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Önkormányzati eladósodás 
és kezelése Svájcban 
Okok és következmények

ÖSSZEFOGLALÓ: A helyi kormányzati szint eladósodása rendkívül káros hatást tud kifejteni mind helyi szinten, mind pedig a központi

kormányzat szintjén. Az esettanulmány célja, hogy bemutassa a svájci Leukerbad település eladósodását és szanálását, egyaránt

rávilágítva az adósság kialakulásához vezetõ okokra, a probléma kezelésére, az eset által generált jogalkotói válaszlépésekre,

valamint a meghozott intézkedések eredményességének értékelésére. A svájci önkormányzat eladósodását a puha jogszabályi

környezet, valamint a különbözõ jogszabályokban foglalt elemi szabályok be nem tartása okozta. Az adósság felszámolására

szanálási koncepciót dolgoztak ki, amely szerint a település – egy, erre a célra létrehozott vállalkozáson keresztül – a felhalmozott

adósság 22 százalékát fizeti vissza hitelezõinek, illetve további 11 százalék visszafizetését helyezték kilátásba. A hitelezõk többsége

végül elfogadta a szanálási tervet. A jogalkotók felülvizsgálták az 1980-as önkormányzati törvényt és újat alkottak 2004-ben, amely-

nek hatására Vallais Kanton településeinek pénzügyi helyzete jelentõsen javult.
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AA világon számos közigazgatási modell létezik.
Ezek eltérõ módon definiálják mind a kor-
mányzati szintek számát, mind pedig azok fel-
adat- és hatásköreit (így határozva meg közvet-
ve az egyes kormányzati szintek autonómiáját
is). A helyi kormányzati szintek elkülönülése a
központi kormányzati szinttõl azért bír ki-
emelkedõ jelentõséggel, mert a társadalom tag-
jainak diverzifikált szükségletei nem elégíthe-
tõk ki hatékonyan a központi kormányzat felõl
érkezõ egységes (úgynevezett „one-fit-all” tí-
pusú) megoldások mentén (Oates, 2008). Más-
képpen megfogalmazva: a társadalom jólétének
maximalizálása csak a valós társadalmi igények
kielégítésén keresztül érhetõ el, amelyet a helyi
közösség nagyobb hatékonysággal képes meg-
valósítani, hiszen helyi ügyekben több infor-

mációval rendelkeznek, mint a központi kor-
mányzat (Vo, 2010). 

A The Economist demokráciaindexe (2011)
szerint Svájc a világ hetedik legjobban mûködõ
demokráciája. Ez tükrözõdik az állam felépíté-
sében is, hiszen a legkisebb közigazgatási
egysége1 is széles körû autonómiával rendelke-
zik. A települési önkormányzatok önállósága
azok gazdálkodásában is tetten érhetõ. Ez
nagyfokú döntési szabadságot biztosít a helyi
ügyek intézõi számára, amely azonban nagy fe-
lelõsséggel is párosul, hiszen a helyi kormány-
zati szint rossz gazdálkodásából eredõ kocká-
zat nemcsak helyi szinten, hanem a központi
kormányzat szintjén is megjelenik (Rodden,
2002). 

A svájci Valais Kanton2 önkormányzatainak
eladósodottsága hirtelen vált aktuális témává a
kilencvenes évek végén. Ez annak köszönhetõ,Levelezési e-cím: christian.melly@admin.vs.ch
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hogy 1998-ban nyilvánosságot látott az a hír,
miszerint a leukerbadi3 önkormányzat fizetés-
képtelenné vált. Leukerbad ebben az idõszak-
ban 1700 fõt számlált, az ott eltöltött turiszti-
kai vendégéjszakák száma pedig elérte az évi
egymilliót. 

Az esettanulmány célja, hogy a svájci
Leukerbad településen bekövetkezett eladóso-
dás tükrében bemutassa Valais Kanton azon in-
tézkedéseit, amelyek segítségével sikerült a
Leukerbad önkormányzata által felhalmozott
adósságot rendezni, illetve megakadályozni a
kanton területén lévõ többi települési önkor-
mányzat további eladósodását.

