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SZABAD EMBEREK,
SZABAD TELEPÜLÉSEK
A modern, emberi jogokra épülő Európa a keresztény kultúra és az autonóm polgári városok alapjain jött létre. A középkorban egyre inkább önállósuló városok szabad légköre, szabad egyetemei teremtették meg a kritikus gondolkodás feltételeit. A szabadság ereje évszázadokon át hajtóereje volt a keresztény európai civilizációnak, mely az emberiség számára páratlan tudományos
fejlődést hozott. Európa ma is elképzelhetetlen erős önkormányzati jogok nélkül. Magyarország
városai, megyéi ezen kultúrkörbe tartozva nagy fokú autonómiával, szabadsággal rendelkeztek
egészen a XX. század közepéig. A kommunizmus és a szocializmus utópisztikus rendszere felborítva a társadalmi rendet, megszakítva az organikus fejlődést, felszámolta az önkormányzatiságot. Mindezt felismerve az Országgyűlés a rendszerváltás idején erős önkormányzati jogosítványokkal látta el településeinket és megyéinket.
A 2010-ben elindult folyamatok hatására 2019-re a bolsevik típusú hatalom újból elvette
az önkormányzatok jogait és szabadságát. Első ízben fordult elő, hogy nem egy külföldi hatalom árnyékában verték szét a magyar önkormányzatiságot, hanem egy magát nemzetinek
hazudó rablópolitikus tette ezt a településeinkkel és a megyéinkkel. Mára hazánk, és vele önkormányzati rendszerünk a világ legkorruptabb rendszerei közé süllyedt. A leépülő önkormányzati
intézményi-infrastruktúra miatt elfogyott a magyar emberek államba vetett bizalma, erős a létbizonytalanság. A vidéki emberek problémáikkal egyedül maradtak, nem számíthatnak az önkormányzatok támogatására, segítségére.
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A Jobbik önkormányzati programja fontos alapköve az élhető, szabályozott, de plurális Magyarország megteremtésének. Polgármestereink, önkormányzati- és országgyűlési képviselőink ma is azért dolgoznak, hogy minden településen és megyében
segítsék megtalálni a különböző problémákra a helyi megoldásokat.
Programunkkal a Jobbik szolidáris, nemzeti jövőképét szeretnénk bemutatni, mely reményeink
szerint részletein túlmenően általános útmutatóul is szolgál polgártársainknak arra vonatkozóan,
hogyan küzdjenek azért, hogy ismét önmaguk kormányozhassák közösségeiket.
Külön köszönöm a Jobbik polgármestereinek, képviselőinek, önkormányzati munkacsoportjának
és Hegedűsné Kovács Enikőnek azt a gyakorlati és szellemi munkát, amelynek révén programunk
elkészülhetett.

