
ÖNKORMÁNYZATISÁG ÉS OKTATÁSIGAZGATÁS 
AVAGY HOL TART MA A KISTÉRSÉGI KÖZIGAZGATÁS? 

A 
HUSZADIK SZÁZADI MAGYAR önkormányzatiság megteremtésének 15 
éves évfordulóját ünnepeltük tavaly, s egy mérlegre törekvő kiadványban 
talán helyet kaphat egy olyan elemzés, amely az oktatásigazgatás jelenle

gi helyzetét a magyar és egyben európai önkormányzati közigazgatás nézőpont
jából vizsgálja. Az elemzés az integrált közszolgáltatások szervezésének (oktatás
igazgatásnak) az olyan közigazgatási-térségi egységét (kistérség) keresi és vizsgálja 
egy település-orientált közigazgatási rendszerben, amely nem szerepel közigazga
tási egységként sem az Alkotmányban, sem a helyi önkormányzatokról szóló tör
vényben, így nem is tekinthető közigazgatási-közhatalmi egységnek. A kormány
program alapján kidolgozásra került a Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési 
Programja, amelynek kiemelkedő fontosságú eleme a kistérségi szint kialakítása, 
melyben többek között az önkormányzatok közös feladatellátásának ösztönzését 
szolgáló finanszírozás kialakítását írja elő, továbbá a kistérségben levő önkormány
zatok közötti együttműködés erősítését. l Ebből a szempontból érdemes megvizs
gálni ezt a "quasi közigazgatási szintet", és számot vetni azzal, hogy hol tart ma a 
kistérségi közigazgatás Magyarországon. 

A területfejlesztési és közszolgáltatási kistérségek intézmény
rendszerének kialakulása 

A területfejlesztés és területrendezés alapvető intézményes rendszere csak a terü
letfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 
területfejlesztési tó'rvény) elfogadásával és hatálybalépésével alakult ki. A terület
fejlesztési törvény előzményeként már a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) módosításakor az 1994. évi 
LXIII. törvényben megfogalmazódott, hogy a jövőben a településfejlesztési fela
datok, illetőleg a kormányzati területi fejlesztési programokösszehangolását - a 
később elfogadandó külön törvényben megállapított feladatkörben és szervezet
ben - a megyei területfejlesztési tanácsok végzik. A fenti törvényi rendelkezéseket 
és elvárásokat a területfejlesztési törvény bontotta ki elsősorban a területfejlesztési 

1 Lásd a közigazgatási rendszer korszerüsítésével kapcsolatos 2198/2003. (IX. 1.) számú kormányhatároza
tot, valamint a közigazgatási szolgáltatások korszerüsítési programjáról szóló 1113/2003. (XI. ll.) számú 
kormányhatározatot. 
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tanácsok feladatainak és összetételének szabályozásával. Ebből két fontos dolgot 
érdemes kiemelni: egyrészt a településfejlesztés és a területfejlesztés jogi szabályo
zottságának különválasztását, másrészt a területfejlesztési tanácsok összetételének 
többszektorúságát. 2 

Az első fontos elemből következik,hogy a területfejlesztési tó'rvény elsősorban a 
térségió'sszefogásra épülő vagy a települési határokon túlnyúló (kistérségi, körzeti, 
megyei,regionális, országos, interregi()nális)fejlesztésekre koncentrdlJ s4. ~elepülés
fejlesztés és területrendezés ügyét kü!ötltó'rtJényketeteikó'zó't;t tattjarendezendőnek. 
(Sajnos elmondható, hogy ebből adódóan a településfejlesztés és a területfejlesztés 
kormáIlyz~tii~<l~gatás~ iselvál~ egymás~ól, smind a mai napig nem született meg, 
illetvess(lk részben található törvényiszi~túszabályozás a település-fejlesztés,-r~n
dezés ésüzem~lt~tésügyétérintő kérc,iésben, s~ervesen illeszkedve a területfejlesz
tés és ~rendezésügyétszabályozó törvényhez.) 

A másik fontos el~mből követ~ezik, hogy ateriilétfejlesztési t~nácsok összeté
telében amegye~ önkoqnány~atok.kéByis~lete~ellett helyet kapnak amegyei yá
lasztásqkból ~zönk~rl11.ányzati re~~s~erbFr kis;z?rul~IIle9y~ijogú yároso~ és kis
térsége~kép"iselői, valarnint a helyi§~~1asá9.é~ társ~~alom ~eprezentánsai~s.Ez 
a képyis~leti s~is~t~ma flz()nban neIl1~K~l?visefeti -~ála§~tásps, hanem a ~orpor~ci
ós-del~gációsely~térv~l1y~~íti,.~ezF~t~.t~rÜletfejle~ztésita~ácsok nem kÓ'z;hatflmi 
és közi~4zgatási egy~égek.Ebből ad6dó~n atörvénY~9yüttszabályozza a terül~~fej
lesztési~sa terÜletre.l1cl~:z;ési felad.~tqk~t,,,4ead.önté.i~ij~gosíty~ryokat szétyálasztja 
aszerint, hogyahhoz közhata1mijqgosít"ányok (jog?k é~ kötelességek megállapítá
sa, szabályozás) tapadnak-e. Ennek iInegfelelően a kisterségfkrevonatkozó terület
fejlesztési döntések a konszenzusos demokrácia szab~lyaisz~rint a területfejlesztési 
tanácsokhoz kötődnek, míg a területfejlesztésidöntfsekreép~IŐterületrendezésijo
gosítványok (a rendezési tervek jóváhagyása, jogszabályok megalkotása) a közhatal

mi szerYf~?ez(helyi?nkormányzatok k~l?vis?l~-~est~let.ei) tart0zi~ak. 
A teruleifejlésztési törvény szertntakisterség atelepüNs~k közó'tt létező fu n kCionális 

kapcsolatrendszerek ó'sszessége alapján behatáro!h,itótéru!Útegyseg,egyinássalin
tenzív kapcsolatban lévő, önszeryeződő,egymássalhat~ros települések öss;zessége, 
amelynek egyik típus a a városkörnyék.( városközpop:tú kistérség), mint a fejlesztések 
összehangolása érdekében kialakl-llt önszerv~ződő területiegység~ A KSH 1991-
1993 közőttaz egész országot lefedő, nem közigazgatási alapon nyugvó kistérségi 
(városkörnyéki) t~rületi beosztást alakított ki, amelyneksor:án138 kistérséget ha
tárolt le. A statisztikai kistérségeket ....,amegyei területfejlesztési tanácsok kezdemé
nyezésére - a KSH és a KTM Ország()sTerületfeHe,sztési Kqzpontj ának szakemberei 
felülvizsgálták,.~mdYlleksorápl~9Zaugusz;tusl.Ilapjával.150.sta.tisztikaikist~r
ség (városkörny;ék}kerültkialakításra. (Aje1~nl~giJ 68 kistérség leh~tárolására, és 
az új kistérségiintézményn;ndszer kialakítására2004-ben került sor. p 