Cikkünkben elõször arra világítunk rá,
hogy milyen hiányosságokat tartalmazott a
korábbi (1980-as) szabályozás, amely miatt a
svájci önkormányzatok az eladósodás útjára
léphettek, majd részleteibe menõen ismertet-
jük Leukerbad település eladósodásának speci-
ális esetét, illetve annak megoldását. Ezt köve-
tõen felvázoljuk azokat az intézkedéseket
(jogszabályi változtatásokat), amelyeket azért
hoztak, hogy meggátolják a Leukerbadhoz ha-
sonló esetek kialakulását, valamint kitérünk az
eladósodás megfékezésére hozott intézkedé-
sek hatásának értékelésére is. Az esettanul-
mányt összefoglaló zárja.

AZ 1980-AS SVÁJCI ÖNKORMÁNYZATI
TÖRVÉNY HIÁNYOSSÁGAI

Mielõtt rátérnénk azoknak az intézkedések-
nek a bemutatására, amelyek segítettek
Leukerbad település kilátástalannak tûnõ
pénzügyi helyzetét megoldani, illetve amelyek
hozzájárultak ahhoz, hogy a kanton területén
lévõ települési önkormányzatok pénzügyi
helyzete 2012-re megnyugtató képet mutat-
nak, szükséges az eladósodás okainak feltárá-
sa. A fejezetben az 1980-as svájci önkormány-
zati törvény kapcsolódó hiányosságaira térünk
ki részletesen.

Az 1980-ban elfogadott, az önkormányza-
tok jogállásáról szóló törvény költségvetési
egyensúlyról szóló rendelkezései nem voltak
megszorító jellegûek. A 71. cikk kikötötte pél-
dául, hogy „a pénzügyi gazdálkodásban érvénye-
síteni kell a pénzeszközök törvényes, méltányos,
gazdaságos és hatékony felhasználását, valamint
törekedni kell a költségvetési egyensúlyra”. Ezen
felül a 72. cikk kimondta, hogy „a számviteli ki-
mutatásoknak világos, teljes és valós helyzetképet
kell adniuk a vagyonról, valamint a kötelezettsé-
gekrõl”.

A költségvetési egyensúly elve ugyan örven-
detes, ugyanakkor nem bírt kényszerítõ erõvel
a települések számára, így azok éves költségve-
tése deficites lehetett, illetve pénzforgalmi hi-
ányt mutathatott. A jogszabályi rendelkezések
pontos megfogalmazásának hiányában a passzí-
vummal jellemezhetõ állapot egyre erõteljeseb-
bé vált ahelyett, hogy a hiány felszámolása
megtörtént volna. A helyzet fennmaradását az
tette lehetõvé, hogy nem voltak jelen a rend-
szerben a hiány felszámolását biztosítani hiva-
tott szabályok. 

Az önkormányzatok jogállásáról szóló tör-
vény 74. cikke értelmében a települések szám-
vitelét fiduciárius (bizalmi) ellenõrzés alá kel-
lett vonni. A Települési Közgyûlésnek az egyes
idõszakok elején saját tagjaiból kellett megvá-
lasztania a beszámolót ellenõrzõ testületet,
amely jelentést tett az elszámolásokról. Az el-
lenõrzések azonban nem hozták meg a várt
eredményt (sem a költségvetés egyensúlyba
hozatalát, sem pedig az eladósodás megakadá-
lyozását tekintve), mivel nem volt elõírt jogi in-
tézkedési kötelezettség a deficites önkormány-
zati gazdálkodás kezelésére.

