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Az általánosan létrehozandó, a központi jogalkotó által lehatárolt területi egységek jogi alapját elsősor-
ban a települések többcélú kistérségi társulásáról szóló alapvető jogszabály határozza meg.1 Rendelkeznek 
azonban más jogszabályok is a helyi önkormányzatok társulásairól, de ezek a jogszabályok nem érintik köz-
vetlenül és konkrétan a kistérségek társulását. Ezeket a jogszabályokat az Alkotmány,2 a helyi önkormány-
zatokról,3 illetőleg a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvények� alkotják.

Az alkotmányi szabályozás alapvető és keret jellegű, amely meghatározza Magyarország területi tago-
zódását; a kistérségek azonban nem kaptak szabályozást az Alkotmányban, így ezt az egységet a gyakor-
latban kvázi, statisztikai célú területi egységnek nevezhetjük. Az alkotmányi területi tagozódás a helyi 
önkormányzatisághoz kapcsolódik, valamint a kisebb egységektől a nagyobbak felé irányul.5

Hazánk Alkotmánya a helyi önkormányzatok társulási szabadságát is deklarálja. A vonatkozó szabály 
szerint a helyi önkormányzat szabadon társulhat más helyi képviselő-testülettel, érdekeinek képviseletére 
önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkor-
mányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.� 

1 2004: CVII. törvény a települések önkormányzatának többcélú kistérségi társulásáról (Tkt).
2 A többször módosított 1949:XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
3 1990:LXV. tv. (Ötv.)
� 1997:CXXXV. tv.
5 Alk. 43. §
� Alk. 44/A (1) bek.  h) pont.

3. évfolyam 2. szám   2009. június 19. �

Kiss Mónika Dorota

A kistérségek rendszere a törvényi szabályozás szemszögéből

Köszöntő

Kedves Olvasónk! A 3. évfolyamába lépett folyóiratunk 2. számának megjelenésekor továbbra is töretlenül 
bízunk abban, hogy a kicsit megkésett írásaink érdeklődést váltanak ki úgy a gyakorlatban dolgozók, mint 
a kutatás, oktatás terén munkálkodók körében. A Szerkesztőbizottság szívesen fogad az eddig megjelent 
írásokkal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat, vitacikkeket is. Terveink között szerepel, ahogy a lap 
indításakor is jeleztük, hogy a jövőben több esettanulmányt, konkrét hazai és nemzetközi, sikeres és ke-
vésbé sikeres példát is közlünk. Ennek érdekében várjuk Olvasóinktól is az írásokat, melyek segítségével 
bemutathatjuk a települési és a térségi tapasztalatokat. Kérdéseik, javaslataik a folyóirat küldetésének 
megvalósításában előmozdítóink lehetnek, hiszen szeretnénk, ha a lap aktív, kölcsönös véleménycserével 
segíthetné a terület- és településfejlesztést. A Területfejlesztés és Innováció folyóirat lehetőséget kíván 
biztosítani a gyakorlat és elmélet területén dolgozók között a szorosabb kapcsolat kiépítésére is. 

Ennek megfelelően már ebben a lapszámban is arra tettünk kísérletet, hogy gyakorlatias témákon ke-
resztül tárgyaljunk néhány, a hazai területfejlesztést érintő alapvető kérdéskört. Ennek megfelelően Kiss 
Mónika Dorota a kistérségek jogi szabályozásának kérdéseiről, illetve a társulások működésének néhány 
aspektusáról értekezik. Braunné Fülöp Katalin napjaink egyik „divatosnak” is mondható eszközét, a PPP 
beruházásokat vizsgálja közgazdasági megközelítésből. Harmadik cikkünk szerzőpáros műve, Tütő Eszter 
és Sáriné Dr. Csajka Edina a projektgenerálás szerepével foglalkoznak. Reméljük jelen számunk is elnyeri 
majd az Önök tetszését, ahogy eddig is, várjuk visszajelzéseiket, hozzászólásukat, véleményüket. Ez utób-
biakat elsősorban a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre várjuk.

Kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

a szerkesztők

mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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Kistérségi törvényünk a települések többcélú kistérségeinek felsorolását magában foglaló melléklet-
tel rendelkező jogszabály. Ez a 14 szakaszból álló jogszabály rövid és egységes szabályok gyűjteménye. A 
többcélú kistérségek jogállását behatároló törvény rövid és egységes rendelkezéseivel lehetőséget teremt 
a kistérségi tanácsok számára a működésükre vonatkozó részletkérdések térségi rendezésére. 

A kistérségek 2004. évi lehatárolását követően a vonatkozó törvény értelmében Magyarországon min-
den település egy meghatározott kistérség részesévé vált. A kistérségi társulás létrehozásának alanyai az 
érintett települések önkormányzatai, képviselő-testületei.7 A megalakítás címzettjei a képviselő-testü-
letek, döntési jogkörüket át nem ruházható hatáskörben gyakorolják,8 a társulás létrehozására irányuló 
döntéseiket minősített többségű döntéshozatali eljárás során alakítják ki és fogadják el.9 

 A települési szinten, az Ötv.-ben megfogalmazott követelményekkel elfogadott társulási szándékot 
követően hozzák létre a képviselő-testületek a jogi személyiséggel rendelkező kistérségi társulást írásbeli 
kistérségi megállapodással, amely összetartozás alapvető szerve a települések helyi önkormányzatának 
polgármesterei által alkotott kistérségi tanács lesz.10 A kistérségi tanács a kistérségi szintű döntéshozatal 
szerve, a feladat- és hatáskörök címzettje, főszabály szerinti elnöke a székhelytelepülés polgármestere.

A kistérségi társulási megállapodás egyes kérdéseit törvényhozói előírás következtében kell rendezni, 
másokra szabad belátás alapján, a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével. A megállapodás a 
fentiekben is említett kötelező törvényi11 és önkéntes12 tartalmi kellékekből áll. Az önkéntes kellékekhez 
a törvényhozó különböző tárgyakat is javasol, például a lakossági kapcsolattartási formák, feladat- és ha-
táskörök stb. 

A kistérségi törvény hatálybalépése következtében Magyarországon 168 kistérség jött létre 2004-ben. A 
kistérségek különböző nagyságban funkcionálnak; a gyakorlat azt mutatja, hogy egy kistérségben általában 
egy vagy csak néhány, kisebb lélekszámú és infrastrukturális fejlettségű város vesz részt, míg a legtöbb 
közülük községi jogállásban lévő település.

A kistérség fogalma Bekényi József – Bércesi Ferenc – Németh Jenő koncepcionális tanulmánya szerint 
az ország egész területét átfogó, régióhatárokat (megyehatárokat) át nem lépő rendszer; települések 
olyan együttese, amelyek között többirányú, valós kapcsolatok funkcionálnak, s amely mint közigazgatási 
egység, meghatározott térségi, településközi funkciókat lát el, térségi tervezést végez (Bekényi J. – Bércesi 
F. – németh J. 2003).

A kistérségek funkcionálásával kapcsolatos kvázi területszervezési eljárás nem követ egységes szabá-
lyozást.13 A Tkt. mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatását az érintett képviselő-
testületek az önkormányzati választásokat követő hat hónapon belül kezdeményezhetik.14 A mellékletben 
megjelölt kistérségi lehatárolás már abban az esetben is megváltozik, ha egy adott kistérségből az egyik 
tag vagy akár több tag is kiválik vagy egy adott kistérséghez csatlakozik; a csatlakozásnak azonban tör-
vényhozóilag nincs olyan feltétele, amely az országgyűlés előtti eljárás megindításához kötné ezt. Az sem 
teljesen egységes, hogy konkrétan mely képviselő-testületek kezdeményezhetik ezt az eljárást, hiszen 
a mellékletben kijelölt kistérség területe, ha abból egyetlen tag is válik ki, érinti az elhagyott kistérség 
területét, érinteni fogja a céltérség területét, valamint a csatlakozásra kötelezés hiányában akár „fehér 
folt” is képződhet a kistérségi lehatárolás államterületi rendszerében. A kistérségi lehatárolás valamely 

