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A fejezetet készítette: dr. Dietz Ferenc

I. Fejezet

AZ ALKOTMÁNY ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI TÖRVÉNY

Rövid tartalom:
Az Alkotmány és az önkormányzati törvény. A jogi irányítás eszközei. A jogértelmezés és a
jogalkotás alapjai. A hatályos Alkotmány és a hatályos Önkormányzati tv. alapján a helyi
önkormányzatok típusainak és a központi szervek (Országgyűlés, Köztársasági elnök,
Kormány, Alkotmánybíróság, Bíróság, Ügyészség, Állami Számvevőszék, Alapvető jogok
biztosa) valamint az önkormányzatok közötti kapcsolatnak a meghatározása, utalva a
területközi közigazgatási szervek szerepére. A jogi irányítás eszközeinek hierarchiája, az EU
szabályokra is figyelemmel. A jogszabályok értelmezésének alapjai.

I. Bevezetés
Ahhoz, hogy bármely gazdasági szakember eligazodjon a mai világ gyors változásaiban
nélkülözhetetlen egy minimális jogi ismeret. A jog oktatását hasonlóan más tudományokéhoz
először a jogtörténettel, a jogelmélettel és az európai jogrend alapjával, a római joggal kezdik.
A jelen tantárgy keretében azonban nem jogászokat képezünk, hanem gyakorló
szakembereknek szeretnénk segíteni a jog útvesztőiben történő mindennapi eligazodáshoz,
ezért mindezek helyett rögtön a gyakorlati tudnivalókra térünk rá. Korábbi képzések során
szinte mindenki hallgatott jogi ismereteket, ezért kizárólag az önkormányzat működésével
kapcsolatos normatívákat ismertetjük.
II. Az Alkotmány
A jogrendszer felépítése szigorúan hierarchikus, azaz egy alsóbb szintű jogszabály nem
ütközhet egy felette állóba. Az Alkotmány van a csúcson, amelynek alapelvei áthatják az
egész jogrendszert. Az Alaptörvény egy olyan normaszöveg, amely hosszú távra szól, nem a
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jelen politikai érdekeit, hanem a társadalom kiegyensúlyozott működését szolgálja, ahol az
állam saját magát korlátozva megszabja a hatalma gyakorlásának kereteit, a konkrét
szerkezetét, biztosítja az állampolgárai számára az alapvető jogokat, valamint az egyes
kötelezettségeket. Az Alkotmány legitimizálja a működő politikai rendszert, szabályozza a
kormány formáját, biztosítja a helyi autonómiát, meghatározza a közigazgatás, a bíróság
felépítését és biztosítja az alapjogokat. Az Alkotmánynak – a polgári demokráciákban –
kiemelt célja, a hatalom gyakorlása elé jogi korlátok szabása. Az Alkotmány nem egy
elvonatkoztatott, cizellált ünnepélyes deklaráció, hanem folyamatosan használt és
alkotmánymódosításokkal továbbfejlesztett élő normaszöveg, amely akkor jó, ha stabil,
kiszámítható, független az aktuálpolitikai csatározásoktól, s ritkán, csak különösen indokolt
esetben kerül megváltoztatásra.
Demokratikus alkotmány tartalmi összetevői
szuverenitás
legitimációs funkció
deklaratív funkció
védelmi funkció
kormányforma

Demokratikus alkotmány tartalmi
összetevői

közigazgatás
igazságszolgáltatás
helyi autonómia
alapjogok biztosítása
diszkrimináció tilalma
alkotmányosság védelme