Az kantoni szintû pénzügyi ellenõrzés leg-
fontosabb pontja az volt, hogy a települések-
nek a kantonális kormányzattal4 jóvá kellett
hagyatniuk a települési közgyûlés5 illetékességi
körébe tartozó azon döntéseket, ahol (1) a te-
lepülés kölcsönfelvétele meghaladta az elõzõ
gazdálkodási év bruttó bevételének 10 százalé-
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kát (a meglévõ kölcsönök konszolidálása nél-
kül), illetve ahol (2) a kölcsönfolyósításokat
nem szavatolták megfelelõ módon és azok
meghaladták az elõzõ gazdálkodási év bruttó
bevételének 1 százalékát. 

A települések jogállásáról szóló törvény 17.
cikke kikötötte azt is, hogy a kantonális kor-
mányzat jóváhagyására benyújtott települési
közgyûlési határozatok csak akkor léphetnek
hatályba, ha a kantonális hatóság megadta rá az
engedélyt. E törvényi elõírás figyelmen kívül
hagyásának következményeit nem szabad alá-
becsülni még akkor sem, ha ezek elsõ látásra
nem tûnnek túl szigorúnak. Ha például egy
bank kölcsönt nyújt a településnek úgy, hogy
azt a Kantonális Kormányzat elõzetesen nem
engedélyezte, akkor a kölcsönszerzõdés ér-
vénytelennek tekintendõ. Ez azzal a következ-
ménnyel jár, hogy amennyiben a banknak be-
hajtást kellett kezdeményeznie a településsel
szemben, nem állt rendelkezésére érvényes hi-
telszerzõdés, csupán jogalap nélküli gazdago-
dás címen tudott az önkormányzattal szemben
jogorvoslatot kérni. 

Az önkormányzatok jogállásáról szóló tör-
vény elõirányozta továbbá a települések fel-
ügyelet alá helyezésének lehetõségét is (128.
cikk). A Kantonális Kormányzat kimondhatta
a felügyelet alá helyezést abban az esetben, ha
egy település jelentõs mértékben veszélyeztette
saját javait, illetve pénzügyi egyensúlyát. A fel-
ügyelet alá helyezés végrehajtása érdekében a
kormányzat biztosok kinevezését helyezte ki-
látásba.

LEUKERBAD

A szabályozásbeli hiányosságok áttekintése
után vizsgáljuk meg közelebbrõl, hogy milyen
okok vezettek Leukerbad település eladósodá-
sához, illetve, hogy milyen intézkedések tör-
téntek a települési önkormányzat fizetõképes-
ségének helyreállítása érdekében.

Leukerbad pénzügyi helyzete 
1997 végén – az eladósodás okai

Leukerbad néhány év alatt hatalmas adósságot
halmozott fel, amely 1997 végére elérte a 148
millió eurót. Az 1700 lakost számláló település
egy fõre jutó bruttó adóssága 87 500 euróra rú-
gott. Összehasonlításként Valais Kanton tele-
püléseinek egy fõre jutó átlagos adóssága ebben
az idõpontban 7900 euró volt. Az eladósodás
oka, hogy Leukerbad település összesen 82 mil-
lió euró összegben szerzett részesedést és nyúj-
tott kölcsönt nagyrészt a település tulajdonát
képezõ részvénytársaságoknak. Ezek a cégek
pedig pénzügyi nehézségeik okán  nem tudták
kifizetni a részükre folyósított kölcsönök után
fizetendõ kamatokat a településnek. Leukerbad
ennek következtében arra kényszerült, hogy
újabb hiteleket vegyen fel, mert csak így tudta
saját hitelezõit kifizetni. Ez azért alakulhatott
így, mert a település döntéshozói nem engedé-
lyeztették elõzetesen sem a település társasága-
inak nyújtott kölcsönöket, sem pedig a saját
részre felvett hiteleket. 

1998 elejére az így kialakult helyzetben a
Kantonális Kormányzat megbízta Valais Kan-
ton Számvevõszékét azzal, hogy világítsa át
Leukerbad pénzügyi helyzetét. Az ennek kap-
csán készített jelentések arra késztették a kor-
mányzatot, hogy lépéseket tegyen az ügy meg-
oldása érdekében. Leukerbad adósságának ösz-
szetételét az 1. ábra mutatja.

