XVIII. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
Helyi Önrendelkezési Ajánlások
ZÁRÓDOKUMENTUM

A XVIII. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért (2021. június 21 – 25.) résztvevői,
közösségfejlesztők, közösségszervezők, helyi közösségek vezetői, társadalomkutatók és civil
szervezetek tagjai az alábbi szempontok érvényesülését és konkrét változásokat várnak
Magyarország következő parlamenti képviselőitől:
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Új önkormányzati törvény létrehozását (s benne a polgármester és jegyző
viszonyának és az ügyféljogoknak a tisztázását)!
A civil törvény felülvizsgálatát!
Biztosítani az önkormányzatok közösségi adatai közzétételének kontrollját!
Biztosítani a jogorvoslathoz való jogot!
Az ellensúly-intézmények helyreállítását, a belső kontroll biztosítását!
Tematikus minisztériumok (oktatási, környezetvédelmi, társadalmi ügyekért
felelős minisztériumot) létrehozását!
A társadalomfejlesztés rugalmas kereteinek kialakítását és támogató jellegű
működtetését a központi pályázati kiírások mellett!
Az újraelosztás, a közpénzek feletti rendelkezés indikátorainak kidolgozását az
arányosság elvével!
Igazságosabb támogatási rendszerek létrehozását (a jó kormányzásnak
megfelelően, különösen az önkormányzatokra és a civil szervezetekre
vonatkozóan)!
A kiemelt beruházásokról és különleges gazdasági övezetekről szóló törvény
felülvizsgálatát!
Az állami fejlesztési elképzelések előzetes egyeztetését az érintett
önkormányzattal és lakossággal!
Facilitátor („társadalmasító” szakember) kötelező alkalmazását egy
beruházásnál (partnerségi egyeztetés modelljének kiterjesztése,
finanszírozása)!
Integritást a tervezésben (a környezethez illeszkedő megoldások és szélesebb
társadalmi hatás végiggondolása az intézkedéseknél)!
Új alkotmányt!
Új Nemzeti Alaptanterv létrehozását!
Helyi szint
Függetlenséget és financiális feltételeket kell biztosítani a helyi
döntéshozatalhoz!
Közös kormányzást: a társadalmi szereplők közötti egyeztetés, a terhek, a
felelősség és a támogatás szétterítését!
A helyi fejlesztésekben kapjon központi szerepet a helyi erőforrás helyben
tartása és fejlesztése (a föld, tőke, infrastruktúra mellett az emberi erőforrás:

1 https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/glossary/s/subsidiarity
magyar nyelvű webhely!
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rendelkezésre álló munkaerő, oktatási és képzési kapacitás, szaktudás) 2 !
Társadalmi központok, szomszédsági irodák létesüljenek (akár a meglévő
intézményekben) külön támogatással!
A képviselő és partnerei (önkormányzatok, civil szervezetek) találják meg, vagy
teremtsék meg közösen a kommunikáció megfelelő csatornáit!
A helyi intézmények – ahol erre igény van és megoldható – kerüljenek vissza
önkormányzati fenntartásba!
Az építési hatósági ügyek kerüljenek vissza az önkormányzatokhoz!
A helyi intézmények szakmai téren kapjanak önállóságot!
Indokolt a helyi tantervek fejlesztése és bevezetése a Nemzeti Alaptanterv
részeként, a helyi identitás fokozása érdekében!
A képviselő szorgalmazza és támogassa az intézmények hálózatépítő
tevékenységét és részvételét!
A képviselő, közösen a helyi aktív állampolgárokkal és civil szervezetekkel
alkossa meg cselekvési tervét és kössenek megállapodásokat annak
megvalósítására (olyan részvételi eszközökkel a fogadóórákon túl, mint pl.
népszavazás, közösségi gyűlések, rendszeres tematikus civil fórumok, civil
hálózatok szervezése a választókerületben, stb.)!
A képviselő kapcsolja be az önkormányzatokat és a civil szervezeteket a
munkájába és szorgalmazza az intézmények együttműködését
(munkacsoportok, szakmai hálózatok, projektmunka)!
Demokráciatanulás a gyakorlatban – a helyi óvodák, iskolák, közszolgálati
intézmények és civil szervezetek a helyi közjóért való cselekvésen keresztül
tanulják, gyakorolják a demokráciát!
A felnőttek ingyenes vagy önköltséges részvételét a felnőttképzésben!
A képviselő növelje a civil presztízst (nyilvános szereplésein ismertesse,
népszerűsítse a civil szerveződések érdemeit, munkáját és kampányoljon
értük)!
Szorgalmazza és támogassa a helyi civil közösségek együttműködését!
A részvétel legyen nyíltan kommunikált elvárás!
Közérthető nyelvet a közigazgatásban! Törekedjen a nyelvi jogsértések
megszüntetésére!
A döntések útvonala, a felelősségek köre mindenki számára átlátható legyen!
Biztosítani kell az információhoz való hozzáférést, (környezeti ügyekben lásd pl.
az Aarhusi Egyezményt3);
A közérdekű adatok közzététele és kontrollja!
Az újraelosztás rendszerének átláthatósága – hol a közpénz?
A képviselő mindig egyeztesse elképzeléseit és terveit, ismerje a valós
igényeket!

2 Alf Ronnby (1996): Helyi közösségek mozgósítása. Ford. Nizák Péter. https://kofe.hu/parola/parolafolyoirat/helyi-kozossegek-mozgositasa/
3 Az 1998 júniusában Aarhusi Egyezmény három pillére: környezeti információkhoz való hozzáférés; részvétel
környezeti ügyekben való döntéshozatali eljárásokban; igazságszolgáltatáshoz való jog).
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aarhusi_egyezm%C3%A9ny