Forrás: Alkotmánytan I. (2007)
Európában az elmúlt évtizedekben, több állam alkotmányának megtörtént az átfogó
módosítása, sőt vannak olyan nemzetek is, ahol új alkotmányok születtek. Mindezek a
változások egyben korképek, hűen tükrözik az országok főbb társadalmi, politikai, jogi
rendszerét, műveltségét és a nemzetközi hatásokat.
A 2012. január 1-én hatályba lépő Magyarország Alaptörvényét 2011. április 18-án fogadta el
az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök húsvéthétfőn írta alá, s a Magyar Közlönyben 2011.
április 25. napján lett kihirdetve.
Internet hivatkozás: Magyarország Alaptörvénye
http://www.kormany.hu/download/0/d9/30000/Alapt%C3%B6rv%C3%A9ny.pdf
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Az 1989. évi XXXI. törvénnyel teljesen átírt, 1949. évi XX. törvény, a korábbi hatályon kívül
helyezett alkotmányunk - a jogalkotó szándékot tükröző preambulum meghatározása szerint csak átmeneti időszakra, az új jogszabály megalkotásáig szólt. Az elmúlt évtizedekben – az
Alkotmánybíróság segítő értelmezésével – kiállta az idők próbáját, de most a rendszerváltás
utáni több sikertelen politikai és szakmai előkészítés után sor került az új Alkotmány
elfogadására.
Az Alaptörvény – a záró rendelkezéseket nem számítva - öt részből áll, a Nemzeti hitvallás,
az Alapvetés, a Szabadság és felelősség, az Állam és a Különleges jogrend. Az Állam
fejezeten belül a helyi önkormányzatok helyzetét öt cikk rendezi, amely felhatalmazást ad arra,
hogy a részletszabályok sarkalatos törvényekben kerüljenek meghatározásra. Magyarország
Alaptörvénye a helyi önkormányzatok autonómiáját illetően fenntartja a helyi
önkormányzatok jelenlegi alkotmányos alapjogait, biztosítja a helyi önkormányzatok politikai,
jogi és gazdasági önállóságát. Alaptörvény szerint, ha a helyi önkormányzat a jogalkotási
kötelezettségét elmulasztja, a bíróság a kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a
mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a kormányhivatal vezetője
alkossa meg, valamint a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű
kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez illetve a Kormány
hozzájárulásához kötheti. A képviselő-testületet öt évre választják, ez segít azon a helyzeten,
hogy az országgyűlési és az önkormányzati választások nem egy évben lesznek, ami eddig
politikai és gazdasági értelemben is a szavazás évében visszafogta az intézményrendszerek
normális működését. A tényleges helyi önkormányzásnak a decentralizációnak a jelentős
garanciája, hogy az Alkotmány önálló fejezetben határozza meg, az önkormányzati szinteket
és a hatásköri kérdéseket. Az Alaptörvény a demokratikus intézmények és köztük a helyi
önkormányzatnak csak az alapnormáit határozza meg, részletes szabályok megalkotására a
helyi önkormányzatokról szóló sarkalatos törvényben kerül sor.
1.Melléklet - Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatokról 32-34. cikk
Az önkormányzatok politikai súlyát nem az alkotmányi szabályozás részletezettsége
határozza meg, hiszen Angliában nincs is írott alkotmány, Franciaországban igen röviden,
Ausztriában pedig közel 40 bekezdésben rögzítették a szabályokat. Az önkormányzatok
jelentőségét a helyi közügyekben, a feladataik nagysága és a politikai-gazdasági önállósága
jelenti. A helyi önkormányzatok szabályozása során kiemelten fontos az 1985. október 15-én
Strassbourgban kelt „A helyi önkormányzatok Európai Chartája” című nemzetközi
egyezmény, amely Magyarországon az 1997. évi XV. törvénnyel került kihirdetésre. Mindez
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14 cikkelyben meghatározza a demokratikus önkormányzati működés alapjait, ezzel
iránymutatást adva az Európai Unió országai szabályozásának. Magyarország elfogadta és
követi a szabályozásában a Charta elveit, egyedül a megyei önkormányzatok elnökeinek
választásánál tér el a közvetlen választás követelményétől.
Internet hivatkozás: Helyi Önkormányzatok Európai Chartája
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=helyi%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzatok%20eur
%C3%B3pai%20chart%C3%A1ja&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=https%3A%
2F%2Fwww.kaposvar.hu%2Feloterjesztesek%2Fet20110323%2Fdocuments%2Fe07m04.doc
&ei=KvxmT6PMNdHQsgbJn735BQ&usg=AFQjCNEifA3CQ7_sKpKFPifnTEhL9mmeg&cad=rja
Másik fontos dokumentum az Európai Régiók Gyűlésének a regionalizmusról szóló
Nyilatkozata, amely külön hangsúlyt ad a választott testületeknek azzal az előírással,
hogy a dekoncentrált közigazgatásból a megfelelő személyi és pénzügyi forrásokat át
kell adni a választott testületeknek.
Internet hivatkozás: Európai Régiók Gyűlésének a regionalizmusról szóló Nyilatkozata
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionali
