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TÖOSZ elvárások és kezdeményezések 
(Előterjesztés a Küldöttgyűlés 2018. május 29-ei ülésére) 

VI. napirend 
 
 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
 
A TÖOSZ elvárásokra és kezdeményezésekre vonatkozó előterjesztést az alábbiakban tesszük meg. 
 
A TÖOSZ, mint a legtöbb magyar önkormányzatot tömörítő országos érdekvédelmi szövetség, 
továbbra is a szakszerűség és a szolidaritás elvét előtérbe helyezve kívánja céljait elérni. Célja pedig 
egy olyan hatékony, átlátható, méltányos, igazságos, fenntartható és kiszámítható önkormányzati 
rendszer működésének megteremtése Magyarországon, ami minden állampolgárnak ugyanazokat a 
szolgáltatásokat teszi elérhetővé, ugyanolyan színvonalon, éljen az ország bármely részén.  
 
Az oktatási és az egészségügyi rendszer átalakításával, valamit az államigazgatási feladatok járási 
hivatalokba szervezésével az önkormányzati és az állami hatáskörök túlnyomó részének elkülönítése 
megtörtént. Néhány tisztázatlan kérdés maradt (anyakönyvi és építésügyi igazgatás, önkormányzati 
közszolgáltatások működtetése), azok azonban már az önkormányzati gazdálkodást érdemben nem 
érinthetik. Ugyanakkor az önkormányzati feladatok strukturális átalakítását az önkormányzatok 
finanszírozásának megváltoztatása nem kísérte; a beszámítás rendszere vagy a szolidaritási 
hozzájárulás az önkormányzatok kisebb részét érinti, átfogó reformnak nem nevezhető. 
 
A TÖOSZ 2016-ban elfogadott stratégiájában foglaltakat figyelembe véve, alapozva az elmúlt két év 
tapasztalataira a következő kezdeményezéseket teszi a TÖOSZ legfőbb döntéshozó fóruma, a 
Küldöttgyűlés: 
 
1. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER ALULFINANSZÍROZOTTSÁGA 

 
Magyarország költségvetési törvénye rögzíti az önkormányzatok általános működésnek és ágazati 
feladatainak támogatása rendszerét. A finanszírozási rendszer egyes támogatási pontjaiban rögzített 
támogatás jogosultsági feladatmutatók évről-évre változatlanok. Az utóbbi három évben jelentősen 
megváltozott gazdasági és piaci környezet jó példája annak, hogy a finanszírozási rendszer 
hatékonysága megkívánja, hogy a támogatási mutatók minden évben – akár módosítva – az aktuális 
gazdasági környezethez igazodjon, így biztosítva a finanszírozott önkormányzatok kitettségének 
csökkentését és kifejezésre juttatva a valódi kiadások mértékét. 
 
2. KIEGYENLÍTŐ TÁMOGATÁSI FORMA 

 
Javasolt és indokolt lenne a korábban megszüntetett SZJA meghatározott részének 
önkormányzatoknak való átengedése, mint támogatási forma visszaállítása. Ezen támogatási forma 
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megszüntetése óta igazolta, hogy a jövedelemkiegyenlítés, jövedelemdifferenciálódás 
mechanizmusának leghatékonyabb formája lehet a beszámítással szemben az önkormányzatok 
között. 
 
3. BESZÁMÍTÁS 

 
A jelenleg alkalmazott kiegyenlítési eszköz a beszámítás, amely a nagyobb iparűzési adóbevétellel 
rendelkezőktől a támogatások terhére elvon, míg a kisebb bevétellel rendelkezőket kompenzálja. A 
beszámítás alapja az önkormányzat előző évi iparűzési adóalapjának 0,55 %-a, és az elvonás mértéke 
a törvény szerinti differenciálás szerint növekszik. A jelenlegi differenciálás egyrészt túl széles sávban 
érvényesíti az egyes elvonások mértékét, amely miatt az önkormányzatok közötti kiegyenlítés nem 
szorosan követi az önkormányzatok adóalap és adóerő-képességük változását. Másrészt az adóalap 
számítás figyelembe veszi a felszámolás, vagy végrehajtás alatt lévő gazdasági társaságok által 
bevallott, de meg nem fizetett adót, amely a gyakorlati tapasztalatok szerint 95 %-ban nem kerül 
megfizetésre és behajtásuk eredménytelen. Ezen társasági formák bevallott és adóalapot képező 
adóik torzítják az önkormányzatok adóalapját, amelyek így hátrányosan befolyásolják a beszámítás 
mértékét és támogatás összegét. 
Ezért javasolt lenne a beszámítás mechanizmusában ezen torzító tényezők utólagos korrekcióját 
végrehajtani és annak eredményétől függően az önkormányzatokat utólag kompenzálni. 
 