7 Általában vitatémát képez a szakmában a „helyi önkormányzat” és a „képviselő-testület” fogalmának szinonímaként törté-
nő alkalmazása, ahogyan például a kistérségi törvény is teszi, annak ellenére, hogy a két fogalom nem azonos tartalmú. A több-
célú kistérségek társulása az „önkormányzatoké,” ahogyan a törvényi cím sugallja, viszont a törvény úgy is rendelkezik, hogy 
kistérségi társulást a „képviselő-testületek” hozzák létre. 

8 Ötv. 10. § (1) bek. e) pont.
9 Ötv. 15. § (1) bek.
10 Tkt. 5. § (1)- (2) bek.
11 Tkt. 3. § (1) bek a)-m)
12 Tkt. 3. § (2) a)-k)
13 A kistérségek területével kapcsolatos eljárások nem minősülnek a kifejezés jogi értelmében felfogott területszervezési el-

járásnak, mert – ahogyan kifejeződött a tanulmány elején – a kistérség nem része az állam alkotmányjogilag értelmezett területi 
tagozódásának, tehát nem is lehet tárgya az ország területi tagozódását érintő területszervezési eljárásnak.

14 Tkt. 13. § (1) bek. első fordulat.
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tag kizárásával is módosulhat. A kizárásra a Tkt. értelmében egyfajta szankció következtében kerülhet 
sor, anyagi és eljárási feltételeit szintén a törvény szabályozza.15 A kiválásról szóló - minősített többséggel 
hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, 
és azt a társulás tagjaival közölni.16 (A 2004. évi lehatárolást követően már több ízben is történt sikeres 
kezdeményezés hazánkban a kistérségek számának megváltoztatására. A kiválások és új térségbe csatla-
kozások indokai között a célszerűbb, gazdaságosabb működés, illetőleg a pályázati lehetőségek racionali-
záltabb kihasználása szerepel).

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája nem követ még körülbelül sem azonos területi 
lehatárolást az Európai Unió területén belül. Ennek oka minden tagállam közjogi szabályozása következté-
ben kialakult helyzetére vezethető vissza.17 

Nemcsak az unióbeli tagállamok területi beosztásában mutatkozik differencia a NUTS szintek között, 
hanem adott tagállamon belül, így Magyarország területén belüli egységek esetében is. A kistérségek nagy-
ságát – területileg, valamint lakosságszám és gazdasági erő tekintetében is – igen nagy szórás jellemzi, 
azonban közjogi státuszukból adódóan minden kistérség (függetlenül a differenciáktól) egységesen NUTS 4-
es szintként kezelendő.

A kistérségi tanácsi ülésezéshez kapcsolódó szabályok

A tanács működéséhez kapcsolódó szabályok jórészt eljárási jellegűek. A törvény rendszerezi a kistérségi 
tanács ülésezésének alapszabályait, ezek szerint – főszabályként – a tanács ülései nyilvánosak (a kistérségi 
törvény taxatíve meghatározza azokat a témákat, amelyek tárgyalása során a tanácsnak zárt ülést kell tar-
tania. A nyilvános ülések szabályai képesek elősegíteni bizonyos szintű és intenzitású társadalmi kontrollt 
a tanács működése, döntéshozatala felett.18 

A kistérségi társulási tanács döntéshozatalára vonatkozó szabályozás értelmében a kistérségi tanács 
kéttípusú döntéshozatali eljárással rendelkezik: az egyszerű többségű döntéshozatallal, illetve a minősí-
tett többségűvel. A döntéshozatal határozati alakban ölt testet; ebből az is következik, hogy a társulási 
tanács nem alkothat a kistérség egészére kiható jogszabályt (rendeletet), ezért szükséges bizonyos, a tár-
sulási megállapodásban rögzített tárgyakkal, valamint a határozatokkal kapcsolatban a további települési 
képviselő-testületi rendeletalkotás.