sm/.dam/l10n/hu/DR_HONGROIS.pdf
Az Önkormányzati törvény
Az önkormányzati törvény – az Alaptörvényben meghatározottak szerint ún. sarkalatos
másnéven kétharmados törvények közé tartozik - elfogadásához a jelen levő országgyűlési
képviselők legalább kétharmados arányú támogató szavazata, azaz széles körű legitimáció és
konszenzus szükséges.
Az önkormányzati rendszer problémái az 1990. évi LXV tv. szabályozási alapelveiből
fakadnak, a rendszerváltás kori kodifikáció során – érthető módon a közelmúlt történelmi
tapasztalatai alapján - a gazdasági és hatékonysági szabályok kárára a demokratikus elemek
(decentralizáció, túlhatalom ellensúlyozása) kerültek túlsúlyba. Elaprózott a
településszerkezet, kevés a forrás, viszont nagy az autonómia, a feladatkör, a hatáskör és a
felelősség. Az alulfinanszírozottság - a csökkenő állami támogatás és a kevés helyi bevétel
miatt – általánossá vált, ezért egyre nagyobb erőfeszítést igényel az önkormányzatoktól a
talpon maradás. A polgármester (főpolgármester) a közvetlen választás miatt bár nagy
legitimitású, de saját jogon alig rendelkezett hatáskörrel, ami több település teljes
működésképtelenségéhez, az igen gyakori teljes képviselő testület lemondásához vezetett. A
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folyamatosan bővülő ágazati szabályozás szerint ma kb. 4500 képviselő-testületi és 4000
jegyzői hatáskör van.
Az Alaptörvény felhatalmazása alapján elfogadásra került a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv., amelynek szabályai a 2014. évi
önkormányzati választásig – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv.-t felváltva - négy szakaszban lépnek hatályba. Elsőként 2012. január 1-től
hatályosak a megyei önkormányzatra, az önkormányzati vagyonra és a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletére vonatkozó paragrafusok, 2012. április 15-től önkormányzati
rendeletben van lehetőség a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások pénzbírsággal
szankcionálására. Harmadik ütemben 2013. január 1-től alkalmazni kell valamennyi szakaszt,
a helyi önkormányzati képviselőkkel, polgármesterrel és alpolgármesterrel kapcsolatos
szabályokat kivéve, amelyek csak az önkormányzati választásokat követően lépnek hatályba.
Internet hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
Az új önkormányzati törvény (a továbbiakban: Ötv.), meghatározza az önkormányzatok
jogállását, feladatait, hatásköreit, szerveit, a működését, a gazdasági alapjait, a társulásait, a
területszervezés szabályait, a központi állami szervekkel való kapcsolatát és a törvényességi
felügyeletét. A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a
fővárosnak és a kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladatés hatáskörei lehetnek. A törvény kötelező feladat-és hatáskör megállapításánál differenciálni
köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő
adottságait, különösen a, gazdasági teljesítőképességet, b, a lakosságszámot c, a közigazgatási
terület nagyságát.
2.Melléklet – Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§
Az önkormányzat szervezeti, hatásköri és gazdasági önállósággal rendelkezik, így formálisan
nincs alá-fölé rendeltség a települési (községi, {járásszékhely}városi és megyei jogú városi)
és a területi (megyei), valamint a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között. Az
önkormányzat igazgatási szerve a Hivatal, amelynek élén a polgármester (2013. január 1. előtt
a képviselőtestület vagy közgyűlés) által – pályázat alapján - határozatlan időre kinevezett
jegyző (főjegyző) áll. A Hivatalt a polgármester (a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke) irányítja, a jegyző (a főjegyző) pedig vezeti. Lényeges, hogy az önkormányzat szervei
és a Hivatal különálló jogi személyek.
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Először a 2014. évi általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el
egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös
önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a
közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Lehetősége van legalább öt
önkormányzatnak is létrehozni közös hivatalt, ha az összlakosságszámuk meghaladja az 1500
főt és a településeken élő nemzetiségek aránya, településenként és nemzetiségként meghaladja
a húsz százalékot. A közös önkormányzati hivatalok létrejöttéig azonban az 1000 lélekszám
alatti egymással szomszédos községek, az igazgatási feladataik ellátására, körjegyzőséget
alkotnak, amelyhez más település is csatlakozhat. Az érintett képviselő-testületek döntenek a
körjegyzőség kialakításáról, a körjegyző személyéről és elfogadják az éves beszámolóját.
A helyi önkormányzat vezető szerve a képviselő-testület – megyei jogú városokban,