4. JAVASLATOK A HELYI ADÓ-RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRA: 

 

 Ne fordulhasson a Kormányhoz rendkívüli működési támogatásért olyan település, amelyik nem 

vonta be a településen élő magánszemélyeket és vállalkozásokat a helyi adózásba (a helyi adó 

kivetésével párhuzamosan természetesen az adott önkormányzat joga a helyben hatályos 

adókedvezmények megállapítása is, azonban ez nem irányulhat a helyi adó-fizetés kijátszására). 

 Az állandó lakóhely szerinti települést illeti a munkaadó befizetett iparűzési adójának a 

munkavállaló éves bérének a munkaadó egész bértömeghez viszonyított arányszáma szerint 

számított része. (A munkavállaló „fejkvótaként” állandó lakóhelyére hazaviszi a ráeső iparűzési 

adót. Az intézkedés kisrégióra vagy tágabb térségre is kiterjeszti az adott településen 

megtelepedett ipar pozitív hatásait. Minden településen a jövőben sem lesz jelentős iparűzési-

adó fizetésére képes potenciál, de az elosztás új rendje arányosabbá teszi a megtermelt 

jövedelemből való települési részesedést. A változtatás legkevésbé a megyei jogú városoknak 

kedvez, viszont ezáltal megvalósul az a kormányzati cél, hogy a megyei jogú városok legyenek a 

motorjai az egyes térségek fejlődésének. Ráadásul a Modern Városok Program 

kedvezményezettjeiként a megyei jogú városok már előre hozzájutottak azokhoz a forrásokhoz, 

amik településfejlesztési feladataik végrehajtását évtizedekkel előrehozták, úgy, hogy ezeket a 

forrásokat a nem megyei jogú városokban élő polgárok által előállított jövedelmekből 

csoportosították át részükre). A módosítás részeként a beszámítás és a szolidaritási hozzájárulás 

szűnjön meg. 

 A gépjárműadó minden forintja maradjon az azt beszedő településen és az önkormányzatnak 

kötelezően települési közlekedési infrastruktúra fejlesztésre kelljen azt fordítania. (A belterületi 

utak állagmegőrzése- és javítása, a helyi tömegközlekedés finanszírozása, a közlekedésbiztonsági 

beruházások iránti igény megalapozottá teszi a jelzett változtatást.) 

 A Kormány által tervezett SZJA-csökkentésből 2 százalékpont alakuljon szabadon kivethető helyi 

adóvá (lásd 1. pont); kivetése esetén az SZJA-t beszedő Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) havi 

részletben utalja az adóhányadot az önkormányzat számlájára. 

 Javasoljuk a földadó-kérdés felülvizsgálatát a települések nagyobb adóbevétele érdekében, 

továbbá a települési önkormányzat ne legyen részvevője az adásvételi folyamatnak, mivel – a 
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mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (földforgalmi törvény) 

alapján szociális földprogram megvalósítása, településfejlesztési cél és közfoglalkoztatási 

ingatlanszerzés kivételével – nem vásárolhat termőföld-ingatlant. Indokoltnak tartjuk, hogy a 

települési önkormányzat is kapjon a földforgalmi törvényben elővásárlási jogot a közigazgatási 

területét érintő földárverések alkalmával. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a földforgalmi 

törvény 103/A. §-ában meghatározottak szerinti kifogás esetében a települési önkormányzat 

képviselő-testülete helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes kerületi, 

járási hivatala rendelkezzen hatáskörrel a kifogás elbírálására. 

 
5. AZ ÁLLAM ÁLTAL KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSBÓL NEM VAGY NEM ELEGENDŐ 

MÉRTÉKBEN FINANSZÍROZOTT FELADATOK  
 

 Háziorvosi központi ügyelet (50.000 fő ellátotti lakosságszám alatt jelentős állami költségvetési 
támogatás szükséges – forrás: EMMI). 

 Gyepmesteri feladatok (ösztönző állami költségvetési támogatás a közös feladatellátásra). 