A döntéshozatal során a társulási tanács birtokában kell legyen a határozatképességnek.19 A határozat-
képesség tárgyában történő tanácsbeli megállapodás nem vezethet bármely tag/tagok jogának kiüresedé-
séhez, vagyis az olyan megállapodás elfogadásához, amely abszolút vétójogot biztosít valamely tag számára 
bizonyos döntéshozatali eljárás során. Célszerű a blokkoló kisebbség intézményének a bevezetése az olyan 
települések érdekeinek döntéshozatal során való kifejeződése érdekében, amelyek a kistérséget alkotó 
települések között alacsony lakosságszámmal rendelkeznek, hiszen ezek a települések se lakosságszámuk, 
se költségvetési hozzájárulásuk aránya alapján nem kerülhetnek erős szavazatarányos pozícióba.20 

15 Tkt. 1. § (6) bek.
16 Tkt. 1. § (4)-(5) bek.
17 Vegyük például Németországot, ahol a tartományi szintek területi és lakosságszámbeli nagysága igen változó, vagy például 

Lengyelországot, ahol a vajdaságokat nagyságukra tekintet nélkül regionalizálták, hogy megvalósuljon a NUTS2 európai terü-
leti szint. Hegbert Küpper: Közvetlen demokrácia a jogállamban. Elhangzott a PTE ÁJK Doktori Iskolája szervezésében (2008. 
december 5. Pécs), valamint Kiss Mónika Dorota: Területszervezés és helyi önkormányzás Lengyelországban. Elhangzott: Jogász 
Doktoranduszok országos Szakmai Találkozója, KRE ÁJK (2008. november 29. Budapest)

18 Tkt. 7. § (3) bek. a)-d)
19 Tkt. 8. § (1) bek. 
20 E témával foglalkozott a már idézett koncepcionális vitaanyag is, ennek ellenére a Tkt.-ban erre vonatkozólag nincsen 

szabály, viszont a koncepcióanyagban szintén szereplő, az igen nagyszámú településcsoporttal rendelkező kistérség esetében 
alkalmazható „elnökség” intézményét – amely a tanácsi döntéshozatalt segíti el – szabályozza a Tkt. A kistérségi tanács törvény 
keretei között érvényesülő döntési autonómia keretében azonban a blokkoló kisebbség intézményét nyugodalmasan szabályoz-
hatja.

A kistérségek rendszere a törvényi szabályozás szemszögéből

3. évfolyam 2. szám   2009. június 19. �



5

Szervezeti és működési szabályok

A kistérség ügyviteli, operatív munkájához szükséges igazgatási szervezetet vagy a kistérségi megálla-
podásban létrehozott munkaszervezet, vagy pedig a kistérség székhelytelepülés képviselő-testületének 
hivatala, a polgármesteri hivatal alkotja. A gyakorlat azt mutatja, hogy munkaszervezet létrehozására a 
kistérségek csak ritkább esetben vállalkoztak, többnyire a székhelytelepülés polgármesteri hivatala kere-
tében látják el a tanácsi működéséhez kapcsolódó feladatokat. 

A kistérségi adminisztrációs, ügyviteli és operatív munkájának elvégzéséhez szükséges szakmai előírá-
sokat a köztisztviselők számára ágazati törvények határozzák meg. A Tkt. e kívánalmát még nem teljesen 
követi a gyakorlat, mert napjainkban is hangoztatott álláspont az, hogy hiányoznak az e kívánalmaknak 
eleget tevő jogszabályi előírások, vagyis a szakma felkészültsége bizonyos területeken még nem teljes. 
Hiányosnak tekinthetők azok a kontrollszabályok is, amelyek alapján megállapítást nyerhetne, és bizonyos 
szabályos időközönként további felülvizsgálást biztosítana a képesítési előírást tartalmazó szabályok ér-
vényre juttatása minden kistérség köztisztviselői tekintetében.