megyékben és fővárosban – közgyűlés. A törvény megállapítja a testületi ülések rendjét,
működését, a bizottsági és tanácsnoki rendszer alapjait, a polgármester jogállását, de ennek
részletszabályait a testület a saját szervezeti működési szabályzatában határozza meg. Az
önkormányzat hatáskörét a képviselő-testület (közgyűlés) gyakorolja, de ezek egy részét – a
törvényben meghatározott kivételekkel – a polgármesterre (főpolgármesterre, megyei
közgyűlés elnökére) vagy egyéb szerveire (a bizottságokra, településrészi önkormányzatokra)
átruházhatja. A polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) önállóan járhat el a
jogszabályban meghatározott önkormányzati ügyekben, a képviselő-testület (közgyűlés)
felhatalmazása alapján. A polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) és a
képviselő-testület bizottsága önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozata ellen a
képviselő-testülethez (közgyűléshez) lehet fellebbezni. Jogszabálysértés esetén az
Alkotmánybírósághoz és a bírósághoz lehet fordulni. A helyi önkormányzatok tagjainak és
vezetőinek erős legitimitását az általános és egyenlő – az Alaptörvény alapján, az eddigi 4 év
helyett 5 évre szóló mandátumot adó - választójog biztosítja.
A helyi önkormányzatok típusai: a települési és a területi önkormányzatok. Települési
önkormányzatnak minősülnek: a község, a város (ezen belül speciális szabályok vonatkoznak
Budapestre, mint az ország fővárosára, a megyei jogú és a járásszékhely városra).
Magyarországon területi önkormányzatként működik a megyei önkormányzat.
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Új község alakítható helyi népszavazással, földrajzilag és építészetileg elkülönült, lakott
településrészből, ha a régi és az új település is képes a kötelező feladatait önállóan vagy
társulás útján szolgáltatás színvonalának csökkenése nélkül ellátni, továbbá az elkülönült
településrész lakosságszáma a kezdeményezést megelőző tíz évben folyamatosan növekedett,
az infrastrukturális ellátottsága meghaladja az országos átlagot és a kötelező feladatait az
országos átlagot meg nem haladó költségráfordítással látja el. Városi cím adható annak a
községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be és fejlettsége eléri az átlagos városi
szintet. A térségi szerep különösen a közszolgáltatási és intézményi ellátottságban jelenik meg.
Fővárosi kerület létesítését, megszüntetését más kerülethez csatolását az érintett
képviselőtestület kezdeményezheti.
III. A központi szervek és az önkormányzatok közötti kapcsolat
A központi kormányzati szervek kizárólag normatív alapon irányíthatják az
önkormányzatokat, taxatíve kivételek ez alól, az Országgyűlés általi feloszlatás, a
kormányszerveken keresztüli törvényességi ellenőrzés, valamint Magyarország
Alaptörvényében bevezetett törvényességi felügyeleti eszközök alkalmazása (pl. rendeletpótló
kormányhivatali rendelet).
Országgyűlés
Az Országgyűlés törvényeken keresztül meghatározza a helyi önkormányzatok működési
kereteit. A polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) megválasztásának szabályait, a
helyi önkormányzat feladatait és a hatásköreit, a gazdálkodásuk, az adóztatásuk, valamint a
központi támogatásuk rendszerét. Az Alkotmánybíróság határozata szerint az Országgyűlés az
alapjogok gyakorlásához szükséges törvényeket nemcsak jogosult, hanem köteles is
megalkotni (18/1993 (III.19.) AB hat.). Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglaltak szerint
törvényben kötelező feladatot és hatáskört állapíthat meg a helyi önkormányzatok számára, és
törvényben elrendelheti a feladatok kötelező társulás formájában történő ellátását is. Az
Alaptörvény rendelkezései szerint az Országgyűlés – a költségvetési egyensúly megőrzése
érdekében – a helyi önkormányzat törvényben meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy
más kötelezettségvállalását feltételhez illetve a Kormány hozzájárulásához kötheti.
Az Országgyűlés dönt az érintett önkormányzatok véleményének ismeretében az ország
területi felosztásáról, megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról,
elnevezéséről, székhelyéről, település megyék közötti átcsatolásáról, a fővárosi kerületek
számáról. A kormánymegbízott jelzésére és a helyi önkormányzatok törvényességi
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felügyeletéért felelős miniszter kezdeményezésére, a Kormány indítványára – az
Alkotmánybíróság véleményének kikérése után – az Országgyűlés dönt az alaptörvényellenesen működő helyi képviselő-testület feloszlatásáról. Ebben az esetben az időközi
választást, a feloszlatás Országgyűlés által meghatározott időpontjától számított három
hónapon belüli időpontra kell kitűzni az időközi választást.
Köztársasági elnök
Területszervezési

