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A bemutatásra kerülő mű a zágrábi „Globus" kiadó gondozásában az 
„Önigazgatási gyakorlat könyvtára" sorozatban jelent meg, s mint ahogy 
a tartalomból is kitűnik, részletes történelmi áttekintést nyújt társadalmi 
önigazgatásunk fejlődéséről. 

A néphatalom megvalósulása már a népfelszabadító harcok során 
megindult, amikor a felszabadított területeken megalakultak a népfel
szabadító bizottságok, melyeknek fő feladatuk a népfelszabadító moz
galom támogatása mellett a helyi, demokratikus igazgatási rendszer meg
teremtése és fejlesztése volt. Ezeknek a feladataiknak sikeresen eleget is 
tettek, így a háború befejezése után népbizottságokká alakultak, melyek
nek tevékenységének vezérelve „mindent az újjáépítésért", „mindent 
a szocializmus kiépítéséért" lett. 

A népbizottságok munkájáról szóló törvény 1946-ban született, mely 
szerint „a helyi népbizottságok a néphatalom helyi szervei a helységek, 
falvak és kisebb városok területén". 

„A szövetségi Nemzetgyűlés 1949-ben meghozta az új Alaptörvényt 
a népbizottságokról, a népbizottságoknak, mint a munkásnép állam
hatalmi szerveinek megerősödése és fejlődése érdekében, a JSZNK-nak 
mint szocialista államnak további kiépítése érdekében, a munkásoknak 
a hatalom közvetlen gyakorlásában való részvétele biztosítása érdekében, 
a hatalom egysége elvének biztosítása érdekében az államfelépítés minden 
fokán a népbizottságok felkészítése érdekében, hogy a település és a gaz
daság jellegzetességével összhangban, területükön minél jobban végezzék 
a gazdasági szociális és kulturális építés minden teendőjét; stb." 1 

A nép-
bizottsá A községek száma 

gok száma 1954-ben 1961-ben 
1946-ban 

Jugoszlávia 11.556 3.912 757 
Szerbia 3.816 2.255 240 
Horvátország 4.399 678 235 
Szlovénia 1.119 336 67 
Bosznia és Hercegovina 1.293 363 122 
Macedónia 748 205 73 
Crna Gora 181 75 20 
Forrás: A könyv 1. és 2. táblázata (10. és 17. old.) 



Az önigazgatás bevezetése a gazdasági vállalatokban lényeges hatást 
gyakorolt állami és társadalmi igazgatási rendszerünkre is. A kommu
nális rendszer bevezetésével 1955-ben új korszak kezdődik a deetatizáció 
folyamatában és a bürokratizmus elhatalmasodásának megakadályozásá
ban. Az új kommunális rendszerben a községek gazdasági egységet is 
képeztek, és önállóan kellett finanszírozniuk a gazdasági és társadalmi 
élet minden megnyilvánulási területét. Ezért a községek száma csökkenni 
kezd, amit a következő adatok is igazolnak. (Lásd a táblázatot!) 

Az adatokból látható, hogy a gazdasági momentum a községek számá
nak csökkenését idézte elő, ami magával vonta az ügyintézés és a döntés
hozatal eltávolodását a közvetlen polgároktól. E helyzet megváltozta
tására megalakultak faluhelyen a helyi bizottságok, városon pedig a lakó
közösségek a községek területén működő helyi igazgatási szervként. 
Ezek képezik tulajdonképpen a mai helyi közösségek elődjeit, hisz ezek 
gyakorlata adta meg az ötletet az 1963-as alkotmány által szabályozott 
és meghatározott helyi közösségek bevezetésére, amelyek a polgárság 
közvetlen társadalmi önigazgatását szolgálják mind a falusi, mind a városi 
környezetben. 

A helyi közösségek megalakításával kapcsolatban két különböző fel
fogás alakult ki. Az egyik szerint a helyi közösségek, „fakultatív" jelle
gűek, vagyis megalakításuk semmiképpen sem lehet kötelező. Ezek a 
nézetek főleg az etatista-bürokrata elemek körében jutottak kifejezésre 
és élveztek erős támogatást. A másik irányzat a JKSZ irányvonala volt, 
mely szerint a gazdasági vállalatok önigazgatási gyakorlata mintájára 
a községekben és általában a társadalmi és politikai életben is érvényre 
kell juttatni a közvetlen önigazgatás elvét. A bürokrata ellenállás azzal is 
akadályt gördített a helyi közösségek megalakítása elé, hogy „mestersé
ges" dilemát agyalt ki, mely szerint a helyi közösségek megalakításához 
csak a falusi és a külvárosi környezetekben van meg a kellő feltétel és 
lehetőség. Mindezek ellenére azonban, a helyi közösségek mégis létre
jöttek, és ahogy a műben közzétett „A helyi közösségek akciójának éve" 
és az „Ötéves akcióprogramm" elnevezésű országos jellegű mozgalmak 
eredményei tanúskodnak, tevékenységük gyümölcsözőnek mondható a 
lakosság kommunális, kulturális, szociális és egyéb igényeinek kielégítése 
terén. 

A könyv következő része részletesen foglalkozik a helyi közösségekről 
szóló 1974-es alkotmány rendelkezéseivel, mely szerint a helyi közössé
gek megalakítása minden községben kötelező a dolgozó ember társa
dalmi és politikai önigazgatási jogának megvalósítása érdekében. 

