdálkodást, annak jelenlegi „szabadságát" is. 

3. A beszámolóból kiválasztott és feldolgozásra kerülő témák elsősorban a költ-

ségvetési kapcsolatok sajátosságainak elemzésére szolgáltak. Ezek kiválasztásánál 

a dolgozatban megfogalmazott problémakörök orientáltak. így kerültek 

„önkényesen" kiválasztásra és feldolgozásra a beszámoló alábbi „űrlapjai" 

01. űrlap: Mérleg 
04. űrlap: Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és ellátottak pénzbeli juttatásai 

pénzforgalmi előirányzata és teljesítése 
09. űrlap: Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök pénzforgalmi elői-

rányzata és teljesítése 
10. űrlap: Hitelek, értékpapírok pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata és 

teljesítése 
11. űrlap: Kiadások és bevételek összesített előirányzata és teljesítése 
16. űrlap: Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 

A költségvetési szerkezet elemzésénél nem foglalkozom a dolgozatban az elői-

rányzatok és azok módosításainak problémáival. A közölt mutatók, illetve me-

goszlási viszonyszámok a teljesítéseket, a tényleges adatokat tükrözik. Ugyanak-

kor érdemes itt megemlíteni, hogy az előirányzatok saját hatáskörben történő mó-

dosítására, az előirányzatoktól való eltérésre a központi költségvetési szerveknek 

lényegesen nagyobb a lehetősége, mint a helyi önkormányzatoknak és az önkor-

mányzatok intézményeinek, lehetőséget teremtve esetlegesen még a csökkenő 
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centralizációs jövedelemhányad túlkompenzálására is a központi költségvetési 

szervek körében (László M. 1993). 

4. A vizsgált témakörök szempontjából elsősorban a költségvetés szerkezetének, a 

különböző tételek megoszlásának elemzése és összehasonlítása volt lényeges, így 

az abszolút adatok közlésétől eltekintek (a terjedelmi korlátok is erre ösztönöz-

tek.) 

Ugyanakkor lényegesnek tartottam az adatok egy bizonyos szűkebb körénél az egy 

főre jutó adatok közlését. Az egyes településtípusoknál az éves átlagos lakóné-

pességi adatokkal dolgoztam, mely eltér a népszámlálás eszmei időpontra vonat-

kozó népességi adataitól. 

5. Az adatfeldolgozást nehezítette, hogy a költségvetési beszámoló szerkezete 

évente (minden évben) módosult, így az egyes sorok időbeli összehasonlítása 

emiatt nehézségeket okozott. 

A dolgozat témaköre miatt az elemzésnél és értékelésnél elsősorban az 1996-

ban kialakult szerkezeti összetétel eltérései szerepelnek településtípusok és mére-

tek szerint. Ugyanakkor a változások tendenciáit is figyelemmel kísértem. Ahol 

ez utóbbinak a szerkezeti változásokat illetően szerepe van, ott utalok is erre a 

szöveges értékelésnél. A kiválasztott szempontok szerint részletesen, minden 

adatra kiterjedően két év (1995 és 1996) adatai álltak rendelkezésemre. 

6. A vizsgálati szempontok, az ismétlések elkerülése, illetve a mondanivaló 

egyértelműbb megfogalmazása miatt a beszámoló oldalainak „űrlapjainak" sor-

rendjétől eltekintek, elsősorban az összefüggések elemzése céljából. 

7. A dolgozat más részeinél elemzett országos adatokkal, illetve összefüggésekkel 

e résznél már csak utalásszerűén foglalkozom, de ahol a téma országosan még 

nem került elemzésre (pl. vagyongazdálkodás), ott kitérek az országos sajátossá-

gokra is. 
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8. A dolgozatban nem foglalkozom külön a megyei önkormányzat költségvetési 

kapcsolatainak elemzésével. Ez önálló dolgozat témája lehetne. A kutatás korábbi 

szakaszaiban a megyei önkormányzatok költségvetési gazdálkodásának sajátossá-

gait is vizsgáltam, melynek eredményeit a témában megjelent publikációk és 

kéziratok tartalmazzák. Ott ahol az önkormányzati szféra költségvetési sajátossá-

gai szempontjából a megyei önkormányzatnak, mint önálló „szintnek", illetve ön-

kormányzattípusnak sajátos szerepe van, a „szektoros" összesítésnél a település-

típusok adatainak átlaga és a szektoros összesítő adatai között lényeges, szembe-

tűnő eltéréseket tapasztalunk, melyre a szövegben ki is térek. 

A szektoros összesítő ugyanis tartalmazza a megyei önkormányzat adatait is, 

melynek kiszűrését éppen a fenti megfogalmazott kapcsolatrendszer miatt nem 

tartottam célszerűnek, az önkormányzati szféra szempontjából „kiüresedett" vol-

na a szektoros összesítés és nem tükrözött volna az adatsor tartalmát tekintve va-

lós közgazdasági összefüggést. A megye összesen adatok tehát tartalmazzák a 

megyei önkormányzat adatait is, nem egyszerű összegzései a településtípusok és 

településméretek szerinti költségvetési adatoknak. 

9. A dolgozatban nem foglalkoztam - a fentihez hasonló okok miatt - a várossá 

válás folyamatainak vizsgálatával, annak a települések gazdálkodását ösztönző és 

a forrásszerzési lehetőségeket bővítő hatásaival. Mégis meg kell fogalmazni, hogy 

a városok számának változása a költségvetési szerkezet alakulására a szektoros 

megyés összesítésben és az adott településtípusnál is nyilvánvaló, gyakran éppen 

ezen okokban keresendő a várossá válás folyamata, mondhatnánk tömeges kez-

deményezése is. Minden település besorolása az 1996. évi költségvetési év alap-

ján történt. 

10. A szöveges elemzésnél e részben nem térek ki minden kérdésre. Elsősorban 

azokra a sajátosságokra utalok, melyeket az országos és a területi adatok elemzé-

sével foglalkozó részben nem fejtettem ki, melyek elsősorban a településtípusok 

és településméretek finanszírozási sajátosságaiból vezethetők le. 
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Baranya megye sajátos településszerkezete és az egyes településcsoportokhoz 

tartozó települések száma sem teszi lehetővé, hogy az országra voantkozóan álta-

lánosítsak a különböző típusú és méretű településcsoportokra voantkozóan. Cé-

lom a megye költségvetési beszámolóinak elemzésével, hogy a forrásallokáció, a 

gazdasági szabályozás és a helyi kapcsolatrendszerek sajátosságait mutassam be 

egy megye példáján. Ott, ahol az országos tendenciákat írom le, nem a megyei 

adatok alapján általánosítok, hanem az előző fejezetben található országos sta-

tisztikai adatok és a szakirodalom elemzésére támaszkodtam, felhasználva saját 

felsorolt publikációimat is. 

5.2. A költségvetés szerkezete 

A bevételi források szerkezete alapján az intézményi működési bevételek szem-

pontjából a legkedvezőtlenebb helyzetben a kisvárosok vannak. (Megjegyzendő, 

hogy a megyében két olyan városról van szó, melyek a vizsgált időszakban kérték 

és meg is kapták a várossá nyilvánítást.) Olyan két település, melyek korábban já-

rási/körzeti székhelyközségi funkciókat töltöttek be. Intézményi működési bevéte-

lük részaránya mindössze 4,63%, szemben a megyei összesen 10,45%-kal. 

Ugyanakkor az itt látható, hogy az 1 főre jutó bevétel és kiadás e településtípus és 

-méret esetében a legmagasabb. A többi településtípustól az eltérés még abban is 

megjelenik, hogy magasabb a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és a hitelek, 

értékpapírok részaránya. (22. táblázat) 

Az egy főre jutó költségvetési bevételek települések (11. ábra) és település-

csoportok közötti eltérése jelentős (182,4631-52,5056 Ft = 129,9575). A legala-

csonyabb 1 főre jutó bevétel, vagyis a 200 főnél kisebb települések adatának 

2,5-szerese az egyéb városok adata. 

Ma még nem látható előre, hogy a vagyonfelélésből és a hitelekből származó 

bevételi források következményei mikor okoznak komoly konfliktusokat a telepü-

léseken. Különösen probléma, hogy a hitelek alapvetően működési célt szolgál-
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nak, tehát a települések, illetve intézményeik működtetése kerülhet veszélybe, ha 

a hitelek visszafizetésének és a kamatkötelezettségeknek a forrása nem garantált. 

Míg a működési célú hitel 96,74%-ot tesz ki, addig a fejlesztési célt szolgáló ará-

nya ugyanazon településtípusnál mindössze 3,26% . 

A szakirodalomban általánosan elterjedt vélemény, hogy a korábban térségi 

funkciókkal rendelkező városok és főleg a kisvárosok finanszírozási problémái az 

önkormányzati finanszírozás neuralgikus pontjai. A méreteikhez képest jelentős 

intézményhálózatuk fenntartása, működtetése bizonytalanná vált az önkormány-

zatok létrejötte óta, amit nem képes kompenzálni sem az átadott pénzeszközök 

súlya, sem a támogatások elosztási rendszere, bár az intézményi működési bevé-

telük aránya éppen emiatt magasabb, mint a megyei összesen. 

A hivatkozott 22. táblázatból az is látható, hogy a 10 ezer-50 ezer fős városok 

esetében a sajátos működési bevételek, és a támogatások súlya nem jelentősebb, 

mint a községeknél ezen bevételi források forrásszerkezeten belüli aránya. 

Jól látható még az adatok alapján, hogy a településnagyság és településtípus 

meghatározó a felhalmozási és tőkejellegű bevételek aránya szempontjából is, 

mivel ezen bevételi források a községekben nagyságrendileg kisebb arányt képvi-

selnek. Az is igaz és interjúink alátámasztották, hogy a községek valójában nem 

rendelkeznek olyan vagyonnal, melyekből bevételek származhattak, illetve szár-

mazhatnak. Sem a vagyonösszetétel, sem a kereslet oldaláról ennek változása a 

jövőben nem is várható. Találkoztunk olyan példával, hogy egy-egy üresen álló 

és főleg rossz állapotban lévő ingatlant sem eladni, sem bérbe adni nem tudtak a 

községekben. Az is ritka, ha ingyenes használatra átadáshoz partnert találnak az 

önkormányzatok. Természetesen ez esetben nincs a költségvetésben közvetlenül 

megjelenő bevételi forrás, de közvetetten anyagi előnyök is remélhetők egy ilyen, 

valójában üzletinek nem nevezhető kapcsolattól (pl. pályázati lehetőségek felku-

tatásánál, a kívülről bevitt új értékrend hatásaiban, néha még a helyi foglalkozta-

tásban is megjelenhetnek kedvező, közvetett hatások.) 
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A támogatások részaránya alapvetően meghatározza az önkormányzatok bevé-

teli szerkezetét, hiszen a megyeközpont és az 1-5 ezer fős városok kivételével 

mindenütt 63-68% közötti arányt jelentenek, de a megyei összesített adat is meg-

haladja az 55%-ot. 

A kiadási szerkezetet elemezve a korábbiakban megfogalmazott probléma a 

kisvárosok esetében 1996-ban elég érzékelhetően jelentkezett, hiszen a hitelek, 

értékpapírok kiadási szerkezeten belüli részaránya majdnem elérte az 

összkiadások felét (47,58%). 

Minden településtípusnál tapasztalható, hogy a felújítások, karbantartások nem 

felelnek meg a szükséges és kívánt mértéknek. Ahogy a polgármesterek fogalmaz-

tak, ezekre akkor kerül sor „ha beázik a tető, kidőlt a fal" stb. 

A rendszeres és folyamatos felújítások elmaradása, illetve azok pótlása lénye-

gesen drágább megoldásokat kíván, a „tűzoltásnak" komoly ára van az önkor-

mányzati szférában is. 

A kiadási szerkezetet tekintve a pénzeszközátadások részaránya a községekben 

relatíve magasabb, mivel nem rendelkeznek a feladat ellátásához saját intézmé-

nyekkel. Legmagasabb arány (42,74%) a legkisebb (200 fő alatti) községekben 

tapasztalható. Megállapíthattuk, hogy az intézmények fenntartásához, működteté-

séhez és bármilyen közös feladat megoldásához a települések alapvetően a törvé-

nyileg előírt hozzájárulásokat adják át egymásnak, függetlenül a feladatmegoldás 

költségeitől. Ott, ahol nincs törvényi kötelezettség, általában az állandó népesség 

szerinti hozzájárulást alkalmazzák, még akkor is, ha az igénybevétel és a költsé-

gek alakulása ezt nem indokolja (pl. iskola működtetése és fejlesztése, egészség-

ügyi alapellátás finanszírozása, építéshatósági feladatok ellátása stb. terén, mely 

feladatok költségei nem népességarányosan alakulnak, sőt az igénybevétel sem 

azzal arányos). 

Az önkormányzatok és saját intézményeik közötti pénzmozgást, amelyek az 

összesített adatok alapján halmozódást okoztak, a nettósítással kiszűrtük, az a be-
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vételi és kiadási szerkezet arányaiban nem tükröződik. Ezek a tételek főként az 

intézményi költségvetés bevételi és kiadási szerkezetében a támogatások, átadott, 

illetve átvett pénzeszközök sorában jelenik meg és a dologi kiadások között. Va-

lójában az összbevételhez viszonyított arányuk lényeges az önkormányzati gaz-

dálkodás szempontjából, mint ahogy azt már a módszertani megjegyzések között 

is megfogalmaztam. A nettósított bevételt 100%-nak tekintve, a településtípusok-

ra összesen kiszámítva a bruttó összes költségvetési bevétel 132,07%. Ez azt je-

lenti, hogy az önkormányzati költségvetési bevétel mintegy egyharmada az ön-

kormányzat és intézményei között mozog. Ennek pénzforgalmi szabályait a tör-

vények és a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló rendeletek az intézmé-

nyek (elvileg az önállóan gazdálkodó intézmények) érdekeinek figyelmen kívül 

hagyásával szabályozták, melyet különösen sérelmeztek az intézményvezetők. 

Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a korábbi időszakhoz viszonyítva még az 

ebből származó kamatbevételtől is elestek az intézmények. Az is igaz, hogy a 

kincstár létrejötte és a nettó finanszírozás bevezetése óta az önkormányzatoknak 

is el kellett szenvedni a kamatveszteséget. 