2 Lásd erré)lbővebben Szegvári (2006/a). 
3 Lásd a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVll. törvérty.(Ktt.)mel

lékletét. 
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A törvényi szabályozása kistérségi térületfejlesztéssel,kapcsolatosan jólelkülönít-: 
hetö feladatrendszer'1:határozoümeg:atelepűlesekközösterületfejlesitési.céljainak 
kidolgc)Zását, megyalósítását; 'él:kistérségterületfejlesztési feladatainak.összehan-: 
golását,ésakistérs~git~rületfejlesztésifunkciók8ncep~iójá~~kelfogad~sát;közös 
területfejlesztési progt;a.1119k)kiala~ít~sát; a kistérségterüle~fejl~sztésselQs~zefüggő 
érdekének képvisele.tét;a;fe1)tieket elös.egítőJn1J.nk~szervez~tlll~kö~t~té~ét. 

A kistérség sorsá.na~·a.lak~lására}}ézve a ter~letfejlesztésíÜ,dip~ll1izM6hatás~1, 
kevésbékötöttszabályo~ási.rendszere,.rugalm~sabbanalrl.kíthatószery.~z~tiren<1je 

és döntési eljárásai, yalaminf,,..,-nem.utolsósorpan·jforrásrendsz;erénekdiffer:en
ciáltsága és nagys.ágí:l b.írtje,l~ntőséggeL, A kistérségLszintú fe1adate.IJát~sszapá
lyozása kérdésében2004délel1tös áttöl'ést hozott, e t:émakö.rben többjógszabályis 
megjelent, illetve hatálybalépett,ame1y megalapozta a kistérség, mintterületiegy
ség túllépés ét a statisztikai egységszerepen. 4 Aterületfejlesztési,törvén,y2004~ben 
történt módosítása akistérségszereplöinek, atársulásokl1aka képviseletét kötötte 
össze a ·statisztikaiköriettel,.:rhintterületi egységgeLEzzellA:egj~lölteeztaterüle
ti egységet,. mint integrálóténye1;?ta;kistérsé~s?(er~plőisz~lllára (Ny,i.kos,IJorkay 
& Péti 2006).; U gyanakkor'~kistérségistruktúra kiala~ítása sze~pontjábólasza ~ 
b ályozásihelyzete?ysz~rűnekflem ~ondható,hára ter:ületfejl~szt~sitqryény !Il1Ó
dosítása·.ésa több~él~,kistérségitársulásitör:v~nyelfoga~~sanagy,~lörelépés~gy 
hatékonyabb, .• átláthatóbbés.halaqástmutatórterületfejlesztés:ésközigazgatás-fej" 
lesztés rrú!gvalósításal1P'?-~ 

A többGélú kistérségitársulásökirttézményesítésének elméleti alapjait - a Köz
igazgatási SzolgáltatásokKorszerűsítésiProgramjánakket.etén beliil~ a Bdügy:
minisztérium áltaHDEAelnevezéssel2002 szeptemberében létrehozott tanácsadó 
testület dolgozta ki.Az IDEA Munkacsoport általó'sszejogottszakmaf-tudományos 
kutatásokfeltártáka:kistérségmeghtttározófogalmi elemeit,'a kistér~églehetséges 
funkdóit,.valamintaköz6sfeladatellátáslehetségesszr1rvezetiformáját. Az· elméle
ti és gyakorlatiszakeI?berek,vizsgálódásuk a1<lpjává tették azt a kérdéskört, hogy 
milyen fu:nkciói lehetnek akistérségnek,figyelembeXFve,hogy avarosok szerve,s 
részét képezik a kistérségeknekAbbanmegvolt az egyetértés, hogyakist~rség in
tézményesülésénekkéni~sében nem célszerű a települések spontántársulási ked
vére bízni szervezödésüket. Akistérségek intézményesítése egy olyan rendszerben 
történhet, amelybenatérs.égiszemléletnek megfelelően szakszerűbben,hatéko
nyabbanmegoldhatófeladatokra, funkdókra a kistérségi lépték szolgál (Bekényi, 
Bércesi & Németh 2003). 

A közigazgatási rendszer korszerűsítésénekjogi alapjait két kormányhatározat 
teremtette meg, amelyeket alapul véve a Belügyminisztérium kidolgozta a többcé-

4 Lásd a kistérségek megállapításáról; lehatárolásárólés megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 
18.) kormányrendeledatöbbcélúkistérségitársulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, 
döntési rendszerének, fqlyósításánakés elszámolásának részletes feltételeirőlszóló 65/2004; (IV. 15.) kor
mányrendelet; és. a területf!,!jlysztésrőI és a területrendezésről szóló 1996. éviXXl.törv~.I1Y módo*ásá~ól 
szóló 2004. évi LXXV; törvényszábályait, amit végül is a települési önkormányzatok t.öbbcélú kistérségi 
társulás áról szóló 2004. évi eVI!. törvény tetőzött be. 
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lú kistérségi társulások szabályozásának rendezéS elveit.5 Az egy kistérséghez tarto
zó települési önkormányzatok,többcélúkistérslgi társulásánaklétrehozatalára két 
megoldási lehetőségkínálkozoh:.azegyika társulási szabadság elvének megfelelő
en a teljes ó'nkéntességre épülő, mígmásikafcj'rvény alapj4nkó'telező módon létrejó'vő 
kistérségi társulás~Akormányakötele~ő jelleggel létrejÖvő tö b bcélú kis.térségi ön
kormányzatitárs~lások szabályázá~ra nY!Í!tött be előterj esztést.A törvényjavaslat 
azonban a parlamenti vita során nemkaptamegazeváitozat létrehozatalához szük
séges kétharmadostamogatást~ Arefoffil:.azonban '-az egyszerű többséget igénylő 
- az önkéntességelvén felépülő szakmaivá!tozattatfolytatódott. 

