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Tárgy: Magyar Polgármesterek Közössége kiáltványának elfogadása 

Tisztelt Közgyűlés! 

Javaslom, Kecskemét önkormányzata is fogadja el a Magyar Polgármesterek Közösségének hát pontos 

kiáltványát, ezzel kiállva az önkormányzatiság szabadsága mellett. 

A Magyar Polgármesterek Közösségének kiáltványa: 

 

Önrendelkezésünk védelmében! 

Alulírott polgármesterek településeink lakosságának védelmében követeljük, hogy a Kormányzat vonja 

vissza mindazon elképzeléseit, illetve kezdeményezze módosítását azoknak a döntéseknek, amelyek a 

települések döntési szabadságát, gazdasági önállóságát csorbítják. 

  

1.     Elvárjuk, hogy a köznevelés rendszerének tervezett átalakítása során az önkormányzatok kapjanak 

lehetőséget a fenntartói szerep vállalására, az ahhoz szükséges és elégséges központi finanszírozás 

biztosítása mellett. A KLIK csődje bebizonyította, hogy nem az önkormányzatok voltak felelősek a 

köznevelési intézmények gazdálkodási nehézségei miatt, hanem a mindenkori kormányok felelőtlen 

költségvetési politikája. 

2.    A leghatározottabban elutasítjuk a közétkeztetés államosításának gondolatát. Mi, felelősen 

gondolkodó településvezetők arra törekszünk, hogy a gyermekétkeztetésbe, szociális étkeztetésbe 

csak egészséges, lehetőség szerint helyben termelt élelmiszer kerüljön, amelynek megtermelése, 

előállítása a helyi közösségek számára ad megélhetést. Ezzel szemben a kormányzati elképzelés 

megfosztaná az értékteremtő munka lehetőségétől a vidéki embereket, amellett, hogy az ellátás 

biztonsága és minősége is várhatóan jelentősen meggyengül. 

3.    Felhívjuk a Kormányt, hogy nemzeti vagyonunk, a termőföld kiárusítása helyett, biztosítson esélyt 

a vidéki önkormányzatoknak, hogy vagyonkezelésbe vehessenek közigazgatási területükhöz tartozó 

földeket azért, hogy az ágazati törvény szerint is elvárt önellátásukat meg tudják teremteni. 

4.    Indítványozzuk, hogy a 2017. évi költségvetési törvény tartalmazza a köztisztviselői alapilletmény 

legalább 20%-os emelését, valamint ezzel összefüggésben a köztisztviselői és közalkalmazotti 

bértáblák korrekcióját. Szégyenteljesnek tartjuk, hogy 2008. óta a közösségeink szolgálatában 

dolgozók illetménye - az állami előírások szerint - nemhogy nőtt volna, de még jelentősen vesztett is 

értékéből. A Kormány által is megteremteni kívánt "Jó Állam" csak akkor képzelhető el, ha a 

munkatársainkat megbecsüljük, és tisztes megélhetést biztosítunk a számukra. 

5.    Kezdeményezzük a hulladékszállítás átalakításáról szóló rendelkezések eltörlését, mert ezek 

ellehetetlenítik a közfeladat-ellátást és súlyos válságba sodorják az azt ellátó önkormányzati 

társulásokat. 



6.    Tiltakozunk minden olyan törekvés ellen, amely településeink közbiztonságát veszélyeztetné, így 

elutasítjuk migránstáborok építését, migránsok letelepítését és kötelező jellegű alkalmazásukat a 

közfoglalkoztatásban. 

 

Határozati javaslat: 

Kecskemét Megyei Jogú város közgyűlése kinyilvánítja egyetértését és támogatását, a Magyar 

Polgármesterek Közösségének kiáltványában megfogalmazottakkal kapcsolatban. 

 

Felelős: Polgármester 
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Kecskemét, 2016. 04.25. 

Radics Tivadar 

Jobbik Kecskeméti Frakció, frakcióvezetője 

 