Az adminisztrációs munka szakmai követelményei mellet a másik igen fontos témát a törvényességi 
és a kistérségi gazdálkodás feletti ellenőrzés hatáskörével kapcsolatos kérdések képezik. E feladatokkal a 
megyei közigazgatási hivatalvezetőt, illetve az állami számvevőket bízza meg a törvényalkotó, kibővítve 
az európai unióbeli támogatási források felhasználása feletti ellenőrzést végző speciális szervekkel, így 
például az Európai Bizottság szervezetei, az európai uniós támogatások irányító hatóságai, a fejezetek 
ellenőrzési szervei, a kincstár. 

A kistérségi gazdálkodás, illetve a helyi önkormányzatok gazdálkodása vonatkozásában ún. külső és ún. 
belső ellenőrzésről beszélhetünk. A külső ellenőrzést az állami számvevők végzik, a belsőt – ahogyan az 
elnevezése is mutatja – a kistérségi munkaszervezet szakemberei végzik a kistérség bármely önkormány-
zati-társulási intézménye felett, és ez a feladatkör a kistérségi társulások egyik lehetséges törvényi eleme 
is. Gyakori, hogy a belső ellenőrzés szakmai színvonalát, és ebből adódóan szükséges szerepét és haté-
konyságát a szakmabeliek és a társadalmi kontroll alanyai, az állampolgárok megkérdőjelezik. Megkérdő-
jelezésük hátterében bizonyos esetekben a helyi önkormányzatok működésével kapcsolatos, váratlanul, az 
ellenőrzésektől függetlenül napvilágra került hivatali és gazdasági bűncselekmények megalapozott gyanúja 
miatt indított eljárások, illetőleg sok esetben az egyébként magasabb színvonalon ellátandó közszolgál-
tatások színvonalának csökkenései állnak, rendszerint a rendelkezésre álló források folyamatos hiányára 
való felhívás kíséretében. Ezek a körülmények pedig a választópolgárok, állampolgárok bizalmatlanságát 
eredményezik.

A kistérségi működés és szervezet kialakítása vizsgálatakor érdemes az intézményesítés folyamatát is 
vizsgálni. A NUTS4-es területi kisszint, vagyis a kistérségek kialakítása a Közösségben lényegében területi 
szintet jelent. A kistérség szintje olyan közösségbeli elvárás, amelynek területi lehatárolással kell eleget 
tennie a belső jogalkotónak (ez lényegileg azt jelenti, hogy míg például Magyarországon a kistérség in-
tézményesítése a helyi önkormányzatok társulását jelenti kistérségi önkormányzatiság nélkül, addig más 
tagállamban maga a kistérség (járás) önkormányzatisággal felruházott területi egység).

Kistérségi tevékenység: a közszolgáltatások katalógusa és a területfejlesztés

A kistérségek 2004. évi lehatárolása egy viszonylagos egységes rendszert követett, és a kistérségek műkö-
désének két, alapvető területét célozza, amely elérése érdekében a kistérségi törvénynek három alapvető 
iránya van:

- a kistérségi társulások intézményesítése;
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- a kistérségek összehangolt, egységes fejlesztése;

- önkormányzati közszolgáltatások magasabb színvonalú ellátása.21

A kistérségi keretek között ellátandó-ellátható közfeladatokat a törvény tételesen sorolja fel.22

Érdemes az Ötv. helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt, illetőleg önként vállalható feladata-
inak katalógusát is szemügyre venni, hogy érzékeljük a feladatok közötti átfedéseket.23 A szabályozás nem 
véletlen. A kistérségeket alkotó önkormányzatok társulása kizárólag olyan feladatokat láthat el a kistérség 
keretei között is, amelyek az Ötv. által vagy kötelezően, vagy önként vállalható módon, de a hatáskörükbe 
vannak utalva.