Sneider Tamás
a Jobbik elnöke
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NAGYOBB SZABADSÁGOT!
A DÖNTÉS SZABADSÁGA
Az itt élőknél nincs fontosabb: önkormányzat a lakosok szolgálatában
Hazánkban a kormánypárti országgyűlési képviselők nem nemzeti politikusként tevékenykednek, hanem pénzügyi komis�szárként osztják el a rokonoknak, haveroknak a befizetett
adóforintjainkat. Az önkormányzatoknál a helyi közakarat
érvényre jutását jelenleg teljességgel gátolja a kormányzati
gyámság és póráz. Központilag, pártutasítás szerint születnek
döntések személyi kérdésekben, közbeszerzések elbírálásakor,
pályázatok értékelése során és így tovább. De országos jelentőségű ügyek esetén is a félelem diktálja a helyiek véleménynyilvánítását.
Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatok vezetői csak befolyásmentesen, magán-, és pártérdekek
nélkül, kizárólag a köz érdekét figyelembe véve mérlegelhetnek döntéseik során.
Nemzeti öntudatunk egyik büszkesége az a hagyományunk,
amely elutasítja a hatalmi elvárásoknak való szolgai megfelelést, és csak az önálló, a közösség értékrendszerén nyugvó,
felelős döntés szabadságát fogadja el. Ez a szabadság egyetlen
zsinórmértéket ismer csak: a közérdek leghatékonyabb megvalósulását. A helyhatóságaink vezetői számára ez azt jelenti,
hogy döntéseik során a közfeladatok legszínvonalasabb megvalósítását, településük önfenntartó képességének erősítését,
lehetőségeik kiaknázásával saját erőforrásaik hasznosítását
kell elősegíteniük. Legfőbb célunk tehát, hogy a helyben élők
mindennapjait megkönnyítsük, lehetőségeik körét kiszélesítsük
annak érdekében, hogy boldogan, szabadon és biztonságban
teljesíthessék ki életüket. Ezen cél legalapvetőbb és legfontosabb feltétele a magyar emberek döntési szabadsága.
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A MEGÉLHETÉS
ÉS ÖNFENNTARTÁS
SZABADSÁGA
Dolgozzunk együtt az önfenntartó településekért!
Mindannyiunk érdeke, hogy a magyar vidék ismét virágozzon. Magyarország mezőgazdasága
és vidéki üzemei megfelelő kezekben ismét a magyar emberek érdekeit kell, hogy szolgálják.
A globális gazdaság és az európai verseny megköveteli tőlünk, hogy nemzeti érdekeinket az első
helyre helyezve biztosítsuk, hogy a magyar emberek asztalaira magyar termékek kerüljenek. A
nagyvárosokban élők jelentős részben külföldi termelők külföldi cégek által értékesített termékeit
fogyasztják, mivel nem jutnak el hozzájuk a vidéki kiváló élelmiszerek. Ez az alapvető, napról napra
növekvő probléma ellehetetleníti a megélhetést és önfenntartást a vidéki Magyarországon.
A vidéket újra össze kell kötni a városokkal, pénzügyi termékekkel, támogatásokkal
és pályázatokkal segíteni kell a családi-, kis- és közepes vállalkozásokat, munkahelyeket kell biztosítani a magyar emberek számára, hogy érezzék, a magyar vidéken
van lehetőség és van jövő.
A vidék megtartó erejének, az elvándorlás megakadályozásának legfontosabb alappillére a helyi
munkahelyteremtés. Sok településen ma egyedüli munkáltató az önkormányzat, és közmunkán
kívül nincs más lehetőség elhelyezkedni. Ha nem akarjuk vidéki településeink elnéptelenedését,
újabb szegregátumok kialakulását, úgy szükség van olyan programokra, amelyek a helyi önkormányzat, illetve helyi közösségek munkahelyteremtését segítik elő. Fokozatosan felszámoljuk
a Magyarországon belüli jelentős bérkülönbségeket, törekszünk az általunk korábban meghirdetett bérunió mielőbbi megvalósulására.
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Ugyanígy meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kis települések üzletei ne szűnjenek
meg, az apró falvakból se kelljen tömegközlekedéssel beutazni a lakosoknak a nagyobb településekre alapvető élelmiszerek vásárlása okán. Ha szükséges, akkor adókedvezménnyel, állami támogatás bevezetésével támogatjuk ezen üzleteket.
Adókedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi,
turisztikai vállalkozásokat. Csökkentjük a helyi adókat. A lakosság számára legalább 10%-os
kedvezményt biztosító településkártyát vezetünk be, amelyet a helyi szolgáltatások, termékek
vásárlásakor használhatnak. Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel is támogatjuk a közszférában
dolgozókat, nyugdíjasokat, gyermekeiket felelősen nevelő családokat.
A vidék megtartóképessége szempontjából kiemelten fontos az anya- és családbarát szemlélet meghonosítása minél szélesebb körben. Ennek érdekében létrehozzuk a családbarát
önkormányzatokat, illetve ösztönözzük a családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk az anyák munkaerőpiaci helyzetének segítését, a kisgyermekes
anyák munkaerőpiacra történő visszatérésének, illetve a nők vállalkozóvá válásának
támogatását, a női vállalkozások megerősítését. Továbbá ösztönözni és bővíteni fogjuk
a rugalmas- és részmunkaidős foglalkoztatás
lehetőségeit, különböző munkáltatói kedvezmények segítségével. Elengedhetetlennek
tartjuk, hogy az atipikus munkaformák béraránya a normál bérhez arányosítva legyen megállapítva, vagyis biztos megélhetést nyújtson
a kisgyermekes anyák számára. Mindemellett
támogató, tájékoztató központokat alakítunk
ki, ahol lehetőség nyílik szolgáltatások széles
skálájának igénybevételére, különböző képzéseken, tanácsadáson való részvételre olyan
témákban, mint pályaorientáció, mentálhigiénia, munka és magánélet összehangolása.
A Jobbik kiemelt célja, hogy a településeink
képesek legyenek megtartani fiataljaikat. Olyan
városokat és falvakat szeretnénk, amelyek
képesek ennek a generációnak biztonságot,
biztos megélhetést és lemondásoktól mentes
életet nyújtani. Éppen ezért a Jobbik Ifjúsági
Tagozata és a Jobbik Ifjúságpolitikai Kabinetje kidolgozta az Ifjúságbarát Települések
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programját, amely konkrét, megvalósítható elképzeléseket tartalmaz arra vonatkozólag, hogy
miként lehet segíteni egy fiatal életet egy adott településen lakhatási, munkába állási, családalapítási vagy éppen szórakozás és szabadidős szempontból. A Jobbik által támogatott képviselőjelöltek és polgármester-jelöltek elkötelezettek ennek a cselekvési tervnek a végrehajtásában,
segítve ezáltal a fiatalokat, egyben pedig biztosítva a településeik megtartó erejét, ezáltal jövőjét.
Értelmes közmunka lehetőséget adunk: közterület, közpark karbantartást és fejlesztést, erdőtelepítéseket, háztáji és konyhakert gondozást, bérlakásépítést, idősgondozást. Városi környezetben
kiemelt fontossággal kezeljük a társasházak felújítási munkálatainak összekötését a közfoglalkoztatással, hiszen ezzel az eszközzel milliárdokat spórolhatunk meg a lakók számára.
Földprogramot indítunk, szociális termelő- és értékesítési szövetkezeteket alakítunk. Szavak
helyett valóban működő őstermelői piacokat létesítünk. Erősítjük a település önfenntartó képességét, ezért a létrejövő helyi termelői társulásoknak terményfeldolgozó kisüzemeket (aszalót,
szárítót, vágópontot, közösségi kemencét stb.) létesítünk. Közösségi mintakertet hozunk létre.
Meg kell akadályoznunk, hogy 2020-ban életbe lépjen a „kútadó”. Meg kell erősítenünk a magyar
emberek vízhez való jogát! Nem engedhetjük, hogy az Orbán rendszer ellehetetlenítse a kiskertek
öntözését, az állatok itatását kis kapacitású kutakból.
Betelepített migránsmunkások helyett a helyi munkaerő továbbképzését, helyben tartását
támogatjuk.