Az Országgyűlés 2004.májusl0..,eiiilésn~pjánelfogadtád településiönkormány
zatok tó'bbcélúkistérségi társuMsárólszó16törvényt,meljazonkéntes alapon létrejövő 
többcélú társulásoklétrehozatalával,;s~ervezetévelésműködésévelkapcsolatban ál
lapít meg részletszdbályokat.A KöztársaságiElnökjuIlius·l :.jén tett indítványában 
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál azOrszággyűlés által elfogadott, telepü
lési önkormányzatoktöbbcélú kistérs.égitársulásárólszólótörvény alkotmányossá
gi szempontból történő felülvizsgálatát, mivel úgy vélte; hogy a törvény egyes ren
delkezéseialkotmányeHenes:ek. 'Áz Alkötmáinybíróságszeiint a törvény tartalmi 
kérdésekben,alkötmányellenes szahálydk~tnem tartalmaz. Kifogásolta azonban, 
hogy kormányrenddetben lettel,<: T(jgzítveolyan kérdések,.melyekrŐltörvényben 
kellett volna rendelkezrtÍ;Ai Alkotmánybíróság döhté'se há.rom,szakaszt érintett, 
mely alapján a törvény korrekciója megtörtént; Az Országgyűlés a települési önkor
mányzatok tó'bbcélú kistérségi társulásárólszóló200'4.' évi:CTlII. tó'rvényfnovem ber 
2-ai ülésnapján ismeteltenelfogadta,k-ihirdetésémegtör"tént. 

Az Alkotmánybíróság döntése nem érintette a többcélú kistérségi társulások fi
nanszírozásárakiírtpályázatot és annak alapján azörtkormányzatoknak és a társu
lásoknak megítélt összegeket. A kistérségi együttműködés ösztönzésére a költség
vetési törvény ?004. évben a ,;kist~rségifejlesztések és kistérségi társulások támoga
tása" címen7millÜírdJorintotbiztosítött,amelyet700millió·forint többlet-támo
gatással egészített kia BelügyrpiIiisztérlum. A ,Kormány döntése szerint a többcélú 
kistérségi társulások:működ~séhekmegkezdéséig,:-azúj törvény megalkotásáig 
és hatályba lépéséig-'- terjedŐ időszakra,átmeneti (pénzügyi, szakmai) rendelkezé
sekkel kell ösztön ó'zni a feladatokmielőbbi zökkenőmentes átadás-átvételét, továb
bá a kistérségben levő telep ü lésió'ilkormányzatok kó'ziittiegyüttmúkó'dés erősítését. 6 

Ennek megfelelően a 2004. évi·kőltségvetési előirányzat felhasználását szabályozó 
kormányrendelet ezen elv figyelembevételével a többcélú kistérségi társulások által 
ellátandó közszolgáltatások ösztönzését~ a kistérségimodellkísérletek, valamint a 

5 Lásd a 2198/2003: (IX. Ol.) kormányhatározatota közigazgatási rendszer korszerüsÍtésével kapcsolatos fela
datokról, valamint a 1113/2003; (XI. 11.) kormányhatározatot a közigazgatásiszolgáltatasokkorszerüsíté
si programjáról. 

6 Ezek alapját a többtélú kistérségi társulások 2004, évi támogatása mértékének, igénylésének; döntési rend
szerének, folyósítás ának és elszámolásának részletes feItételeiröl·szóló 65/2004, (IV. 15,) kormányrendelet 
határozta meg. 
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kistérségi fejlesztési tanácsok fejlesztéseinek támogatására fordítható előirányzat 
felhasználási szabálya.ittartalmazia. 

A kormányrendelet a tó'bbcélú kistérségi társulások ösztönzésénekszándékával rög
zítette, hogy tám.0gad.s ille~i~ega/he1yi önkormányzatokat,:alllennWh~na köz
szolgáltatások (példáMlközoktatás,szociálisellátás,hulla4~kg.a.zd~lkQ4ás,vízgaz
dálkodás) hatékony~bh szer,vrz,ése,:,(ejlesztése,;a közszolgál~atá~pk$zíllvonalának 
javítása érdekében akistérsége~,m~g;á'llapításáról,lehatáro~~s~~ól~sme?~áltoztatá
sának rendjéről szóló kor~á~yrenaeletben meghatározott kistéfs~éghat~rain belül 
többcélú társulást hoznaK lé'fre? A kormányrendelet lehetővét~tte az előirányzat
ból támogatás nyújtásátaJ~l)bcélúkistérségi társulásoklétesíté~étcélzómodellkí
sérletekre, továbbáé~területfejlesztési törvény alapján létrejövő kistérségi terület
fejlesztési tanácsokfejlesztésiprojektjeimegvalósításáhozis. 

A kormányrendelet'egyéitelműenkimondta, hogy a helyi önkormányzatok tár
sulása akkor tekinthetőtöbbcélú kistérségi társulásnak (a továbbiakban:1'ársulás) és 
a rendelet szerinttátn:ogatásticsak4kkori~én~elhetett~ ha a Társl.llása kortnányren
deletben meghatár~:()tt J68"~erveZr~si-statisztikai kistérséB ha.tárain beiüljött lét
re az adott kistérs~?h~zta.rtozóval<;l,lllennyi települési önkorF~!yzat~~szvételével 
a kistérségi terühitfejlesztésifelaqatokellátására; Atémánkszempontj4pól fontos 
kiemelni, hogy a,TársuJásba~legal~bbhár()m- a rendeleth~h~e,ghatározott - köz
szolgáltatás kistérsé~iellátását:az'adott kistérséghez tartozó települési önkormány
zatok vállalj ák, legalább· 3 évre, az ,adott kistérségrekiterjedőem 

A többcélú kistérségi társulásnakazalábbiközszolgáltatásokkozüllegttlább há
rom helyi közfeladatnak a magasabb szakinaiszínvonalon történŐ, illetvehatéko
nyabb ellátása érdekében lehetetttámogatástigényelni: 

- A kó'zoktatásiintézményekfenntartásával összefüggőegyesfeladatok pályázati 
felhívásban meghatározottközösellátásához,amennyibenegyespedagqgiaiszak
szolgálati feladatok szervezéséről közösen gondoskodik, és ázintézmények fenn
tartását közösen biztosít ja. (EnnekkeretélJen atöbbcélúkistérségitárs1.l1áson belül 
töb b közoktatási,intézményitársulásis létrehozható. A közoKtatásiintézményfenn
tartó társulásokIéttehózása történhetatárslllást megelőzőéIl.önálló intézmények 
tagintézménnyévagyintézrriényegységgealakításával is.) 

- A szociális intézményekközül az időskorúak ápolását, gondozását nyújtó gon
dozási központok, továbbá az egyesgyermekjóléti intézményekközös fenntartásá
hoz. (Ennek keretében a többcélú kistérségi társuláson belültöbhszocicílis és gyer
mekjóléti intézményfenntartó társulás is létrehozható); 

- Egészségügyialapellátásegyiittes·szervezéséhez, ezen belül háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ellátas,fogászaüellátás,védőnői szolgálat, központi ügyelet közös 
szervezéséhez és fenntartás ához, iskqlaorvosi szolgálat közös fenn~artásához és mű
ködtetéséhez. (Ennekkeretéhena tö.bbcélú kistérségi társulásonbelül több egész
ségiigyi alapellátoil1tézményfenntartó társulás is létrehozható~) 

7 A töb bcélú kistérségi társulási törvényelfogadásáig a kistérségek határait a kistérségek megállapításáról, le
határolásáról és megváltoztatásának rendjéről 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelettartalmazta. 
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- A közművelődési feladatok körében nyilvános könyvtári feladatok magasabb 
színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozás ához azon települé
seken, ahol nincs könyvtári szolgáltatás. 

