Alapjaiban tervezik megváltoztatni az önkormányzati rendszert
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Pénzügyileg tiszta lappal indulhatnak jövőre az önkormányzatok, az állam még idén fel akarja
számolni a szektor működési nehézségeiből fakadó adósságokat - közölte a
Belügyminisztérium államtitkára, Tállai András. Az önkormányzatok helyét és szerepét idén újra
akarják szabályozni az alkotmányban, illetve egy új önkormányzati törvényben.

A 2011-es költségvetésben 31 milliárd forintot különítettek el a működési nehézségekkel küzdő
önkormányzatok egyedi támogatására – mondta el az államtitkár az MTI-nek adott
interjújában. Ebből a keretből csak a működési jellegű adósságokat kívánják felszámolni, a más
célú hitelfelvételeket, kötvénykibocsátásokat nem.

Az új alkotmány és önkormányzati törvény számos kérdést felvet Tállai András szerint. Azt
például, hogy legyen-e a legkisebb településeknek is önálló polgármesterük,
képviselő-testületük, jegyzőjük. Alternatíva lehet, hogy a kisebb lélekszámú településeket akár
választott elöljárók is vezethetnék. Feladatuk és jogaik ugyanazok lennének, mint a
polgármesternek és a képviselő-testületnek: az adott település érdekeit kellene képviselniük.

Ha ezen a szinten változtatnak az önkormányzati rendszeren, akkor az "alapjaiban
megváltoztatja az egészet" – hangsúlyozta az államtitkár. Elmondta, a következő ciklustól
várható változásokat az indokolja, hogy a jelenlegi rendszer szétaprózódott, és nagy költségek
terhelik.

Az „én váram” szemlélet helyett a térségben való gondolkodás kerülhet előtérbe - fogalmazott.
Ezért meg kell nyitni a főváros és a kerületek viszonyának vitáját is, és szükség van egy új
fővárosi törvényre.
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Tállai András szólt arról is, hogy jövőre számos hatáskör átkerül a kormányhivatalokhoz, illetve
a későbbi járási hivatalokhoz. Az igazgatás mellett a közoktatás is állami feladat lehet, és az
egészségügyet is szeretnék önkormányzati szempontból rendezni, így már csak a tipikusan
helyhatósági feladatok maradnak helyben. Ezáltal egy sokkal hatékonyabb költségvetésű, az
állam által jobban finanszírozott önkormányzati rendszer jön létre, vélhetően már 2012-ben.

Azt is tervezik, hogy az Állami Számvevőszéknek vagy valamelyik miniszternek is legyen
szerepe az önkormányzatok hitelképességének vizsgálatában, a hitelfelvétel
engedélyezésében. Az önkormányzati vagyonnal rosszul vagy felelőtlenül gazdálkodó közéleti
személyekkel, polgármesterekkel vagy képviselő-testületekkel szemben szankciót kellene
alkalmazni.
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