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Köszöntő
Kedves Olvasónk! Nagy örömünkre szolgál, hogy a karácsonyi ünnepek előtt átadhatjuk Önnek a
Területfejlesztés és Innováció folyóirat második számát. Első alkalommal kaptunk annyi pozitív visszajelzést,
hogy úgy érezzük, érdemes ezt a kezdeményezést folytatni. Reméljük, hogy ha az a szám elnyerte tetszését,
ebben sem fog csalódni. Három tanulmányunk közül az első, Pirisi Gábor és dr. Trócsányi András munkája,
egy nagyon gyakorlatias problémát, a várossá nyilvánítások aktuális kérdéseit járja körül. Az innovációval
kapcsolatos kutatásokat ezúttal Ludescher Gabriella írása képviseli, amely az innovációt, mint szolgáltatást
vizsgálja. Végül a számos területfejlesztési feladatban megjelenő hazai nagyvárosi térségek összehasonlító
vizsgálatának eredményeit olvashatják Szebényi Anita tollából.
Folyóiratunk azonban csak akkor lehet sikeres, ha olvasóink közül egyre többen válnak majd íróinkká
is. Továbbra is várjuk azokat a tanulmányokat, amelyek kapcsolódnak a címben megjelenő két téma
valamelyikéhez, akár elméleti, akár gyakorlati megközelítésből, pozitív vagy negatív példákat egyaránt.
Ahogy az első számban is jeleztük, alapvetően 6-10 oldalas, hivatkozásokkal és irodalomjegyzékkel ellátott
cikkeket tudunk megjelentetni, ez alól csak a gyakorlatot bemutató írások kivételek. Az elektronikus forma,
ennyi előnye kétségkívül van a papírral szemben, lehetőséget ad színes ábrák bőséges alkalmazására. A
megjelentetni szándékozott anyagokat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a pirisig@gamma.ttk.pte.hu
címre várjuk.

Pirisi Gábor – Trócsányi András
A várossá nyilvánítás, mint a területfejlesztés eszköze? A városi
cím elnyerésének területpolitikai vonatkozásai
A város tudományos fogalma összetett, több diszciplína nézőpontjából megközelíthető, komplex jelenség.
A hétköznapi szóhasználatban mégis viszonylag egyszerű a dolgunk, hiszen létezik a jog által elfogadott, a
magyar alkotmányban is rögzített egykomponensű városfogalom, amely egyértelműen lehatárolja azoknak
a településeknek a körét, amelyeket városoknak nevezhetünk. Hazánkban ez a kategória nem népességszám
által meghúzott statisztikai határt jelent, hanem – az eredetét tekintve középkori gyökerekkel rendelkező
szabályozás szerint – a városi címet az államfő adományozza, természetesen a magyar közjogi berendezkedés
logikájának megfelelően, alapvetően nem saját, hanem a kormány szakminisztere javaslata alapján.
A várossá nyilvánítás látványos, közérdeklődésre is számot tartó településpolitikai beavatkozás. Földrajzi
és közigazgatási összefüggéseiről időről időre jelennek meg írások a vonatkozó magyar szakirodalomban.
Ez a tény egyáltalán nem meglepő, figyelembe véve, hogy különösen az elmúlt három évtizedben ez a
folyamat tekinthető az egyik legmarkánsabb közigazgatási változásnak. Az 1970-es évektől kezdve napjainkig
összesen 223 település (1990 óta 134) nyerte el a városi rangot, beleértve azt a kilenc nagyközséget,
ahol az avatóünnepségekre 2007. nyarán keríthettek sort. A folyamat eredményeként Magyarország
településhálózata eljutott oda, hogy egy gyengén urbanizált stádiumból, amelyben még az ország általános
társadalmi-gazdasági fejlettségéhez képest is indokolatlanul kevés várost lelhettünk a térképen (Beluszky
P. 1983), egy olyan állapotba, amikor a városok egy részét (gyakorlatilag egyharmadát) ugyanaz a szerző
találóan faluvárosnak titulálja (Beluszky P. – Győri R. 2006), ezzel is jelezve, hogy megítélése szerint nem
elégítik ki a geográfia városokkal szemben támasztott általános kritériumait. Árnyalja a képet, hogy több
	 Az alkotmány 41. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre
tagozódik, melyek közösségét a 42. § szerint megilleti a helyi önkormányzás joga
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régóta városi címmel rendelkező alföldi mezőváros kapcsán sem volt feltétlenül teljes a tudományos
konszenzus, és hogy különböző szerzők napjaink urbanizációs folyamatait is meglehetősen eltérően ítélik
meg. A maga korában – és ez még csak néhány éve volt! – még inkább irreálisnak tetszett Zoltán Z. (2002;
2003) fejtegetése arról, hogy a 330-350 elemből álló kisvárosi hálózat kiépítése fontos településpolitikai
prioritás, napjainkban azonban már nem tűnik lehetetlennek az sem, hogy jelen kormányzati ciklus végére
elérjük az általa kívánatosnak tartott értékek alsó küszöbét. Mindazonáltal az utóbbi években a témában
publikáló szerzők – a fentieken túl például Szigeti E. 1998; Kiss É. 2002 és Csapó T. – Kocsis Zs. 1997; Dövényi
Z. 2006 – meglehetősen egyező véleményen vannak abban a tekintetben, hogy a várossá nyilvánítási
folyamatot berekeszteni nem, csupán körültekintően szabályozni szükséges.
