Az önkormányzati önállóság erőteljes korlátozásától tart a MÖSZ
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A rendszerváltozás legjelentősebb törvényének nevezi az önkormányzati törvényt a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége abban a véleményben, amelyet kedden tett közzé a
Belügyminisztérium törvénykoncepciójának vitairatáról. Azt tartja a koncepcióról, hogy
hibás helyzetelemzés nyomán hibás következtetésekre jut.

Közzétette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagjainak összegzett véleményét a
Belügyminisztérium által készített önkormányzati törvény koncepció vitairatáról. A dokumentum
letölthető a szövetség honlapjáról .

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége többek között megállapítja, hogy a vitairat
helyzetelemzése egyoldalú, hiányos, nem objektív, részigazságokat tartalmaz, a
helyzetelemzés alapján levont következtetések és megoldási javaslatok nagy része téves.
Véleménye szerint a rendszerváltoztatás legjelentősebb törvénye az önkormányzati törvény,
amely szétválasztotta az állami és helyi feladatokat. A településeknek megadta az
önkormányzás jogát és lehetőségét, megteremtette a feladat–hatáskör–finanszírozás
egyensúlyát, vagyont adott az önkormányzatok tulajdonába. A folyamatos forráskivonás és
többletfeladatok adása 1993-ban kezdődött, és kisebb nagyobb intenzitással, azóta is tart – írja
a dokumentum.

Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint a hibás helyzetelemzésnek természetes velejárója
a helytelen következtetések levonása és a hibás célrendszer felállítása, ezért jelenik meg a
vitairatban az állami szerepvállalás túlzott erősítésének és az önkormányzati önállóság erőteljes
korlátozásának a szándéka. A szövetsége egyetért többek közt azzal, hogy az önkormányzati
rendszer átalakítása az átfogó államreform részét képezi, végrehajtása, az ágazati törvények
megalkotása azzal együttesen, egy időben, szinkronban történjék, nem ért egyet viszont azzal,
hogy az önkormányzati rendszer gazdasági válságának okai csak az önkormányzati rendszer
belső rendellenességeiben keresendők, ezért a válság leküzdésének megoldása az
önkormányzatok önrendelkezésének erőteljes visszaszorításával érhető el.
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Hiányolja, és elengedhetetlenül szükségesnek tartja a szövetség az önkormányzati feladatok
hatásvizsgálatban részletes számításokon alapuló bemutatását önkormányzati szintekre
lebontva, az önkormányzati és államigazgatási tevékenység kapcsolatának bemutatását
települési szinten, a Nemzeti Vidékstratégia Koncepciója főbb, az önkormányzatokat érintő
elemének szinkronba hozását.

Állást foglal amellett, hogy a feladatfinanszírozás esetén a költségeket körültekintően kell
meghatározni, figyelembe kell venni a települések és az országrészek között tapasztalható
különbségeket, és az önkormányzatok források beszűkülését.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szükségesnek tartja feladatlista részletes kidolgozását.
A vitairat csak néhány feladat vázlatos leírását tartalmazza, ezekkel kapcsolatban is ismerteti a
dokumentum a MÖSZ állásfoglalását, hangsúlyozva, hogy felsoroltakon kívül még számos
egyéb feladatot is fel kell sorolni.
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