A MOBILITÁS SZABADSÁGA
Rugalmasan közlekedni bárhová!
A helyközi közösségi közlekedésnek a vasúti szárnyvonalak felszámolása után mára már nincs
alternatívája, így a humán közszolgáltatások (oktatási, egészségügyi, államigazgatási intézmények) és a munkahelyek elérése gyakorlatilag ellehetetlenült a kistelepülések, aprófalvak lakói
számára.
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Az Orbán rendszerben rengeteg hátrány éri a vidéki magyar
embereket. Az újkori röghöz kötés kiváló példája az elégtelen közlekedési lehetőségek és a megfelelő infrastruktúra
hiánya. A helyközi közösségi közlekedés biztosítása jelenleg
állami feladat, de egyes nagyvárosoknak jelentős mértékben
– erejükön felül – hozzá kell járulniuk a szolgáltatást nyújtó
vállalatok működtetéséhez. Ez azonban megoldást nem nyújt
a problémára, a busztársaságok az egész országban leépülnek, a járatok egyre ritkulnak.
A regionális közösségi közlekedés érdemi fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a kistelepüléseken
és aprófalvakban élők ismét elérhessék az őket
is megillető közszolgálttásokat, és a lakóhelyük
elhagyása nélkül vállalhassanak munkát, élhessenek
teljes életet.
Annak érdekében, hogy az ország területének háromnegyedét lefedő kistelepülések élhetőek
és lakhatóak maradjanak, és hogy a nagyvárosok környezetét minél inkább megóvjuk, a járatok
sűrítésére, a járműpark megújítására, és a buszvállalatok dolgozóinak azonnali béremelésére
van szükség.

A GAZDÁLKODÁS SZABADSÁGA
Saját vagyont, nagyobb függetlenséget!
Önkormányzataink mára gazdaságilag is ellehetetlenültek. A kötelező feladataik ellátására kapott
állami támogatás értéke évről évre csökken, az így létrejött hiány pótlására az önkormányzatok
saját bevételeiket élik föl. A szűkös pályázati források mellett így nem jut elég forrás a nélkülözhetetlen fejlesztésekre sem. Az előrelépéshez, a fejlődéshez elengedhetetlenül fontos lenne a
pénzügyi mozgástér, de erre a kisebb településeknek esélyük sincs.
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Kezdeményezzük egyes központi adóknak az átengedését a helyhatóságok számára,
felhasználási kötöttség nélkül.
Az SZJA 8%-ának, valamint a gépjárműadó 100%-ának átengedése lehetőséget teremtene kellő
számú és szaktudású munkatárs méltányos bérezésére, a kötelező és szükséges feladatok színvonalas elvégzésére, a települési vagyon fejlesztésére, felújítására.