5.3. A sajátos bevételek és a költségvetési támogatások 

Célszerű még külön is szólni az önkormányzatok sajátos működési, valamint sa-

játos felhalmozási és tőkebevételeiről, illetve ezek településtípusonkénti sajátos-

ságairól (23. táblázat és 12. ábra). Míg a megyei összesített adatok alapján ezek 

aránya 4,23%, a megyeközpont, megyei jogú város esetében 2,81%, addig az 

összes többi településtípusnál ettől lényegesen nagyobb aránykülönbséget talá-

lunk. Nagyságrendileg még hasonló arány (3,12%) a 10-50 ezer közötti lakosú 

városokban a sajátos működési és a felhalmozási tőke bevétel aránya, a többi te-

lepüléstípusnál - bár nagy szórással - de gyakorlatilag a működési bevétel fel-

halmozási bevételhez viszonyított magas aránya jellemző. 
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Az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek szerkezeti összetétele mutat-

ja, hogy az államtól függő bevételi források, nevezetesen az átengedett központi 

adók jelentik e bevételi forrás többségét. A községekben ez minden méret eseté-

ben 80-90% körüli arányt jelent, kivéve az 1-5 ezer fős nagyközségeket, ahol 

relatíve alacsony az átengedett központi adók aránya (39,21%) és magasabb a 

helyi adók súlya a sajátos működési bevételeken belül (53,25%). 

Az 1 főre jutó helyi adó is e településtípusnál (1-5 ezres községekben) a leg-

magasabb (11,0590 ezer Ft), nagyságrendileg meghaladja a községeket, de a vá-

rosokat is jellemző egy főre jutó helyi adót. A községek esetében 205-1140 Ft/fő 

között mozog, a városokban pedig 4259-5508 Ft/fő a helyi adó nagysága. Való-

jában csak azzal magyarázható ez a jelentős eltérés, hogy a megye települései a 

gazdasági kényszer miatt megpróbálják e téren a lehetőségeiket maximálisan ki-

használni. Az interjúk során tapasztalhattuk, hogy a helyi adókivetés azokon a 

településeken okozott nagyobb konfliktust, ahol a helyi lakossághoz viszonyítva 

nagyobb a turizmus, illetve ahol nem érzékelte közvetlenül a lakosság, hogy a 

helyi adó „visszaforgatása" közvetlenül a település érdeke. Mindezt csak akkor 

tapasztalja a lakosság, ha fejlesztésre tudja fordítani a sajátos bevételt az önkor-

mányzat, vagy éppen a szociális gondoskodás a lakosság többségét kedvezően 

érinti. Más esetben - vagyis ha a lakossági terhek növekedését „felemészti" a 

működési költségvetés - nem talál kellő társadalmi támogatottságra a helyi adó-

kivetés, de azokon a településeken a lakosság és az önkormányzat vezetőinek vi-

szonya sem a legkedvezőbb. 

A sajátos felhalmozási és tőkebevételek meghatározó részét az önkormányzati 

lakások értékesítése és a privatizációból származó bevételek jelentették - termé-

szetesen nagy szórással a települések és a településtípusok között. E két bevételi 

forrás mellett meg kell jegyeznünk, hogy a kisközségeket kedvezően érinti a me-

gyében a vadászati jog értékesítéséből származó bevétel. A 20,15% és 34,15% 

arányuk mellett azt is meg kell állapítani, hogy a magas arány mögött relatíve kis 
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bevétel van egy-egy önkormányzatra vetítve különösen. A legnagyobb ez a bevé-

teli forrás a 200-499 főt számláló községekben, ahol a településcsoportra össze-

sen eléri ez a bevétel az 1,5 millió Ft-ot. Ehhez viszonyítva nem is kell csodál-

koznunk azon, ha a községek 2 millió Ft-os általános, alanyi jogon járó norma-

tív támogatását a kisközségek nagyra értékelik, vagy éppen túl is értékelik ennek 

jelentőségét. Valójában ezt az általános támogatást a városok és egyre inkább a 

gazdasági gondokkal küszködő kis- és középvárosok vitatják vagy éppen harcol-

nak ezért érdekképviseleteiken keresztül, hogy valóban általános, minden telepü-

lést érintő bevételi forrás legyen. 

Az önkormányzati költségvetési támogatás belső szerkezetét vizsgálva a me-

gyében hasonló következtetésekre juthattunk, mint amit az országos adatok elem-

zésénél már tapasztaltunk (24. táblázat). Mivel a költségvetési támogatások meg-

határozó része a normatív támogatás, így az 1 főre jutó költségvetési támogatás-

ban lényegesen kisebb eltérések mutatkoznak, mint más bevételi források eseté-

ben a településtípusok, illetve településméretek között. Valójában az 1-5 ezer fős 

községek 1 főre jutó költségvetési támogatása emelkedik ki, melynek oka, hogy a 

településtípushoz tartozó településeken nagyobb a központosított előirányzatok 

súlya. A céltámogatások elosztása során is a preferált körbe tartoztak, mivel az 

alapvető szükségletek kielégítésének helyi igénye egybeesett a céltámogatások 

központi prioritásaival. Hasonló volt a helyzet az 500-1000 fős községekben is, 

de jól látható, hogy a legkisebb és legelmaradottabb települések az elosztási me-

chanizmus során alkalmazott szűrőn a saját forrás hiánya miatt gyakran kiesnek. 

Meg kell jegyeznünk még, hogy a községek esetében egyre nagyobb arányú lett a 

működésképtelen önkormányzatok támogatása, mely főként a három legkisebb 

népességszámú településcsoport esetében nagyobb arányt is képvisel, mint a me-

gye többi településcsoportjainál. Ezek a támogatási formák a vis-maior esetét, az 

önhibáján kívül működésképtelen önkormányzatok támogatását jelentik. Meg-
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jegyzendő, hogy 1996-ban sem volt a megyében tartósan fizetésképtelen önkor-

mányzat, így ilyen célú önkormányzati támogatás sem volt. 

Már utaltam a helyi adók és az átengedett központi adók településcsoportok 

szerinti eltérő arányaira, mégis célszerű egy rövid kitérőt tenni ezen bevételi for-

rások belső szerkezetére is (25. táblázat). 

A helyi adó kivetésére ma már az önkormányzatok többsége rákényszerül vagy 

más bevételi forrásokhoz való hozzájutás miatt ösztönzötté is válik. Természete-

sen a helyi jövedelemforrások és a gazdasági potenciál eltérő szerkezete miatt a 

helyi adók kivetése az adótípusokat figyelembe véve eltérő szerkezetű. A megyé-

ben összesen (ez esetben ez a települések összesent jelenti, mivel a megyei ön-

kormányzatoknak nincs adókivetési joga) 80,16% aránnyal a helyi adón belül az 

iparűzési adó a meghatározó. A megyeszékhelyen ennek aránya 97,82% és ezt 

követi az építményadó 1,5%-os részaránnyal, míg ennek súlya a megyében össze-

sen 9,07%. A megyei jogú városhoz viszonyítva a kis- és középvárosokban a 

kommunális adó aránya jelentősebb, 29,35% és 16,35%. Megállapíthatjuk, hogy 

a községekben viszont az építményadó, a telekadó és a kommunális adó súlya is 

nagyobb a helyi adón belül. Ez azt is jelenti, hogy a lakosságot figyelembe véve, 

„terítik" a helyi adót a községi önkormányzatok. Mivel az iparűzési adó aránya 

kisebb, így rákényszerülnek arra, hogy a lakosság széles körét adóztassák, 

„gyakorlatilag érintsen minden családot a helyi adó", mint ezt egy polgármester 

fogalmazta. Az általános képtől eltérő a helyi adó belső szerkezete az 5-10 ezer 

fős nagyközségek esetében, ahol csak a kommunális adó kivetését határozták el 

az önkormányzatok. Arányát tekintve az idegenforgalmi adó legjelentősebb az 1-5 

ezer fős nagyközségekben és az 500-1000 fős községekben - mindkét esetben a 

tartózkodási idő után kivetett idegenforgalmi adó súlya nagyobb. De addig, amíg 

a nagyközségek nem is vetik ki az épület utáni idegenforgalmi adót, az 500-1000 

fős községekben ennek aránya a megyében a legnagyobb (4,12%). Ez is meg-

104 



erősíti azt, hogy „mindenkire terítik" a helyi adót ahhoz, hogy valamilyen bevé-

teli forráshoz jussanak a települések. 

Feltétlenül fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a helyi adó és az átengedett adó 

arányában jelentős eltérések tapasztalhatók. Van ahol a helyi adó az átengedett 

adó 3,21%-a (1. a 200 fő alatti településeket), míg az 1-5 ezres kisvárosok eseté-

ben ez az arány 55,36%; a városok csoportjaiban ez az arány 45-56% közötti és a 

községek esetében 10-15% nagyságrendű, kivéve az 1-5 ezres nagyközségeket. 

Itt teljesen eltérő a helyi adó és az átengedett adó közötti arány, mivel a a helyi 

adó meghaladja az átengedett adó nagyságát 35,77%-kal. Feltételezhetjük, hogy 

ennek két fő oka van: 

belső oka: mely a helyi adókapacitásban és adóterhelésben jelölhető meg és 

abban a településen belüli belső kapcsolatrendszerben, mely a helyi adórende-

letek elfogadását és elfogadtatását lehetővé teszi, 

külső oka: mivel az átengedett bevételek szabályai és elosztási mechanizmusa 

kevésbé kedvez e településtípusnak, hiszen az elosztási mechanizmus a 

„szélsőségeket" preferálja. 

Az egy főre jutó átengedett adó összességében viszonylag kiegyenlített képet 

mutat a megye településtípusai között, mely elsősorban az SZJA-kiegészítésnek 

köszönhető. A jövedelemelosztást vizsgáló kutatások és a helyi polgármesterek-

kel folytatott interjúk alapján azt is megállapíthatjuk, hogy az adózás, illetve az 

adóból származó bevételek és a jövedelemkapacitás közötti inkonzisztencia is 

okozza ezt a jelenséget. 
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6. A HELYI KAPCSOLATRENDSZEREK A KÖLTSÉGVETÉSI 
BESZÁMOLÓK TÜKRÉBEN 

6.1. A helyi kapcsolatrendszerekről általában Magyarországon 1990-től 

Magyarországon 1990-től a helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásával 

megteremtődtek a jogi lehetőségei egy új típusú település-gazdaság viszonyrend-

szernek. Természetesen illúzió lenne túl gyors változásokat remélni. Ismert, hogy 

a települési, illetve területi folyamatok alapvetően hosszú távú jelleggel bírnak és 

a folyamatot hosszabbá teszik a demokratikus fórumok is, melyeknek viszont elő-

nye, hogy demokratikusabb, lakossági társadalmi kontroll kapcsolódik a dönté-

sekhez, éppen a helyi sajátosságok érvényesítése érdekében. A helyi kapcsolat-

rendszerek sajátosságaként a reciprocitás súlyának szükségszerű növekedési ten-

denciáját kell megemlítenünk a piacgazdaság körülményei között, ahol a telepü-

lési önkormányzatok még intenzívebb koordináló szerepet vállalhatnak a jövőben. 

Reciprocitást akadályozó tényezők napjainkban Magyarországon 

- a magas központi adóteher mértéke 
- tulajdoni átalakulásban meglévő bizonytalanságok 
- a privatizációban megmutatkozó érdekellentétek 
- az önállóságra való törekvés és a kooperatív magatartás közötti konfliktus 
- alacsony hatékonyság, a jövedelemszerzés relatíve nagy idő igénye úgy a 

lakosság, mint a vállalkozások, gazdálkodó szervezetek esetében 
- a jövedelemelosztás és újraelosztás problémái 
- a szabad rendeltetésű ún. diszkrecionális jövedelmek relatíve alacsony 

hányada 
- társadalmi, politikai korlátok, szemléleti kérdések 
- az érdekegyeztetés mechanizmusainak és intézményrendszerének problémái 
- stb. 
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Ugyanakkor pozitív változások is tapasztalhatók. Gondoljunk a civil szervező-

dések és az önkormányzatok kapcsolatára, a nonprofit szervezetek számának nö-

vekedésére, az üzleti szervezetek helyi aktivitására. 

Napjainkban megnőtt az igény a komplex településfejlesztési koncepciók készí-

tése iránt, amely csak a helyi gazdasági és társadalmi élet szereplőinek együtt-

működése révén realizálható. Megnő a helyi kapcsolatrendszerek szerepe akkor, 

amikor az alternatív fejlesztési elképzelések közötti választás, illetve rangsorolás 

szükséges, hogy a választott, illetve preferált alternatívának nagyobb legyen a 

megvalósulási esélye, éppen a helyi cselekvések révén, a gazdasági és társadalmi 

élet szereplőinek támogatottsága mellett. 

A településeken ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy nagyobb a súlya 

az értékracionális, a tradicionális, sőt az emocionális gazdasági cselekvésnek is -

mely sajátos módon befolyásolja a célracionális gazdasági cselekvések érvénye-

sülését a helyi döntések mechanizmusában. Figyelembe kell vennünk mindazokat 

a hatásokat, mely a piac individuális jellege és az önkormányzatok (főként a tele-

pülési önkormányzatok) működésének közösségi jellege közötti konfliktusokból 

származnak és sajátos módon befolyásolják az önkormányzatok kötelező és ön-

ként vállalt feladatainak finanszírozási forrásait. Ahhoz, hogy a különböző koor-

dinációs mechanizmusok együttes hatása a feladatok ellátásánál hatékonyságot 

eredményezzen, a települési önkormányzatok integráló szerepét is növelni kell. 

A gazdálkodó szervezetek a gazdasági és politikai rendszerváltás után a telepü-

lések többségében nem tulajdonítottak jelentőséget a helyi politikában és a helyi 

hatalomban való részvételnek. 

Az önkormányzatiság és a piacgazdaság feltételei között a kapcsolatok jellege 

közvetetté vált, elsősorban nem a közvetlen részvételi mechanizmusok játszanak 

szerepet. Ezt a gazdasági szereplők felismerték és motivációikban is tükröződik a 

változás. Ugyanakkor átmenetileg az új helyzetnek megfelelő szervezeti- és in-

tézményi struktúra kialakulásának folyamatában a különböző gazdálkodó szerve-
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zetek, intézmények és érdekképviseleteik is a saját szervezetük létrehozásával, 

saját belső viszonyaikkal foglalkoztak és ezáltal háttérbe szorultak, nem voltak 

meghatározóak a település- és területpolitika szempontjából. Valószínűsíthető, 

hogy a következő időszakban a már kialakult intézményi és szervezeti rendszer 

elemei az eddigieknél jobban keresik a horizontális kapcsolatokban rejlő lehető-

ségeket. 