A Kantonális Kormányzat felügyelet
alá helyezi Leukerbadot

Miután a számvevõszék feltárta a település
pénzügyi helyzetét, a Kantonális Kormányzat
életbe léptette az önkormányzatok jogállásáról
szóló törvény 128. cikkében elõirányzott intéz-
kedést, azaz 1998 októberében részleges fel-
ügyelet alá helyezte Leukerbadot. A biztosok
úgy vélték, hogy a település maximum 33,3 mil-
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lió eurónyi kötelezettséget tud vállalni. 1999
márciusában egy szanálási tervet nyújtottak át a
hitelezõknek, amelyben a követeléseik 80 szá-
zalékos elengedése szerepelt (összesen 120,4
millió euró értékben). A hitelezõk ezt a tervet
elutasították.

Ennek kapcsán meg kell említenünk az
1947-es svájci szövetségi törvényt, amely sza-
bályozza a települési és egyéb közjogi önkor-
mányzatokkal szembeni jogi eljárást azok ela-
dósodása esetén. Ez a törvény elõirányozza a
település vagyonkezelésbe vételét abban az
esetben, ha elõreláthatólag a település hosszú
távon képtelen lesz pénzügyi kötelezettségei
teljesítésére. Ez az intézkedés akkor lép életbe,
ha a kantonális jog alapján végrehajtott vagyon-
kezelés nem bizonyulna elégségesnek.
Leukerbad „különleges esetét” megelõzõen
Svájcban még egyetlen település vagyonkezelé-
sét sem kellett átvenni.

A település vagyonkezelésbe vétele

A Kantonális Bíróság 1999 júliusában az érin-
tett kanton kérésére elrendelte Leukerbad va-
gyonkezelésbe vételét a települési és egyéb
közjogi önkormányzatok eladósodása esetén
felmerülõ jogi eljárást szabályozó szövetségi
törvény alapján. A vagyonkezelésbe vétel már
nem egyszerû felügyelet alá helyezés, hanem
jogi eljárás, amelynek elsõdleges célja a hitele-
zõk érdekeinek védelme. 

A vagyonkezelésbe vétellel az a gond, hogy
a kötelezettségek megmaradnak (az intézke-
déssel nem szûnnek meg), így nem is válnak
behajthatatlanná. A törvényi rendelkezés 
ismeretében a település szanálására gyakorlati-
lag csak két megoldási lehetõség kínálkozott:
(1) vagy a kanton átvállalja annak tartozásait,
(2) vagy a hitelezõk lemondanak követelése-
ikrõl.

1. ábra
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Valais Kanton ellen indított 
kártérítési eljárás 

Négy hitelezõ, illetve maga Leukerbad telepü-
lés is panaszt nyújtott be a Svájci Szövetségi Bí-
rósághoz, amelyben azt sérelmezték, hogy a
kanton nem látta el megfelelõen a település fel-
ügyeletét. Valais Kanton azzal védte álláspont-
ját, hogy nem vállalhatja magára a felelõsséget
harmadik felek által elkövetett hibák miatt. 
A Szövetségi Bíróság 2003. július 3-án megho-
zott döntésében nem adott helyt a keresetnek
azzal, hogy kimondta: Valais Állam vétkessége
nem állapítható meg a települési önkormányzat
és a pénzintézetek által elkövetett hibák miatt,
hiszen a hitelkérelmek elbírálásakor a felpere-
sek még az elemi szabályokat sem tartották be. 

Szanálási koncepció

A korábbiakban említett körülmények között
a vagyonkezelõ arra a következtetésre jutott,
hogy a település a fennálló 151 millió eurós
tartozásból 33,3 millió megfizetésére lenne ké-
pes – az összes adósság csupán 22 százalékáért
tud jótállni. Akkoriban az önkormányzat 12,5
millió eurónyi forrással rendelkezett, így még
további 20,8 millió eurót kellett megfinanszí-
roztatnia harmadik féllel. A vagyonkezelõ a té-
nyekbõl kiindulva a következõ szanálási tervet
dolgozta ki. 