- Települési szilárd és/vagy folyékony hulladékgyűjtés és -kezelés közös szervez é
séhez, állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezéséhez. 

- Az útkezelői (útüzemeltetői és fenntartási) feladatok közös ellátásához. 
- A többcélú kistérségi társulás, valamint tagjai közbeszerzési eljárásainak közös 

szervezés éhez és bonyolításához. 
- A hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátásának bizto

sításához (amennyiben a többcélú kistérségi társulás vagy az abban részt vevő ön
kormányzatok egy része a belső ellenőrzési társulások támogatása jogcímén már 
kapott a 2004. évre támogatást, és a több célú kistérségi társulás jogcímén is e fela
datra társul, úgy az e célra kapott összeg az e rendelet alapján megítélhető össze
get csökkenti). 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
15. §-ában szabályozott, a térség egészére vagy egy-egy részére vonatkozó közös 
építési szabályzatokésközó's településrendezési tervek készítéséhez. 

A tdbbcélú kistérségi társulás a kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása 
érdekében támogatást igényelhetett kistérségi területfejlesztési koncepció és prog
ram készítéséhez, kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl. pályáza
tokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosítás ához, szak
értő igénybevételéhez). 

A többcélú kistérségi társulás számára támogatás volt nyújtható a kistérségi köz
igazgatási ügyintézés korszerűsítése érdekében az önkormányzatok, valamint terü
leti államigazgatási szervek közigazgatási, államigazgatási feladatainak az ellátá
sához, fejlesztéséhez, az integrált kistérségi ügyintézési, ügyfélszolgálati irodák, 
megoldások bevezetéséhez és alkalmazás ához. 

A többcélú kistérségi társulás megalakítása azért is volt ösztönző a helyi önkor
mányzatok számára, mert a Társulás által ellátott oktatásigazgatási feladatok fejl esz
tésiJfelhalmozási kiadásaihoz kaphattak támogatást többek között a közös felada
tot ellátó intézmények korszerűsítése, fejlesztése, egyéb tárgyi feltételek biztosítása 
céljára. Így többlet-támogatást kaphattak a helyi önkormányzatok, különösen az 
iskolabusz beszerzése, a kötelező eszköz- és felszerelésjegyzék, az egészségügyi elő
írások, az élelmiszer-előállítás követelményeinek a biztosítása, a közoktatási intéz
mény más funkcióra történőátalakítása céljára. Ugyancsak a társulási kedvet ösztö
nözte, hogya Társulás az oktatásigazgatási feladatok közös szervezésével összefüggő 
műkddési kiadások közül támogatást kaphatott a többcélú kistérségi társulás által 
beszerzett iskolabusz fenntartásával összefüggő kiadásokhoz, a könyvtár-ellátási 
szolgáltató rendszer fenntartásával összefüggő költségekhez, továbbá a társulási 
megállapodásban foglalt feladato k közös szervezését segítő szakértő vagy szervezet 
alkalmazásával, megbízásával összefüggő múködési célú kiadásokhoz. 
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A tá"bbcélú kistérségi társulások tehá t megtartj ák a helyi önkormányzatok alkotmá
nyos alapjogára épülő önkéntes társulás elvét, de a funkciókbann-(~)JJc-sakA,terület
fejlesztési) hanem a ká"zszolgáltatási (tá"bbek ká"zá"tt: oktatás-szerlJe~é#)~s.4g; áBam
igazgatási (tá"bbek ká"zá"tt: okta tásigazga tá si) feladatok együttes;in~egr4l~~llátására 
já"nnek létre. A többcélú kistérségi társulások létrejöttével a térségisÚIlteJl~Uátható 
önkormányzati közszolgáltatási feladatok szakmailag magasaRh~~íI1Y9.naJg, h~té
konyabb megszervezése és ellátása várható, amely főként a kisebb~~leFiil~~~lc~nélők 
számára jelenti az életminőség és az esélyegyenlőség érdemijay,~l~s~t.Akgtrpány
rendelet alapján a tá"bbcélú kistérségi társulások elsősorban a társJl(4Jokat41~.otóf(~
lepülési á"nkormányzatok meglévő ká"telező feladatainak ká"zá"se.lI4td,s4tvállaljáka 
támogatás elnyeréséhez. Ennek eredményeképpen a méretgazdaságoss~gbólfakadó 
előnyöket hatékonyabban tudják a társult önkormányzatok k ihaszJiálh i. 

A kormányrendelet ösztönző szándéka szerint 2004-ben 168kütérségbŐl74-ben 
jiitt létre a tá"bbcélú társulás benne a ká"zoktatási feladatok felválla14st{~Ez a közpon
ti támogatás folytatódott 2005-ben is, hiszen az az évi költségvetésitötvény a már 
működőknek "normatív jellegű" támogatást nyújtott és megadta aJehetöséget a 
még nem társultaknak, hogy ebben az évben létrejöjjenek. A200f évikpltségve
tési törvény a kistérségi közoktatási feladatokra már a sokkal.biit()h~~gQsabb nor
matív finanszírozást céloz meg. 

A többcélú kistérségi társulás akkor jogosult a normatív m,űködésiJámOgatásra; 
ha az általa vállalt közoktatási kóúlező feladatok ká"rében a Társulásgondoskodik 
a ká"zoktatási feladat ellátásában részt vevő ó'nkormányzatok terüle'ténműká"dőin
tézmények hatékonyabb műkó'désének szervezéséről) az intézményekben folyóneve
lés-oktatás színvonalának ja vításá ról, továbbá vállalja a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ká"züllegalább kettő ellátásának megszervezését. A Társulásintézmény
fenn tartóként, vagy szervező tevékenységével biztosítja, hogy valamennyióktatási 
intézmény megfeleljen a jogszabályi feltételeknek. 8 A kötelezőeri vállaltfeladatok 
ellátása mellett az intézményi társulásban együttműködő önkormáilyzatokra vo
natkozó kötelező feladatoknak a társulás számára való önkéntes:átadásais meg
jelenhet a közoktatási feladatellátásban. Ilyen lehet a minden helyiönkormányzat 
számára a közoktatási törvény rendelkezései szerint kötelező feladatként előírt mi
nőségirányítási programok elkészítése. 

