
Helyzetelemzés II. fázisa

az 
Önkormányzatok

körében



Telefonos felmérés 

• A felmérés 2020.05.07-2020.05.22. között történt

• 4 fő call-centeres kolléga segítségével

• 51 telefonos válaszadás

• 10 online válaszadás



1. kérdés: Mi volt eddig a 3 legnagyobb döntés, amit 
meghoztak a vészhelyzet kihirdetése óta? 
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LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

MASZKOK VARRÁSA

HIGÉNIÁS INTÉZKEDÉSEK

VÉDŐFELSZERELÉSEK BESZERZÉSE

MASZKOK OSZTÁSA A LAKOSSÁGNAK

ÜGYELETI RENDSZER

IDŐSEK ELLÁTÁSA

BEZÁRÁSOK

Mi volt eddig a 3 legnagyobb döntés, amit meghoztak a vészhelyzet kihirdetése óta?



2. kérdés: Mennyire számítanak pénzügyi nehézségekre a 
közeli jövőben? (pontozás 1-től 5-ig) 
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Mennyire számítanak pénzügyi nehézségekre a közeli jövőben?



3. kérdés: Fog-e gondot okozni a közművelődési, turisztikai
intézmények vagy egyéb önkormányzati tulajdonú cég
fenntartása? Tervezik-e a költségvetés csökkentését?
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Fog-e gondot okozni a közművelődési, turisztikai intézmények vagy egyéb önkormányzati 
tulajdonú cég fenntartása? Tervezik-e a költségvetés csökkentését? 

Nem okoz gondot

Gondot fog okozni



4. kérdés: Tervezik-e újabb bevételi források létrehozását
vagy a meglévők erősítését?
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Tervezik-e újabb bevételi források létrehozását vagy a meglévők erősítését?  

Igen Nem



5. kérdés: Milyen lehetőségeket jöhetnek számításba 
megoldásként? 
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HORGÁSZTAVAK, BIOKERTÉSZETEK NYITÁSÁVAL

MUNKAPROGRAMOK ÉS KÖZMUNKÁK ERŐSÍTÉSE

KÖLTÉSEK CSÖKKENTÉSE, CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

PÁLYÁZATOK ELNYERÉSE

ADÓK NÖVELÉSE

Milyen lehetőségeket jöhetnek számításba megoldásként? 



6. kérdés: A vészhelyzet kihirdetése óta milyen konkrét negatív 
döntéseket kellett meghozni?
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ÁTSZERVEZÉSEK, CIVIL ÉLET FELFÜGGESZTÉSE
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RENDEZVÉNYEK LEMONDÁSA/ÁTSZERVEZÉSE

A vészhelyzet kihirdetése óta milyen konkrét negatív döntéseket kellett meghozni?



A kiértékelés I. fázisnak 

tapasztalatai  
Előző kérdőív tapasztalata:

• 1. Pénzügyi szempontból a válaszadók legtöbbje semleges vagy negatív
várakozásokkal él. Az optimistábbak remélik, hogy nem érinti őket a
helyzet, nagyjából változatlanul folytatódik működésük a veszélyhelyzet
elmúlásával. A negatív várakozással levő önkormányzatok, forráshiányt
vélelmeznek, forrásmegvonást, szűkösebb költségvetést.

• 2. Feladatellátás szempontjából hasonló a megoszlás. Van, aki változatlan
feladatkörökkel számol, többen azonban bővülő feladatkört, plusz
feladatok ellátását vizionálják.

• A fenti várakozásokból a legjobb eshetőség a változatlan költségvetéssel
változatlan feladatkör, a legrosszabb verzió pedig a csökkenő források
mellett plusz feladatok ellátásának képe.



A jelenlegi kiértékelés 

(II. fázis) összegzése
1. A válaszadók többsége korlátozta, vagy bezárta az intézményeit,
volt ahol ügyeletet szerveztek, maszkokat gyártottak, és mindenütt
betartották a higéniás intézkedéseket.

2. A pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban vannak félelmeik a
válaszadóknak, vannak, akik még nem látják mi várható és
elenyésző azok száma, akik nem tartanak komolyabb pénzügyi
problémáktól.

3. A megkérdezettek mintegy kétharmada nem tart attól, hogy
problémát okozna az önkormányzati cégek fenntartása, a maradék
egyharmad viszont igen, ott a költségvetés átszervezésével
próbálják továbbra is zavartalanul működtetni az intézményeiket.



4-5. Újabb bevételi források létrehozását a megkérdezettek több mint fele nem
tervez, mert szerintük a kiesések mértéke ezt nem indokolja. Ahol viszont
szükséges ott a legtöbben az adóemelésekkel és pályázatokkal szeretnének
plusz forrásokhoz jutni.

6. A megkérdezett településeken arra a kérdésre, hogy milyen negatív
intézkedéseket kellett hozni, a rendezvények elhalasztását vagy átszervezését
válaszolták a legtöbben, és szerencsére minimális volt az elbocsátások száma is.

A jelenlegi kiértékelés 

(II. fázis) összegzése