 A Tkt.-ban jelenleg megjelenő, illetőleg a kistérségek által vállalt feladatok közül egyesek általános 
jelleműek, s nem igazán egyértelmű, hogy például az „életminőség javítása,” az „esélyegyenlőség” vagy 
például az „idegenforgalmi kultúra fejlesztése” alatt mit kell érteni, ezért a kistérségi koncepcióban e 
feladatokat célszerű körülírni, és pontos fejlesztési irányokat meghatározni azokkal kapcsolatban, hogy 
tárgyiasult alakban jelenjenek meg a kistérség lakossága előtt. 

A költségvetési ösztönző rendszer megalkotásával a törvényhozó egyfajta „láthatatlan” rangsort állí-
tott fel a kistérségi keretekben ellátható feladatok között, amely által bizonyos feladatok ellátása teljesen 
elmarad, illetve jelentéktelenné válik a térségekben.

A költségvetési támogatásokkal ellátott közfeladatok színvonalát érintően megfogalmazhatjuk a kér-
dést, hogy tulajdonképpen milyen tényező által lesz magasabb színvonalú a kistérségi közszolgáltatás? 
Vajon az állami költségvetési ösztönző támogatás van-e olyan erősségű, amely megalapozza, elősegíti a 
magasabb színvonalú ellátást? A közszolgáltatás-nyújtás színvonalának mérése megtörténik-e valamilyen 
mutató alapján a kistérségekben? Mindez mérhető-e a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségével? Kiala-
kult-e olyan véleménynyilvánító fórumrendszer a kistérségekben, amely alkalmas a szolgáltatást igénybe 
vevők igényeinek felmérésére, véleményük megtételére? Kifejezhető-e a színvonal jelentős mértékű nö-
vekedése a korábban elaprózott rendszerben történő alapellátások és a kistérségi szint esetében valamely 
mutató alapján?

Magyarországon számos községi önkormányzat működik igen kedvezőtlen helyzetben, különösen infrast-
rukturális szempontból, de a helyi önkormányzás más területeire is hasonló, ha nem ugyanilyen szituáció a 
jellemző. Valójában az európai unióbeli pénzügyi támogatások nagy segítséget jelenthetnek a gazdaságilag 
és pénzügyileg gyengébb önkormányzatok számára, azonban azt is észre kell venni, hogy azokban a kistér-
ségekben, ahol az alapfeladatok ellátására sincs pénzügyi fedezet, még az Európai Unió se képes megfelelő 
mértékben támogatást nyújtani a felzárkózásra. Minden önkormányzatnak kell rendelkeznie ugyanis saját 
erővel, önrésszel a beruházásokhoz,2� de gyakran nemcsak a magasabb színvonalú működéshez nincs elég 
forrás, hanem még az alapvető feladatok ellátásához sem.

A kistérségfejlesztés folyamatát az alábbiak szerint szükséges végiggondolni: amennyiben eddig úgy 
vélekedett a szakma, hogy a települések között jelentős fejlettségbeli különbség uralkodik, úgy ezek 
után nem a települések, hanem a kistérségek között adódnak majd jelentős fejlettségbeli különbségek, 
különösen, hogy figyelembe kell vennünk a hátrányos helyzetű kistérségek magas számát. A kistérségek 
lehatárolásakor, 2004-ben kiadott törvényhozói parancsra minden kistérség engedelmesen megkezdte a 
maga fejlődését egy meghatározott mérce szerint, de az, hogy az egyébként társadalmilag is elvárt terü-
leti fejlettségbeli egyenlőtlenségek megszűnjenek, azt kívánná meg, hogy a gyorsabb ütemben fejlődő, 
erős pénzügyi bázisú kistérségek álljanak meg a fejlődésben annak érdekében, hogy más térségek is a fej-
lettségi szintjükre kerülhessenek. A „szintbehozás” tehát megkövetelne egyfajta kistérségi szolidaritást és 

21 Tkt. preambulum.
22 Tkt. 2. § (1). bek. a)-r). pont.
23 Ötv. 8. § (4) bek. és Ötv. 8. § (1) bek.
2� Az önrészes pályázati lehetőségek széles palettájából válogathatnak a helyi önkormányzatok, illetőleg a kistérségek. E 

pályázati lehetőségek közül egyesekben minimális önrésszel szükséges rendelkezni a kedvező elbíráláshoz, míg más pályázatok 
esetében nagyobb pénzügyi hozzájárulás szükséges; s hasonlóképpen változatos projektek megvalósítását célozhatják meg a 
kistérségek.
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tevékeny közreműködést a szegényebb kistérségek előnyére.