A többcélú kistérségi társulásban önkéntesen részt vevő társult önkormányzatok 
ká"telező ká"zoktatási feladataik egy részét a többcélú kistérségitársulással együtt
működve, a társuláson belül intézményfenntartó társulásokat létrehozva látják el. E 
feladatok közül kiemelkedik a szakszolgálati feladatok szervezése, amely közvetle
nül szolgálja a kistérségi szintű esélyegyenlőség megteremtését ahátráJ)Yos helyzetű 
- esetleg eddig ellátatlan - gyermekek és tanulók magasabb színvonalú ellátását. 

A többcélú kistérségi társulási törvény a közoktatási feladatokkal kapcsolatban 
új fogalomként vezette be a Társulás által ká"telezően elkészítendőkistérségi.intéz-

8 Lásd a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív müködési tá
mogatásáról szóló 5/2005. (II. 1.) kormányrendelet 4. §-ában foglaltakat, 
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kedési tervet.9 A törvényalkotócéljaaz új fogalom és feladat bevezetésével az volt, 
hogyatöbbcélú kistérségi társulások által kötelezően vállalt közoktatási feladat
ellátás szervezetten, az együttműködő önkormányzatok tudatos együttműködé
sével és felelősségvállalásávalmenjen végbe. A Társulásnak azért kell közoktatási 
kistérségi intézkedési tervet készítenie, mert csak így tudja megvalósítani azt a célt, 
hogy középtávú fejlesztési irányt adjon a településekszámára, arra nézve, hogya 
közoktatási feladatenátá:Stmilyens~intűésTélységüösszefogássallehet minőségé
ben javítani, és a legkisebb településen élőkszámárais,elérhetővé tenni. Az oktatási 
tárca 2005 év elején kidolgozott egymóds:zertani útmutatót, melynek segítségével 
elkészíthetővé, megvalÓSÍthatóvá vált a reális kistérségiközoktatás feladat-'ellátá
si terv (Nagyrónai 2006). 

A többcélú kistérségi társulásokösztörizéséről szóló kormányrendelet 2005. jú
nius lS-ét határozta mega kistérségi.intézkedési tervek elkészítés ének határideje
ként. 10 Ez a dátum azért is kiemeltjelentőségű, mert a többcélú kistérségi társulás 
közoktatási feladataitelőszó'r e dátum figyelembevételével. tervezte meg három évre 
előre. A három éves ciklus a Belügyminis?-tériummaf kötött szerződés teljesítési 
határidejéhez igazodik,de1l1egfele1őidőtartam arra n~zve is, hogya több célú kis
térségi társulásban részt/vevő önkormányzátok hatékonyantervezhessék, ésa ter
vek alapján megváltoztathassák, vagy a szolgáltatást igériybeve:vők - gyermekek, 
tanulók és szülők -igényeihezigazíthass,ák közoktatásHntézményrendszerüket. 
Az Oktatási Minisztérium korábban említett módszertánianyagában tervezési 
módszertan a dinamikus, más néven guruló tervezést javasolja. Ez aztjelenti,hogy 
a többcélú kistérségitársulásnakmindenévben célszerűhárom évre előreelkészí
tenie (jelen esetben már csakegyévreki~gészítenie)intézkedési tervét,miközben 
az adott évben tervezett feladatokatáttekintve értékelést ad az elmúlt tanév folya
matairól, az intézkedé.si tervvel való megegyezés éről, illetve eltérés eiről. Így lehe
tőség nyílik arra, hogyatörvényalkotó szándéka megV,alósulhasson, és azintézke
dési terv valóban a közoktatási Jelaqatellátáslényeges elemeit évről-évre követve 
keretet ad a ténylegesfeladatszervezés megvalósításához. 

N em kevésbé fontoscéljaésfeladdialehéta kistérségi intézkedési tervek felhaszná
lásának a hazai és unióspályázatok projektgenerálási szakaszában, illetve apályáza
tok b írála ti szakaszában is. Az intézkedési tervekben kistérségenként rendszerezett 
és friss információk állnak rendelkezésre a kistérségi közoktatási humánerőforrás 
változásáról, a közoktatási épületállományról, vagy akár a nem közoktatási célra 
épült épületek (óvodák,iskolák, kollégiumok, diákotthonok stb.) állapotáról, fel
használásuknak kistérségi terveirőLEzekazadatok alkalmasak arra, hogya: pályá
zatokban megfogalmazott közoktatási, ágazati vagy máságé;1zati prioritásokat fi
gyelembe véve meghatár()zható legyen egy adott régió közoktatási épületállomány 

9 Lásd a települési önkormányzatok t6bbcélú kistérségitársulásairól szólő 2004. évi CVII. törvény' 14. § (15) 
bekezdését, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt egy új 89/A. § bekezdéssel módosította. 

10 Lásd a 61/2005 (IV. 4) számúkormányrendeletet, amely módosította, illetve kiegészítette a 36/2005. (III. 
l.) kormányrendelet rendelkezéseit. 
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felújítási (átalakítási, korszerűsítési) igénye, de azt is modellezni lehet ezekből az 
adatokból, hogy mely épületek szolgálhatnak a gyermeklétszám csökkenést figye
lembe véve új közszolgáltatási funkciókat. A regionális fejlesztési tanácsok prog
ramozó és forráselosztást tervező munkájában - különösen a 2007-2013 közötti 
tervezési időszakban '- nagy segítséget jelenthet a kistérségi intézkedési tervek ada
tainak és a bennük megfogalmazott középtávú céloknak az elemzése, a regionális 
szintű közoktatási beruházás-politika kialakításában (Szegvári 2006/b). 