 Szociális és gyermekjóléti feladatok (társulásban ellátott), itt az a probléma, hogy a társulásnak 
fizetendő hozzájárulás nem számolható el a szociális feladatfinanszírozás terhére. 

 Közös önkormányzati hivatali finanszírozás. Elsődlegesen a feladat és ne a lakosságszám legyen a 
döntő. 

 Az ASP-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó, a pályázati forrás terhére nem elszámolható 
kiadások: információ biztonsági felelős foglalkoztatása, szerverszoba kialakítása, kamerarendszer 
kiépítése stb. pályázat útján. 

 A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati bevételek közül 
újragondolandó a szociális ellátásokra átadott forrás: jelenlegi formájában és mértékében 
számos településen nagyobbik részének elköltése pazarlás.  

 Indokolatlanok a különbségek a települések finanszírozása között. A székhelytelepülés bizonyos 
feladatokra 10 % többletforrást kap (szociális feladatok, közvilágítás, zöldterület-kezelés). 

 Könyvtár és kulturális tevékenységek finanszírozása. El kell dönteni, hogy mit szeretne vele az 
Országgyűlés. 1.500 Ft/fő feladatfinanszírozás nem elég semmire. 

 
6. ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK: 

 

 Nagyon jó, hogy van BM által kiírt és pályázható forrás az önkormányzati utakra és járdákra! 

Kérjük az összeg jelentős megemelését 20 MrdFt-ra. 

 Az Uniós források elnyerése komoly lehetőség az önkormányzatok számára, ez elsősorban a 

nagyobb önkormányzatoknak jelent fejlődési lehetőséget, mint a kicsiknek. Probléma, hogy az 

elnyert források felhasználása során nehezen lehet kommunikálni a közreműködő szervezet 

ügyintézőjével, mert csak egy központi szám szolgálja az elérést és a „diszpécser” közvetít az 

aktuális ügyben! Jó lenne, ha a közreműködő szervezetek biztosítanának konzultációs 

lehetőséget, elsősorban pénzügyi elszámolhatósági, másrészt közbeszerzési kérdésekben. 

 

7. NORMATÍVA: 
 

 Több önkormányzat tart fenn kötelező vagy önként vállalt feladatként intézményeket, melyek 

normatívája különbözik az Egyház által fenntartottakétól. Az önkormányzatok is el tudják olyan 

magas színvonalon látni a feladatot, mint az egyházak, és anyagi lehetőségeik sem jobbak az 

egyházakéinál. Az egyházi normatívának megfelelő nagyságú normatívát kellene, hogy az 

önkormányzatok kapjanak. 
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 A falugondnoki rendszer nagy vívmány a kistelepülések életében és szükséges, hogy az egyre 

öregedő népesség mindennapi életét segítse. A tevékenységhez rendelt normatíva nem fedezi a 

fenntartás költségének 50 %-át sem, jó volna a tényleges költségekhez igazítani a normatívát. 

 Az önkormányzatok általános normatívája 1990-ben 2 MFt volt, ma ez már 3 MFt, az eltelt 

időszak, közel 28 év alatt annyi változás történt az országban, hogy szükséges lenne ezt a 

normatíva összeget is felülvizsgálni. 

 A kistelepülések polgármestereit megnyugtatta a Miniszterelnök Úrnak a Megyei Jogú Városok 

Szövetségének 51. közgyűlésén tett nyilatkozata, és polgármestereknek írt levele, melyben a 

Miniszterelnök Úr cáfolta azokat a híreket, miszerint a kormány a választások után az 

önkormányzati rendszer átalakítására készül, melynek eredményeként a kistelepüléseken nem 

lennének önkormányzatok, és a rendszerváltást megelőző községi közös tanácsi struktúrához 

hasonló szervezeti rendszert hozna létre a kormány.  

 Üdvözöljük, hogy Kormány szándékozik meghirdetni a Modern Falvak Programot. Ez 

„életmentő” lehet a 3.000 lélekszám alatti településeknek. A TÖOSZ, mint a legnagyobb 

taglétszámú képviseleti szövetség felajánlja. hogy információival, és szakembereivel támogatja a 

program kidolgozását.  

 
Tudjuk, hogy a Kormány a kormányzás két ciklusa (2010-2014 és 2014-2018) alatt és a következő 
időszakban is töretlenül szünteti meg az előző időszakból hátra maradt anomáliákat és 
egyenlőtlenségeket. Ezen meglévő még hátramaradt problémákra szeretnénk közvetlenül a 
felhasználói oldalról ráirányítani a figyelmet, hogy lehessen a finomítás lehetőségével élni. 
 