A TÁRSULÁS ÉS AZ
INTÉZMÉNYALAPÍTÁS
SZABADSÁGA
Szélesebb jogkört, hatékonyabb joggyakorlást!
Kötelező feladataikat költségvetési intézmények vagy gazdasági társaságok útján látják el
az önkormányzatok. Ezek létrehozását, fenntartását ugyanakkor a kormányzat sok esetben törvényi úton ellehetetlenítette, vagy nagyon megnehezítette. Önálló polgármesteri hivatala csak
a 2000 fő feletti településeknek, a magyarországi önkormányzatok maximum 30%-ának lehet,
így számos közszolgáltatás helyben nem elérhető a lakosok számára. Az új önkormányzati törvény nyomán létrejött közös önkormányzati hivatalok dolgozóinak és a lakosoknak ügyeik elintézéséhez sokszor 100 km-t kell utazniuk, miközben a két település között közvetlen összeköttetés
sincs.
Kezdeményezzük a kötelezően létrehozandó közös hivatalok helyett körjegyzőségek
alakításának lehetőségét.
Az önkormányzatoknak egyéni döntési jogkört kell biztosítani arra, hogy körjegyzőségeket alakíthassanak. Ugyanígy, a feladatvállalás szabadságának megteremtése mellett, támogatjuk a helyhatóságok társulási szabadságát is, ezzel erősítve a helyi közösségek alkotó együttműködését.
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AZ IGAZSÁG ÉS
ELSZÁMOLTATÁS JOGA
Nem hagyjuk büntetlenül!
A települések önrendelkezésének alapja a közszolgáltatások biztosításának irányítása és ellenőrzése. Az elmúlt években, párhuzamosan az önkormányzatiság felszámolásával fokozatosan
vették ki a polgármesterek és önkormányzati testületek kezéből a lehetőséget, hogy irányíthassák
a helyi közszolgáltatásokat, dönthessenek településeik fejlesztéséről, beruházásokról, valamint,
hogy ellenőrizhessék azokat. Az ország valamennyi településén nyílt titok, hogy kik és milyen vis�szaéléseket követtek el a közösség kárára, milyen körforgalmak és intézmények épültek rossz
minőségben a szükségesnél többszörös költségen.
Itt az idő, hogy kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk a visszaéléseket, megszüntessük az önkormányzatok eladósodottságát, átláthatóvá tegyük a szociális szolgáltatásokra fordított pályázati pénzek elköltését, és növeljük a helyi szolgáltatások
színvonalát.
Az elévüléstől függetlenül kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzatok vagyonfelélésének, eladósodottságának, valamint hátrányos szerződéskötéseik visszásságait, és eljárásokat
indítunk a károkozókkal szemben. Igazságügyi szakértőkkel kivizsgáljuk a több milliárd forintos
beruházások megalapozottságát.
A települések önrendelkezése szempontjából elengedhetetlen a közszolgáltatások biztosításának
irányítása és ellenőrzése. Ennek érdekében felszámoljuk a korrupció és gazdasági visszaélések
melegágyává vált, átláthatatlanná tett holding-rendszert, biztosítjuk a közműcégeknél keletkezett
nyereség maradéktalan közcélra fordítását, kezdeményezzük a szolgáltatások lakossági igényekhez illesztését, valamint az alapdíjak jelentős csökkentését.
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A BIZTONSÁG
ÉS VÉDELEM JOGA
A nyugodt hétköznapokért, a lakosok biztonságáért!
A magyar emberek, különösen a vidéki magyar emberek egyre inkább érzik, szükség van olyan
intézkedésekre, amelyek növelik a biztonságérzetüket, védelmet biztosítanak számukra és gyermekeik számára.
Mi, magyarok új kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk, olyanokkal, amelyekre nem vagyunk felkészülve sem egyéni, sem közösségi, sem állami szinten. A bűnözés megnövekedése, a kábítószerügyi helyzet súlyosbodása, a migránsmunkások betelepítése félelmet szül az emberekben.
Válságövezetek alakulnak ki az országban, települések kerülnek szociális-, egészségügyi- és gazdasági válságba, és nem látszik, hogy jönne a kormányzati segítség. A reménytelenségbe taszított
vidéki emberek jajszava úgy tűnik, nem hallatszik el a Kossuth térig.
Zéró tolerancia, maximális segítségnyújtás, a biztonsági szervek támogatása,
és a szociális háló megerősítése nyújthat kiutat abból a válságból, amibe az elmúlt évek hibás kormányzati döntései, az önrendelkezés hiánya, és a felkészületlenség taszította a magyar embereket és településeket.
Zéró toleranciát hirdetünk a bűnözés minden formája ellen. Elég volt abból, hogy a tolvaj hamarabb haza ér, mint az őt beszállító rendőr, elég volt abból, hogy a hatóság tehetetlen a gyilkos
illegális szerekkel szemben.
Több rendfenntartót biztosítunk a közterületekre. Növeljük a közterület-felügyelet, a településőrség, a mező-, hal- és vadőrség, a polgárőrség létszámát, anyagi ösztönzőkkel is segítjük
a folyamatot. A súlyos közbiztonsági és kábítószerügyi helyzetben lévő településeken és településrészeken, szegregált telepeken állandó- vagy mobil rendőrőrsök felállítását kezdeményezzük. Bővítjük a térfigyelő kamerarendszereket. Biztonsági szolgálatot működtetünk az iskolákban
és egészségügyi intézményekben.
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Önkormányzati szinten fokozzuk a betelepített migránsmunkások ellenőrzését. Országos idegenrendészeti őrséget hozunk létre, melyet a betelepítést végző cégek és állami szervek idegenrendészeti adójából finanszírozunk.
A hajléktalanok számára megfelelő szállást biztosítunk. A közösségi szabályokat betartó fedél
nélkül maradt személyeknek négy-hat fő elhelyezésére alkalmas lakásokat juttatunk alacsony
bérleti díj fejében. Az utcai életvitelt nem büntetjük börtönnel, de a megfelelő szociális feltételek létrejöttével nem is toleráljuk. A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mindenkitől megköveteljük.

AZ INTEGRÁCIÓ JOGA
Párhuzamos társadalom helyett felzárkózó cigányságot!
A XXI. század egyik legfontosabb nemzeti sorskérdése a cigányság integrációja lesz. Magyarország magára hagyott peremvidékein szomorú jövő formálódik. Az elgettósodott térségek megannyi időzített bombaként ketyegnek, mivel az együttélés alapvető feltételeinek megszűnése
egyre inkább veszélyezteti az ország köznyugalmát is. A teljes etnikai cserével párhuzamosan
megvalósuló társadalmi dezintegráció komor évtizedeket vetít előre. A spontán módon szegregálódó, peremhelyzetű járások Magyarország egyes régióiban lassan-lassan összeérnek, nagyobb
térségeket alkotva. A megrekedt integrációval, esetenként (ön)kirekesztődéssel párosuló népességrobbanás veszélyes elegyet alkot a no-go zónák kialakulásával, így beteljesülni látszik az egyházak által is potenciális veszélyként felfestett, új Trianonról szóló prófécia.
Felelős kormány és felelős önkormányzat nem mondhat le hazánk egyetlenegy négyzetcentiméteréről sem. Meg kell becsülni az ezeken a helyeken szolgálatot teljesítő hétköznapi hősöket,
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pedagógusokat, védőnőket, szociális munkásokat, postásokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat, hiszen a roncstársadalmi létbe taszított vidéki válságövezetekben létfontosságú lenne
a pozitív mintát adó rétegek megerősítése. Ha a cigányság integrációját nem lehet sikerre vinni,
akkor számos önkormányzat sorsa végleg megpecsételődik, és a hanyatló régiók párhuzamos
társadalmai hamarosan súlyos sebet ejtenek az ország versenyképességén.
Segítenünk kell ezekben a régiókban is a cigányságot, hogy meglássák a társadalmi normák betartásából fakadó előnyöket. Szembe kell néznie mindenkinek azzal, hogy a kívülállás önszegregáló
kultúrája nem lehet alternatíva. A beilleszkedést vállaló, minden tiszteletet megérdemlő cigány
emberek, akik gyakran maguk is áldozatai a kiilleszkedettek saját gyerekeiket sem kímélő életmódjának, bizton számíthatnak a Jobbikra.
Minden magyar embernek be kell látnia, hogy az etnikai megbélyegzés jóra nem vezet. Igazságtalan volta mellett kényszerítő azonosságtudatot építhet ki, amely olyan emberekre is hathat,
akik tisztességes tagjai a magyar társadalomnak.
Mi, az önkormányzatokon keresztül is baráti jobbot nyújtunk azoknak, akik felelősen vállalt gyermekeik jövőjét a tanulásban és a munkában látják, akik velünk közösen akarják építeni Magyarországot. Így, együtt kell, hogy elérjük, hogy az állam ne vonuljon ki a hátrányos helyzetűvé
amortizált területekről, az önkormányzatok valós jogköröket kapjanak, az integrációs programok pedig ne a lopásról szóljanak, hanem a cigányság, a régiók és települések teljes kulturális,
gazdasági és társadalmi felemeléséről.