Elvileg a folyamat kereteit törvényi szinten rögzítették. Már a helyi önkormányzatokról szóló (1990. évi
LXV.) törvény, elterjedt rövidítésével ÖTV, 59. §-a kimondja, hogy „A nagyközség a várossá nyilvánítását
kezdeményezheti, ha a városi cím használatát fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A képviselő testület
a kezdeményezést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján terjeszti a köztársasági elnök elé”.
A törvény nem állít ugyanakkor kritériumot: a nagyközségek kiválasztásában a „fejlettség” és a „központi
szerep” a döntő tényező. Nincs szó lélekszámhoz kötött határról, vagy bármely olyan infrastrukturális
mutatóról, amit egy városnak mindenképpen teljesíteni kell. Az egyetlen kemény korlát, hogy csak
nagyközségekből lehet város, és a törvény 108. §-ából az is kiderül, hogy nagyközséggé válni adott esetben
nehezebb, mint onnan várossá előlépni. Ugyanis a „nagyközségi címet használhatják azon települések
képviselő testületei, amelyek a törvény hatályba lépésekor nagyközségi tanácsok voltak, továbbá, amelyek
területén legalább ötezer lakos él.” Itt tehát kemény korláttal találkozunk: a címet örökölni vagy nagyon
is konkrét növekedési feltétel teljesítése esetén kiérdemelni lehet. Tekintettel arra, hogy egy fogyatkozó
népességű országban élünk, ez utóbbira kevés kivételtől eltekintve csak nagyvárosok szomszédságában
fekvő, a kiköltözők által gyorsan növekvő településeknek van esélye.
A várossá nyilvánítás folyamatát kilenc éven át az ÖTV egymagában szabályozta. Ekkor megszületett
azonban a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény, amely valamivel részletesebb útmutatókat
ad. A törvény 15. § (1) kimondja, hogy a „nagyközségi képviselő testület – a település, a várossá nyilvánítás
szempontjából nagyközség – várossá nyilvánításának kezdeményezésekor részletes értékelésben mutatja be
a nagyközség fejlettségét, térségi szerepét”, majd a (2) bekezdés részletezi ennek szempontjait. Továbbra
sem rendel azonban célszámokat az egyes kategóriákhoz, vagyis nem ad részletesebb szempontokat arra
nézve, hogy melyek azok a fejlettségbeli küszöbök, aminek egy pályázónak meg kell felelnie.
Továbbiakban a törvény az eljárás menetét szabályozza: a 16. § (1) január 31-ét jelöli meg a
kezdeményezések beadásának határidejéül, míg a 17. § (1) rendelkezik egy szakemberekből és az
önkormányzati érdekképviseletek tagjaiból álló bizottság felállításáról, amelynek feladata a beérkezett
pályázatok értékelése. A miniszter a bizottság véleményét figyelembe véve május 31-éig tesz javaslatot
a köztársasági elnöknek, aki június 30-ig dönt a várossá nyilvánításról. A törvény általános rendelkezései
ugyanakkor nem teszik lehetővé a várossá nyilvánítást az önkormányzati választások évében. 2005.
márciusában három MSZP-s országgyűlési képviselő önálló képviselői indítványt nyújtott be annak
érdekében, hogy a várossá nyilvánítás feltételei közül töröljék a „nagyközség” kitételt és községek is
szabadon pályázhassanak erre a címre. A szavazáskor ugyan az indítványt a jelen lévő képviselők többsége
támogatta (194:127), az arány azonban nem volt elégséges a sikerhez, mivel a módosítás érintette volna
az ÖTV-t, így kétharmados többségre lett volna szükség.