A változásokat tapasztalhattuk az 1994. évi XVI. a gazdasági kamarákról szóló 

törvény megalkotásának időszakában a törvényelőkészítés folyamatától a kama-

rák megalakulásáig és a mai napig is. A törvény alapján a gazdasági önkormány-

zatok szerveződése területi elven történik és feladataik egy része kapcsolódik is a 

terület- és településpolitika, ezáltal pedig a helyi gazdaság alakításához. Olyan 

feladatoknál válnak aktívabbá a kamarák, amely feladatokat a magyar önkor-

mányzati törvény nem utalt a helyi önkormányzatok körébe pl. vásárok szervezé-

se, turizmus stb. 

Úgy tűnik, hogy a helyi önkormányzatok és a gazdasági kamarák, illetve a 

gazdálkodó szervezetek kapcsolatrendszere akkor erősödik, ha az önkormányza-

tok kötelező és önként vállalt feladatai között arányeltolódás következik be az 

önként vállalt feladatok javára. Az elmúlt 5 évben ez éppen ellentétesen alakult, 

mivel a működéshez szükséges forráshiányok a kötelező feladatok finanszírozá-

sának kényszerét jelentették településszinteken. 

Megállapíthatjuk, hogy a gazdasági szféra általában fontos eleme a helyi ha-

talmi folyamatoknak, de piacgazdasági viszonyok között csak akkor érvényesül-

het a befolyása, ha szabályozott alapokon nyugvó intézményesítése megvalósul. 

Ezért is fontos, hogy a kamarák szerepét a helyi politika, elsősorban a terület- és 

településpolitika szempontjából is vizsgáljuk. Különösen fontos ez olyan idősza-

kokban, amikor a településpolitika legfontosabb feladata a gazdasághoz kapcso-

lódik (pl. munkahely teremtés, infrastruktúra-fejlesztés, innováció stb.). 
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Az, hogy a településpolitikában az önkormányzatok létrejötte óta nem intéz-

ményesült kellő mértékben a helyi kapcsolatok rendszere - számtalan hátránnyal 

járt a településgazdálkodás szempontjából. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen 

terület, ahol nyomon követhető volt ez a hátrány: 

- A privatizáció folyamata, ahol a belterületi földek és a közműrendszer a va-

gyonértékelésnél nem került kellőképpen értékelésre - ezáltal az önkor-

mányzatok vagyoni, tulajdoni részesedése nem a valós értéknek megfelelő, 

hanem annál lényegesen kisebb. 

- Az önkormányzatok érdekképviselete nem volt biztosított a gazdasági átala-

kulás, így a privatizáció folyamatában sem. 

- Az önkormányzatok nélkülözik a helyi gazdaságban felhalmozott tapasztala-

tokat, szellemi tőkét és a kapcsolatrendszerekben rejlő társadalmi tőkét egy 

olyan időszakban, amikor döntéseik jelentős része gazdasági kérdésekhez 

kapcsolódik (pl. vagyongazdálkodás, a portfolió gazdálkodás stb.) 

- A gazdasági döntések - a helyi horizontális gazdasági kapcsolatok nélkül -

túlpolitizáltak, gyakran szakszerűtlenek. Mindez a műszaki-gazdasági dön-

tésekre széles körben igaz, mivel az önkormányzati törvény nagyrészt ilyen 

kérdéseket is a képviselőtestület hatáskörébe utalt. Gyakran politikai kér-

désként dőlnek el a vitás kérdések. 

- A településfejlesztési feladatok éppen egy olyan időszakban kerültek háttér-

be, amikor az érdekeltség növelése és a fejlesztéshez fűződő cselekvési mo-

tivációk az alulról építkező, a helyi sajátosságokon nyugvó döntési mecha-

nizmust erősíthették volna. Bizonyított ugyanis, hogy a helyi lakosság és a 

helyi gazdálkodó szervezetek aktivizálásában, a különböző partnerkapcsola-

tok létrejöttében a működtetéshez kapcsolódó motivációk kevésbé aktivizá-

lóak. A fejlesztés motivációja cselekvésre ösztönöz, erősíti a helyi feladatok 

megoldásában a részvételt, úgy a pénzügyi eszközök révén történő támoga-

tást, mind egyéb más, a reciprocitási, kölcsönösségi kapcsolatokon nyugvó 
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együttműködési formákat. (Pl. átadott/átvett pénzeszközök aránya a költség-

vetésben, közérdekű feladatvállalások, munkaakciók, tárgyi eszközökkel 

történő segítés stb.). 

Az empirikus kutatás során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazda-

sági szabályozó rendszer (főként az adórendszer) és az önkormányzati törvény-

ben megjelenő, valamint a társadalmi-politikai rendszerben rejlő együttműködési 

lehetőségek között még ma is inkább az inkonzisztencia a jellemző, mely hátrál-

tatja a helyi kapcsolatrendszerek alakulását, de az önkormányzatok költségvetési 

szerkezetének megváltozását is. Ma már a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások 

rendelkeznek a kívánt szervezeti önállósággal és döntési jogosítványokkal, de a 

központi adóteher mértéke miatt nem rendelkeznek kellő arányban olyan „szabad 

javak" felett, amelyeknek birtokában dönthetnének a helyi feladatok finanszírozá-

sáról. Az önkormányzatok költségvetésében pedig a működési és fejlesztési forrá-

sok, illetve kiadások részaránya gyengíti a helyi kapcsolatrendszerek alakulását, a 

helyi közös érdekeltség megteremtését és így a helyi szervek egymáshoz való ho-

rizontális viszonya is másodlagos. Az önkormányzatok tehát kénytelenek nélkü-

lözni a helyi gazdasági szféra aktívabb településpolitikai szerepét. A helyi jöve-

delmek települési célú hasznosítása is kisebb így a kívánt és szükséges mérték-

nél, bár az elmozdulás tendenciái biztatóak ezen a területen. 

Az 1990 óta bekövetkezett változások jelzik, hogy megszűnt a gazdálkodó 

szervezetek politikai túlsúlya a településeken, de nem jött létre olyan intézmény-

rendszer és szabályozás, mely a szükséges helyi kapcsolatokat új alapokon és új 

formákban ösztönözte volna. Hiányzik a helyi jövedelmek és a települési bevéte-

lek közötti intenzívebb kapcsolat, vagyis a helyi érdekeltség megteremtése. 

Mindezek költségvetési szerkezetben megjelenő sajátosságait vizsgálhatjuk a 

pénzeszközátadások és egyéb támogatások elemzésével, melyre a következő feje-

zetben kitérek. 
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Ma már a lokalitás rehabilitációjának szükségessége nem vitatható, sőt gazda-

sági kényszerként jelenik meg. Ennek törvényi feltételét az önkormányzati tör-

vény részben meg is teremtette. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzati gazdál-

kodásban a hatékonyság, a méretgazdaságosság, a költség-haszon elemzések elő-

térbe kerülésével és a redisztribúció mértékének csökkenésével a helyi kapcsolat-

rendszer, vagyis a helyi gazdaság és az önkormányzatok kölcsönös érdekeltsége 

is előtérbe kerülhet majd. 

A helyi kapcsolatrendszerek intenzitása jelentős mértékben függ attól is, hogy 

a helyi közösségi normák támogatják-e és esetleg valamilyen módon hatékonyan 

jutalmazzák-e a társadalmi tőke létrejöttének, e viszonyrendszerek alakulásának 

folyamatát (Coleman, J. S. 1990). Efféle normák fontosak az érdekkapcsolásos 

kollektívák esetében felmerülő közjavak és potyautas probléma, sőt az externáliák 

finanszírozásának megoldásában is. (Sántha A. 1991)] A társadalmi tőke is beru-

házást igényel: a kötelezettségek és elvárások, a felelősség és hatalom, a normák 

vagy szabályok és szankciók azon struktúrájának a kialakításába történő beruhá-

zást, amely egy hatékonyan működő szervezetet képes létrehozni. 

A helyi kapcsolatrendszerek sajátosságait a sokszektorúság és a piacgazdaság 

keretei között a mellérendeltségen nyugvó partneri viszonyok határozzák meg. A 

résztvevő szervek nagy száma miatt közvetetté válnak a kapcsolatok, ahol a köz-

vetítő szervezetek és intézmények (pl. kamarák, ügynökségek, területfejlesztési 

tanácsok, vállalkozási központok stb.) szerepe felértékelődik. Mivel egyik szerve-

zet és intézmény helyzete sem monopol jellegű, bármelyik dominanciája érvé-

nyesülhet különböző részterületeken - mérettől, tulajdonformától és szervezeti 

formától függetlenül. Lényeges, hogy a partnerek, a résztvevő szervezetek gazda-

sági érdekeik alapján a közös érdekeltséget megtalálják a tőkeallokáció folyama-

tában, ahol is a helyi együttműködésben a piaci és a reciprocitási koordináció sa-

játos módon találkoznak. A közös érdekeltség a helyi jövedelemtermelő-képesség 

és a helyi önkormányzatok bevételi forrásai közötti kapcsolatokon keresztül reali-
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zálódik egyre intenzívebben a jövőben. A komplex és hosszú távú szemlélet a te-

lepülésfejlesztési koncepciók és cselekvési programok készítése során ösztönzi a 

helyi kapcsolatrendszerek továbbfejlesztését is. 

6.2. A helyi kapcsolatok településcsoportonként a 
pénzeszközátadások szerkezetének tükrében 

A pénzeszközátadás és egyéb támogatás belső szerkezetét vizsgálva azt láthatjuk, 

hogy a megye önkormányzatainak összessége és a főbb településcsoportok ön-

kormányzatainak költségvetése a társadalmi és a szociálpolitikai juttatások által 

jelentősen determinált. Mondhatnánk úgy is, hogy erősen „terhelt", hiszen két 

településcsoportot kivéve mindenütt meghaladja ennek aránya az 50%-ot (26. 

táblázat). E két településcsoport egyike a megyeszékhely, de még itt is 43,41% a 

társadalmi és szociálpolitikai juttatások aránya a pénzeszközátadáson belül, a 

másik pedig 31,02%-os aránnyal az 1-5 ezer fős nagyközségek csoportja, ahol 

viszont a legmagasabb az 1 főre jutó pénzeszközátadás. Ezek mellett az 5-10 ezer 

fős nagyközségben 97,04% ugyanez az arány, majd ezt az 500-1000 fő közötti 

települések követik 81,59%-os aránnyal. Az 1 főre jutó pénzeszközátadás a 200 

fő alatti kisközségekben is magas, ahol is a társadalmi és szociálpolitikai juttatá-

sok aránya alacsonyabb; 60,28%, de hasonló nagyságrendű arányokkal találko-

zunk a 200-500 fős községekben is (73. ábra). 

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belüli súlya, illetve sú-

lyának alacsony aránya jól illusztrálja a települések közötti alacsony fokú társu-

lási hajlandóság pénzbeli vonzatait. Mindössze két településcsoport esetében je-

lentős e pénzeszközátadás aránya, mégpedig a 200 fő alatti és a 200-500 fős te-

lepülések esetében. Ezek objektív okok - a saját intézményeik hiánya - miatt 

kénytelenek az együttműködésre más önkormányzatokkal az intézményfenntar-

tásánál, a működtetés területén, illetve közös létesítmény fenntartásánál. Gyakor-
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latilag nincs felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül, illetve 

ahol van, az is olyan minimális arányú és összegű. 

A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 1 főre jutó összege mindezek alap-

ján már nyilvánvalóan a kisebb lélekszámú községekben a legmagasabb, ahol is 

az önkormányzatok feladatainak jelentős része is e tevékenységcsoporttal függ 

össze (27. táblázat). A munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres 

nevelési segélyek és az önkormányzatok által folyósított egyéb pénzbeli és termé-

szetbeli juttatások gyakorlatilag a társadalmi és szociálpolitikai támogatások je-

lentős részét lekötik. Kevés önálló döntési lehetősége van az önkormányzatoknak 

e területen, mivel örülnek, ha a törvényi kötelezettségeiknek eleget tudnak tenni. 

Ezeken kívül a megyeszékhelyen és az 1-5 ezres nagyközségekben jelentősebb 

az egyéb pénzbeli juttatások aránya (13,57% és 20,44%), ahol is az önkormány-

zati döntések szabadságfoka valamivel magasabb, mint a többi társadalmi és 

szociálpolitikai támogatás esetében. 

A témánk-, vagyis a helyi kapcsolatrendszerek szempontjából az államháztar-

táson kívülre történő pénzeszközátadásnak van nagyobb jelentősége (28. és 29. 

táblázat). A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre magában 

foglalja az alapítványok támogatását (7,73%), a társadalmi szervezetek támogatá-

sát (16,74%), a kisebbségi szervezetek támogatását (0,21%), az egyházak támoga-

tását (4,06) és a magánintézmények támogatását (0,10%). A közölt adatok tükrö-

zik a megye egészére voantkozóan a működési célú államháztartáson kívülre tör-

ténő pénzeszközátadás összetételét. Összességében tehát a társadalmi önszerve-

ződések támogatása, részükre juttatott pénzeszközátadás 28,84% a megyére ösz-

szesítve, mely jelentős szóródást mutat településcsoportonként. 

Legmagasabb a társadalmi önszerveződések működési célú támogatása a 10-50 

ezer fős városokban (48,39%) és az 500-1000 fős községekben (48,25%), vala-

mint a 200 fő alatti községekben (45,65%). 

113 



Legalacsonyabb az 1-5 ezer fős nagyközségben és gyakorlatilag nincs műkö-

dési célú pénzeszközátadás az 5-10 ezer fős nagyközségekben. 

A működési célú pénzeszközátadás másik jelentős tétele a vállalkozásoknak 

működési célú pénzeszközátadás. Ennek aránya összefügg azzal, hogy az önkor-

mányzatok a feladataikat milyen módon szervezik, a közszolgáltatások átalakulá-

sa milyen kapcsolatokat és szervezeteket hozott létre. Viszonylag magas a műkö-

dési célú pénzeszközátadás egyéb szervezetek részére - összességében bizonyít-

va, hogy valójában sokféle és sokszektorú kapcsolatrendszer jött létre a feladatel-

látást illetően az önkormányzati szférában. 