A JOBB ELLÁTÁS JOGA
Valódi felelősségvállalást, megérdemelt gondoskodást!
Az életszínvonalbeli különbség Magyarország egyes területei és települései között egyre nő.
Sokszor elképzelhetetlen szakadék tátong aközött, ahogyan egy óvodás gyermek felnő egy
kelet-magyarországi faluban vagy egy nyugat-magyarországi városban. És ezt a távolságot
nem csupán a család anyagi helyzete indokolja, de a helyi szolgáltatások színvonala is. És sajnos
ugyanez igaz az időskorúak ellátására is.
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A háziorvosi- és ügyeleti ellátás fejlesztése, a szűrővizsgálatok biztosítása, az otthonápolás és idősgondozás biztosítása fontos feladatok, amelyeket Európa szívében
sokkal magasabb színvonalon kellene biztosítani, mint ahogyan ezt az Orbán-kormány teszi. Jelenleg Magyarországon a gondoskodói feladatok ellátásának rendszerszintű feltételei nem felelnek meg a magyar emberek szükségleteinek. Különösen szembeötlő ez a tartósan
beteg gyerekek gondozása, illetve az idős családtagok gondozása esetében. Ezért kardinális kérdésnek tartjuk az intézményes gyerek-, idős- és tartósbeteg-gondozás volumenének és színvonalának növelését, valamint a gondoskodó hivatást végző munkavállalók, illetve az otthon kiskorú,
tartósan beteg, fogyatékos vagy idős hozzátartozót ápolók áldozatos munkájának megbecsülését
és anyagi elismerését. Magyarország versenyképessége érdekében elengedhetetlenül
fontos, hogy az ország valamennyi településén megteremtsük a magas színvonalú
bölcsődei, óvodai ellátást is.
Nagyobb pénzügyi mozgástér mellett valamennyi nemzeti érzelmű polgármesternek feladata kell,
hogy legyen, hogy biztosítsa a megfelelő egészségügyi ellátást. Kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét és azok igénybevételének lehetőségét. Erősítjük a házi betegápoló és idősgondozó szolgálatot. Szükséges fejleszteni a jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszerét is, hogy
az időskorúak biztonságát növelni lehessen a legkisebb településeken is. Egészségügyi és
oktatási konzultációs bizottságokat hozunk létre az államosított intézményekben nyújtott közszolgáltatások folyamatos nyomon követésére, a helyiek érdekérvényesítésének elősegítésére.
Külön figyelmet fordítunk a női egészségvédelemre ingyenes szűrővizsgálatokkal, különböző prevenciós, egészségmegőrző és egészségtudatosságot támogató programok szervezésével.
Ingyenes étkeztetés mellett a legkisebb településeken is – szülői igény esetén – biztosítjuk
a bölcsődei, óvodai nevelést, és támogatjuk a családi napközik szervezését, melyek figyelembe
veszik a szülők munkaidő-beosztását. Megerősítjük, illetve kibővítjük a védőnői hálózat, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok tevékenységi körét.
Átfogó bérlakásépítési programba kezdünk, emellett felmérjük
a hazai, félmilliósra tehető üres ingatlanállományt. Ha ennek akár
csak a tizede megmenthető, már óriásit lépünk előre. Minősített
hazai kivitelezőkkel, magyar beszállítói hálózattal elérjük, hogy
a brutálisan megemelkedett piaci helyett reális bérleti díjért költözhessen tisztességes otthonba fiatal családalapító, dolgozó magyar
család, illetve szükséget szenvedő idős ember is. Kinyitjuk tehát
a kapukat mindenki előtt, aki az ingatlan fenntartását vállalni tudja,
és betartja a közösségi együttélés szabályait. A helyi közösségi közlekedés hatékony megszervezésével segítjük az iskolába, munkába
járást, a közszolgáltatások elérését. Kiemelten fontosnak tartjuk
az utak, közterek, közhivatalok akadálymentesítését, hogy a településeken babakocsival és kerekesszékkel is lehessen közlekedni.
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AZ ERŐS
MEGYERENDSZER JOGA
Kevesebb kormányzati beleszólást, több jogot a megyéknek!
Magyarország függetlenségének, részleges önállóságának fontos záloga volt az erős vármegyerendszer. A nemesi vármegye, a parasztvármegye és a polgári vármegye hagyományaira alapuló
rendszert a Rákosi-rendszer szüntette meg. A vármegyéket felváltó tanácsrendszer gyakorlatilag
semmilyen önállósággal nem rendelkezett, de a történelmi hagyományok áttüremkedtek a szocializmus falán is, és a késő kádári rendszer éveiben újra jelentős jogosítványokkal rendelkeztek
a megyei tanácsok. A Gyurcsány kormány elvetélt kísérlete után az Orbán-rendszer a bolsevik
hatalomgyakorlásra építve a rákosi rendszerhez hasonlóan járt el a megyékkel, és igyekezett