„Sanag Leukerbad AG” néven létrehoz
egy részvénytársaságot, amelynek célja, hogy
felszámolja (felvásárolja) Leukerbad adósságát
úgy, hogy közben ügyel arra: a hitelezõk egyen-
lõ bánásmódban részesüljenek.

Valais Kanton 25 millió eurós kezességet
vállal a 20,8 millió eurós kölcsönre, amelyet a
részvénytársaságnak pénzintézetektõl kell fel-
vennie.

A részvénytársaság felvásárolja Leukerbad
település tartozásait.

Azon hitelezõk részére, akik elfogadják a

szanálási tervet, követeléseik értéke után 22
százalékos részt fizetnek annak megvásárlása-
kor, de legkésõbb 2003. december 31-ig.

Amennyiben 2023. december 31. elõtt si-
keres lesz az alacsony feszültségû elektromos
hálózat, valamint a St-Laurent-forrás6 hitele-
zõknek történõ értékesítése, akkor az elõzõ 22
százalékon felül további 11 százalékot kapnak a
szanálási tervet elfogadó hitelezõk legkésõbb
2023. december 31-ig. 

A településnek kötelezettséget kell vállal-
nia arra, hogy évente minimum 750 000 eurót
különít el mûködési költségeibõl, amelyet ará-
nyosan oszt el az (Sanag Leukerbad AG-nak)
átruházott, illetve az át nem vállalt követelések
csökkentésére.

Az elõzõ pontban említett 750 000 eurós
éves törlesztõrészlet megfizetése után a telepü-
lés maximálisan további 750 000 eurónyi beruhá-
zást eszközölhet évente – ha a település bruttó
cash flow alapján számított aktívuma meghalad-
ja ezt az összeget, akkor az azon felüli részt
adósságtörlesztésre kell fordítania.

A szanálási tervet a 2. ábra mutatja.

Sikeres szanálás

Valais Kanton Parlamentje kezességet vállalt
2003. december 4-ei határozatában a 20,4 millió
euróra. A kezességvállalás feltételeként azon-
ban kikötötte, hogy a Sanag Leukerbad AG
gazdálkodásának felügyeletét Valais Kanton
Számvevõszékének kell ellátnia.7

Ahogy azt már láttuk, a kezelõ elismerte a
151 millió eurós tartozás fennállását 2003. de-
cember 31-ei idõponttal. A hitelezõk lemondtak
követelésük 97,3 százalékáról, azaz 147 millió
euróról. Bírósági eljárás miatt mindössze 2 mil-
lió eurónyi követelést nem adtak még át a Sanag
Leukerbad AG-nak.

Leukerbad szanálása tovább folyik. 2003 vé-
gén az állami kezességvállalással szavatolt köte-
lezettségek összege elérte a 20 millió eurót.
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2011 végére ez az összeg 12,4 millió euróra
csökkent.

Ha a hitelezõk nem mondanak le követelése-
ikrõl, nem valósulhatott volna meg a település
szanálása, mert a hitelezõk olyan mértékû köl-
csönöket folyósítottak Leukerbad számára,
amely aránytalan volt pénzügyi teherbíró ké-
pességéhez viszonyítva. A kölcsönök futam-
idejének meghosszabbítása vagy a kamatlábak
csökkentése nem eredményezte volna a telepü-
lés pénzügyeinek szanálását.

LEUKERBAD UTÁN

Leukerbad „különleges esete” megijesztette a
hitelezõket, ami azzal járt, hogy sokkal szigo-
rúbban jártak el a települési önkormányzatok
finanszírozása kapcsán. Megemelték a valais-i
települések számára ajánlott kölcsönök kamat-
lábát. Ugyanakkor az önkormányzatok is óva-

tosabbak lettek, több beruházást is elhalasztot-
tak – a helyzet elõsegítette a települések pénz-
ügyi helyzetének javulását.