Az összes pénzeszközátadáson belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás 

államháztartáson kívülre a megye egészére is csak 10%, (29. táblázat) ettől lé-

nyegesen magasabb arányt találunk a nem megyeszékhely városok esetében 

(23,09%, és 15,26%) és alacsonyabb az 1-5 ezres, 5-10 ezres és a 200 fő alatti 

községekben ez az arány. Településcsoportonként a felhalmozási célú pénzesz-

közátadás államháztartáson kívülre még nagyobb differenciálódást mutat nagysá-

gát és szerkezeti összetételét tekintve is, mint a működési célú pénzeszközátadá-

sok. Különösen kiemelendő, hogy a megyeszékhelyen a társadalmi önszerveződé-

sek e célú támogatása relatíve magas (38,90%), de a vállalkozások támogatása is 

55,40%, és ettől magasabb arányt csak az 5-10 ezer fos nagyközségeknél találunk. 

6.3. A pénzeszközátvétel 

A pénzeszközátvételen belül jelentős részarányt a központi költségvetéstől törté-

nő pénzeszközátvétel jelenti, ezt követi a működési célú pénzeszközátvétel ál-

lamháztartáson belül, természetesen nagyságrendileg az előbbitől lényegesen el-

maradva. A megyében az egy főre jutó támogatások, kiegészítések és átvett pénz-

eszközök is differenciált képet mutatnak (14. ábra). Megyei összesítésben a köz-

ponti költségvetéstől átvett pénzeszközök aránya 65,97%, legmagasabb ez az 
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arány az 5-10 ezer fős nagyközségekben (84,42%) és az 1-5 ezres nagyközsé-

gekben (78,28%) (30. táblázat). 

A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül a megyére összesen 

29,24% - ez az arány legmagasabb a 10-50 ezer fős városokra vonatkozóan 

(46,5%), míg a többi településcsoportban 14-15% körüli aránnyal találkozunk. 

A helyi kapcsolatrendszerek sajátosságaira utal, hogy a felhalmozási célra át-

vett pénzeszköz a városokban és a nagyközségekben államháztartáson kívülről 

magasabb arányt képvisel, mint az e célra államháztartáson belülről átvett pénz-

eszköz (31. táblázat). A kistelepülések, főként a 200 fő alatti települések hátrá-

nyát jelzi, hogy ott az alacsonyabb átvett pénzeszközök jelentős része, 95,94% a 

lakosságtól származik. A vállalkozásoktól származó átvett pénzeszköz aránya 

egyenes arányban áll a település nagyságával, illetve városi státuszával. 

Az 1 főre jutó átvett pénzeszközök 35-68 ezer Ft/fő között változnak a telepü-

léscsoportok szerinti differenciálódásban. A két legmagasabb arányt az egyéb vá-

ros (10.000-49.999 fős) és a nagyközség (1000-4999 fős) településcsoportban 

találhatjuk 67,0650 ezer Ft/fő és 67,2327 ezer Ft/fő nagyságrendben. 

A pénzeszköz átadások és a pénzeszköz átvételek belső struktúráját - különö-

sen a vállalkozások, gazdasági társaságok és egyéb szervezeteknek átadott műkö-

dési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat - illetően meg kell állapítanunk, 

hogy a közszolgáltatások szervezése terén az önkormányzatok a tulajdoni átalaku-

lás során többféle megoldást követtek és így többféle szervezeti megoldásban 

látják el a feladatokat, mely megoldások hatással vannak a pénzeszközátadások 

szerkezetére is. (Horváth M. T. 1997). 

A települések külső és belső kapcsolatrendszerét a pénzügyi szabályozás olda-

láról is le kell fedni, mert egyébként ellenérdekeltség alakul ki a településrendszer 

elemei, de a gazdasági szereplők között is a finanszírozást illetően. Különösen 

fontossá vált ez a város és környéke vonatkozásában, de a községek főként a 

(kistelepülések) kapcsolatrendszerében is. 
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Az átadott és átvett pénzeszközök belső szerkezetére jelentős hatással lesz a 

non-profit törvény elfogadása, bár a térségi feladatok problematikáját célszerű 

olyan keretek között szabályozni, melyek szervesen illeszkednek a közigazgatás 

rendszerébe. A különböző kezdeményezések még ma is elsősorban az egyesülési 

jog alapján hoznak létre térségi feladatokat realizáló megoldásokat, melyek sok 

szempontból nem illeszkednek szervesen a közigazgatás mai rendszerébe, a finanszí-

rozás szempontjából pedig véletlenszerű és ad hoc jellegű megoldások születnek. 

6.4. A mérleg néhány tétele 

A költségvetési beszámoló lényeges része a vagyonkimutatás, amit a kettős köny-

velésre és éves beszámolóra kötelezett gazdálkodó szervezetek, így az önkor-

mányzatok is elkészítenek. Az önkormányzatok működésének meghatározó felté-

tele, hogy a feladataik ellátásához megfelelő vagyonnal rendelkezzenek. 

Országosan az önkormányzatok tulajdonában becslések szerint 3-4 ezer milli-

árd Ft értékű vagyon van (Pitti Z.-Varga S. 1995). Ez a nemzeti vagyon egyne-

gyedének, az állami vagyon felének felel meg. Az önkormányzati vagyon 40%-a 

a fővárosi önkormányzatoké, 20%-a a megyeszékhelyeké, illetőleg a megyei jogú 

városoké, 17%-a a többi városé, 8%-a a megyei önkormányzatoké és csak 15%-a 

a községeké, ahol viszont a lakosság megközelítőleg 40%-a él. Még szembetű-

nőbb a városok túlsúlya, ha az egyéb, törzsvagyonba nem tartozó vagyon eloszlá-

sát vizsgáljuk. 

Baranya megyében is jelentősen differenciált az önkormányzatok helyzete a 

vagyon alapján (32. és 33. táblázat és 15 ábra). Az 1 főre jutó eszközöket tekint-

ve a megyeszékhelyen 151,35 ezer Ft/fő az eszközök (befektetett eszközök és 

forgóeszközök összesen) nagysága, míg az 5-10 ezer fős nagyközségek esetében 

ugyanez az érték 54,68 E Ft. Szembetűnő, hogy a 200 fő alatti kistelepüléseken 

87,36 E Ft az eszközök értéke, és ennél lényegesen kisebb a többi községcsoport-
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ban. Kivéve az 1-5 ezer fős nagyközségek csoportját, ahol 89,45 ezer Ft/fő 

ugyanez az adat. 

Az elmúlt időszak vizsgálatai ráirányították a figyelmet arra, hogy a vagyon 

nem került kellő súllyal a figyelem középpontjába, mivel az önkormányzatok el-

sősorban a költségvetési gazdálkodásra koncentráltak. Mindez jelentős veszteség 

forrása is az önkormányzati szférában. A vagyongazdálkodás jelentőségének 

szükségszerű növekedését indokolja az is, hogy a tárgyi eszközök értéke megkö-

zelíti, sőt egyes településcsoportoknál meg is haladja a folyó gazdálkodást szolgá-

ló költségvetési bevételek és kiadások éves összegét. 

Az látható volt és az interjúk során tapasztalhattuk, hogy a vagyont illetően 

nem a gazdálkodás volt fontos, hanem a tulajdonhoz jutás volt a fő kérdés. Több 

önkormányzatnál komoly harcot folytattak más gazdálkodó szervezettel (pl. me-

zőgazdasági üzemekkel a bekötőutak esetében) a tulajdon megszerzéséért. Csak 

amikor már tulajdonossá váltak az önkormányzatok, akkor döbbentek rá, hogy a 

tulajdonosi kötelezettségeiknek forrás- vagy szakember-hiány miatt nem tudnak 

eleget tenni. A tulajdonnal való gazdálkodásnak az önkormányzati szférában va-

lójában nem alakultak ki a feltételei. Legélesebben jelentkeztek a problémák az 

értékpapírgazdálkodás területén, ahol viszont az önkormányzati sajátosságok ko-

moly determinációt jelentettek. 

Az önkormányzati sajátosságok közül a portfolió-gazdálkodás szempontjából 

hangsúlyozandó: 

- az önkormányzatok nem maguk döntöttek a vagyon résztulajdonba 

(részvénybe) fektetéséről, 

- nem maguk válogatták össze a birtokukba került értékpapírokat, hanem 

„csak" elfogadták az átalakulási folyamat termékeként (pl. belterületi földek 

ellenértékeként + kárpótlási jegyek stb.), 

- az értékpapírjaik többsége helyi (esetenként térségi) érdekeltségű, emiatt 

korlátozott körben mobilizálható, 
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- a tulajdoni hányad nagysága nem biztosít érdemi beleszólást a döntésekbe, 

- az önkormányzatok jelenlegi jogi és pénzügyi szabályozása és számviteli 

rendszere nem igazán kedvez a rugalmas döntési mechanizmust feltételező 

értékpapír gazdálkodásnak. 

A fentiek mellett azt is látnunk kell, hogy az önkormányzatok értékpapír-

gazdálkodással összefüggő feladatai nem átmeneti jellegűek. Az önkormányzati 

vállalatok társasággá történő átalakításával, a kárpótlási jegyek részvényekre tör-

ténő átváltásával, stb. az önkormányzatok résztulajdonosi jogosítványai és köte-

lezettségei tovább növekednek. 

A gazdálkodással kapcsolatos empirikus kutatásaink is alátámasztják, hogy az 

önkormányzatok a vagyon átgondolt, hosszabb távú hasznosítását célzó gazdál-

kodási tevékenységet nem folytattak és a vagyonellenőrzés rendszerét sem alakí-

tották ki. A vagyonnal való gazdálkodás jelei főként a nagyobb településeken - a 

városokban lelhetők fel, de ott is csak kezdetleges formában. 

A vagyonnal rendelkező önkormányzatoknál a vagyonhasznosítás kérdéseit a 

jövőben a korábbinál fontosabb gazdálkodási kérdésként kell kezelni. Nem sza-

bad teret adni annak a rövid távú gazdasági szemléletnek, mely a vagyonértékesí-

tés és a vagyonfelélés lehetőségeit kihasználva, rontotta a települések távlati fel-

adatainak megoldási esélyeit. Mindehhez hozzájárult még a vagyonelhasználódás 

vagy a résztulajdonnal együttjáró fizetési kötelezettségek teljesítése, mint a va-

gyonvesztés jellemző területei. Ezek elkerülése hosszabb távon csak jelentős ön-

kormányzati áldozatvállalással biztosítható. A vagyonosodás egyidőben jelentette 

az önkormányzatok mozgásterének a bővülését, de a vagyonnövekedés miatt a 

gazdálkodási felelősségük növekedését is, különösen a városok esetében. 

Minimál programként megfogalmazható, hogy a cél a további vagyonvesztés 

elkerülése és annak elismerése, hogy a vagyon létezése és az igényeknek megfele-

lő működtetése önmagában is hasznos. A vagyon ugyanakkor kötelezettségekkel 
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is jár (karbantartás, működtetés, stb.), amelyeket a finanszírozásban és a felada-

tok, hatáskörök szabályozásánál is figyelembe kell venni. 

Maximális programként megjelenik az a cél, hogy a vagyon hasznosítása ré-

vén pótlólagos jövedelemhez lehet jutni, mely javíthatja a működés feltételeit, de 

további tőkefelhalmozás forrása is lehet. 

A hatékony területi kiegyenlítő mechanizmus kialakítása is összekapcsolható 

több javaslat szerint a vagyonhasznosítás eredményeinek külön alapba helyezésé-

vel, mely viszont szükségszerűen együtt jár az érdekkülönbségek növekedésével, 

így ez éppen nem szolgálná a kívánt és elérendő célokat. 

Magyarországon az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon száma 

1996-ban országosan 811 235 és ebből 632 344 (77,9%) nem értékelt, 0-ra leírt 

ingatlan. (L. Az önkormányzatok ingatlanvagyona 1994-1996. KSH, Bp. 1996. 

és a közölt adatok alapján korábban már hivatkozott 5-8. ábrák). Baranya me-

gyében az ingatlanok száma 43 704 és ebből 39 489 (90,4%) a nem értékelt, 0-ra 

leírt ingatlan. Ebből a szempontból a községek és a népességnagyság szerinti ki-

sebb települési kör van a legkedvezőtlenebb helyzetben. A Baranya megyei ked-

vezőtlen arány is összefügg a településszerkezettel, a kis települések magas ará-

nyával. Az összes ingatlanból a forgalomképes ingatlanok aránya országosan 

47,0%, Baranya megyében alacsonyabb 39,2%. A nem értékelt ingatlanból a for-

galomképes ingatlanok aránya 43,2%, illetve 38,2%. 

A Baranya megyei önkormányzati beszámolók összesített adatai alapján 

88,18% a befektetett eszközök és 11,82% a forgóeszközök aránya. A befektetett 

eszközök magasabb aránya a megyeszékhelyen kívül a kisvárosokban (új váró 

sokban!) található 92,37%-os aránnyal. Kiemelendő, hogy az immateriális eszkö-

zök vagyonösszetételen belüli aránya az 5-10 ezer fős városok csoportjában és az 

1-5 ezres nagyközségekben magasabb, a tárgyi eszközök aránya viszont legma-

gasabb az 1-5 ezres nagyközségekben, majd ezt követően a községek mindegyi-

kében a megyei összesennél magasabb tárgyi eszköz-aránnyal találkozunk. Azo-
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kon a településeken, ahol relatíve magasabb a tárgyi eszközök aránya - főként in-

gatlanokról van szó - a gazdálkodás szempontjából nem igen van választási lehe-

tősége az önkormányzatoknak. Mint erről már az országos tendenciák megfogal-

mazásánál is írtam, a vagyon állapota és összetétele, a közszolgáltatási kötelezett-

ségek vagy éppen a keresletoldali korlátok jelennek meg. 

A forgóeszközök aránya a költségvetési szférában általában alacsonyabb az 

eszközökön belül, de mivel ezen belül a pénzeszközök aránya meghatározó, így 

általában likviditási problémákat önmagában ez az alacsony arány nem okozhat. 

