F.M. Közgyőlése 336/2008. (XI.27.) K.h.sz. határozata

„A megye, mint középszint” – állásfoglalásról a megyei intézményrendszer
szükségessége tárgyában

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „A megye, mint középszint” – állásfoglalás a
megyei intézményrendszer szükségessége tárgyában” c. elıterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

Fejér Megye Közgyőlése

1. hitet tesz az ezeréves hagyománnyal rendelkezı magyar megyerendszer mellett,
amely az államalapítás óta – napjainkban is – az állami berendezkedés
középszintő önkormányzati-közigazgatási szervezete, a nemzetével azonos
érdekeket hordozó országalkotó tényezı és ma a vidéki emberek utolsó végvára.

2. tiltakozik és ellenáll minden olyan politikai irányzatnak, amely a megyerendszer
elsorvasztására és nagyrégiók létrehozására irányul. A magyar megye – mint
középszint – megfelel minden olyan feltételnek, amelyet az európai szervezetek a
régió meghatározására megfogalmaztak. Magyarországon a régió, mint az
államberendezkedés középszintje, a megye.

Hamis és megtévesztı minden olyan állítás, amely európai uniós elvárásokra
hivatkozik és a megyénél nagyobb közigazgatási egységet, régiót kíván
létrehozni. Az Európai Unió Bizottsága ilyen igényt nem fogalmazott meg és nem
is kíván megfogalmazni, mivel ez a tagállamok kompetenciájába tartozik.

3. igényli az állami, önkormányzati, közigazgatási funkciók, feladatok, hatáskörök
teljes körő szakmai felülvizsgálatán alapuló újratelepítését a kompetenciáknak és
a szubszidiaritás elveinek figyelembe vételével.
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önkormányzatot. A megye nem többlet hatalmat, hanem olyan funkciókat,
hatásköröket igényel, amelyet középszinten lehet és kell ellátni, hatásköri
átfedések nélkül és törvényben rögzített, körülhatárolt felelısséggel.
Az önkormányzati megye fennmaradása és megerısítése mellett vissza kell
állítani a közigazgatási-államigazgatási megyét is.
Addig is meg kell szüntetni az önkormányzati és a közigazgatási megye
kiürítését, a folyamatos forráselvonással történı elsorvasztását.

4. tudomásul veszi, hogy tervezési-gazdasági, statisztikai célokból nagyobb területi
egységek létrehozása indokolt.
Ezek azonban nem régiók, legfeljebb nagytérségek, mivel egyetlen elemükben
sem felelnek meg a régióra vonatkozó definícióknak.
Vissza kell állítani a megyei területfejlesztési tanácsoknak a területfejlesztési
források feletti rendelkezési jogát azzal, hogy a megyei önkormányzatok e
szervezeteket felügyelhessék. A regionális területfejlesztési tanácsokban a
kormányzati-politikai túlsúlyt meg kell szüntetni.
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felelısségének újbóli meghatározása mellett biztosítani kell a feladatellátáshoz
szükséges forrásokat. A megyei önkormányzatok ellátási kötelezettsége,
felelıssége csak a törvényben biztosított források mértékéig terjedhet.
Meg kell szüntetni azokat a szabályozásokat, amelyek állami, államigazgatási
szervek döntéseitıl teszik függıvé a megyei feladatok ellátását, ugyanakkor a
teljes ellátási felelısség a megyei önkormányzaté.

6. kezdeményei a megyei jogú városokra vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát
annak érdekében, hogy azok lakossága is részt vehessen a megyei képviselık
választásában, továbbá törvény rendezze a megyei és a megyei jogú városi
önkormányzatok kompetenciáit.

7. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közgyőlés döntését küldje meg a Köztársasági
Elnöknek, Országgyőlés Elnökének, a parlamenti frakciók vezetıinek, a megye
országgyőlési képviselıinek, a megyei önkormányzatok elnökeinek, a Megyei

Önkormányzatok Országos Szövetségének, valamint a Miniszterelnöknek és az
önkormányzati miniszternek.
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