A jogi szabályozással kapcsolatban minduntalan visszatérő probléma, hogy nagyon kevés konkrét
elvárást, feltételt tartalmaz. A törvényalkotó valószínűleg a decentralizáció elvének és a hazai
településhálózat sajátosságainak akart megfelelni, vagy a mindenkori döntéshozó (politikai) játékterét
akarta kibővíteni a folyamat szabályozásakor, így – a korábbi évtizedek gyakorlatával ellentétben – nem
állított fel számszerűsíthető és kötelezően teljesítendő célokat. A szabályozás védelmében el kell
mondani: lehetetlen volna számszerűsített, ugyanakkor igazságos küszöbértékeket kitűzni bármely mutató
tekintetében. Ugyanaz a lélekszámú, gazdasági vagy társadalmi fejlettségű nagyközség egész „mást jelent”

1. évfolyam 2. szám			

2007. december 14.


3

A várossá nyilvánítás, mint a területfejlesztés eszköze?

1. ábra. A JPTE kutatói által 1996-ban megfogalmazott javaslatok és megvalósulásuk
Szerk.: Tóth J. – Trócsányi A. alapján Pirisi G.
a mezővárosias alföldi, az aprófalvas dunántúli vagy az agglomerálódó fővárosi környezetben: amíg adott
értékek központiasult voltát jelezhetik az egyik térségben, nem biztos, hogy kiemelik a másikban. Az
ezer főt nem sokkal meghaladó zempléni Pálháza vagy a háromezernél alig népesebb ormánsági Sellye
betölthet központi funkciókat a saját aprófalvas környezetében, de valósággal „elvesznének” Békés vagy
Pest megyék eltérő településföldrajzi adottságú térségeiben. Ugyanakkor nyilvánvaló volt már a törvény
elfogadásának pillanatában, hogy a gyakorlatban ez a helyzet igen sok vitát fog eredményezni, hiszen a
cím odaítélését tulajdonképpen az egyedi, és ezáltal szükségképp szubjektív elbírálás függvényévé tette.
Ha úgy tetszik, az országgyűlés felhatalmazta a mindenkori kormányt, hogy a várossá nyilvánítás eszközét
saját területpolitikai céljainak elérése érdekében használja fel. Az 1990 utáni időszak gyakorlatában
azonban nem igazán lehet valamiféle átgondolt koncepció körvonalait felfedezni.
Pedig a lehetőség adott volt: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium jogelődjeként a
Belügyminisztérium megbízásából az 1990-es évek közepén Dr. Tóth József professzor irányításával a
Janus Pannonius Tudományegyetem földrajzi tanszékeinek munkatársai átfogó vizsgálatban tárták fel
a városhiányos térségeket és a várossá fejlesztésre, a cím elnyerésére alkalmas településeket (Tóth J.
– Trócsányi A. 1996). A kutatás konkrét javaslatokat tartalmazott, 2010-ig előretekintve összesen 105
település várossá nyilvánítását prognosztizálva, öt ütemre bontva. Soha nem vált koncepcióvá, eredményei
megmaradtak kutatási zárójelentés formájában, amelyet részleteiben többnyire csak megalkotói ismertek,
bár végeredménye szélesebb szakmai körben is publicitást kapott (Tóth J. 1996).
Időközben a több mint száz vizsgált településből 46 nagyközség az ütemezésnek megfelelően, vagy
annál hamarabb város lett, 22 a prognosztizálthoz képest késett, de már város, 37 akkor javasolt település
pedig még nem nyerte el a címet, közülük 16-nak – az 1996-os elképzelések szerint – 2010-ig kellene
befutnia. A javaslat a városhálózat bővülésének kifejezetten dinamikus forgatókönyvét vetítette előre, de
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még így sem számolt kereken 30 olyan nagyközséggel, amely időközben mégis előre lépett a hierarchiában.
Tanulságos ebből a szempontból a területi kép áttekintése (1. ábra).