hatáskörben

–

helyi

önkormányzat

kezdeményezésére,

a

helyi

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter szakmai javaslata alapján –
dönt városi cím adományozásáról, önálló község alakításáról, települések egyesítéséről, az
egyesítés megszüntetéséről, a város és a község elnevezéséről. Kitűzi a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. A köztársasági elnök, ha az
Országgyűlés a helyi képviselő-testületet feloszlatja, az új képviselő-testület megválasztásáig
megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét, hogy gyakorolja azokat a feladatokat és
hatásköröket, amelyeket a jogszabály a polgármesternek állapít meg, halaszthatatlan
esetekben döntsön olyan ügyekben, amelyek a képviselő-testület átruházható hatáskörei.
Kormány
A Kormány irányítja az államigazgatási feladatok ellátását, és gondoskodik a végrehajtásukról.
A jegyző (főjegyző), a Hivatal köztisztviselője és a kivételesen a polgármester
(főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) is gyakorolhat államigazgatási hatósági
jogköröket. A Kormány tagjai közül elsősorban a belügyminiszternek és a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek vannak az önkormányzattal
kapcsolatos feladatai, de rajta kívül egyes szakkérdésekben más kormánytagok is
rendelkeznek feladat- és hatáskörrel.
Kormányhivatal
A Kormány, mint a közigazgatás legfőbb szerve, az ágazati és regionális irányítás helyett
2011. január 1-től fővárosi és megyei, általános hatáskörű Kormányhivatalokban fogta össze
az államigazgatási feladatokat és ezek bevonásával gyakorolja jelenleg a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, az Alaptörvény szerint pedig a törvényességi
felügyeletét. A törvényességi ellenőrzés és felügyelet kiterjed a helyi önkormányzat
szervezetére, működésére, döntéshozatali eljárására, rendeleteire, határozataira, bizottsága,
részönkormányzata, polgármestere (főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke), társulása
által hozott önkormányzati határozatokra. A megyei kormányhivatalok mintájára 2013. január
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1-től felállnak a járási kormányhivatalok, amelyek átveszik a helyi önkormányzatoktól a
hatósági feladatokat és megnyílnak az újabb Kormányablakok az ügyintézések gyorsítására.
Alkotmánybíróság
Az önkormányzatok szempontjából az Alkotmánybíróság legfontosabb hatásköre az utólagos
normakontroll. Az Alkotmánybíróság az önkormányzati rendeletet alkotmányszerűségének
ellenőrzése során megsemmisítheti, ha alkotmányellenesnek találja. A kialakult gyakorlatban
az általános szabály az ex nunc hatályon kívül helyezés, amelynek időpontja általában a
Magyar Közlönyben való megjelenés. Az Alkotmánybíróság megalakulása óta több témában
megsemmisítette az önkormányzatok törvénysértő rendeleteit.
3.Melléklet Alkotmánybíróság által megállapított leggyakoribb törvénysértések. (pl.: adó,
lakás, szociális, építési szabályzat, köztisztaság témákban)
Bíróság
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI tv. szerint a Kúria
önkormányzati tanácsa jár el a jogszabálysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatára,
és a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának
megállapítására irányuló nemperes eljárásban. Az önkormányzati határozat
felülvizsgálatáról, az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettsége
elmulasztásának megállapítása iránti perekben az illetékes fővárosi, megyei törvényszék
jár el.
Ügyészség
Az Ötv. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az ügyészség
valamennyi korábbi jogosítványát megszüntette, azokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok vették át. Ügyészi fellépés csak hatósági ügyekben törvénysértés
esetén lehetséges az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. tv. közérdekvédelmi
fejezetében foglaltak alapján.
Állami Számvevőszék
Az Állami Számvevőszékről (a továbbiakban: ÁSZ) szóló 2011. évi LXVI. tv, szerint, az
ÁSZ ellenőrzi a helyi önkormányzatoknál, az államháztartásból nyújtott támogatás vagy
az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását, az
államháztartás körébe tartozó vagyon kezelését, a vagyonnal való gazdálkodást, a
többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző
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és vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon
elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását, az adóztatási és
egyéb bevételszerző tevékenységet és ellenőrizheti az önkormányzati tulajdonban
(résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását.
4.Melléklet - ÁSZ átfogó jelentés a gyakori önkormányzati hibákról.