Egyébként is ebben a szférában a likviditás szempontjából az eszközösszetétel 

helyett inkább a pénzellátás rendje a meghatározó. Azt persze látni kell, hogy ma 

még ez a szféra a megrendelések és a vásárlások szempontjából a piac szereplői 

részéről nem olyan preferált, mint a piacgazdaságokban, kivéve persze a nagyobb 

értékű beruházásokat, illetve a nagyobb beszerzéseket. Ezen változtatott a közbe-

szerzési törvény, mely valójában koncentrálta (centralizálta is!) bizonyos mérték-

ben a beszerzéseket. Ez a piaci partnerek szempontjából már versenyhelyzetet is 

teremt. Az önkormányzatok oldaláról úgy tűnik, ma még ennek a folyamatnak a 

bürokratikus, adminisztratív jellege az erősebb, piaci hatásait még kevésbé érzé-

keli/értékeli a költségvetési szféra. 

A forgóeszközökön belül jelentéktelen, mindenütt 1% alatt van a készletek 

aránya, kivéve a 10-50 ezres városokat. Egyik oldalról mondhatjuk, hogy ez a 

tevékenységek jellege miatt jellemző erre a területre, másik oldalról viszont ön-

kormányzati vezetők és intézményvezetők szerint már a szakmai tevékenységeket 

is akadályozza ez az alacsony arány, főként ott, ahol a szakmai készletek a fo-

lyamatos tevékenység ellátását kell, hogy biztosítsák. Az intézmények szintjén is 

gyakran alapvető készletek nem állnak rendelkezésre. A tárgyi eszközök összeté-

telének változásával, ott ahol nő a technikai felszereltség - azaz a gépek, beren-

dezések aránya - mindenképpen nagyobb igény a készletek növelése is. 
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A források oldaláról (33. tábázat) a témánk szempontjából elsősorban arra 

hívnám fel a figyelmet, hogy a saját tőke aránya a meghatározó a forrásoknál -

ahol a két szélső pont a megyeszékhely város 92,78%-os saját tőke aránnyal és a 

legkisebb városok 66,79%-os mutatója. A megyei összesen (csak emlékeztetőül 

említem, hogy ebben a megyei önkormányzat adatai is benne vannak) 88,44% 

saját tőke arányt mutat - és az említett két településkörön kívül nem jelentősek az 

arányeltérések a többi településcsoportban, tehát viszonylag kiegyenlített forrás-

szerkezetet találhattunk. 

Sajátos viszont a tartalékok aránya. A költségvetési tartalék ezen belül a meg-

határozó, mely többnyire az évek közötti áthúzódó feladatokból adódik és abból 

is, hogy a költségvetési/számviteli év a naptári évvel egyezik, de a tevékenységek 

(leginkább az oktatás) nem naptári évhez kapcsolódnak. 

Vállalkozási tartalék gyakorlatilag nincs, sőt két településcsoportban már ne-

gatív előjelű (200-500 fős és 1-5 ezres községekben). 

Az egyes településtípusoknál a kötelezettségek összehasonlításánál egy vi-

szonylag kiegyenlített képpel találkoztunk és a településméretek szerint a közsé-

geknél egy növekvő aránnyal. Mindez mutatja, hogy a legkisebb községek nem 

vállaltak sem rövid, sem hosszú lejáratú kötelezettségeket, míg az 500 fő fölötti 

települések már igen. A városok problémáit mutatja, hogy a legnagyobb arányú 

hosszúlejáratú kötelezettséget a kisvárosokban tapasztalhattunk (24,96%), majd 

utána a többi város következik, 2,57%-os aránnyal. E két települsécsoportban a 

legmagasabb az összes kötelezettségek aránya is (28,36% és 8,83%). A városok-

ról elmondhatjuk, hogy a lakosságszámukhoz viszonyítva „túlterheltek" az intéz-

ményeikkel, melyek többsége térségi feladatokat lát el és ezek finanszírozása az 

önkormányzati szabályozásban nem megoldott (László M. 1996). 

A városok finanszírozási helyzete azáltal is konfliktusokkal terhelt, hogy a 

szabályozás nem tesz különbséget a településtípusok, illetve a feladatok ellátásá-

nak színterei között. Igaz, hogy a városokat sem kötelezi törvény a térségi felada-
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tok ellátására. Ma elsősorban az intézményi hálózat adottságai és a tradíciók 

alapján látják el a térségi feladatokat a városok. Valójában kevés helyen volt ta-

pasztalható, hogy a város és térsége önkéntesen szerveződött volna a térségi fel-

adatok ellátásához megfelelő szervezeti formákban. E téren változásokat indukál 

a területfejlesztési törvény hatására kialakuló finanszírozás, illetve decentralizá-

ció. Változatlanul fennáll a konfliktus a térségi feladatok vállalása esetén a finan-

szírozás szempontjából olyan intézmények esetében, olyan szolgáltatásoknál, 

amelyek az igénybevevők állandó lakóhelyén is biztosítottak, esetleg más szinten. 

Ez esetben ugyanis kapacitáskihasználtságot, illetve kihasználatlanságot eredmé-

nyez a nem helyben igénybevett szolgáltatás, s ezáltal viszont az egy főre jutó 

működési költségek emelkedését indukálja, főként a községekben, a kisebb tele-

püléseken. Ezek a konfliktusok az eddigiekben is a városok vonzáskörzetét érin-

tették, rontva ezáltal is a város és körzete kapcsolatrendszerét. 

A térségi feladatokat ellátó önkormányzatokra nagyobb teher hárul úgy, hogy 

nem nevesített a terhek finanszírozója. Emiatt az önkormányzatoknak kell a 

többletköltségeket kigazdálkodni, az amúgyis szűkös forráslehetőségeik mellett. 

A helyi lakosaik hátrányára a többletköltségeket nem tudják, de nem is akarják 

vállalni. 

Az államháztartási reform kapcsán egyre inkább felmerül a méretgazdaságos-

ság, a kapacitás kihasználtság, a költségtakarékosság stb. kérdése településszin-

ten, s a térségi ellátás szintjén egyaránt. Az már szemléletbeli kérdés, hogy a 

szétaprózott intézményrendszerben egy intézmény megszüntetését éppen gazda-

sági/gazdaságossági kérdésként, vagy az önkormányzati jogok csorbításaként 

elemzik a szakemberek és az önkormányzatok vezetői. 

Maga a probléma érinti a városok finanszírozási és feladatellátási problémáját 

éppúgy, mint a kistelepüléseket és a községeket is. A térségi feladatok finanszíro-

zási kérdései összefüggnek a középszinttel kapcsolatos problémákkal is, ahol az 
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elmúlt időszakban főként a közigazgatás politikai és szakmai kérdései álltak a kö-

zéppontban és emiatt háttérbe szorultak a pénzügyi, gazdasági kérdések. 

Mindazok a problémák, melyek nem kerültek rendezésre, égető feladatként je-

lennek meg egy olyan pénzügyi rendszerben, ahol nem működnek a középszinten 

a kiegyenlítő funkciók, s így viszont makroszinten is hatástalanok a beavatkozá-

sok. Bár a törvényi szabályozás a települések és lakóik egyenrangúságát és esély-

egyenlőségét deklarálta, a közszolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói igények 

jelentős részének kielégítése azonban a nagyobb népességkoncentrációt és na-

gyobb gazdasági koncentrációt elért településeken valósulhatott meg. A népesség 

azon része ugyanis, mely nem az úgynevezett kiemelt, a relatíve magas koncent-

rációt elérő településeken élt, a közszolgáltatások jelentős részéből kirekesztő-

dött. A fejlesztési források községek javára történő elosztása és a falvak pozitív 

diszkriminációja ezeken a különbségeken nem sokat enyhített az elmúlt években 

sem. 

A városok számának dinamikus növekedése és a várossá nyilvánítás üteme 

miatt időben fel kell készülni arra, hogy a finanszírozás és főként a fejlesztési for-

rások elosztása miatt a városok helyzete is egyre differenciáltabb lett. 

A települések egyik csoportjában a gondot az elmaradottság okozza, vagyis az, 

hogy hiányoznak vagy éppen relatíve alacsony szintűek a közszolgáltatások, így 

ezek kiküszöböléséhez szükségesek a fejlesztési források. A települések másik 

csoportjában a forráshiány mellett már évek, évtizedek óta a szűk keresztmetszet 

feloldása vált jellemzővé. A folyamatos karbantartások elmaradása és a fejleszté-

sek visszafogása egyre inkább költségesebbé tették a közszolgáltatásokat, melyek 

finanszírozása mára úgy a magas működési költségek, mint a magas beruházás-

igény miatt komoly finanszírozási gondokat okoznak a városokban. A fejlettebb 

és közszolgáltatásokkal ellátott településeken az intézmények, a hálózat, az épüle-

tek, stb. életkora miatt a viszonylag nagyarányú fejlesztési és rekonstrukciós 

igény jelentkezik. A finanszírozás inkább a szolgáltatások folyamatosságát prefe-
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rálja a rövid távú gazdasági szemlélet előtérbe kerülésével, a fejlesztések elmara-

dása mellett. Mindezen problémákat felerősíti az a helyzet, hogy a térségi felada-

tok pénzügyi eszközrendszerének kialakítása és a fejlesztési feladatok finanszíro-

zása az önkormányzatok gazdálkodásának alakításában nem került kellő súllyal 

napirendre. A finanszírozás legfontosabb kérdése az önkormányzatok működőké-

pességének megőrzése volt - háttérbe szorult tehát a finanszírozásban a fejlesz-

tések kérdése és az önkormányzatok együttműködésének igénye is. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

7.1. Az önkormányzati gazdálkodás neuralgikus pontjai 

Az önkormányzatok gazdasági eszközrendszerének továbbfejlesztése nagymér-

tékben érinti az államháztartási reform kérdéseit, hiszen gazdálkodásuk az állam-

háztartás része. 

A továbbfejlesztést ösztönzi, hogy az „autonómiával rendelkező önkormány-

zati döntés, irányítás és gazdálkodás olyan humán erőforrásokat, anyagi és pénz-

ügyi tartalékokat tárhat fel és mozgósíthat, úgy alkalmazkodhat a helyi viszo-

nyokhoz és sajátosságokhoz, amelyet egy felülről vezérelt hierarchikus, unifor-

mizált irányítás és gazdálkodás nem tud megvalósítani (Illés I. 1996). 

Az elmúlt időszak önkormányzati gazdálkodásának neuralgikus pontjai: 

- az önkormányzatok központi költségvetéstől való függősége erős maradt és 

nem a kívánt mértékben, gyakran nem a kitűzött irányban változott, 

- a redisztribúció relatíve magas aránya miatt nem igazán vált meghatározóvá 

a saját bevétel és bevételi érdekeltség, 

- a helyi adópolitika alakítását inkább a gazdasági kényszerdöntések és nem a 

helyi gazdaságpolitika motiválta, 

- a települési önkormányzatok költségvetése elsősorban a működést szolgálta, 

a fejlesztés, de a felújítás és karbantartás is elmaradt a szükséges és kívánt 

mértéktől, 

- a helyi-társadalmi aktivitásban a helyi kapcsolatrendszerek alakításában for-

rásfeltárásban való érdekeltség nem jött létre, 

- a térségi kapcsolatok finanszírozásának konfliktusai nem a kooperatív maga-

tartást ösztönözték, hanem a települések „befelé" fordulását eredményezték, 
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- a bevételi források döntően külső tényezőktől és gazdasági kényszerektől, 

valamint a központi szervek prioritásaitól függően alakultak és nem a helyi 

szint forrásfeltáró tevékenységétől függtek, 

- a tulajdon átalakulásában elsődlegessé vált a tulajdonszerzés és nem kapott 

kellő hangsúlyt a tulajdonnal való gazdálkodás és a tulajdonosi kötelezett-

ségek vállalásának költségigénye, 

- a gazdálkodásban a kapacitáskihasználtság, a méretgazdaságosság, és a költ-

ségelemzés nem foglalta el méltó helyét - továbbélt a költségvetési és bázis-

szemlélet, 

- a központosított jövedelemhányad valójában nincs arányban a közösségi fo-

gyasztás, a közjavakkal kapcsolatos igények kielégítésével, sem nemzetgaz-

dasági, sem településszinteken, 

- a támogatási rendszer alkalmazott mechanizmusai mellett nőttek a területi- és 

települési különbségek, melyek ellensúlyozására nem működik egy méltá-

nyos, de ugyanakkor hatékony kiegyenlítési rendszer, 

- nem jött létre egy helyi közös érdekeltségen alapuló, a település és gazdasá-

ga közötti érdekazonosságon nyugvó forrásallokáció. 

7.2. A továbbfejlesztés fő területei és lehetséges irányai 

- A költségvetés kapcsolatok rendszerében legfontosabb feladatként 

jelölhetjük meg az állam és az önkormányzatok viszonyának és a jövede-

lemelosztás és újraelosztás, azaz a forrásszerzés és forrásfeltárás mechaniz-

musainak az önkormányzatok központi és helyi kapcsolatrendszerében egya-

ránt történő rendezését. 

- Át kell gondolni a gazdasági döntésekhez szükséges információs rendszert. 

Az önkormányzati szférában aránytalan az adatgyűjtés-adatfeldolgozás - és 

a felhasznált, gazdasági döntések előkészítéséhez és megalapozásához szük-

séges információk mennyisége és minősége, közgazdasági tartalma. 
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- Az adórendszer továbbfejlesztésénél a központi és a helyi adók kapcsolat-

rendszerére az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell helyezni. A helyi 

bevételérdekeltség növelése céljából újra kell gondolni az adórendszert - az 

adókivetési jogtól a megosztott adók köréig átfogó módon. A helyi adókkal 

kapcsolatos önkormányzati rendeletekben keverednek az adók gazdasági és 

szociálpolitikai funkciói - bár ma az egész helyi adózást determinálja a ma-

gas központi adóteher. 

- A vagyongazdálkodás továbbfejlesztésénél a vagyon helyi funkcióinak tisz-

tázása mellett a kapacitáskihasználtság, a méretgazdaságosság és a költség-

elemzés alapján kell a tulajdoni/tulajdonosi funkciókat érvényesíteni. Lé-

nyeges, hogy a felújítás, karbantartás, fejlesztés folyamata összhangba kerül-

jön. Az elmúlt években a vagyon értékesítésénél csak a bevételszerzési lehe-

tőség motiválta a döntéseket és háttérbe kerültek az önkormányzati felada-

tok, funkciók garanciális feltételeinek kérdései. A következő években el kell 

érni, hogy a felújítások, karbantartás elmaradása miatt vagyonvesztést ne 

szenvedjenek az önkormányzatok, mert az már a működést is veszélyeztet-

heti. 

