
Tisztelt Országgyűlési Képviselőjelölt! 

Szeretnénk segíteni a felkészülését az előválasztásra és az országgyűlési választásra azzal, 

hogy szempontokat adjunk a helyi közösségek, a civil társadalom részvételi lehetőségeinek 

végiggondolásához. 

A közösségi és civil részvétel fejlesztéséért rendezett nyári egyetemek sorában az idei XVIII. 

alkalom a helyi önrendelkezés témáját tűzte napirendre. Az eseményt a 

Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány szervezte számos 

együttműködő szervezettel közösen 2021. július 21-25-én s Kunbábonyban. Az idei közös 

rendezvényen a demokrácia állapotáról, a civilek és az önkormányzatok kapcsolatáról, a helyi 

önrendelkezésről és az állampolgári részvétel eszközeiről gondolkodott öt napon át közösen 

a 104 magyar és külföldi résztvevő. 

Az utolsó délutánon, műhelymunkában fogalmaztuk meg a Helyi Önrendelkezési 

Ajánlásokat, azzal a céllal, hogy az előválasztáson és az országgyűlési választáson induló 

országgyűlési képviselőjelölteknek szempontokat adjunk a helyi közösségek, a civil 

társadalom részvételi lehetőségeinek végiggondolására. Ezzel együtt célunk az is, hogy az 

országgyűlési képviselőjelöltek elköteleződjenek a helyi civil részvétel erősítése mellett. A 

nyári egyetem résztvevői kulcsszavakban írták fel az általuk legfontosabbnak tartott elveket 

és intézkedéseket. Ezekendszerezéséből jött létre a nyári egyetem záródokumentuma, 

amelyet két egységre tagoltunk. 

Az elvek szintje elsősorban közösségi-civil nézőpontból jelöli meg a kívánt változás 

megalapozásául szolgáló elveket. Ezek nem pusztán az Ön választókerületét, hanem hazánk 

egész lakosságát érintik. Az intézkedések szintjén elvek alkalmazásának lehetséges módjait 

körvonalazzuk. Törekedtünk arra, hogy azok főként helyi (lokális, választókerületi) ügyekre 

vonatkozzanak, nyilvánvalóan nem függetlenül azoktól az országos jelentőségű döntésektől 

és intézkedésektől, amelyek a helyi cselekvés (elvi) jogi és támogatási kereteit jelölik ki.  

Kérjük fogadja el a Helyi Önrendelkezési Ajánlásokat és gondolja végig, hogy 

azokszellemében helyben mi minden változhat!  Készek vagyunk Önnel együttműködni, 

konzultálni a lehetőségekrő, illetve további szakmai tanácsokkal, képzésekkel segíteni egy új, 

részvételi és közösségi politikai kultúra kialakulását és széles körűvé válását hazánkban. 

Ehhez szükséges, hogy választókerületében a helyi szintek választott képviselőit Ön is arra 

bátorítsa, , hogy terveiket és döntéseiket a helyi közösségekkel közösen  hozzák és valósítsák 

meg.  Az állampolgárok ettől fogják magukénak érezni településüket és új politikai 

rendszerünket is. 

Bízunk abban, hogy nyilatkozatunkkal és záródokumentumunkkal megkönnyítjük az Ön 

felkészülését a választásokra. Amennyiben szándékainkkal egyetért és számít a civilek, helyi 

önszerveződő közösségek voksára is, kérjük, írja alá a mellékelt nyilatkozatot. 

Tisztelettel üdvözlik:  a XVIII. Nyári Egyetem a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért résztvevői, 

Közösségfejlesztők Egyesülete, Civil Kollégium Alapítvány 

Kérjük válaszát a következő címre küldje vissza: balintmoni@cka.hu 



 

 Nyilatkozat  

Alulírott ………………….................... mint a 2022-es parlamenti 

választásokon a  …………………................. választókerületben 

indulni szándékozó jelölt,  

1. Egyetértek a Helyi Önrendelkezési Ajánlások céljaival 

- Igen 

  

- Nem                      

  

- Részben (A következőkkel értek egyet:                                               )                

                           

2. Az Ajánlások közül a következő elvek érvényesülésére törekszem 

munkám során: 

-         Demokratikus kormányzás 

-         Szubszidiaritás 

-         Autonómia 

-         Részvételiség 

-         Átláthatóság és közérthetőség 

  

3. Az Ajánlások konkrét intézkedései közül vállalom, hogy a 

következőkért aktívan cselekszem képviselővé választásom esetén: 

 

 

 

 