Az alapvető jogok biztosa
Az alapvető jogok biztosáról (a továbbiakban: biztos) szóló 2011. évi CXI. törvény
szerint a biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint a helyi önkormányzat
tevékenysége vagy mulasztása az alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével
jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket - ide nem
értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát - már kimerítette, vagy
jogorvoslati lehetősége nincs. A biztos a hatóságok tevékenysége során felmerült, az
alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból is jogosult
eljárás lefolytatására, ha a természetes személyek pontosan meg nem határozható,
nagyobb csoportját érintő visszásság kivizsgálása vagy egy alapvető jog
érvényesülésének átfogó vizsgálata szükséges. A vizsgálatról nyilvános jelentés készül.
A biztos jogsértés feltárása esetén általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet,
ennek során a vizsgált hatóság vezetőjénél a visszásság orvoslását kezdeményezheti,
ajánlást tehet a vizsgált hatóság felügyeleti szervének és a lefolytatott vizsgálat
eredményéről, illetve esetleges intézkedéséről a beadványtevőt értesíti.
IV. Területközi szintek az önkormányzatok szemszögéből
Az Európai Unióban a területfejlesztés alapelve, hogy fejlesztési döntések azon a helyi szinten
szülessenek, ahol a legtöbb információ és kompetencia van. A szubszidiaritás és a
decentralizáció elvének elterjedése és kötelező alkalmazása a régiós szintnek a
területfejlesztés területén történő uralkodóvá válását eredményezte. Itt készülnek a komplett
fejlesztési programok ide, erre a meghatározott térségre koncentrálva érkeznek az uniós
támogatások a helyi források kiegészítésére. A helyi önkormányzatok önállóan vagy – a
területfejlesztési intézményrendszerbe illeszkedve – a társulásaik révén vesznek részt a
regionális tervezésben és programozásban, a források elosztásában. Jelenleg az
önkormányzatok közötti együttműködés ösztönzött formája a területfejlesztési és a
közszolgáltatás-szervezési kistérségi társulások. Magyarország Alaptörvénye lehetővé teszi,
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hogy az Országgyűlés törvényben előírja az önkormányzatok számára kötelező társulások
létrehozatalát a területközi szintekre (pl.: járásokra, régiókra) kiterjedően.
A hatályos szabályozás megkülönböztet tervezési-statisztikai és fejlesztési régiót. A tervezésistatisztikai régió létrehozása előfeltétele az EU Strukturális és Kohéziós Alapjai forrásainak a
lehívásához, a területük a megyei közigazgatási határokhoz igazodik.
A fejlesztési régió a közigazgatási határoktól független, társadalmi, gazdasági vagy környezeti
elvek alapján kapcsol össze területeket. Törvény alapján kötelezően volt létrehozandó a
Balaton Fejlesztési Tanács (BFT), és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT).
Ezen kívül a törvény lehetővé teszi önkéntes alapon is térségi fejlesztési tanácsok
létrehozatalát, így alakult meg például a Dunakanyar Térség Fejlesztési Tanács (DTFT). A
megyei önkormányzatok az új Ötv. szerint mint a területfejlesztési, vidékfejlesztési,
területrendezési, valamint koordinációs feladatok elsődleges ellátói, az újjászervezendő
területfejlesztési tanácsokban is átvették az eddigi munkát.
Az Európai Unió statisztikai területi egységét, a háromszintű szabályozását, az Európai
Közösség Statisztikai Hivatala azért készítette, hogy a regionális statisztikákhoz, egy
egységes összefüggő szempontrendszer legyen használható. A statisztikai célú területi
egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács
2003. május 26.-án kelt 1059/2003/EK rendelete az osztályozási ismérvekkel kapcsolatban
kimondja, hogy a tagállamokon belül meglevő közigazgatási egységek – azaz olyan
közigazgatási hatósággal rendelkező földrajzi terület, amely a tagállam jogi és intézményi
keretén belül rendelkezik a fenti területre vonatkozó közigazgatási vagy politikai
döntéshozatali hatáskörrel – a lehatárolás alapjai. Az adott NUTS-szinten, a közigazgatási
egység átlagos méretének az alábbi népesség-küszöbértékeken belül kell lennie NUTS 3:
150.000-800.000 fő, NUTS 2: 800.000-3 millió fő, NUTS 1: 3 millió-7 millió fő. A területi
egység népessége azokból a személyekből áll, akiknek a szokásos lakóhelye a fenti területen
található. Amennyiben egy tagállam teljes népessége egy adott NUTS-szintre vonatkozó alsó
küszöbérték alatt van, ezen a szinten az egész tagállam egyetlen NUTS területi egységet alkot.
Ha egy adott NUTS-szinthez egy tagállamban nincs megfelelő méretű közigazgatási egység, e
NUTS-szintet megfelelő számú, egymással határos, meglévő kisebb közigazgatási
egységeknek - a földrajzi, társadalmi-gazdasági, történelmi, kulturális vagy környezeti
ismérvei alapján történő - összevonásával kell képezni.
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NUTS (Nomenclature des UnitésTerritorialesStatistiques)
NUTS 1 – Országrészek