megadni nekik az utolsó döfést.
A vármegyerendszer történelmi hagyománya a plurális demokrácia elősegítője
is lehet, hiszen az önkormányzatiság Nyugat-Európához hasonlóan nálunk sem
képzelhető el középszintű területi szerveződés nélkül.
Megyei- és országgyűlési képviselőink mindent megtesznek, hogy az 1990-es törvényhez
hasonlóan visszaállítsuk, és tovább bővítsük a polgári megyei jogosítványokat. Számos
humán-, idegenforgalmi-, rendvédelmi-, vízügyi- és egyéb feladatellátást szükséges megyei
szinten megszervezni. A helyi identitás és kultúrpolitika erősítése, megyei rendszámok bevezetése, az égetően fontos idősotthon építési program lebonyolítása és fenntartása, a szemétszállítás egyre kaotikusabb és áldatlanabb helyzetének megoldása csak néhány program a sok közül,
amely az erős vármegyék hatékony működésére alapozva valósítható meg.
A megyei úthálózat fejlesztése, karbantartása az egyik legkézenfekvőbb területe a visszaállított
vármegyei rendszernek. Az úthálózat állapota még a környező országokhoz képest is siralmas,
pedig e nélkül nem képzelhető el, hogy a következő évtizedekben leküzdhetővé válna a szakadék
falu és város, kelet és nyugat között.
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A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATA
Közösen álmodni és tervezni
Pökhendi, kiskirályt játszó, törvényeket semmibe vevő polgármesterek dolgoznak számtalan
településen az országban. Ezen nem csodálkozhatunk, hiszen példátlan módon gyilkosságért
elitéltek is lehetnek polgármesterek, mint ahogy a nyolc általános elvégzése sem követelmény
a polgármesterségi tisztség betöltéséhez. Sokszor tapasztalható, hogy az egyéni érdekek,
a pályázati pénzek egymás közötti szétosztása érvényesül ahelyett, hogy a közösség szolgálata,
a települések és szolgáltatások fejlesztése lenne a cél. Szembe kell néznünk azzal, hogy gyakran emberi mulasztás, hozzá nem értés vagy hanyagság az oka annak, hogy egyes települések
a XX. században ragadtak.
Mi a közösségekért tenni akaró helyi vezetőket támogatunk, akik átlátható önkormányzati működésben, a lakossággal való együttműködésben, helyi fejlesztési programokban és a szolgálatban hisznek.
Nekünk ki kell harcolni, hogy csak az lehessen polgármester hazánkban, aki az írni, olvasni tudást
és a számolást elsajátította. Ugyanígy küzdünk azért, hogy súlyos élet- és vagyonellenes bűncselekmények elkövetői ne tölthessenek be településvezetői tisztséget.
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Újra kinyitjuk a bezárt polgármesteri hivatalokat, újra bevezetjük a mindennapos nyitva tartást,
kezdeményezzük a közös önkormányzati hivatalok létesítésével kapcsolatos szerződések felülvizsgálatát.
Az önkormányzatok működését átláthatóvá tesszük. Rendszeres fogadóórák, fórumok, terepbejárások tartásával biztosítjuk a közvetlen- és folyamatos kapcsolattartást a közösség tagjaival.
A településen működő vállalkozások számára egyeztető fórumot hozunk létre.
A jelentős döntések előtt kikérjük a helyi lakosság és a társadalmi szervezetek véleményét.
Az internetes véleménynyilvánítás, helyi népszavazás lehetőségét támogatjuk.
Településeink jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor kiemelt
terepet biztosítunk a közösségi tervezésnek. Értékvédelmi rendeletet alkotunk, és létrehozzuk
a helyi értéktárat. Az értékeink számbavétele kapcsán meghatározzuk a közkincs fogalmát,
amelynek része a (települési) tájban lévő potenciál megállapítása is. Rendeletben mondjuk ki,
hogy települési tulajdon esetén a föld elidegeníthetetlen törzsvagyon.
Rendszeresen biztosítunk mindenki számára elérhető, színvonalas kulturális programokat,
melynek célja, hogy közösségeink megismerjék valódi történelmüket, értékeiket, és erősítsük
a helyi identitást. A helyi önszerveződő körök, civil szervezetek Európa sok részén fontos
szegmensei az önkormányzatiságnak. Kiemelten fontosnak tartjuk az ilyen helyi szerveződések támogatását, legyen az kulturális, szociális, társadalmi vagy egyéb jellegű. Közcélú
munkájuk segítése érdekében együttműködési megállapodást kötünk velük. Közművelődési intézményeket létesítünk (könyvtár, tájház, kiállítótér), a már meglévőket gondozzuk, fenntartjuk, élettel
töltjük meg.
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ÖNRENDELKEZÉS
ÖNELLÁTÁS
ÖNVÉDELEM
A MAGYAR FALVAK, VÁROSOK ÉS MEGYÉK
PROGRAMJÁNAK LEGFŐBB PONTJAI
Életerős települések létrehozása, amelyek:
XX
XX
XX