Az 1996-os kutatás végeredményeként megfogalmazott terv a városodás ütemét elsősorban Tolna, Fejér
és Békés megyékben becsülte túl, ahol több olyan nagyközség előléptetését is javasolta, amelyik azóta
egyetlen egy alkalommal sem, vagy éppen elsőként az idén nyújtott be pályázatot, a kivételt talán az
idén harmadszor, és ismét csak sikertelenül próbálkozó Pusztaszabolcs jelenti. A koncepció meglehetősen
következetes volt abban a tekintetben, hogy amennyiben egy adott térségben két vagy több település
hasonló szinten állt és megosztva látta el a központi szerepköröket, akkor mindegyik várossá nyilvánítását
javasolta. Ezek közül azonban általában csak a páros egyik tagja lett végül város (pl.: Nagybajom igen,
Böhönye nem, Sellye igen és Vajszló nem), de olyan eset is van, hogy egyik sem (Parád – Recsk, Gyönk – Hőgyész,
Újkígyós – Medgyesegyháza), és talán csak egyetlen olyan eset van, ahol szomszédok közül a javaslatban
nem szereplő futott be (Tompa, Mélykút rovására). Itt a korábban ébredő önkormányzat természetesen
előnyösebb helyzetben volt. A kutatók egyértelműen alábecsülték Szabolcs-Szatmár-Bereg, és némileg
Pest megye urbanizációját, más szóval, eltérően ítélték meg az ottani nagyközségek központiasultságát,
mint ahogy némely esetekben az üdülőtelepülések szerepét is (Zalakaros, Badacsonytomaj, Visegrád).
Összességében mégis azt mondhatjuk, hogy az 1996-os előrejelzés alapvetően kiállta az idő próbáját.
Ennek eredményeképpen a városhálózat évről évre bővül, és bármennyire is törekszik a döntéshozó a
területi paritás fenntartására, számos olyan szeglete akad az országnak, ahol mind a mai napig kiterjedt
városhiányos térségek találhatók.

2. ábra. A várossá nyilvánított települések száma és átlagos lélekszáma (1986-2007)
A gyakorlatban a cím odaítélése sajátos ciklikusságot mutat (2. ábra). A törvény a választások évében nem
teszi lehetővé új városok avatását, így minden kormányzati időszakban tehát három esély áll a pályázók
rendelkezésére. 1990 és 2005 között egyértelmű tendencia volt, hogy az első évben viszonylag kevés
nagyközség lépett előre, majd a ciklus végén lényegesen több – ha úgy tetszik a kezdeti megszorításokat az
új választások közeledtével a bőkezűbb osztogatás váltotta fel. A címet elnyerők számát és a (benyújtott
pályázatokhoz viszonyított) arányát tekintve a jeles eseményekhez (rendszerváltás, EU belépés) kötődően
egyfajta „amnesztia hangulat” is tapasztalható, az aspiránsoknak ezekben az esztendőkben jobb esélyeik
	 A javaslatban nem szereplő, de címet elnyert települések zöme a prognosztizáltnál gyorsabb szuburbán hatásokhoz, a
felértékelődő imázs-tényezőkhöz, valamint a keleti országrész urbanizáción keresztül történő fejlesztéséhez, így a cím relatív
könnyebb megszerezhetőségéhez köthető.
	 Nógrád megyének évek óta nincs nagyközségi jogállású települése, így „városesélyes” önkormányzata, a
nagyközségekkel jól ellátott megyék általában magas városodottsággal jellemezhetők (Hajdú-Bihar, Békés) vagy rendre sok
pályázatot adnak be (Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg).
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voltak. Ebben az értelemben különlegesnek tekinthető az 2007. évi gyakorlat, a ciklus első évében soha
nem avattak még kilenc új várost. Hogy ez csak véletlen, vagy a folyamat intenzitásának újabb növekedését
jelzi, azt jelenleg még bajos volna eldönteni.
A területi kép tekintetében is csak kevés igazán markáns vonást fedezhetünk fel (3. ábra).

3. ábra. Várossá nyilvánítások választási ciklusonként (1990-2007)
Szerk.: Pirisi G.
