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A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás megalakulásának, működésének története 

terén megfogalmazott szervezési és fejlesztési célok 
 



1. Célkitűzés 

 a kistérségek megalakulása Magyarországon, 

 

 a kistérségek jelentősége, 

 

 a Komlói kistérség megalakítása, 

 

 a Komlói kistérség működésének, helyzetének 

bemutatása. 

 

 



2. Hipotézis 

 községegyesítés, 

 kisfalvakból álló település működése, 

 Komló, mint iparváros, 

 

 

 

 

 megfelelő színvonalon elvégzett feladatok. 



3. Anyag és módszer 

 Primer és szekunder információkutatás: 

 Primer információ forrás: 

 interjúcsomag összeállítása 

 

 Szekunder információ forrás: 

 szakirodalmi cikkek, 

 publikációk, 

 internetes anyagok 

 



4. Eredmények 

A Komlói kistérség központjának bemutatása  
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4. Eredmények 
Interjú 
1. A komlói társulás megalakításánál mik voltak a legfőbb szempontok és mik voltak a speciális 

problémák? 

2. Mik voltak a társulás szervezésének, a feladatok kiválasztásának indokai és főbb szempontjai? 

3. A kistérségeknek véleménye szerint milyen előnyei illetve hátrányai vannak? 
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Megalakulás legfőbb 

szempontjai, problémák 

• Komló erősödő központi 

szerepe, 

• tapasztalt munkatársak 

• iparváros, 

• erőszakos községegyesítés 

• kiegészítő normatívák 

megszerzése, 

• szakmai feladatok 

összehangolása 

Feladatok kiválasztásának 

szempontjai 

• hiányos szakapparátus 

fejlesztése, 

• feladatok átvállalása a 

jegyzőségtől 

• anyagilag ösztönzött 

feladatok ellátása, 

• nem megfelelő színvonalú 

feladatok átvállalása 

• szociális feladatok, 

• önként vállalt feladatok 

Kistérségek előnyei és 

hátrányai 

• előnye a sikeres 

feladatellátás,  működési 

keretek tágítása, 

• hátránya a nem megfelelő 

szakemberek, nem 

elégséges pénzügyi 

ösztönzők 

• előnye a sikeres 

feladatellátás, 

kapcsolatfejlesztés, 

• hátránya a nem megfelelő 

szakemberek, nem 

elégséges pénzügyi 

ösztönzők 

• előnye a plusz források 

érkezése, 

• hátránya a nem 

önfenntartó munkaszervezet 



4. Eredmények 

1. Hogyan történik, milyen szempontok alapján a források szétosztása? 

2. Milyen buktatói voltak/vannak a kistérségek kialakításának? 

3. Milyen változtatásokat javasolna, hogy a kistérségek hatékonyabban tudjanak működni? 

 

 

 

 

Kérdések Páva Zoltán Dr. Vaskó Ernő Lép Péter 

Források szétosztásának 

szempontjai 

• fejlesztési, felújítási 

terv alapján, 

• Regionális Fejlesztési 

Tanács pályázatai  

• normatíva által előírt 

alapon, 

• fejlesztési, felújítási 

terv alapján  

• önkormányzatok 

működésében vállalt 

feladatok alapján 

A kistérség 

kialakításának buktatói 

• politikai ellenzék • a kistelepülések 

önállóságuk 

elvonásaként  ítélték 

meg a térség 

megalakulását 

• a munkaszervezet 

magas működési 

költsége 

Javaslatok a 

hatékonyabb működés 

érdekében 

• járások létrehozásának 

elkerülése, 

• több önkormányzati 

feladat ellátása 

• a hatósági feladatok 

csatolása a 

körjegyzőséghez,  

• alapfokú oktatás 

kistérségi szinten, 

• nagyobb kistérség 

létrehozása 

• fizetős többlet 

feladatok ellátása 



4. Eredmények 
1. Ön szerint melyek a kistérségben elért legnagyobb ill. legjelentősebb eredmények? 

2. Ön szerint mely feladatok nem valósultak meg, pedig jó lett volna? 

3. Mi a véleménye az új járási rendszerről? 
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Kistérség legnagyobb 

eredményei 

• fejlesztések, 

felújítások, 

• általános iskolai 

átépítések, 

• útépítés 

• önkormányzatok 

együttműködése 

• hosszúhetényi 

elkerülőút megépítése, 

• iskolai felújítások, 

• közutak felújítása 

Nem teljesült feladatok • a kistelepülések 

bekötőútjai nem 

kerültek felújításra 

•  a kistelepülések 

bekötőútjai nem 

kerültek felújításra 

 

• a betelepülő cégeknek 

több munkahelyet 

kellett volna 

biztosítaniuk 

Vélemények az új járási 

rendszerről 

• az eddigi 

együttműködést 

tönkreteszi, 

• tömeges elbocsájtás 

• az eddigi 

együttműködést 

tönkreteszi, 

• magasabb működési 

költség, 

• nincs megalapozva, 

hogy gazdaságosabb,  

hatékonyabb lenne 

• csökkenti az 

önkormányzatok 

szerepét 



4. Eredmények 

SWOT analízis 

 Erősségek Gyengeségek 

 korábbi kistérségi együttműködés kedvező 

tapasztalatai, 

 ipari park, 

 Pécs közelsége, 

 kiépült intézményrendszer  

 a kistérség földrajzi széttagoltsága, 

 sok a kis falu a kistérségben, 

 önkormányzatok szűkös saját forrása, 

 termelő szektor alacsony tőkevonzó 

képessége 

Lehetőségek Veszélyek 

 vállalkozások bevonása, 

 szabad, jól képzett munkaerő kihasználása, 

 turisztikai szolgáltatások kínálatának 

bővítése, 

 meglévő iparterületek fejlesztése, 

 hazai-és Uniós források bevonása a 

fejlesztésekbe 

 körzetközpont és az apró falvak 

méretkülönbségéből adódó eltérő problémák 

és érdekek, 

 az állampolgárok nehezen férnek hozzá a 

szolgáltatásokhoz, 

 nő az inaktív lakosság aránya, 

 fő közlekedési útvonalak fejlesztésének 

elhúzódása 



5. Következtetések, javaslatok 

 a kistérségi társulás céljainak megvalósulása magas 

szakmai színvonalon és szakmai támogatás mellett, 

 a kisebb települések által nehezen elvégzett feladatok 

megvalósulása, 

 a bányák bezárásának súlyos következményei, 

 a kistérség megalakítása segítette az önkormányzatok 

közötti kapcsolatok fejlesztését, 

 az önkormányzatok megtanultak közösen gondolkodni                    

hatékony feladatellátás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipotézis beteljesülése 

 

A kistérség 

megalakulása 

segítette a vállalt 

feladatok szakszerű 

és magas színvonalú 

elvégzését 
 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