társadalmilag és gazdaságilag autonómok és önfenntartóak,
közbiztonságot nyújtanak,
a környező tájjal egyensúlyban vannak.

Önrendelkezés a helyi életre vonatkozó döntésekben, a közszolgáltatások fenntartásában, önellátás a mindennapok szükségleteiben (élelem, víz, energia) és önvédelem, hogy mindezt meg
is tudja őrizni.

A program kiteljesítéséhez a következőkre van szükség:
XX
XX
XX

működő intézmények (hivatal, iskola, óvoda, rendelő, faluház, könyvtár, templom);
ott élő, dolgozó szakemberek, középosztály;
föld.

Legyen földje (azaz birtokában álló mezőgazdasági területe) az önkormányzatnak azért, hogy
munkához tudja juttatni a helyben lakókat, részben úgy, hogy kiparcellázva az önellátás lehetőségét teremti meg számukra, részben pedig úgy, hogy saját intézményei fenntartásához szükséges terményeket megtermelteti. De juthasson földhöz az a középosztályt képviselő értelmiségi
is, aki hajlandó letelepedni egy faluban, hogy az ottani intézményekben dolgozzon, és saját
családja megélhetését ezen keresztül is javítani tudja.
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A JELENLEGI HELYZET
ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK
I. GAZDÁLKODÁSI SZABADSÁG SZŰKÍTÉSE
I.1. a feladatfinanszírozás bevezetése
A Fidesz 2011-ben új önkormányzati törvényt alkotott, amelynek egyik legjelentősebb kihatással
járó lépése a feladatfinanszírozás bevezetése lett, azaz az egyes feladatok után járó központi
normatívák – egymás között – már nem átcsoportosíthatóak, és soha nem fedezik a velük járó
teljes kiadást. Így a települések folyamatos pénzzavarban vannak, saját, elhanyagolható nagyságrendű bevételeikkel nem győznek úgy ügyeskedni, hogy valamiképpen fenntartható legyen
a költségvetésük.
A mi üzenetünk: a központi normatívák emelése, szigorú elszámolási fegyelem
mellett ésszerű átcsoportosítási lehetőségek.

I.2. a helyi adóztatás rendszerének kibővítése
A helyhatóságok „saját bevételei” a helyi- és települési adók. Noha minden más területen gúzsba
kötik az önkormányzatokat, itt jelentős többletszabadságot kaptak. Újabb és újabb adókat
vezethetnek be, sőt bizonyos központi támogatásoknak eleve az a feltétele, hogy helyben komoly
adóterhek legyenek. Ennek egyértelműen az a célja, hogy a társadalmi feszültséget ledelegálják
a kis közösségek szintjére. Így például a hivatalokban dolgozók bérét – ami most megalázóan
alacsony – csak a saját bevételeik terhére növelhetik a települések.
A mi üzenetünk: a központi normatívák emelése, emellett a helyben képződő
SZJA 8%-ának és a gépjárműadó 100%-ának átadása a helyhatóságoknak.

I.3. a vidékfejlesztési programok finanszírozása
Míg a Széchenyi 2020 TOP programjában a megyei jogú városoknak és a megyéknek mintegy
3300 milliárd forint támogatás van kiszabva, addig a falvaknak és a 10 ezer fő alatti városoknak
a VP programon belül ennek csak a töredéke (a földalapú támogatásokat nem számítva 1200,
ezen belül a LEADER-típusú programokra csak 60 milliárd forint) jut, pedig az ország területé-
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nek több mint 2/3-át ezek a települések teszik ki. Ez az aránytalanság a vidék elnéptelenedését
segíti elő. De ezt a maradék kis pénzt is a pártszimpátia, a feudális viszonyokban elfoglalt pozíciók szerint osztják ki, a valódi igények, a rászorultság mit sem számít.
A mi üzenetünk: Hazai és uniós forrásokból megteremtjük az Élhető Vidék Programját, amiben a területfejlesztés évezredes tudományának tapasztalatait fogjuk
felhasználni, azaz a valódi szükségletek alapján fogunk dönteni a forrásfelhasználásról.

I.4. bírságok és jutalmak
Rendkívül gyermekded módon történik a települések megrendszabályozása. A MÁK, a KH,
az ÁSZ stb. szinte visszaélésszerű módon zaklatják folyamatos ellenőrzések keretében az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat, és jelentős bírságokat állapítanak meg. Míg az ÖNHIKI
(jelenlegi nevén: a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása) keretében a kormányhűek
állandó „jutalmakra” számíthatnak.
A mi üzenetünk: a kommunizmusba oltott feudalizmust a történelem szemétdombjára kell hajítani, mert a szolgalelkűséget örökíti csak át generációról generációra. Csak a törvények betartása, a szabályszerű, átlátható és fenntartható gazdálkodás lehet az egyetlen próbaköve minden támogatásnak vagy bírságolásnak.

AZ INTÉZMÉNYI KERETEK SZŰKÍTÉSE II.
II.1. az oktatás államosítása
Az új köznevelési törvény államosította a közoktatást. Kevés kivétellel megszűnt az önkormányzatoknál az intézmények fenntartásának lehetősége.
A mi üzenetünk: visszaadjuk az önálló iskolafenntartás jogát a helyi közösségeknek
(ez lehetőség lesz, nem kötelezettség), és ehhez megfelelő nagyságrendű központi
támogatást is biztosítunk.