A kistérségi intézkedési terv célja az, hogy leképezze a többcélú kistérségi társu
lás közoktatásifeladatellátását. Arra ösztönözze a többcélú kistérségi társulásban 
részt vevő önkormányzatokat, hogy határozzák meg közoktatási feladataik ellátá
sának jelenlegi helyzetét a feladatellátás megvalósításának középtávú lehetőségeit, 
a kistérségen belüli közoktatási együttműködési lehetőségeket. Az intézkedési ter
vek mindegyike megfogalmazza és ütemezi a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatrendszerénekfejlesztési lépéseit. Természetesen első lépésben a kötelezően 
vállalt feladatok megvalósítása került megfogalmazásra, de a módszertani ajánlás 
és a tapasztalat is azt mutatja, hogy szinte mindegyik többcélú kistérségi társulás 
továbblépett a kötelezően vállalt feladatok tervezésénél, és igyekezett megvalósí
tani az önként vállalt társulásból adódó, komplex, hatékonyságnövelő kistérségi 
feladatok megszervezésének módját és ütemezését. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogya kis lakosságszámú önkormányzatok és a kis 
tanulólétszámú és így kevés pedagógust foglalkoztató intézmények számára ne
hézséget jelentett ezeknek a programoknak az elkészítése, és sok esetben, a prog
ramban megfogalmazott minőségirányítási feladatok csak részben valósultak meg 
ezeknél az önkormányzatoknál, illetve az intézményeikben. Amellett a kis gyer
mek-, illetve tanuló-létszámú intézményekben az egy tanuló ra eső minőségirányí
tási költségek olyan magasak, hogy ezeket a költségeket az intézményi költségvetés 
csak részben tudja fedezni. Takarékos és hatékony megoldást jelenthet a kistérségi 
szintű minőségirányítási rendszerek megalkotása és működtetése, mivel ennek a 
kistérségben nevelt és tanuló gyermekek, illetve tanulók létszámához viszonyított 
egy gyermekre, illetve tanulóra eső költsége lényegesen kisebb, mintha az önkor
mányzatok külön-külön tennének eleget ennek a kötelező feladatnak. Fenti meg
oldáshoz hasonlóan alakítható ki a kistérségi szintű ellenőrzési és értékelési rend
szer is (Nagyrónai 2006). 

A kistérségi közigazgatás jelenlegi helyzete és jövőbeni lehetőségei 

Az önkormányzati igazgatás és a közoktatás összefüggéseit illetően megállapítható~ 
hogy ma már működnek többcélú kistérségi társulások, melynek céljából akistérséghez 
tartozó települési önkormányzatok képvis elő-testületei társulási megállapodás ban 
rögzítik közös céljaikat és törekvéseiket. A célokat természetesen mindegyik társu
lás önállóan határozza meg, de általános célként foglalhatóak össze az alábbiak: 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműkö
dési rendszere szervezeti keretének biztosítása; 
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- térségi közszolgáltatásokbiztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése, az 
egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkorn1ány
zati feladat- és hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térs é
gi rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése; 

- a kistérségintézményrendszerénékintegrálása, feladatellátásának összehan
golása, fejlesztése; 

- a feladatellátás·feltétel-és fórrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a kis
térség terühitenek összehangoltfeji~sztése; 

- a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása. 
A fenti célokat a közösségi szolgáltatások kistérségi szinten történő kiegyenlített, 

magas színvonalú és minőségüellátása érdekében tűzik ki maguk elé a társulások 
(Bekényi & Pintérné 2004). 

A kistérségi közigazgatás jövőbeni szerep ét jelentősen befolyásolhatják azEurópai 
Unió (és OECD)tagállami közigazgatások modernizációjára irányuló elvei és törek
vései. Ehhez kapcsolódóan szüksége$kiemelni, hogy az Európai Alkotmány külön 
deklarálja a jószÍnvonalúközig;;tzgatáshoz való jogot. Ennek figyelembevételével 
a nemzeti tagállami kö:z.igazgarasoknak garantálniuk kell az állampolgárokat és 
vállalkozásokat egy s éges en megilJetőjogok alapján a közigazgatási szolgáltatások 
hatékonyságának) minőségének egysegesszínvonalát. A közigazgatási szolgálta tások 
rendszerének továbbfejlesztése sorána:hangsúly nem a közigazgatási szervezetrend -
szerek mechahikusszemléletűköze11tésére, hanem a közigazgatási szolgáltatások 
színvonalának harmonizálás ára kerüL 

Fenti elvek alapján - figyelemmel azEU és az OECD tagállami közigazgatási re
formprogramjaira is.:... alapvető en új típus ú igazgatási szemléletre, koncepcióra, s 
fejlesztési programokravan szükség Magyarországon. Az új típusú állami funkció 
figyelembevételével el kellvégezniaközhatalmi típusú állami beavatkozás módjának 
újragondolását{azállamnak ott kell beavatkoznia a társadalmi és gazdasági folya
matokba, ahol a civil társadalom, az autonómiák arra nem képesek, ahol azonban a 
közjogi és egyediheavad<oiás szükséges, ott dinamikusan és kezdeményezően kell 
ezt megvalósítahi);Ekorhplex fela:datfelülvizsgálatára alapozva folyamatossá kell 
tenni a dereguIaciós (illetve hatásvizsgálati) programokat, és érvényesíteni kell az 
abból származó követelményeket. E folyamat keretében indokolt megszüntetni az 
önkormányzatokat érintő és a lakossági ügyintézés körébe tartozó jogi szabályo
zás általános problémáit. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok mozgásterét 
akadályozó, illetve' az állampolgárok széles tömegét érintő, szükségtelen korláto
zó rendelkezések mielőbb kíkerüljenek a jogrendszerből. 

A fenti feladatpk megalapozása érdekében a belügyi tárca a közelmúltban 2400 
önkormányzatot kerdezettlneg arról, hogy mely területeken tartják indokoltnak a 
jelenlegi jogi k6töttségek feloldását, illetve rugalmasabbá tételét. Az önkormány
zatoktól visszaérkezettjavaslat()krórösszességében megállapítható, hogy érdemi 
előrelépés csak a feladat- és hatáskörök telepítésének differenciálásával, átstruk
turálásával érhető el, valalnint b8víteni kell a kistérségi szinten ellátható feladatok 
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ká"rét és ezek támogatását,lovábbá enyhíteni szükséges azágazathjogszabályi kő", 
töttségeket (Dudás 2006). 

A fenti felmérés az oktatásigazgatást érintően kiemeltenigazolta,hogYéllétszám
gazdálkodást érintő tennivalók körében a teljesítményt jobban ösztönző bérfejlesz-, 
tési módozatok bevezetése:szükséges. Ugyancsakmegerősítette"h()gyaz önkQr
mányzatok racionálisabb{~ktatás",szervezésének elősegítése ~rdekép;e~ __ továb br~js 
az önkéntességet alapul'véve:-folytatni kell a többcélú kistérségitár;slfl4.sokáltal,il
letve szervező tevékenységiik segítségével a "mikrotársulásban'ttönéllőintézmén.r'" 
fenntartás ó'sztönzését, vala.mint törekedni kell az általánQs iskolá~ és középiskolák 
együttműködését jelentő/un. egységes iskolák létrehozására. Ehhezkapcsólódva 
meg kell vizsgáIn i a kistelepülések közoktatási intézményferintartásitsegítőnor
matív állami hozzájárulás~nak fokozatos megszüntetését, és é források átcsopor
tosításának lehetőségéta többcélu kistérségi társulások ösztönzésére. 