A helyi közösségek területi nagyságával kapcsolatban a szerző részle
tesen beszámol azokról a dilemákról, melyek szerint a „kis" és „szegény" 
településeknek nincsen lehetőségük helyi közösséget alapítani. Ezzel 



kapcsolatban többek között megállapítja: „A munkásoknak a helyi közös
ségben való közvetlen és mindennapi igazgatásának tudatos vagy öntudatlan 
ellenségei a régi tézist némi módosítással alkalmazzák az új feltételekre, 
miszerint az új Alkotmány nem mondja ki hogy „minden" település, 
s ezek szerint r.incs értelme a kicsiny és fejletlen településeken önálló 
helyi közösséget alapítani. Szerintük ez a jog csak a nagyobb települések 
részére érvényes, csak az 1000 vagy annál több lakosú települések eseté
ben. A „legelnézőbbek" közöttük megengedik a helyi közösségek létre
hozását az 500 lakoson felüli településeken is, de az 500 lakosnál kisebbek
ben semmiképpen."2 

Ezek után részletes képet kapunk a helyi közösségek önigazgatási és 
döntéshozó szerveiről. A közvetlen döntéshozás szerveit a dolgozók 
gyűlését, a referendumot, az ankétot és intervjút, valamint az önigazgatási 
megegyezést részletesen ismerteti a könyv. Ügyszintén részletes értesülést 
kaphatunk a helyi közösségek igazgatási és végrehajtó, illetve a közvetett 
önigazgatási szerveiről, mégpedig: a helyi közösség tanácsáról, a helyi 
közösség elnökéről, a helyi közösség bizottságairól és a helyi közösségek 
gyűléséről. 

Az 1974-es új alkotmány jelentős változást hozott a társadalmi-politikai 
egységek önigazgatási szervei megválasztását illetően. A küldöttrendszer 
merőben új minőséget képvisel a „parlamentáris demokratizmus" és 
a szocialista képviselő-rendszerrel szemben. Ebben a felépítésben a köz
ségi és egyéb területi szervek testületeibe a helyi közösségek is küldöttsé
geket, azok pedig küldötteket választanak. Uymódon a dolgozók széles 
rétegei bekapcsolódhatnak a közvetlen döntéshozatalba, vagyis a köz
vetlen társadalmi önigazgatás teljesmértékű megvalósításába. 

A mű részletes ismertetőt tartalmaz a helyi közösségek alapszabályza
táról, fejlesztési programjairól és terveiről. A helyi közösségek ötéves 
akcióterve elnevezésű helységfejlesztési programmok eddigi leggyako
ribb feladatai közül a könyv példaként — csupán emlékeztetőként — a 
következőket sorolja fel: „Szervezési intézkedések a helyi közösségek 
fejlődésével kapcsolatban; a gyermekekről való társadalmi gondoskodás 
fejlesztése a helyi közösségekben és a községekben; az ifjúság élete és 
munkája a helyi közösségben; oktatás, tudomány, kultúra és testnevelés; 
egészségvédelem; szociális védelem; a vásárlók és szolgáltatást igénybe
vevők szervezése és feladatai; társadalmi önvédelem és népvédelem; 
szabadidő; kommunális tevékenység és köztisztaság; a helyi közösségek 
versengése az ötéves akcióterv megvalósításáért."3 

A szerző külön fejezetet szentel könyvében a helyi közösségek finanszí
rozási módozatának az új alkotmány rendelkezései alapján. Ebben az új 
rendszerben különösképpen figyelemreméltó az a törekvés, mely szerint 
a helyi közösségek finanszírozásában meg kell szüntetni a költségvetési 



finanszírozás elvét és mindinkább rá kell térni a konkrét feladatok és 
tervek finanszírozására a helyi járulékból begyűjtött céleszközökből. Ez
úton szintén a dolgozók és polgárok közvetlen önigazgatási jogköre 
bővül a közérdekű létesítmények kiépítésének megszavazásával és a 
finaszírozás módjának meghatározásával. A helyi járulék bevezetése 
ugyanis nemcsak kötelezettség a polgárok részére, hanem egyben fel is 
jogosítja őket a begyűjtött összeg felhasználásának ellenőrzésére is. 

A mű befejező része a helyi közösségekben tevékenykedő társadalmi-poli
tikai szervezetek fontosságával foglalkozik és megállapítja: „A helyi közös
ségekben a politikai szervezeteknek rendkívüli szerepük van az ember 
eszmei-politikai tudatának formálásában, a nevelésben, a meggyőződésé
nek kialakításában, a mozgósításban, a társadalmi ellenőrzésben, a prob
lémák figyelemmel kísérésében és elemzésében, az akciók megszervezé
sében, az eredmények és tapasztalatok összegezésében és ennek alapján 
minden tevékenység további politikai irányításában."4 

* 

Végezetül elmondható, hogy e mű időszerűsége és átfogósága minden
képpen figyelmet érdemel. Különösen most, amikor hivatalos politikai 
fórumaink döntése értelmében és az új alkotmány szellemében a teljes 
és minden területre kiterjedő önigazgatás megvalósításán és elméleti 
magyarázatán kell fáradozni minden társadalmi tényezőnek, egy ilyen 
kiadvány, de még inkább az egész sorozat felmérhetetlen jelentőségű 
lehet. Külön érdeme a könyvnek, hogy a témakör ismertetése során kü
lön kitér a köztársaságok közötti alkotmányos rendezés eltéréseire. A 
könnyű nyelvezet és az egyszerű dolgozó ember számára is érhető elő
adásmód mindenképpen csak emeli a könyv értékét és eredeti rendelteté
sét: a dolgozók eszmei, politikai, önigazgatási és elméleti ismereteinek 
bővítését szolgálja. 
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