A jogalkotók ugyanakkor belátták azt is,
hogy az érvényben lévõ jogszabályt felül kell
vizsgálni a szabályozásban fellelhetõ hiányossá-
gok kiküszöbölése érdekében. Kézenfekvõ
megoldás lett volna a döntéshozói hatalom ré-
szérõl az állami központosítás megerõsítése,
amely együtt járt volna az önkormányzatok au-
tonómiájának csökkentésével. A megoldás
azonban ennek éppen az ellenkezõje lett, azaz
megfelelõ szabályok bevezetése mellett meg-
növelték a települések felelõsségét. Az önkor-
mányzatok jogállásáról szóló 2004-es új tör-
vény megerõsítette a települések autonómiáját,
valamint a pénzügyi gazdálkodásukat érintõ jo-
gi rendelkezések is tisztázásra kerültek (többek
között a költségvetési hiány esetén meghozan-
dó kötelezõ intézkedések magasabb elváráso-
kat támasztó szabályozása révén).

2. ábra

SAMAG LEUKERBAD AG-NEK NYÚJTOTT KÖLCSÖNBIZTOSÍTÉK

FINANSZÍROZÓ

Maximális kölcsön: 25 millió frank

Kintlévõségek felvásárlása 
a nominális érték 22%-ért

Likvid pénzeszközök 
15 millió frank

Kö
lc

sö
nö

k 
tö

rle
sz

té
se

 k
am

at
ok

ka
l e

gy
üt

t

Hi
te

le
zõ

k

Részvényesek
Leuker kerület települései
Leukerbad kivételével

Ellenõrzési szerv
Kantonális pénzügyi ellenõrzés

Kanton

Leukerbad

Sanag 
Leukerbad AG
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A 2004-es svájci önkormányzati 
törvény – új szabályozás

Az új önkormányzati törvény számos új elemet
tartalmazott. A pénzügyi egyensúly megtartása
érdekében hozott intézkedések közül a legfon-
tosabbakat a következõkben foglaljuk össze.

Egységes számviteli stratégia 
A települések számvitelét az egységes számvi-
teli stratégia szerint kell kialakítani, a pénzügyi
gazdálkodás elveit pedig a továbbiakban a tele-
pülések pénzügyi gazdálkodásáról szóló kor-
mányrendelet határozza meg. Ebben a számvi-
teli modellben már az esedékesség elve érvé-
nyesül a pénzforgalmi elvvel szemben.

A pénzügyi vagyon értékelése
A pénzügyi vagyont amortizálni kell veszteség
vagy értékvesztés elszámolása esetén a települé-
sek pénzügyi gazdálkodásáról szóló rendelet 47.
cikke alapján. A pénzügyi vagyon értékelése ily
módon a kereskedelmi szabályok szerint alakul.

Önkormányzati vagyon értékelése
Az önkormányzati vagyon részét képezõ köl-
csönfolyósítások és részesedések értékelését a
kereskedelmi szabályok szerint kell elvégezni a
továbbiakban. A különbözõ vagyonelemekre
(iskolák, utak, sportlétesítmények, csatornahá-
lózat, ivóvízhálózat, Steps stb.) amortizációt
kell alkalmazni az aktiváláskori érték 10 százalé-
káig. Megjegyzendõ, hogy tilos az értékcsökke-
nési leírás teljes vagy részleges felfüggesztése.

Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlya
Ha a költségvetés deficites, a településnek szaná-
lási intézkedésekkel ellátott pénzügyi tervet kell
kidolgoznia, amelyet a Települési és Kantonális
Közgyûlés elé kell tárnia. Ezzel párhuzamosan a
költségvetés tervezésekor csak akkor lehet több-
letráfordítást betervezni, ha az önkormányzat
nettó vagyona a többletet fedezi. Végül, ameny-
nyiben hosszú távon nem biztosított a település

pénzügyi egyensúlya, az Kantoni Közgyûlés egy
coach-ot (tanácsadót) jelöl ki a településhez, an-
nak költségére. A tanácsadó feladata az önkor-
mányzat pénzügyi tervének elkészítése, illetve a
szanálásra irányuló javaslatok megtétele.

AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS EREDMÉNYEI, 
TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK

Az új, 2004-es önkormányzati törvény megnö-
velte az ellenõrzõ szervekkel szemben támasz-
tott követelményeket, ahogyan az ellenõrzési
tevékenység szakmai profizmusának fokozásá-
hoz is hozzájárult. Az önkormányzati vagyon
amortizációs kulcsának rögzítésével és a pénz-
ügyi egyensúly fenntartásának kötelezettségé-
vel pedig megkezdõdött az eladósodás megfé-
kezése Valais Kanton településeinek szintjén. 

Ezt követõen 2005. január 1-jén a kanton is
felvértezte magát egy olyan magas követelmé-
nyeket támasztó eszközzel, amely jogszabályba
építi be a kiadások és az eladósodás megfékezé-
sét célzó kettõs fékhatást. Ennek értelmében a
költségvetés és az éves beszámoló többé nem
lehet deficites és a kanton sem adósodhat el. 
A kanton rendelkezésére álló tõke (1,2 milliárd
euró) a nyugdíjpénztár szanálásra, valamint
rendkívüli kiadások fedezésére szolgálhat.

A kiadások és az eladósodás megfékezésérõl
szóló törvény az említett kettõs fékhatás vo-
natkozásában bizonyos kivételeket is elõirá-
nyoz. Az úgynevezett „Nagy Közgyûlés” – a
kanton törvényhozói hatalmát ellátó szerv – ki-
vételesen felmentést adhat e követelmény be-
tartása alól. Ilyen indok lehet a nehéz gazdasá-
gi helyzet, természeti katasztrófa, súlyos vagy
rendkívüli jelleget öltõ helyzetek bekövetkezte,
illetve egyéb, elõre nem látható nagy jóléti
veszteséget eredményezõ esemény. A felmen-
tés azonban nem biztosít szabad kezet, nem ad
módot a költségvetési szigor fellazítására, mivel
a törvény arra kötelezi a kantonokat, hogy leg-
feljebb 5 év alatt rendezzék a kivételesnek mi-
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nõsített helyzet következtében keletkezõ for-
ráshiányt. Az 5 év – kivételesen súlyos helyzet-
ben – további 2 évvel meghosszabbítható.

A kiadások és az eladósodás megfékezését
célzó kettõs fékhatás igen szigorú törvényi ren-
delkezés. A kanton és a parlament is kénytelen a
bevételeihez igazítani kiadásait. A törvénybe
épített fék nélkül a kormány és a parlament is
megtalálná azokat az érveket, amelyek segítségé-
vel sikeresen kitágíthatnák az állami közremû-
ködés területeit. Az ismertett rendelkezések kö-
vetkeztében viszont arra kényszerülnek, hogy a
prioritásaikat pontosabban körvonalazzák.

Svájcban a kantonok többségében léteznek
olyan törvényi rendelkezések, amelyek célja a
költségvetési egyensúly megteremtése, csak-
úgy, mint a Svájci Szövetségi Állam szintjén,
ahol 2003 óta hatályosak az eladósodás megfé-
kezését elõirányozó rendelkezések. A költség-
vetési egyensúly megteremtésének igénye az
Alkotmányban is jelen van, így közvetlen 
hatása van a Svájci Szövetségi Állam egész
gazdálkodására. A cél egyfelõl az, hogy meg-
akadályozza a krónikus költségvetési hiányok
kialakulását és az adósság növekedését, másfe-
lõl pedig az, hogy a jelen költségeit ne hárítsák
a jövõ generációra. 

Valais Kanton az egyedüli a svájci kantonok
közül, amely bevezette az említett kettõs fék-
hatást.