A közszolgáltatások biztosítása mellett fontos kérdés, hogya kistérség lehet-e az 
államigazgatási feladatokellátásának a terepe. A településiszintúdekoncentráció 
kistérségi integrációs formái, az igazgatási társulások, államigazgéltásiügyekre irá
nyulnak. Az államigazgatasiügyek hatásköreinek címzettjétésiUetékességi terüle
tét a konnánynak kell meg):1atároznia. Az államigazgatásiügy~kfelel~sf!ugyanisa 
kormány és nem az önkormányzatok. Ezzel a kérdéssel kapcsöhlthariaközigazgatás 
korszerűsítés éről szóló kormányprogram azt mondta ki,hogyjavaslatot:kell kidol
gozni a kistérségek államigazgatási funkciói ellátásának kétfőmodelljére~Ennek 
érdekében meg kell vizsgálni a feladatoknak a kistérségi hivatalkeretében,illetvea 
székhely község polgárm'esteri hivatalának jegyzője által történőellátásához szüksé
ges jogszabály-módosításokat, igazgatási, költségvetési előnyöket és hátrányoka.t/1 

A kistérség a kormányprogram szerint azonban nem válik általánoskó'zigazgatási 
szintté, hiszen e szerint önkormányzati társu láskén t intézményesül. Azonban már a 
kormányprogram is tartahnazott olyan elemeket, amelyekből1áthatóyává!t, hogya 
kistérség "quasi közigazgatási szintté" fejlődhet. Ilyen elerhekvoltak: a kistérségi tár
sulások önálló jogi személyisége; az általános és közvetlen hatásköri felhatalmazás; 
a normatív finanszírozásikonstrukció kialakítása; és az a törekvés, hogy a kistérségi 
határok rögzüljenek. Felismerve azt a lehetőséget, hogy azönkorlIlányz~tok társu
lási kedve nem biztos, hogykialakítja a megfelelő számuéshatékonyságukistérségi 
társulásokat, a Kormány a2003. év végén kialakította a kistérségi határokat. 12 

A kistérség fogalma tehátma már kellőképpen meghatározott, nagy kihívás azon
ban a kistérségi szintfeladatokkal tó'rténő feltöltése. Ezen a feladatoknak -:- a kistér
ségi rendszer funkcióiból a~ódóan - egyrészről az ó'nkormányzat.i, közszolgáltatási, 
másrészről a területfejlesztési, harmadrészről az államigazgatási funkciók területé
ről kell származniuk. Települési és területi szintről a kistérségi szinthez kell kerülnie 

II Lásd az 1113/2003. (XI. ll.) kormányhatározat Ll2. pontját, valamint a 2198/2003. (IX. L) kormányhatá~ 
rozat 11./2. pontját. 

12 Lásd a 244/2003. (XII. 18.) számú kormányrendeletet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és 
megváltoztatásának rendjéről. 
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azoknak a feladatoknak~ amelyeket itt hatékonyabban lehet teljesíteni. A kistérsé
gi szintre telepíthető települési önkormányzati feladatok azok lehetnek, amelye
ket egységesen, a kistérségetátfogóan kell megoldani. Tulajdonképpen e körben a 
többcélú kistérségi társulási törvényben felsorolt települési önkormányzati felada
tok kerülhe~nek szóba, ígykülönösen - a témánk szempontjából fontos - közok
tatási intézményekműködt~tésévelkapcsolatos feladatok. A kistérségnek további 
feladatai adódnánaka városivonzáskó'rzeti szerep ből is. A körzeti szolgáltatások 
egy részét avároshiztosítjaa:kistérség szereplőinek is, de a közszolgáltatásoknak 
olyan csoportja is van, amelynekazintézményes központja a város ban található, de 
a kistérségi társulás afenntartója;működtetője (Németh 2004/a). 

A területiönkormányzattóltörténő feladatok fogadása tekintetében e kérdéskör 
megítélése attolis függ,hogy a jövőben milyen közigazgatási középszint alakul ki. 
Ha a regionális önkormányiatokkialakulásában gondolkodunk, akkor még nyilvá n
valóbb, hogyazelaprózott települési szinttől a regionális önkormányzat elég távol 
van. Éppen ezért akistérséget az önkormányzati alapszint és a középszint igényei
nek metszetekéntcélszerű elképzelni és megvalósítani, a területfejlesztés területi 
igényeiről nemis beszélve~ Ha középszintnek megmarad a megyei önkormányzat, 
akkor nemugyanazoka feladatokkerülnének kistérségi szintre, mint a régió s be
osztásnál (The World Bank ... 2000). 

A területi szintűkó'zigazgatásifeladatok közül - bármelyik területi egység (me
gye vagyrégió)adnünisztratív területi egységként, közigazgatási középszintként 
való alkotmányosszabályozásátólfüggetlenül...., a kistérségi közigazgatási szintre 
telepíthetők az oktatásigazgatasi feladatok közül a középfokú oktatási intézmények 
fenntartásával, a kollégiumiellátással, valamint az alapfokú zenei vagy művésze
ti oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati közigazgatá
si teendők. 

A kistérségekönkotmányzati,'közszolgáltatási, valamint területfejlesztési funk
cióra épült rendszerén felül az álram igaz ga tási funkció kistérségi rendszeréről is szót 
kell ejteni. Míg a kistérségekkialakulásának előzményei a területfejlesztésben csak 
évtizedekbenmérhetők,addigazállamigazgatásban ez a lépték évszázadokat je
lent. 13 A magyar állal11igazgatasbana kistérség hagyományosan, mint járás, járási 
közigazgatási egységjelent meg. A tanácsrendszerben is megtalálható volt a járás, 
mint közigazgatási egységésjárásihivatalok is alakultak. 1984.január l-jétől a já
rási rendszert a városkörnyéki igazgatási rendszer váltotta fel, amely az önkormány
zati rendszer létrejöttéig működött. 

Az önkormányzatirendszedétrejöttével a hatósági ügyintézés eljárási rendszere 
dezintegrált lett. A közel 3200 önkormányzat közül azonban több mint 1700 még 
ezerfős lakosságszammalsem rendelkezik, a települési önkormányzatok kötelező 
feladatköre pedig rendkívül széles. Elfogadható színvonalon, önállóan ezek a köz
ségek a közszolgáltatások jelentősrészét nem képesek biztosítani. Ezzel összefüg
gésben az államigazgatási feladatokközül a bonyolultabb> nagyobb szakértelmet 

13 Gergyák (2003): 91. oldal. 
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igénylő, összetett technikai háttérrel megoldható,tihnegesen előfortl,u/ó,ügyek kerül
hetnek kistérségi szintre. 1f 