A legfeltűnőbb talán a szuburbanizációs hatások megjelenése. Míg 1990 és 1993 között egyetlen egy, a
budapesti agglomerációba sorolható település sem kapott városi rangot, és a következő ciklusban is csak
három (Gyál, Pécel, Pilisvörösvár), esetleg ha Nagymarost is ide soroljuk, négy, addig 1998 és 2002 között
10, 2006-ig újabb 12, majd 2007-ben további három agglomerációs nagyközség lett város. Sőt, immár a
regionális központok szomszédságában is találunk példát hasonló fejlődésre, jellemzően szintén az utóbbi
öt évből (Miskolc mellett Alsó- és Felsőzsolca, Debrecen szomszédságában Hajdúsámson, Szegedében
Sándorfalva, legújabban Pécstől délkeletre Kozármisleny). A várossá nyilvánított települések átlagos
lélekszámának korábban egyértelműen ereszkedő trendje is a nagy lélekszámú – de csekély központi
szerepkörrel rendelkező – agglomerációs települések nagyobb aránya miatt törik meg.
Egészében véve a kelet-magyarországi megyék valamivel nagyobb súllyal vannak jelen, és az idő
előrehaladtával ez az eltolódás fokozódni látszik, lévén a Dunántúlról egyre inkább elfogytak az erre
alkalmas (vagy ambícióval bíró) települések. Ezen kívül nehéz más területi logikát feltárni, sőt, mintha
tetten érhető lenne az egyensúlyra történő törekvés is, vagyis nehezen definiálható az egyes ciklusokban
kitüntetett, vagy „kedvenc” térség, régió. Noha a folyamat jellege nem zárja ki a politikai jutalomként
történő címosztást, és a lobbi tevékenység intenzív működésére utal az a tény, hogy a miniszter a szakmai
bizottság által javasoltnál rendre több nagyközség nevét terjeszti a köztársasági elnök elé, mégsem
mutatható ki egyértelmű kapcsolat a kormány és a befutott települések vezetőinek pártállása között.
Ennek részben olyan akadályai is vannak, hogy ebben a települési méretkategóriában igen gyakori
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volt, illetve most is gyakori a független polgármester, akinek ugyan sokszor szintén van valamilyen
pártkötődése, de ez a nyilvános adatokból nem mindig nyomozható ki. Mindazonáltal, az új városok átlagos
lélekszámának emelkedése, illetve az élet minden területének politikai kérdésként történő megélése is a
döntések (nagy)politikai hátterének jelentőségét is felveti. 2007 új kilenc új városa élén hat polgármester
függetlenként, egy valaki helyi civil szervezet jelöltjeként, egy-egy településvezető pedig az MSZP, illetve
az SZDSZ jelöltjeként nyerte el a szavazópolgárok bizalmát. A sikertelen pályázók között is lényegében
ugyanez a kép: egy-egy képviselője van a kormány- és az ellenzéki pártoknak, mindenki más független. Ennek
ellenére a politikának, ha sokkal indirektebb módon, de nyilvánvalóan jelentősége van, a polgármesterek
által megmozgatott kapcsolatok sokszínűek lehetnek, van példa a térség (kormánypárti) országgyűlési
képviselőjének és a település jobboldali kötődésű polgármesterének sikeres összefogásra is.
Egy-egy nagyközség kezdeményezésének sikere tehát sok mindenen múlhat: nem az a kérdés, hogy
várossá válása illeszkedik-e a minisztérium koncepciójába, még csak nem is feltétlenül az, hogy megfelelőe a politikai kötődése. A döntések sokkal inkább ad-hoc jellegűnek tűnnek: az elmúlt években arra az
alapvető kérdésre sem sikerült még egyértelmű választ kapni a szakma képviselőinek, hogy a városi cím
odaítélése egy sikeres településfejlesztési folyamat elismeréseként, avagy egy új (települési) időszak
kiindulópontjaként értékelendő – vagyis jutalomként vagy bátorításként is el lehet-e nyerni az áhított
státuszváltást?
