Romániai Magyar Demokrata Szövetség – Ügyvezető Elnökség
Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök
Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr!
A közigazgatási törvénykönyv tervezete kapcsán az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa
belső konzultációt folytatott, javaslatokat, észrevételeket kérve a tagjaitól. Emellett Hargita
Megye Tanácsa munkatársai is módosító javaslatokat készítettek, az alább vázoltak szerint.
Műhelymunkát is szerveztünk az OÖT tagjainak meghívásával a csíkszeredai megyeházán
ebben a témában.
Mellékeltük a beérkezett javaslatot, valamint a megyei tanácsi munkatársaim által
összeállított javaslatokat. Utóbbiakról egy kis összefoglaló:
Hatáskörök korlátozása
Annak érdekében, hogy a helyi közigazgatás képes legyen egy hosszú távú, hatékony munkát
végezni, ahhoz a kizárólagos hatásköröket, szerepeket oly módon kell megfogalmazni, hogy
azok semmiképp ne korlátozzák, és teljes mértékben megszabják a helyi közigazgatások
aktivitását.
Az állami politikák kidolgozásához, integrálásához, korrelációjához és nyomon követéséhez
szükség van a szociális partnerek bevonására legfőképp a gazdasági kormányzásba, mivel ők
a munka világához kötődő érdekeket képviselik. Ennek következtében a szociális párbeszéd
a közös problémamegoldás erős eszköze lehet.
A prefektusi intézmények szerepének növelése
Ahhoz, hogy a megyeelnök, a megyei tanács és a helyi önkormányzatok tevékenysége
eredményes és sikeres legyen, nem szabadna a prefektusokat olyan hatáskörökkel
felruházni, amelyek által lehetőségük lesz gátolni, akár félbeszakítani a már jogilag
ellenőrzött és pozitívan véleményezett közigazgatási aktákat, tevékenységeket és terveket.
Javaslataink arra törekednek, hogy kiküszöböljék azokat a cikkelyeket, amelyek az alkotmány
nyújtotta kereteken túli jogkörökkel ruházzák fel a prefektusokat. Ezek a cikkelyek olyan
kapcsolatot próbálnak felállítani a prefektus intézménye és a helyi hatóságok között, ami
egy alárendelt viszonyt eredményez, és ami egyáltalán nem vezet a decentralizáció
érvényesítéséhez.

Hatáskörök decentralizációja, dekoncentrált intézmények
Javasoljuk minden olyan rendelkezésnek a törlését, amely által egyes hatáskörök,
képességek és kompetenciák átruházódnának a helyi hatóságokról az állami hatóságokra,
mivel ez csak pénzügyi, technikai és humánerőforrások átadásával vihető végbe.
Ezekre a forrásokra pedig szüksége van minden területi közigazgatási egységnek, hogy stabil
vezetést tudjon biztosítani a településeken és megyéken. Egyes hatáskörök átadása, avagy
visszavonása a helyi önkormányzatoknál bizonyos kompetenciák esetében az érdeklődés
csökkenéséhez, hiányához vezet. A kompetenciák visszavonásának és átruházásának a
folyamata az állampolgárok körében zavart okoz, illetve a törvények nem egységes
alkalmazása a politikai visszaélést és a központi hatalom erősítését jelenti.
A fent említett hatáskörök átruházásának mindenképp úgy kell történnie, hogy azokat ne
felfelé központosítsuk, hanem inkább arra kellene törekedni, hogy azokat átadjuk a
közösségfejlesztési társulásoknak és egyesületeknek, mint végrehajtó helyi közigazgatási
szerveknek. Ezáltal olyan asszimilációs folyamat születhet, amely megszüntetheti a
jogszabályok hiányosságait.
Külföldi helyhatóságokkal való együttműködés
Ez a módosítás teljesen új jogi helyzetet teremt, és megnehezíti a helyi közigazgatások és a
külföldi helyhatóságok között kialakult kapcsolatokat, megállapodásokat, mivel a módosítás
korlátozni fogja a testvérkapcsolatokat, és kizárólagosan a Moldovai Köztársasággal való
együttműködésnek kedvez.
A helyi önkormányzatok szerepe és gyengítése
A jelenlegi jogszabályban olyan cikkelyek kerültek be, amelyek nagyon sok szempontból
redukálnák a helyi önkormányzatok döntéshozatali erejét és érdekképviseletét. A helyi
önkormányzatok rovására bővülne a központi intézmények hatásköre, ami a következő
problémákat vetné fel a közeljövőben:
 előnyben részesítené az ország érdekeit bármilyen egyéni vagy csoportérdekkel
szemben, mert a nemzeti közérdek prioritást élvezne a helyi közérdekkel szemben;
 egyes helyi ügyek megszervezését, intézését átruházná a központi szervekre, ami
természetesen korlátozná a megyei tanács azon jogát, hogy saját programjait
dolgozza ki, azaz bürokratikus feltételt szabna a tervezési folyamat során;
 a rendelkezés megkönnyítené a megválasztott alpolgármesterek, megyei
tanácselnökök és alelnökök leváltását, ami semmiképp sem segítené a lakosság
érdekeit;
 a köztisztviselői állások betöltésének szabályzatát és követelményeit megnehezítené.
Javaslataink olyan irányban próbálják megváltoztatni a jelenlegi törvénykönyvtervezetet,
hogy az egyes helyi ügyeket külön a helyi hatóságok intézhessék, amelyek szorosabb kapcso-

latban állnak az adott település lakosságával, annak érdekeivel, és ezáltal tisztábbak a
felelősségi viszonyok, és így biztosítható az átláthatóság, a szakértelem, az egységes
fejlesztési koncepciók lehetősége.
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