Polgármesterek: 
 

 A demokrácia alappillérei a helyi önkormányzatok. Az adott önkormányzat sikerét nagyban 

befolyásolja a polgármester személye. Az jó, hogy a polgármesteri tisztség betöltése nincs iskolai 

végzettséghez kötve. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a polgármesterség – ha jól csinálják – 

még a szakmánál is több! Hivatás! Mindezért fontosnak tartjuk az újonnan megválasztott 

polgármesterek felkészítő képzését. Ezért javasoljuk, hogy a településük és az ország érdekében 

legyen arra lehetőség, hogy vezetői, közigazgatási, jogi és egyéb a feladat ellátásához szükséges 

ismereteket az új polgármesterek megszerezhessék, ahogy erre több országban van lehetőség. 

 A polgármesterek bérezése is fontos kérdés, hiszen nagy a felelősségük a településük 

vezetésében, javasoljuk, hogy a bérezés a felelősség mértékéhez a tudásukhoz és a 

tapasztalatukhoz igazodjon, mert ezek azok a tényezők, amelyek leginkább befolyásolják egy 

település sikerességét. Konkrét javaslatunk, hogy a polgármesteri bér megállapításánál lehessen 

figyelembe venni az iskolai végzettséget a tisztségben eltöltött ciklusok számát és az adott 

település költségvetésének nagyságát. A település lakosságszáma nem feltétlen mércéje a 

feladatok számának és nagyságának.  

 Indokolt lenne a közszolgálati járadék intézményének újra bevezetése, mely szükség esetén 

ellátást biztosítana a volt tisztségviselőnek az öregségi nyugdíj igénybevételéig. Javaslatunk, 

hogy az a választott tisztségviselő, aki a 2019-es helyhatósági választások évében a 60. életévét 

betölti és négy választási ciklussal, de legalább 15 év foglalkoztatási jogviszonyban betöltött 

polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel rendelkezik, a polgármesteri illetményének 80 %-ára 

legyen jogosult addig, amíg a nyugdíjkorhatárt eléri. A javaslat alapján ez a jogosultság akkor is 

megilletné a választott tisztségviselőt, ha nem szándékozik indulni a 2019-es őszi helyhatósági 

választásokon. 
 
Köztisztviselők: 
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 Nagyon fontos, hogy az önkormányzati tisztviselők bérezése azonos mértékű legyen a kormány 

tisztviselők bérezésével. Az önkormányzati tisztviselők ugyanúgy közszolgálatot látnak el, mint a 

kormánytisztviselők. Feladatuk nehezebb is, mert egy-egy személy több feladatot, esetleg több 

szakterületet lát el, hiszen az önkormányzatok számára megállapított, finanszírozott 

létszámkeret igen szűkre szabott.  

 Ha az önkormányzati tisztviselők bérének rendezése nem történik meg, úgy járunk, mint a vidéki 
háziorvosi körzetekkel, nem lesz ember, aki egy kisebb településen önkormányzati tisztviselői 
munkát vállal. 

 
Oktatás: 
 

 Javasoljuk, hogy az iskolák üzemeltetése kerüljön vissza az önkormányzatokhoz, 
természetesen finanszírozással együtt, így hatékonyabb és olcsóbb lesz az oktatás.  

Általános: 
 

 A közoktatási törvény szerepelteti az iskolások Erdei Iskolába történő tanulásának lehetőségét. 

Az Erdei Iskolák sokszor a tagintézményektől fizikailag távol csendes természeti környezetben 

helyezkednek el, megközelítésük leginkább vonattal lehetséges, ami a jelenlegi jegyárak mellett 

nagy megterhelést jelent a családok számára. Javasoljuk, hogy az Erdei Iskolába utazó osztályok 

kaphassanak csoportos vasúti kedvezményt az utazásukhoz. 

 
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy előterjesztést vitassa meg és fogadja el a szükséges határozatot. 
 

.../2018. (V. 29.) küldöttgyűlési határozati javaslat 
 
A Küldöttgyűlés a TÖOSZ elvárások és kezdeményezések előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Schmidt Jenő elnök és dr. Gyergyák Ferenc főtitkár 

 
 
Budapest, 2018. május 9. 

 

 
Önkormányzati üdvözlettel: 

 
 
 
 
 

Schmidt Jenő 
     elnök 