A szabályozás jelenlegi formája – vagyis a politikai mérlegelés lehetősége – megadja a lehetőséget arra
is, hogy ne csak a legjobb mutatókkal, illetve a leginkább kiépült intézményrendszerrel bíró nagyközségek
pályázzanak sikeresen. Vannak is példák ennek az elvnek az érvényesülésére. Konkrét mutatót alapul
véve: a pályázók között infrastrukturális szempontból a csatornahálózat kiépítettsége differenciál
legnagyobb mértékben. Míg 2007-ben a 60%-ot meghaladó csatorna-bekötöttséggel rendelkező Csákvár az
elutasításának hivatalos indokai között szerepelt a nem megfelelő csatornázottság, addig többek között
Kadarkút, Nagybajom, Cigánd, Nagyecsed vagy Abaújszántó úgy válhattak várossá, hogy egyáltalán nem
rendelkeztek csatornahálózattal. De említhetnénk a Fejér megyei szomszéd, a szintén sikertelenül pályázó
Bodajk esetét is, ahol a középszintű intézményhálózatot művészeti szakközépiskola, emelt szintű ellátást
biztosító idősek otthona és számos szakorvosi rendelés képviseli. Ilyen jellegű intézményi spektrumot a
tavalyi nyertesek közül csak Törökbálint tud felvonultatni, az összes többi településen ennél kevesebb
középszintű szolgáltatás vehető igénybe. Külön tanulságos ebből a szempontból Cigánd (2004-ben lett
város) esete, amely fogyatkozó és elvándorló népességével, alacsony foglalkoztatottsági mutatókkal és
vállalkozási aktivitással, hiányos intézményhálózattal semmiképpen sem tartható „mintavárosnak”. Várossá
nyilvánítását ebben az esetben egyértelműen elősegítette a térség, a Bodrogköz elmaradottsága, illetve a
hátrányok csökkentésének igénye.
Ez a törekvés csak akkor járhatna sikerrel, ha a városi címhez a központi funkciók megerősítése is társulna.
Mintha lenne erre nézve bizonyos késztetés az állam részéről is. Többek között ezt fogalmazza meg az a
2007. februári keltezésű, a minisztérium által közzétett vitaanyag (ÖTM 2007) is, amely az önkormányzati
rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos problémákat vizsgálva kitér a várossá nyilvánítás feltételeinek
módosítására is, hangsúlyozva, hogy a város elsősorban „…a törvényben előírt közszolgáltatások térségi
ellátója, szervezője. Ezt meg kell fogalmazni az önkormányzati törvényben is, és ehhez indokolt igazítani
a várossá nyilvánítás feltételrendszerét is. … A szükséges minősített többség hiányában is megoldható
a várossá nyilvánítás feltételeinek szigorítása, illetve alkalmazhatók a differenciált feladattelepítés
eszközei.” Végső soron a vitaanyag megfogalmazói hangsúlyoznák, megerősítenék a város és község közötti
különbözőséget, akár az önkormányzati törvénybe foglalt módon is. Ebben az esetben a városok térségi
szolgáltató szerepe erősödne, vagyis a városi címet elnyert települések joggal számíthatnának a feladatok
mellett a források kibővülésére. Arról nem is szólva, hogy az igazgatás, vagy egyéb közszolgáltatások,
például az egészségügyi vagy szociális ellátás terén beinduló koncentráció elősegítheti a kereskedelmigazdasági értelemben vett szerepkörök megerősödését is, így a városok számára az ebből fakadó előnyök
igen számottevőek lehetnek. Nem véletlen tehát, hogy évről évre jellemzően 18-25 önkormányzat vállalja
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a pályázat benyújtásával járó anyagi terheket, többletfeladatokat és az esetleges kudarc helyi politikai
kockázatait. A sikeresen pályázó baranyai polgármesterek néhány év távlatából is úgy látják, hogy megérte
próbálkozni, a település fejlődésének lendületet adott a cím elnyerése.
Jelenleg a konkrét – számszerűsíthető – előnyök nem kiugróan jelentősek, a legfontosabb közülük az
SzJA helyben maradó része állami kiegészítésének növekedése (ez fejenként 2000 Ft-nyi többletbevétel
a 2007-es költségvetési törvény szerint), de úgyszólván ez az egyetlen pont, ahol a város és a nagyközség
külön elbírálás alá esik. Ezen túl az önkormányzatok kénytelenek kevésbé konkrét előnyökkel beérni: a
telephelyi érték kétségkívül növekszik, a település könnyebben kerül fel a valóságos és mentális térképekre,
a projekt maga összekovácsolja a település közösségét (Trócsányi A. – Pirisi G. – Malatyinszki Sz. 2007). Ezek
a tényezők azonban önmagukban feltehetően nem jelentenek megoldást a sikeres pályázók problémáira.
Ennek ellenére a várossá válás sok helyen a válságból való kiút egyik eszközének tűnik, még akkor is, ha
napjainkban ez inkább csak remény, mint realitás.
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