ÖSSZEFOGLALÁS

A települések jogállásáról szóló új törvény im-
már nyolc éve hatályos. Meg lehet állapítani en-
nek kapcsán, hogy a gyakorlatban eredményes-
nek bizonyult az értékcsökkenési leírásra és a
pénzügyi egyensúlyra vonatkozó kettõs jog-
szabályi követelmény. Bár túlzottnak tûnhet az
önkormányzati vagyon elemeinek legalább 10
százalékos értékcsökkenési leírása, ugyanakkor
ez jelentõs mértékben hozzájárult a települések
pénzügyi helyzetének javulásához. Ennek ered-

ményeként kantonunkban jelenleg jó, sõt ör-
vendetes a települések pénzügyi helyzete.

Az új szabályozás eredményeit látva helyes-
nek bizonyultak a települések pénzügyi felügye-
letére kialakított – ma már hatásosnak minõsít-
hetõ – eljárások. Az önkormányzatok számára
nyújtott folyamatos információk felhívják a fi-
gyelmet a települések gazdálkodásából eredõ
kockázatokra, így járulva hozzá a megfelelõ
döntések meghozatalához.

Valais Kanton pénzügyei szintén helyreálltak.
A svájci nép által megszavazott, 2001-ben az al-
kotmányba is beiktatott, majd 2005-ben a vég-
rehajtási törvénnyel életbe lépõ új szabályozás,
amely a kiadások és az eladósodás visszaszorítá-
sát célozza a beépített úgynevezett kettõs fék-
hatáson keresztül, meghozta a várt eredményt. 

Az eset további tanulsága, hogy a pénzügyi
egyensúlyt nem elegendõ egyoldalúan kezelni,
különösen akkor nem, ha a rendelkezésre álló
jövedelmek mértéke nem elégséges az adósság-
szolgálat teljesítésére – a kiadások racionalizá-
lása mellett szükség van a hitelezõk áldozatvál-
lalására is.

A svájci szövetségi rendszeren belüli három
közigazgatási szint8 jogszabályi rendelkezései-
ben rögzített államháztartási gazdálkodási fe-
gyelem bebizonyította, hogy lehetséges korlá-
tok között tartani a problémát jelentõ eladóso-
dást és a rendelkezésre álló eszközök segítségé-
vel meg lehet oldani azt. 

Nyilvánvaló, hogy a döntéshozók az ismert
rendelkezések következtében már nem kezel-
hetnek minden projektet prioritásos, illetve
megvalósítandó projektként (úgy, ahogy azt a
Leukerbad példája is mutatta) – elsõbbségi sor-
rendet kell felállítaniuk a rendelkezésre álló
eszközök figyelembevételével.

Cselekedni és nem utólag reagálni az esemé-
nyekre! Ez az az út, amely lehetõvé teszi, hogy
bizakodással nézzünk a jövõbe, illetve fõként
azt, hogy minimalizáljuk az esélyét a nem kí-
vánt külsõ segítségnek, amely esetenként az au-
tonómiát is veszélyeztetheti.
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1 Dorf – falu, község (www.about.ch, 2012)

2 Kanton = állam

3 Svájc délnyugati részén lévõ település

4 Adott kanton kormányzati egysége

5 A közgyûlés szavazati joggal rendelkezõ települé-

si lakosokból áll. A közgyûlések alkalmával a tele-

pülések lakói közvetlenül szavazhatnak arról,

hogy megvalósítsanak vagy elvessenek-e egy adott

tervet. A nagyobb településen élõknél van arra le-

hetõség, hogy a települési közgyûlés saját jogköre-

it átruházza egy demokratikusan megválasztott te-

lepülési tanácsra.

6 A város tulajdonában lévõ turisztikai célpont.

7 A Sanag Leukerbad AG könyvvizsgáló szervezete-

ként mûködõ Valais Kanton Számvevõszék ellen-

õrzi a szanálási megállapodásban rögzített feltéte-

lek betartását a különbözõ partnerek vonatkozásá-

ban.

8 település, kanton (állam) és szövetségi állam
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