A jelenleg kistérsegiszinten szervezett állarriigazgatási .feladatokés ha~áskörök 
egyrészről az okmfÍnyirodákáltal ellátottfeladat"",~shatáskörök,másrészről építés
ügyi igazgatási feladat-éshat~~körök,' harIIladrészrőlegyesigyáwüg}jifeladatok és 
hatáskörök, negyedré~iről szqSiális intézménYtnítkődésénekenged;élxezése, ötöd
részről a falugondnoki szolgálat engedélyezése és végiil a szödálisvállálkozás en
gedélyezése. A jövőben kistérségi szinten szervezhetőklehetnenék: 

- a szabálysértési feladatokés hatáskörök; 
- a rehabilitációs feladatok; 
- a szakfordítói,ille.~y~tol~~csigaiolv~Ilyki~dása; 
- az államigazgatási végrehajtás; 
- a természete~ fűrdővizekkelkapcsolatos álhunigaz&a tásihátáskörök; 
- a helyi közutakkalkapcsQI~tos egyes államiga1:ga~ásihatáskörök .• ~~ 
Az államigazgat~si~&~ek ~~rzetesítésén~~céls~e.rű.~égeése~~:~f~\7~tkeztében 

a kistérséggel foglal~oz~el,~életi és gyakorI,,~ti~:í1ke~bere~álta~itá1Ilog~tottsága 
egyértelmű. A kis.~é~séghatár~in belül t?~bálla.rp.i~~1.9~tá~i~(jr~e~is~ialakítható, 
ezen belül a körz~tköfP~~~·t~.~~pülés hangs~109sa;bb.szerePi:t.~~~h:~ .•. ~·.kistérségi 
államigazgatási felad~t?k telJ~s köre azonbr-nse~Il1i~épPTnne!l1l(e~~lhet körze
tesítésre, hiszen '~an~akolya~.:lokális feI,ad~tok,an:l~lyek helyo~Ili~tézhetők a jö
vőben iS. 16 De a j?yőoenkistérségi szintre kerülnetneka dek~ncentI"~ltszervektől 
átvett egyes feladatok, továbbá a közigazgatási hivatalokkistérségbenellátható 
feladatai is (Németh 2004/b). 

Az államigazgatási'kistérseg kategóriája tehát nem annyira térségi, rnint inkább 
az államigazgatásifeIadat-ellátási körzettelazOrioskategória. Akistérség és az ál
lamigazgatási kötzetkét, egymásnak ellentétes szemléletet, ptohlén1a..;rr;.~gközelítést 
tükröz. Az állam',~gazgatfsi 'kó'rzet a kisúfrséggeleller:ti~ben atelepqrésíonkormány
zatoknak semmiképpeh semiinkéntes társulása, ~anen:azáll~m'fkorrrtányzat, vagy 
bármilyen felső hatóságjelöli ki tr, körzet területét és a résztvevők iagságát valamilyen 
földrajzi, társadalmi)gazdasági, vagy szakmai elvek alapján. A legtipikusabb példa 
erre a gyárniigyi, építésügyi, szociális igazgatási és okmányirodai körzetközponti 
igazgatási rendszer, vagy a tanácsrendszer időszakából a járások megszűIlését köve
tően a város és vonzáskörzete által alkotott városkörnyéki igazgatásirendszer.17 

Tulajdonképpen a kisterségiállamigazgatási körzet kijelölésénekvan másik le
hetséges megoldas a is,ez a decentralizált önkorm~nyzati típusúkistérség demok
ratikus modellje helyett a dekoncentrált államigazgatás bürokratikus modelljét 
valósítja meg (Szegvári 2004).Tágabb értelemben a kistérségi dekoncentráció a te
rületfejlesztés, a vidék fejlesztés és a gazdaságfejlesztés szervezeti eleI11eit is magáb a 

14 Bekényi & Bércesi & Németh (2003): 56. oldal. 

15 Bekényi & Bércesi & Nérileth (2003): 66-69. oldalak. 
16 Anyakönyvi feladatok, jegyzői feladatok jelentős része, a polgármester államigazgatási feladatainak egy 

része. 
17 Gergyák (2003): 93. oldal. 
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foglalja. Ennek megfelelően a dekoncentráció megjelenési formáinaktekinthetjük 
a kistérségi megbízottat, a vidékfejlesztési megbízottat, a falugazdászt és más, ha
sonló "egyszemélyes intézményeit";a dekoncentrációnak. A kistérségi megbízottak 
helyezkednek el az országos hálózatlegalsó szintjén. A kistérségi megbíZottak me
gyei koordinációját atnegyei szervezőklátjákeL Regionális szintenaregionális te
rületfejlesztési koordinátorok fejtik ki tevékenységüket. Együttesen őka hálózat 
munkatársai. 18 

Összegzés 

Elmondhatjuk, hogy Magyaror~zápona 21. száz;adiönkormányzatis~g wegvalósu
lásában és aminőségi színvonalúoktatásigazgatáspan jelentős szerepet j~tszik egy 
új, a hagyományos közigazgatási, ferüle,ti beosztásban nem találhat~~özigazgatá
si- közhatalmi egység;:a kistéts~g;.AkistérséKint~zményesülésében jelentős előre
lépések történtek ebl?en a korrnA9Xzatifiklusban,. 4:e nem lehet azt m.0ndani, hogy 
a kistérségi igazgatá~'rnint az~pk?rm~.I1yzati~özig;azgatás terüleüegy~ége közis
mert, népszerű, v~gytársadahnq<:tgrnárelfog~do~tlenne. Ehhez még idő kell, mint 
a közigazgatá~I:efoppJán;~k t?~bi1~Résf:~ez is,Er~aményes közigazg;atási reform
hoz ugyanis nagYlTIért~kűsz~kh);~i.és t~rsadalmi t~1:TI0gatottság is sz~fség~s. S bár 
úgy tűnik, hogy a g~krnaegységrs a"t~1~pülés-9rientált" oktatásigazgc:t4spodellje 
helyett az "integrált" önkormáJJy:z,ati igazgatási modell favorizálás áb ct'l1 , azuj térsé
gi egység mögött IlerntalálhatQm~JY tár~adalrniidentitás. Ennek köszönhetően a 
racionálisabb kistérségi közigazgatási rendszer bevezetése politikai tamogatottsá
got is nehezen talál, főkéntabból~d,ódóal1' hogy ennek megvalósítás~kétharmados 
többséget, azaz konszenzus os dÖl1tés-hozataltigényel a parlamenti pártok részéről 
is. Mindaddig azonba~,amígrllnek feltételei nem jönnek létre, marada sajátosan 
magyar megoldás: a~észérvekhely~tt az érdekmunkál. S ennek jegyében, köszön
hetően a kormányzati.ö~ztönz;?kI1ek, a töb bcéhi kistérségi társulások,kép~hen már 
megjelentek a kistérségi önkqq:r~ányzati igazgatás csírái. 
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