- A térségi finanszírozás központi és önkormányzati kérdései az önkormányza-

tok önkéntes együttműködésének fontos területe. A térségi funkciók finan-

szírozásához megfelelő normatív hozzájárulást célszerű kapcsolni, hiszen a 

települések jelentős körénél nem önként vállalt feladatról van szó a térségi 

feladatok ellátásánál. Különbséget célszerű tenni a térségi funkcióknál, illet-

ve azok finanszírozásánál az alapján, hogy mi az önkormányzatok és az 

igénybevevők választási lehetősége. A térségi feladatok, illetve finanszírozás 

továbbfejlesztésénél nem kerülhető ki a megye, illetve a középszint proble-

matikájának rendezése sem. Mivel ez a téma a közigazgatás-szervezés poli-

tikai vonatkozásait is erőteljesen érinti, napjainkban is a gazdasági kérdések 

kerülnek háttérbe a középszinttel kapcsolatos szakmai vitákban. 
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- A kötelező feladatok finanszírozásánál a mainál lényegesen nagyobb kapcso-

latot kell teremteni a feladatellátás költségei és a normatívák között, illetve a 

normatívák reálértékének megőrzése érdekében is. Ennek a kérdésnek az 

alapja az állam feladatának, kötelezettségvállalásának törvényi szabályozása 

és az államháztartási reform következetes és konzisztens végigvitele. 

- A továbbfejlesztés önálló pontjaként kell a fejlesztési források problémáival 

foglalkozni. Általában elmondhatjuk, hogy az önkormányzati gazdálkodás-

nak e kérdésköre az elmúlt években háttérbe szorult, mivel kiemelt cél a mű-

ködés fennmaradása volt. Ma már a fejlesztési források bizonytalansága a 

működtetést is veszélyezteti. A településügyi törvény tervezete, mely valójá-

ban jelentőségénél kevesebbet foglalkozik az önkormányzati gazdálkodás 

kérdéseivel, a forrásfeltárás és forráselosztás mechanizmusaival, a település-

fejlesztés forrásai között szükségesnek tartja a normatív fejlesztési támogatás 

bevezetését, alkalmazását. Olyan normatív fejlesztési támogatást javasol a 

szakmai közvélemény egy része, mely konkrét fejlesztési célhoz nem kötött, 

de működési kiadásokra nem fordítható. Valójában ez már nem más, mint 

egy önálló településfejlesztési alap létrehozásának első lépése. Igaz, hogy ez 

ellentmond az egységes pénzalappal történő gazdálkodás alapelvének, de a 

fejlesztési források, illetve azok fejlesztésre történő felhasználásának garan-

ciális feltételrendszerét teremtheti meg. Ez különösen egy forráshiányos idő-

szakban a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő felelősségteljesebb gaz-

dálkodást ösztönözhet, bár sértheti az önkormányzati önállóság alapelvét. A 

különböző típusú és természetű tevékenységekkel összefüggő költségvetési 

tételek (1. működés-fejlesztés-vállalkozás) elkülönítése mellett szóló érvek, 

hogy megkönnyítenék a képviselőtestület felelős döntését; a pénzügyi korlá-

tok átláthatóbbá tennék a gazdálkodás pénzügyi vonatkozásait; a kötelező 

feladatok működési feltételeinek védelme jobban biztosított, garantáltabb 

lenne. 
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- Az önkormányzati önállóság kérdéseként merül fel a települési normatív ál-

talános támogatás funkciója, ugyanakkor gazdasági korlátok miatti kény-

szerdöntés eredménye csak a községek normatív általános támogatásának al-

kalmazása. A támogatás komplex rendszerében célszerű elhelyezni e támo-

gatási formát is, ahol a funkciók, a feladatellátás és a kiegyenlítő mechaniz-

musok egységes rendszerét kell kialakítani. Az általános támogatást a finan-

szírozás többi elemével együtt kell egységes rendszerbe foglalni. 

- A közszolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok folyamatos, 

biztonságos és igényeknek is megfelelő ellátásához az önkormányzatok és a 

feladatokat ellátó szervezetek közötti viszonyt kell végiggondolni, ahol is az 

önkormányzatok pozíciója ma sokféle. Vannak olyan területek, ahol az át-

alakulás után 100%-os önkormányzati tulajdonnal működnek gazdasági tár-

saságok, van ahol csak tulajdoni részesedése van az önkormányzatoknak 

(eltérő tulajdoni hányad mellett), sőt van ahol nincs is tulajdoni részesedése. 

Sőt tulajdonosi érdekeltsége sem jelenik meg. Van, ahol az önkormányzat 

felelős a feladat ellátásáért, de külső szervezettel végezteti bérleti szerződés 

vagy más piaci kapcsolatok alapján a feladatot. Nyilvánvaló, hogy a sokszí-

nűség és sokszektorúság eltérő önkormányzati magatartást követel. Ezen a 

területen az érdekeltségi viszonyok újragondolása is a továbblépés feltétele. 

A közszolgáltatások színvonala, ellátásának szervezeti rendszere a helyi 

kapcsolatrendszereket is sajátos módon befolyásolja, mivel az önkormányza-

tok a közszolgáltatásokon keresztül a gazdasági élet minden szereplőjével 

kapcsolatba kerülnek - a lakosságtól a vállalkozásokig, a gazdasági társasá-

gokig, a non-profit szervezetekig stb. - , s ezen keresztül is alakulnak a helyi 

viszonyok. A közszolgáltatásokon keresztül nemcsak a helyi kapcsolatrend-

szerek, hanem a térségi, kistérségi kapcsolatok is alakulnak, bár a gazdasági 

átalakulás során ott, ahol a műszaki megoldás lehetséges volt, a tulajdoni 

megosztást és ezáltal a településszintű szolgáltatást választották az önkor-
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mányzatok. Tehát sürgető feladat a települések működését abból a szem-

pontból is elemezni, hogy a működtetéshez szükséges vagyont kik kezelik, 

milyenek a tulajdonviszonyok stb. - mivel ezek jelentős mértékben meghatá-

rozzák a működéssel kapcsolatos szervezeti kérdéseket, a döntési mecha-

nizmust és az intézményrendszer sajátosságait, valamint az érdekeltségi vi-

szonyokat. A vagyon különböző kezelői ugyanis eltérő érdekeket, eltérő 

cselekvési motivációkat preferálnak és eltérő a viszonyuk a versenyhez, de 

másképpen viselkednek a monopolhelyzetben és az önkormányzathoz való 

viszonyukban is. 

- A közüzemi sajátosságok gazdasági elemzése is elmaradt a tulajdoni átalaku-

lás időszakában, következményeit viszont az önkormányzatok az ár- és díj-

politika, a díjhátralékok rendezése és a szolgáltatások biztonsága stb. szem-

pontjából hosszú távon is érzékelik, hiszen döntéseiket meghatározó kérdé-

sekről van szó. 

A közszolgáltatás sajátosságai (mint pl. a szolgáltatási minimum, a szakmai 

követelmények, a szabadon nem helyettesíthető épületek, berendezések, 

építmény, vonalas infrastruktúra stb.) mellett a közüzemi és a helyi sajátos-

ságokat, a helyi adottságokat is figyelembe kell venni. Alapvető kérdés, 

hogy mely területen és milyen méretű szolgáltatás az, ami gazdaságosan 

ellátható. Mindezeket befolyásolja pl. a szállítási távolság, a földrajzi adott-

ságok, az urbanizáció szintje és jellege, a felhasználók összetételének válto-

zása, a műszaki megoldások módja, a beruházás és üzemeltetés költségei stb. 

A közüzemi sajátosságok - mint pl. a területi determináció, a karbantartás 

költségigénye, az időjárásfüggőség, a relatíve magas eszközállomány, a 

csúcsfogyasztás és a távlati fogyasztásalakulás, a kapacitások sajátosságai 

stb. - mind meghatározzák a szolgáltató vállalatok és az önkormányzatok 

közötti viszonyt. Sajátos kérdés, hogy ki finanszírozza pl. a kihasználatlan 

kapacitást, a többletberuházást, a készenlétet, stb. 
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Az igények kielégítése, az ellátás biztonsága, a szükségletkielégítés folyama-

tossága érdekében a finanszírozás terén is „közmegegyezésf kell létrehozni 

a fogyasztók, a szolgáltatást végző szervezetek és az önkormányzatok kö-

zött. Ehhez a közmegegyezéshez megfelelő helyi kapcsolatrendszereket kell 

kialakítani az érdekeltek és érintettek teljes körével. 

- Az önkormányzati gazdálkodás továbbfejlesztésénél - bár e munkának nem 

volt tárgya az intézményi gazdálkodás önálló elemzése - külön ki kell térni 

az intézményi gazdálkodás gazdaságossági és finanszírozási kérdéseire. Az 

önkormányzatok az általuk alapított önálló vagy részben önálló költségvetési 

intézmények gazdasági problémáival általában a költségvetés tervezésekor 

foglalkoznak, már kevésbé elemzik azok helyzetét a költségvetési beszámo-

lók készítésekor, vagy letudják az ágazati összefoglalókban a „bér és dologi" 

szemléletű elemzéssel. E területen is tovább kell lépni és ki kell dolgozni a 

szakmai szempontok alapján olyan fajlagos mutatószámrendszert 

(feltételezhetően ágazati összefogással és támogatással), mely a gazdálko-

dást a kiadások közgazdasági tagolásától a feladatorientáció, feladatterjede-

lem a funkcionális megközelítés irányába viheti. Ez irányú kísérletekkel már 

több önkormányzatnál találkozhatunk, főleg ott, ahol a programköltségvetés 

és az új típusú tervezés irányába mozdultak el. Az intézményüzemeltetés 

szakterületi és naturális jellemzői és a kiadások értékmutatói alapján a fajla-

gos mutatók két csoportját célszerű elkülöníteni, mégpedig a szakterülethez 

és az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó mutatókat. 

Mivel az önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak egy jelentős része az 

intézményeknél keletkezik, illetve ott realizálódik, ezért mindenképpen 

szükséges alaposan elemezni, hogy a költségvetési intézmények milyen fel-

adatokat és milyen ráfordítással látnak el. Célszerű kidolgozni az intézmé-

nyekkel szemben támasztott szakmai elvárások, feladatteljesítések és a gaz-
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dasági-gazdaságossági követelmények új típusú elemzésének szempontjait 

és mutatószámrendszerét. 

Cél olyan mutatószámrendszer, jelző számrendszer kidolgozása, mely al-

kalmas az intézmények összehasonlítására gazdaságossági szempontok sze-

rint is, valamint képes a különböző típusú és különálló intézményeket 

„intézményrendszerré" integrálni településszinten. Jelentősége e fejlődési 

iránynak és törekvésnek, hogy mérhetővé teszi az intézményi gazdálkodás 

önmagához viszonyított fejlődését, (illetve visszaesését) ellenőrizni lehet 

egyes törvényi szinten deklarált erőforrás és ellátottsági értékek betartását 

mind az önkormányzatok, mind az intézmények oldaláról. Természetesen e 

törekvés realizálásának információs és szakember-ellátottsági feltételeit is 

biztosítani kell/kellene a számvitel és az ellenőrzés területén egyaránt, de 

menedzsment vonatkozásában is. 

- A bevételorientált gazdálkodás a bevétel erejéig lehetőséget teremt az ön-

kormányzatok számára, hogy a helyi feladatok prioritásait felállítsa és a 

képviselőtestület véleménye megjelenjen a helyi közjavak mennyiségét és 

minőségét illetően. A helyi közjavak és azok finanszírozási kérdései a tele-

pülésgazdálkodás koncepcionális kérdéseit érintik. Ma még az a helyzet, 

hogy az önkormányzati gazdaság legtöbb területén nincs valós piac. Relatíve 

magas arányban találunk - főként a közszolgáltatások terén, illetve ahhoz 

kapcsolódva - monopolhelyzeteket, a vevő megrendelő kiszolgáltatottságát, 

a szerződéses fegyelem hiányát, a fizetőképesség problémáit stb. Ugyanak-

kor a költségvetési szférának is fel kell készülni arra az időszakra, amikor a 

verseny, a piac a mainál nagyobb kihívást jelent számára, mint vevő és/vagy 

eladó - a közszolgáltatások terén is. 

- A gazdálkodást segítő szervezeti-működési szabályzatok és gyakorlat terén is 

szükséges a továbbfejlesztés. Az elmúlt időszakban az önkormányzatok mű-

ködésénél a figyelem középpontjába a képviselőtestület került és az önkor-
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mányzati hivatalok, az apparátus működése és az ezekkel kapcsolatos kiadá-

sok elemzése általában háttérbe szorult. Az önkormányzati menedzsment és 

gazdálkodás új típusú feladatok elé állítja a gyakorlatot és a kutatást egya-

ránt. 

- A települési önkormányzatok gazdálkodásának és gazdasági eszközrend-

szerének szinkronban kell lenni a területi politika cél- és eszközrendszerével. 

Különösen lényeges ez olyan időszakban, amikor a regionális politika is 

nagy változásokon megy keresztül. A települési önkormányzatok szervezeti 

és döntési önállósága mellett a források elosztásában a területi politika in-

tézményrendszerével való kapcsolat és a térségi integrálódási készség dönt-

heti el a települések sorsát. 