Nem ritka vélemény az, hogy az egyidejű, párhuzamos kistérségi fejlesztések ugyanúgy determinálják 
a kistérségek közötti fejlettségbeli különbségeket, mint korábban a települések közötti különbségeket. 
Úgy ítélhető meg, hogy a kistérségek keretében történő egységes fejlesztés nem minden esetben alkalmas 
a közöttük meglévő fejlettségbeli különbségek enyhítésére, de még az egy kistérségen belüli települések 
közötti területi kiegyenlítésre sem. E gondolatokkal összefüggésben fogalmazódik meg az az általános 
nézet, hogy e folyamatnak köszönhetően legfeljebb fejlettebb szinten lesznek különbségek a kistérségek 
között.

A területfejlesztés esetében hasonlóan fogalmazhatunk: az egységes területfejlesztés kiemelten keze-
lendő feladat, azonban mégsem egyenlő kategória az ösztönző támogatást igénylő közszolgáltatásokkal. 
Míg ugyanis a közszolgáltatások ellátása belső érdekekhez kapcsolódik, addig a területfejlesztés egységes 
megvalósítása – bár vitathatatlan, hogy belső igények is megalapozzák – közösségbeli elvárás és igény, va-
gyis fogalmazhatunk úgy is, hogy a területfejlesztés a kistérségi működés anyafeladata.

Közösségi együttműködések

A kistérségi társulás és a kistérség választópolgári közössége közötti kapcsolatrendszer kiépítésére több 
lehetőség is kínálkozik a jelenlegi szabályozás alapján.

A kapcsolatok és együttműködések elsődleges törvényi fóruma a kistérségi társulási tanács ülése, va-
lamint annak a kistérségi törvényben deklarált nyilvánossága. Ehhez kapcsolódóan másodlagos kapcsola-
ti formaként a kistérségi törvényben nevesített közmeghallgatás jogintézményéről kell említést tenni. 
Közmeghallgatás tartásakor a társulási tanács tagjait alkotó polgármesterek ismertetik a lakossággal a 
kistérségi tanács településüket érintő működését, az aktuális és folyamatban lévő pályázatokat és beruhá-
zásokat, a közszolgáltatási tevékenységeket. Az érintettek, a szolgáltatást igénybe vevők, a választópol-
gárok pedig megtehetik a kistérségi tanács működésével kapcsolatos, valamint az egyéb jellegű közérdekű 
kérdéseiket, javaslataikat, véleményeiket és kezdeményezéseiket. 

További, a kistérségi működést ismertető kapcsolati forma a társulási tanács tagjai, a polgármesterek 
számára előírt, évente legalább kétszeri alkalommal történő beszámoló megtartása a helyi önkormányza-
tuk felé. 

A képviselő-testületek egymás közötti, megyei önkormányzati, illetve más hatóságok közötti tájékoz-
tatásának rendszeréről, a döntés-előkészítés módjával kapcsolatos részletkérdéseket a társulási megálla-
podásban rendezheti a tanács. A kistérségi megállapodásban olyan jogintézményeket érdemes külön neve-
síteni, amelyeket nem tartalmaz sem az Ötv., sem a kistérségi törvény. A fórumoknak szervezettnek kell 
lenniük, alkalmasnak a szolgáltatást igénybe vevők véleményének kifejezésére, igényének felmérésére, 
elégedettségének mérésére, valamint kistérségi szintűnek kell lennie, hogy azon állampolgárok, választó-
polgárok széles köre gyakorolhassa részvételi jogosultságát.