II.2. az egészségügyi rendszer részleges államosítása
Településeink egyre nagyobb háziorvoshiánnyal küzdenek. Hamarosan már 1 millió lakosnak nem
lesz saját háziorvosa, a települések nagy részén pedig már nincs jól működő háziorvosi ügyeleti ellátás. A háziorvosi pálya elvesztette vonzóságát, és a betegek is egyre kevésbé tudják igénybe venni, ezért növekszik a kórházak túlsúlya az ellátásban. A szakrendelések
az orvoshiány miatt egyre kevesebb és egyre gyengébb színvonalú ellátást tudnak nyújtani.
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Világos, hogy mindez a legjobban a vidéki lakosságot, az időseket és a kisgyermeket nevelőket
sújtja. Az alapellátást leszámítva minden egészségügyi ellátást államosítottak, így már a nagyobb,
városi rangú települések sem dönthetnek arról, milyen járóbeteg szakellátást tartanak fenn.
Kórháza sem a megyei, sem a megyei jogú városi önkormányzatoknak nem lehet. Persze
a „támogatást” továbbra is elvárja a városoktól az állam, így eszközbeszerzésben, ösztöndíjprogramokban „célszerű” segíteniük. A szociális-, a család- és gyermekjóléti ellátásokat is központosították, azaz nagyobb településekbe vonták össze ezeket a feladatokat, így a helybeli ellátás
lehetősége nagyon lecsökkent.
A mi üzenetünk: visszaadjuk az önálló járóbeteg szakellátás jogát a helyi közösségeknek (ez lehetőség lesz, nem kötelezettség), és ehhez megfelelő nagyságrendű
központi támogatást is biztosítunk. A szociális feladatok kapcsán teljes területi lefedettségre törekedünk. Visszaadjuk a szociális területen dolgozók megbecsülését,
ezzel erősítve a szociális ellátást.

II.3. az önkormányzati/polgármesteri hivatalok
összevonása, bezárása
Az új önkormányzati törvény elvette a 2000 fő alatti településektől az önálló hivatal létesítésének jogát. Eddig is voltak (1873-tól) körjegyzőségek, de a társulási szabadság lehetősége alapján,
a jelenlegi rendszer azonban jóval szélesebb körben jelent kötelezettséget úgy, hogy az egyes
településeken sok esetben semmilyen hivatali jelenlét nincs. De ezt a folyamatot tovább akarják vinni: a jelenlegi cél az, hogy 5000 fő alatt ne lehessen önálló hivatal. Ez persze azzal is fog
járni, hogy előbb-utóbb elveszítik közigazgatási önállóságukat is a kisebb települések, és ezeken a helyeken nem lesz önkormányzati választás sem, legfeljebb egy „elöljárót” nevez ki majd
a járási kormányhivatal.
A mi üzenetünk: az önkormányzatiság alapja a közfeladatok ellátásának helybeli
biztosítása, azaz kell, hogy legyen egy önkormányzati közfeladat-ellátási minimum,
amely településnagyságtól függetlenül mindenhol biztosított. Magyarán: legyen
mindenhol tanár, óvónő, orvos, védőnő, szociális munkás, népművelő, jegyző, postás,
lelkész, s persze ezeknek valamilyen alapszintű intézményeik.
Jelenleg ez egy idea, de ahhoz, hogy ne haljon ki magyar falvak sokasága, ezt
a programot meg kell valósítani. Elsőként a helyközi közlekedést meg kell erősíteni
úgy, hogy az egyes városok vonzáskörzetében lévő településekről akár naponta
többször is legyen ingázó buszjárat.

II.4. az önkormányzati feladatok elvonása, kiüresítése
Az új önkormányzati törvény nem kötelező és szabadon választott feladatokat nevesít,

Szabad emberek

20

Szabad települések

hanem feladatköröket jelöl meg. Így aztán a kormányzat az egyes – nem sarkalatos – ágazati
törvényekben szabadon csökkentheti, átcsoportosítgathatja, elvonhatja a konkrét feladatokat.
Az államigazgatási feladatok – s vele együtt a munkatársak – jó része átkerült a járási kormányhivatalokba, így például jelentős, a helyi körülményeket alapvetően befolyásoló hatósági feladatok (értsd: építéshatóság). Ugyanakkor tény, hogy bizonyos feladatok elég szerencsétlenül
kerültek megosztásra, például egyes szociális ellátások folyósításának megállapítása normatív esetekben a járáshoz lett átadva, s a mérlegelést, méltányosságot igénylő esetek maradtak
a községeknél. De ez utóbbiak lényegesen több utánajárást és vizsgálódást jelentenek amellett,
hogy sokkal kevesebb és rosszabbul fizetett munkatársakra lettek ráterhelve.
A mi üzenetünk: az államigazgatási feladatokban arányosabb, ésszerűbb munkaelosztást kell megvalósítani, és az önkormányzati köztisztviselők bérét jelentősen,
legalább a járási kormányhivatalokban dolgozó állami tisztviselők bérének nagyságrendjéhez igazítva meg kell emelni – s mindezt a központi költségvetés terhére!

Október 13-án mi döntünk! Az élhető és szabad lakókörnyezetünk a tét. Tegyünk magunkért, tegyünk szeretteinkért, barátainkért, családunkért! Szolgaság és korrupció
helyett válasszuk a Jobbik lehetőséget!
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OKTÓBER 13.
Felelős Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom
1113 Budapest, Villányi út 20/B