A politikai és gazdasági értelemben vett decentralizáció akkor képes gyökeret 

verni és visszafordíthatatlanná válni, ha maguk az önkormányzatok képesek min-

dennapi tevékenységükkel bizonyítani az önkormányzati önállóság politikai, 

közigazgatási és gazdasági előnyeit. 
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22. táblázat 
Kiadások és bevételek megoszlása 1996. évben Baranya megyében 

településtípusok és településnagyság szerint (%-ban) 

Városok Községek 
Megyei jogú 

Megnevezés Megye £ megyeszék- Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
hely város 1.000-4.999 10.000- 1.000-4.999 5.000-9.999 0-199 fö 200—499 fö 500-999 fö 1000-4999 
100.000 fö fö népesség 49.999 fő fő népesség fö népesség népesség népesség népesség fö 
feletti nép. népesség népesség 

Személyi juttatások 32,02 34,20 12,25 33,48 24,66 37,59 21,96 22,24 33,42 31,19 
TB járulék 12,83 13,90 5,03 13,54 9,86 15,66 6,56 8,07 13.16 12.62 
Dologi kiadás 27,30 24,81 11,20 32,14 21,97 26,83 20,19 20,10 23,11 22,72 
Pénzeszk. átadás 12,22 11,10 4,36 10,33 26,39 11,33 42,74 34,80 16,85 15,42 
Ellátottak pénzbeli jut. 0,28 0,42 0,08 0,15 0,04 0,52 0 0,04 0 
Felújítás 1,15 1,18 0,19 1,15 1,51 1,01 2,20 2,47 1,58 0,64 
Felh.-i kiadások 7,85 6,65 19,03 4,18 12,90 6,61 5,26 9,88 10,21 15,11 
Hitelek, értékpapírok 5,84 7,28 47,59 3,69 2,11 0 1,05 2,63 1,36 2,43 
kiadása 
Pénzforgalmi kiadások £ 99,54 99,54 99,73 98,66 99,44 99,55 99,96 100,19 99,73 100,13 
Kiegyenlítő, függő 0,46 0,46 0,27 1,34 0,56 0,45 0,04 0,19 0,27 -0,13 
átfutó tételek 
Kiadások I 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Intézményi működési 10,45 11,42 4,63 10,80 8,35 8,07 5,84 5,89 8,90 10,76 
bevétel 
Önk-ok sajátos műk. 16,92 22,19 8,46 12,81 20,39 16,37 13,52 16,36 14,52 16,37 
bevétele 
Felh.-i és tőkejell. bev. 7,09 10,44 17,12 6,62 2,14 2,44 1,44 1,88 2,54 3,37 
Támogatások kieg. átv. 55,83 45,45 23,89 63,54 65,99 66,15 67,74 65,23 66,85 63,72 
pénzeszk. 
Hitelek, értékpapírok 4,33 5,03 44,07 1,82 1,33 0 0,88 1,62 1,92 2,49 
Pénzforgalmi 94,62 94,53 98,17 95,59 98,21 93,03 89,43 90,98 94,73 96,71 
bevételek E 
Pénzforgalom nélküli 4,70 4,89 1,87 3,35 1,99 6,62 10,29 9,03 5,61 3,31 
bev. 



22. táblázat folytatása 

Városok Községek 
Megyei jogú 

Megnevezés Megye 2 megyeszék- Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
hely város 1.000-4.999 10.000- 1.000-4.999 5.000-9.999 0-199 fő 200-499 fő 500-999 fő 1000-4999 
100.000 fő fő népesség 49.999 fő fő népesség fő népesség népesség népesség népesség fő 
feletti nép. népesség népesség 

Költségvetési bev. £ 99,32 99,42 100,04 98,94 100,20 99,65 99,72 100,01 100,34 100,02 
Kiegyen, átfutó függő 
Kpi; 

0,68 0,58 -0,04 1,06 -0,20 0,35 0,28 -0,01 0,34 -0,02 
UCV. 
Bevételek £ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1 főre jutó 

kiadás E Ft/fő 87,0217 79,3824 176,5544 99,9759 97,4160 48,7351 44,6285 47,7949 64,3565 52,8248 
bevétel E Ft/fő 93,4389 84,1392 182,4631 105,5548 101,8772 53,8766 52,5056 53,8269 70,9328 56,192 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (11. űrlapok alapján) 
Megjegyzések: 

1. A pénzforgalmi kiadásoknál a fejezeti kezelésű speciális előirányzatok mindenütt nullával egyenlő - ezért a sort nem szerepeltettem. 
2. A kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket szerepeltettem, részben mert az aránya jól jelzi az éves zárás pénzforgalmi problémáit is. (Részben összefügg a tétel nagysága és 
aránya azzal is, hogy a költségvetési év és az intézménytétel nagysága és aránya azzal is, hogy a költségvetési év és az intézmények gazdasági, szakmai tevékenységével 
kapcsolatos időszak (pl. tanév) nem egyeznek meg. 



23. táblázat 
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek megoszlása %-ban 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei 

Megnevezés Megye E jogú Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
megyeszék- 1.000- 10.000- 1.000- 5.000- 0-199 fő 200-499 fő 500-999 fő 1000-4999 
hely város 
100.000 fő 
feletti nép. 

4..999 fő 
népesség 

49.999 fő 
népesség 

4.999 fő 
népesség 

9.999 fő 
népesség 

népesség népesség népesség fő 
népesség 

Illetékek 12,03 15,50 - - - - - - - -

Helyi adók Z 25,18 28,28 32,16 31,50 53,25 10,30 2„89 9,38 10,87 12,39 
Ateng. kp-i adók 59,56 54,42 58,09 67,35 39,21 89,24 90,15 80,09 80,80 84,63 
Környezetvédelem, műeml. 
bírságok 

0,82 1,56 0,08 0,32 0,13 0,01 0 0 0 0,01 

Egyéb sajátos bevételek 2,41 0,24 9,67 0,83 7,41 0,45 6,96 10,53 8,33 2,97 
Önk. sajátos működési bev. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Önkorm.-i lakások ért. 32,39 30,98 76,95 39,34 83,61 7,13 78,46 63,45 21,52 21,79 
Privatizációból származó bev. 15,19 0 0 60,62 15,20 91,74 1,39 0 0 69,25 
Vállalatért.-bői származó bev. 50,89 69,02 22,10 0 0 0 0 0 0,14 1,59 
Vadászati jog ért.-bői 0,24 0,95 0,04 1,19 1,13 20,15 34,15 3,97 2,08 
Egyéb vagyoni értékű jog. 
ért.ből 

1,29 0 0 0 0 0 0 2,40 74,37 5,29 

önk. sajátos felh.-i és tőkeb. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Működési és felh.-i bev. aránya 4,23 2,81 37,82 3,12 41,10 14,33 38,09 90,74 14,26 20,31 
1 főre jutó saj. műk.-i bev.* 15,8091 19,4771 15,4421 13,5209 20,7716 8,8208 7,1001 8,8060 10,3005 9,1992 
1 főre jutó sajátos felh.-i bev*. 3,7425 6,9319 0,4083 4,3361 0,5055 0,6154 0,1864 0,0970 0,7224 0,4529 
1 főre jutó helyi adó* 3,9814 5,5083 4,9662 4,2593 11,0590 0,9088 0,2055 0,8264 1,1201 1,1398 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (16. űrlapok alapján). 
* E Ft/fő 



24. táblázat 
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásának megoszlása %-ban 1996. évben 

Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei Község 

Megnevezés Megye £ jogu megye-
székhely 

város 
100.000 fő 

feletti 

Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község 1.000-jogu megye-
székhely 

város 
100.000 fő 

feletti 

1.000-
4.999 fő 
népesség 

10.000-
49.999 fő 
népesség 

1.000-
4.999 fő 
népesség 

5.000-
9.999 fő 
népesség 

0-199 fő 
népesség 

200—499 fő 
népesség 

500-999 fő 
népesség 

4.999 fő 
népesség 

népesség 
Normatív állami 72,06 76,93 72,09 74,72 52,14 79,10 70,20 63,75 67,08 67,85 
hozzájárulás 
Helyi önk. szính. tám. 1,42 4,31 - - - - 0 0 0 0 
Címzett tám. 0,21 0 - 0,37 - - 0 0,12 0 1,39 
Céltámogatás 2,65 0,79 7,66 0,24 5,03 3,29 2,36 2,27 6,52 8,10 
Központosított 
előirányzat 

19,01 15,12 19,49 15,64 41,55 16,77 20,16 21,75 21,22 18,96 

Vis major esetén 0,96 0 0 0,33 0,43 0 2,91 5,29 2,11 1,49 
önhibáján kívüli 0,87 0 0 0 0 0 3,87 4,88 2,36 1,45 
Tartósan fizetés- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
képtelen 
Működésképtelen ö. tám. 1,83 0 0 0,33 0,43 0 6,78 10,17 4,46 2,94 
Helyi önk. tűzoltóság tám 2,02 2,12 0 7,98 0 0 0 0 0 0 
Egyéb kp-i támogatás 0,80 0,73 0,76 0,72 0,85 0,84 0,50 1,94 0,72 0,76 
Önkormányzati 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
költségvetés támogatás 
1 főre jutó önk.-i 34,4147 28,5201 29,6666 33,4830 52,6275 30,0816 28,1236 27,3641 38,1694 28,7514 
költségvetési tám. E Ft/fö 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (16. űrlapok alapján). 



25. táblázat 
A helyi adók és az átengedett központi adók megoszlása %-ban 1996. évben Baranya megyében 

településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei 

Megnevezés Megye £ jogú megye- Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
székhely 1.000- 10.000- 1.000- 5.000- 0-199 fő 200-499 fő 500-999 fő 1000-4999 

város 
100.000 fő 

feletti 

4.999 fő 
népesség 

49.999 fő 
népesség 

4.999 fő 
népesség 

9.999 fő 
népesség 

népesség népesség népesség fó 
népesség 

népesség 
Építményadó 9,07 1,5 3,99 12,05 24,0 - 5,94 31,38 10,01 34,03 
Telekadó 0,95 0 0 0 2,66 - 21,76 3,89 10,95 4,36 
Kommunális adó 6,73 0 29,35 16,35 1,51 100,0 64,44 24,50 24,77 34,09 
Idegenforg.-i adó 
tartózk. u. 

2,29 0,35 0,04 0,15 11,08 - 0 1,22 11,75 0,08 

Idegenforg. épület után 0,14 0 0 0 0 - 2,62 0 4,12 1,19 
Iparűzési adó 80,16 97,82 66,62 69,24 60,73 - 0,86 38,07 37,05 25,79 
Egyéb helyi adó 0,66 0,33 0 2,21 0,02 - 4,38 0,94 1,35 0,46 
Helyi adók £ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 
SZJA áteng. rész 59,64 77,39 50,72 59,09 55,67 71,35 25,31 30,59 39,20 47,40 
SZJA települési önk. 
igazgatási, kommunális 

19,32 17,15 19,93 20,32 22,13 22,78 24,72 24,26 23,70 23,49 

SZJA kiegészítés 12,19 - 22,26 15,33 12,96 0 47,29 40,61 30,63 22,39 
Gépjárműadó 5,55 5,46 7,09 5,26 9,24 5,87 2,68 4,54 6,39 6,72 
Átengedett egyéb kp-i 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 
Átengedett adók 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Helyi és áteng. adó 42,29 51,97 55,36 46,77 135,77 11,55 3,21 11,72 13,46 14,64 
arány % 
1 főre jutó áteng. adó** 9,4146 10,5991 8,9707 9,1069 8,1455 7,8715 6,4007 7,0522 8,3228 7,7856 
E Ft/fő 
Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (16. űrlapok alapján). 



26. táblázat 
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak megoszlása (%-ban) 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 

Megnevezés Megye Z 
Megyei 

jogú 
megyeszék-
hely város 
100.000 fó 
feletti nép. 

Egyéb város 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Egyéb város 
10.000-

49.999 fő 
népesség 

Nagyközség 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Nagyközség 
5.000-

9.999 fő 
népesség 

Község 
0-199 fő 
népesség 

Község 
200-499 fó 

népesség 

Község 
500-999 fö 

népesség 

Község 
1000—4999 

fő 
népesség 

Működési célú pénze, 
átadás államh.-on belül 

1,26 0,82 0 1,62 0,04 0 34,10 25,78 0,27 0,19 

Felhalmozási célú pénze, 
áta. államh.-on belül 

0 0 0 0 0,05 0,53 0 1,19 0,13 

Működési célú pénze, 
átadás államh.-on 
kívülre 

30,65 46,38 23,58 13,68 64,39 0 2,45 6,03 8,26 18,01 

Felhalmozási célú pénze, 
átadás államh.-on kívülre 

9,55 9,39 23,09 15,26 4,55 2,91 2,64 8,06 8,69 6,93 

Társ.-i és szoc. pol. 
juttatás 

58,54 43,41 53,33 69,44 31,02 97,04 60,28 60,13 81,59 74,74 

Pénzeszk. átadás, egyéb 
támogatás 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre jutó pénzeszk. 
átadás és egyéb tám.* 

10,6369 8,8116 7,6924 10,3254 25,6983 5,5227 19,0740 16,6334 10,8381 8,1443 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (04 űrlapok alapján) 
* E Ft/fő 



27. táblázat 
A társadalmi és szociálpolitikai pénzbeli juttatások megoszlása és 1 före jutó összege 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 

Megnevezés 
Források E 

Megye E 
Megyei 

jogú 
megyeszék-
hely város 
100.000 fő 
feletti nép. 

Egyéb város 
1.000-

4.999 fö 
népesség 

Egyéb város 
10.000-

49.999 fö 
népesség 

Nagyközség 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Nagyközség 
5.000-

9.999 fö 
népesség 

Község 
0-199 fő 
népesség 

Község 
200-499 fö 

népesség 

Község 
500-999 fö 
népesség 

Község 
1000-4999 

fö 
népesség 

Munkanélk. jöv. pót. 21,81 33,29 36,32 23,41 34,30 41,88 42,43 40,68 37,41 

Rendszeres nevelési 15,57 26,57 11,58 12,45 2,30 28,99 21,54 16,00 10,97 

Önk. által foly. egyéb 49,05 39,10 40,38 43,70 59,67 27,26 30,89 36,90 44,73 

pénzbeli és term.beli 

Pénzbeli kárpótlás 0 0 0 0 0 0 0,17 0,01 0,01 

Egyéb pénzbeli juttatás 13,57 1,04 11,72 20,44 3,73 1,87 4,97 6,41 6,88 

E Társ.-i szoc. pol. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre jutó társ.-i és szoc. 
pol. jut. E F/főt 

6,2267 3,8252 4,1025 7,1700 7,9712 5,3594 11,4960 10,0025 8,8432 6,0862 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (01 űrlapok alapján) 



28. táblázat 
A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre megoszlása (%-ban) 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei 

Megnevezés Megye £ jogú Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
Források £ megyeszék- 1.000- 10.000- 1.000- 5.000- 0-199 fő 200-499 fó 500-999 fó 1000-4999 

hely város 4..999 fő 9.999 fő 4.999 fő 9.999 fó népesség népesség népesség fó 
100.000 fő népesség nepesseg nepesseg népesség népesség 
feletti nép. 