Néhány gyakorlati észrevétel

A gyakorlatban a kistérségek működése között a leggyakrabban a területi nagyságbeli, a gazdasági-pénz-
ügyi helyzetbeli, valamint a hátrányos helyzetbeli különbségeket tartják nyilván. Nos, tény, hogy e három 
különböző szempontú, a kistérségek között differenciát képező társadalmi jelenség hosszú időre meg-
határozza adott térségek működésének mikéntjét. A kistérségek különbségeiben a szórás igen nagy, ezt 
elsődlegesen az ország sajátos településhálózata befolyásolja (például a Dunántúl településföldrajzilag 
lényegesen különbözik az Alföldtől), de a kedvezőtlen-kedvező elhelyezkedési hely, valamint a helyi ön-
kormányzatok pénzügyi alapjai is igen jelentősen befolyásoló tényezők. A kistérségek eredményes vagy 
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eredménytelenebb működését alapvetően meghatározza a régióközponthoz való közelségük, illetőleg a 
távolságból adódó gyenge kapcsolatuk, s azok a térségek fejlődtek jelentősebben, amelyek egyébként is 
stabilabb alapon állnak.

Bizonyos szakmai álláspontok szerint az alábbi képlet felállításával lehet jellemezni a kistérségek je-
lenlegi működési rendszerét: „szegény önkormányzatok = szegény kistérségek.” Vagyis olyan kistérségek-
ben, ahol gyenge az önkormányzati gazdasági alap, ott maga az önkormányzatok által alkotott kistérség 
is gyenge pénzügyi bázisú lesz.

Hazánkban az egyik nézőpont szerint a többcélú kistérségek területe szükségszerű területi szintet je-
lent. A szakemberek e nézetet valló csoportja meglehetősen optimista, azonban a véleményalkotók másik 
csoportja e nézetekkel szembehelyezkedik. E szakemberek gyakran vannak azon a véleményen, hogy a 
kistérségek nem képesek betölteni a törvényben számukra kijelölt szerepeket. A legváltozatosabb aggodal-
mak fejeződnek ki e véleményekben25 (Farkas k. 2007, kiss L. 2005).

A kistérségek megalakítását megelőző időszak koncepcionális anyagai – talán tervezetten, talán óha-
tatlanul – a legtöbb kérdésben optimista kicsengésűek. A koordináció, az egységesség, az integráció, a 
fejlesztés, a fejlődés, a hatékonyság, a célszerűség-gazdaságosság, az átláthatóság, a leegyszerűsödés 
a vitaanyagok alapszókincsét alkotó kategóriák, mindez azonban egyszerre és egyidejűleg meg is valósul 
majd a kistérség keretei között? Lehetséges. Amíg azonban a kistérségek maguk választják ki a közszol-
gáltatási katalógusból az ellátni kívánt feladatokat, maguk döntenek arról, hogy a közösségi pénzforrások 
közül melyekre pályáznak – teljes mértékben elfogadhatóan –, addig a kistérségek között különbségek 
adódhatnak az ellátott feladatok és fejlesztési beruházások között. Ez az eltérés pedig lehetséges, hogy 
nem fogja elősegíteni a kistérségek egymás közötti fejlődésének összhangját – amely a kistérségi törvény 
alapszelleme –, mert így felmerül a szakmai kérdés, hogy milyen tényező alapján lehet egyenlőségjeleket 
tenni a kistérségek működése közé.

Általános értékítélet megtételére nagyon nehéz vállalkozni, valószínűleg lehetetlenség is. Egyes kis-
térségek a törvényhozói céloknak megfelelően működnek, mások esetében nem történik jelentős mértékű 
fejlesztés sem a területben, sem a közszolgáltatásokban, noha a kistérségek immár 4–5. évben történő 
funkcionálásakor kellene tapintani, érzékelni a működés okozta eredményeket. Talán egy olyan általános 
szakmai véleményt fogalmazhatunk meg a kistérségi működésekkel kapcsolatban, amely szerint ezek a 
területi egységek úgy és olyan mértékben és módon működnek, ahogyan más területi egység, közigazgatási 
rendszer és jogintézmény is működik a maga nemében napjainkban. 
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