Alapítványok támogatása 7,73 5,69 0,96 2,88 1,33 0 5,00 2,24 4,26 1,53 

Társadalmi szervezetek 16,74 12,56 32,41 44,23 5,07 0 27,14 15,08 39,55 21,25 

Kisebbségi szerveződések 0,21 0 0,72 0,14 0,06 0 0,29 0,63 2,05 0,10 

Egyházak 4,06 0,22 0 1,14 0,49 0 13,13 9,46 2,39 2,34 

Magánintézmények tám.-a 0,10 0 0 0 0 0 0,09 0,40 0 0 
Társadalmi önszervez, tám. 28,84 18,47 34,09 48,39 6,95 0 45,65 27,81 48,25 25,22 
Vállalkozások támogatása 39,73 81,29 37,96 37,39 9,68 0 30,02 45,68 18,02 61,48 
Hozzájárulás gazd.-i, társ.-ok 1,81 0 1,21 1,26 0,08 0 5,69 7,68 4,08 0,64 
működéshez 

1,81 1,21 1,26 0,08 5,69 7,68 4,08 0,64 

Műk. célú pe. átad. külföldre 0,01 0 0 0 0 0 1,33 0 0,06 0,05 
Műk. célú pénze, átadása 29,61 0,24 26,74 12,96 83,29 0 17,31 18,83 29,569 12,61 
egyéb szervezeteknek. 

29,61 0,24 26,74 12,96 83,29 17,31 18,83 29,569 12,61 

Műk. célú pénze, átadása 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
államh.-on kívül 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre j. működési célú 2,1591 4,0868 1,8135 1,4124 16,5469 0 0,4675 1,0030 0,8943 1,4669 
pénze, átadás E Ft/fő 

2,1591 4,0868 1,8135 1,4124 16,5469 0,4675 1,0030 0,8943 1,4669 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (16. űrlapok alapján). 



29. táblázat 
A felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre megoszlása (%) 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 

Megnevezés 
Források Z 

Megyei 
jogú 

megyeszék-
hely város 
100.000 fő 
feletti nép. 

Egyéb város 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Egyéb város 
10.000-

49.999 fö 
népesség 

Nagyközség 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Nagyközség 
5.000-

9.999 fó 
népesség 

Község 
0-199 fö 
népesség 

Község 
200-499 fó 

népesség 

Község 
500-999 fö 
népesség 

Község 
1000-4999 

fó 
népesség 

Társadalmi önk. 38,90 19,08 1,06 0 0 0 0,19 1,03 0,04 

Vállalkozások 55,40 2,36 43,52 17,29 65,22 4,58 14,24 0 12,17 

Gazdasági társaságok 0,15 67,31 30,95 58,12 0 0,39 36,61 38,04 28,70 

Lakosságnak 5,48 4,36 11,44 24,18 8,70 58,39 22,37 43,13 46,79 

Külföldre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egyéb szervezeteknek 0,07 6,89 13,03 0,41 26,08 36,64 26,59 17,80 12,30 

Felh.-i célú pénzeszk. 
átadás államh. kívülre 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre jutó felh.-i célú 
pénzeszk. átadás E Ft 

0,8275 1,7764 1,5759 1,1695 0,1606 0,5040 1,3405 0,9417 0,5647 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (01 űrlapok alapján) 



30. táblázat 

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök megoszlása 1996. évben Baranya megyében 
településtípusok és településnagyság szerint (%-ban) 

Városok Községek 

Megnevezés Megye Z 
Megyei 

jogú 
megyeszék-
hely város 
100.000 fó 
feletti nép. 

Egyéb város 
1.000-

4.999 fö 
népesség 

Egyéb város 
10.000-

49.999 fó 
népesség 

Nagyközség 
1.000-

4.999 fö 
népesség 

Nagyközség 
5.000-

9.999 fö 
népesség 

Község 
0-199 fó 
népesség 

Község 
200-499 fó 

népesség 

Község 
500-999 fő 
népesség 

Község 
1000—4999 

fö 
népesség 

Felügyelettől kapott tám. 0 0 1,93 0 0,16 0 4,55 0 0,67 0,27 

Kp-i költségvetéstől 65,97 77,96 68,06 49,93 78,28 84,42 79,08 77,94 80,50 80,30 

Előző évi visszatérítés 0,13 0 0 0,01 1,11 0 0.20 0,16 0,17 0,18 

Műk. célú pe. átvétele 
államh.-on belül 

29,24 17,22 23,33 46,45 11,37 14,88 14,39 14,43 15,51 14,11 

Felh.-i célú pénze. átv. 
államh.-on belül 

1,53 1,67 0,10 0,71 2,48 0 0,01 3,16 0,76 2,96 

Működési célra átvett 
pénze, államh.-on kívülről 

1,56 1,12 6,51 1,57 2,49 0,70 1,58 2,66 1,70 1,06 

Felhalmozási célra átv. 
pénze, állam.-on kívülről 

1,57 2,03 0,07 1,33 4,11 0 0,19 1,65 0,69 1,12 

Támogatások, kieg. átvett 
pénzeszközök 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre jutó támogatások, 
kieg. átvett pénze. E Ft/fő 

52,1659 36,5833 43,5961 67,0650 67,2327 35,6343 35,5651 35,1105 47,4158 35,8085 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (16. űrlapok alapján). 



31. táblázat 
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök megoszlása 1996. évben Baranya megyében 

településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 

Megnevezés 
Források I 

Megye I 
Megyei 

jogú 
megyeszék-
hely város 
100.000 fő 
feletti nép. 

Egyéb város 
1.000-

4.999 fő 
népesség 

Egyéb város 
10.000-
9.999 fó 
népesség 

Nagyközség 
1.000-

4.999 fó 
népesség 

Nagyközség 
5.000-

9.999 fő 
népesség 

Község 
0-199 fő 
népesség 

Község 
200^199 fő 

népesség 

Község 
500-999 fó 
népesség 

Község 
1000-4999 

fő 
népesség 

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszközök 

- Vállalkozásoktól 45,12 45,02 0 86,42 22,36 0 0,75 0,15 0,71 5,99 

- Lakosságtól 38,53 46,57 100,00 5,27 62,92 0 95,94 36,64 42,85 62,13 

- Társadalmi önszerv.-től 2,82 2,93 0 4,81 0 0 0 5,03 1,82 5,09 

- Külföldről 3,38 0 0 0,32 9,41 0 0 1,77 20,25 11,60 
- Egyéb szervtől 10,15 5,48 0 3,18 5,31 0 3,31 56,41 34,37 15,19 

Felhalmozási célra átv. 
pénzeszközök 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 főre jutó felh.-i célra 
átvett pénze. E Ft/fő 

0,8195 0,7422 0,0340 0,8931 2,7682 0 0,0687 0,5790 0,3267 0,3995 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (09 űrlapok alapján) 



32. táblázat 
Az önkormányzatok eszközeinek megoszlása %-ban a költségvetési beszámolók mérlegadatai alapján 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei 

Megnevezés Megye £ jogu Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
Eszközök E megyeszék- 1.000- 10.000- 1.000- 5.000- 0-199 fő 200-499 fó 500-999 fő 1000-4999 

hely város 4..999 fő 49.999 fő 4.999 fó 9.999 fő népesség népesség népesség fó 
100.000 fó népesség nepesseg nepesseg nepesseg népesség 
feletti nép. 

I. Immateriális javak 0,47 0,12 0,01 0,48 0,20 0,08 0,07 0,03 0,02 0,03 

II. Tárgyi eszközök 50,22 37,51 60,06 59,90 83,39 56,56 75,76 69,23 75,28 78,99 

III. Bef. pü. eszk 34,32 54,63 27,29 13,57 3,76 6,03 1,79 3,20 3,02 3,21 

IV. Üzemeltetésre átadott e. 3,17 0,11 6,22 5,91 0,15 25,52 9,30 12,47 4,81 2,55 

A Befektetett eszközök 88,18 92,37 93,58 79,86 87,50 88,19 86,92 84,93 83,13 84,78 
I. Készletek 0,98 0,42 0,39 2,21 0,72 0,55 0,05 0,35 0,70 0,22 
II. Követelések 2,45 3,13 0,64 3,68 2,04 1,05 0,25 0,32 0,60 0,99 
III. Értékpapírok £ 0,45 0 0,01 1,54 1,04 0 0,85 1,53 0,52 1,53 
IV. Pénzeszközök £ 6,42 3,26 4,28 10,08 5,94 9,24 10,70 10,93 12,28 10,19 
V. Egyéb aktív pénzügyi 1,52 0,82 1,10 2,63 2,76 0,97 1,23 1,94 2,77 2,29 
elszámolás 

1,52 0,82 1,10 2,63 2,76 0,97 1,23 1,94 2,77 2,29 

B Forgóeszközök 11,82 7,63 6,42 20,14 12,50 11,81 13,08 15,07 16,87 15,22 
Eszközök 2 (A+B) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1 fore jutó eszközök E Ft/fő 151,35 108,73 70,77 89,45 54,68 87,36 61,74 63,85 59,12 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (01 űrlapok alapján) 



33. táblázat 
Az önkormányzatok forrásainak megoszlása %-ban a költségvetési beszámolók mérlegadatai alapján 

1996. évben Baranya megyében településtípusok és településnagyság szerint 

Városok Községek 
Megyei 

Megye £ jogú Egyéb város Egyéb város Nagyközség Nagyközség Község Község Község Község 
Források megyeszék- 1.000- 10.000- 1.000- 5.000- 0-199 fő 200-499 fő 500-999 fő 1000-4999 

hely város 4.999 fő 49.999 fő 4.999 fő 9.999 fő népesség népesség népesség fó 
100.000 fó népesség nepesseg nepesseg népesség népesség 
feletti nép. 

Induló tőke 41,51 35,92 34,97 74,75 32,99 58,03 23,45 29,50 33,61 39,79 

Tőkeváltozás 46,93 56,86 31,82 7,43 55,37 31,71 64,54 56,67 48,36 45,34 

Saját tőke £ 88,44 92,78 66,79 82,18 88,36 89,74 87,99 86,17 81,97 85,13 

Költségvetési tartalék 6,11 2,65 4,85 8,99 6,87 9,46 11,12 11,85 13,53 10,96 

Vállalkozási tartalék 0,09 0,17 0 0,06 0 0 -0,02 0 -0,01 
Tartalékok £ 6,20 2,82 4,85 8,99 6,93 9,46 11,12 11,83 13,53 10,95 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,88 1,49 24,96 2,57 1,67 0 0,08 0,49 2,23 1,86 
Rövid lejáratú kötelezettségek 1,76 1,69 3,19 2,65 1,84 0,097 0,05 0,31 0,76 1,42 
Egyéb passzív pü.-i elsz.. 1,76 1,22 0,21 3,61 1,20 0,71 0,76 1,20 1,51 1,42 
Kötelezettségek £ 5,36 4,40 28,36 8,83 4,71 0,80 0,89 2,00 4,50 3,92 
Források £ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Forrás: Önkormányzatok költségvetési beszámolói BM Baranya Megyei TÁKISZ Pécs, 1996. (01 űrlapok alapján) 



1. ábra 

Évkönyv, KSH Bp. 1995. 



2 . ábra 

0-69,9 

Az önkormányzatok költségvetési bevételeinek nagysága, ezer Ft/fő Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, KSH Bp, 1995. 



3. ábra 

Egy főre jutó támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök az önkormányzatoknál ezer Ft/fő 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv, KSH Bp, 1995. 



4 . ábra 

Jelmagyarázat 
jjj 80-100 % 

J 60-80 % 

| 40-60 % 

^ 20-40 % 

• 0-20 % 

Magyarország: 45 % 

; — — " - ^ ^ F i c ^ m a n y a a megye összes településeinek százalékában (%) Forrás' A területfejlesztésre fordítható 
források decentralizálására alkalmazható eljárások (szerk.: Faluvégi Albert) KSH Bp, 1996. J fordítható 



5. ábra 

Jelmagyarázat 
Budapest 
70-60 % 
60-50 % 
50-40 % 
40-30 % 
30-20 % 

Magyarország 48 % 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása (forgalomképes ingatlanok aránya, %) 
Forrás: Az önkormányzatok ingatlanvagyona 1994-1996. KSH, Bp. 1996. 



6. ábra 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, nem értékelt, 0-ra leírt ingatlanok forgalomképesség szerinti megoszlása (forgalomképes 
ingatlanok aránya, %) Forrás: Az önkormányzatok ingatlanvagyona 1994-1996. KSH, Bp. 1996. 



7 . ábra 
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Magyaro. 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő forgalomképes ingatlanok aránya népességnagyság kategória szerint (%-ban, összes ingatlan = 100 %) 
Forrás: Az önkormányzatok ingatlanvagyona 1994-1996. KSHBp, 1996. 



8. ábra 
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Magyaro. 

Az önkormányzatok tulajdonában lévő, nem értékelt, 0-ra leírt forgalomképes ingatlanok aránya népességnagyság kategória szerint (%-ban, nem 
értékelt, 0-ra leírt ingatlanok összesen = 100 %) Forrás: Az önkormányzatok ingatlanvagyona 1994-1996. KSH Bp, 1996. 



9. ábra 

Településsűrűség, 1995. január 1. Település/100 km2 Fon-ás: Területi Statisztikai Évkönyv KSH Bp 1995 



Települések a népességnagyság szerint 
Baranya megyében, 1996 

• Véros 
• Nagyközség 5000-
• Nagyközség -4399 
• 1000-4999 
• 500-999 
• 200-499 

0-199 
• többi 

( ? ) 
( 1 ) 
(7) 

(33) 
(56) 

(131) 
(57) 
(5) 



11. ábra 
Egy főre jutó költségvetési bevételek 
Baranya megyében, 1996 

nincs adat (3) 



12. ábra 
Egy főre jutó sajátos bevételek 
Baranya megyében, 1996 

e Ft/fő 

• 40-116 
1130- 40 
• 20- .30 
• 11- 20 
U 0 vagy nincs adat 



13. ábra 
Egy főre jutó átadott pénzeszközök 
Baranya megyében, 1996 



14. ábra 
Egy főre jutó támogatások, kiegészítések 
és átvett pénzeszközök Baranya megyében, 1996 

e Ft/fő 

• 80 to 217 
H50to 80 
D 30 to 50 
• Hto 30 
• 0 vagy nincs adat 



15. ábra 
Egy fóré jutó önkormányzati vagyon 
Baranya megyében, 1996 

eFt/fő 

0 vagy nincs adat (3) 