NUTS 2 – Régiók
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NUTS 3 – Megyék és a Főváros

A kistérségi szint a hazai területfejlesztési források elosztásának tervezett színtereként
kialakult területközi egység. Ezen a területen valósult meg leginkább a helyi önkormányzatok
önkéntes és - normatív alapon a kistérségeknek juttatott forrással is - ösztönzött társulásán
alapuló együttműködés. A kistérségi tanácsban a az önkormányzatok részéről a települések
polgármesterei vesznek részt, amely nem a választáson, hanem a delegációs elven épül fel.
Az új Ötv. szerint az önkormányzatoknak a képviselő-testületük minősített többségű határozat
alapján lehetőségük van önkéntes társulásra a feladataik ellátására, amelyhez szervezetet is
létrehozhatnak, intézményeket is működtethetnek. Többségében a korábbi kistérségi
területeket lefedve jönnek létre a megyei kormányhivatalok területein belül a járások, élükön
a járásszékhely városokkal.
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Magyarország tervezett járásai

V. Jogszabályi hierarchia
Az Alaptörvény határozza meg, hogy kik és milyen terjedelemben rendelkeznek a jogalkotói
hatáskörrel. A jog létrehozásával kapcsolatos felruházás azt is jelenti, hogy a megalkotott
norma állami eszközökkel kikényszeríthető és fajtái rangsorolhatók!
Az Alaptörvényen kívül az Országgyűlés sarkalatos törvényt és törvényt, a Kormány, a
miniszterelnök és a miniszterek rendeletet, az Önkormányzatok pedig helyi rendeletet
hozhatnak. Jogosult még rendeletalkotásra a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint az
Alaptörvény szerint önálló szabályozó szerv vezetője a törvényben kapott felhatalmazás
alapján sarkalatos törvény által meghatározott feladatkörben (így pl.: Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
vezetője). Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején, a köztársasági elnök szükségállapot
esetén jogosult rendeletalkotásra. Hatályban vannak még a korábban jogalkotói hatáskörrel
rendelkező szervek által alkotott jogszabályok is, így ma még előfordulnak pl. törvényerejű
rendeletek vagy az országos hatáskörű szervet vezető államtitkárok rendelkezései.
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A legmagasabb szintű jogszabály az alkotmány (alaptörvény), utána következnek a törvények
(utóbbin belül külön csoportot képeznek az ún. sarkalatos törvények). Az Alaptörvény
megkülönböztet kizárólagos törvényhozási témákat, amelyeket csak törvényben lehet
szabályozni. A Kormány és az önkormányzatok külön törvényi felhatalmazás nélkül,
feladatkörükben eljárva, eredeti módon is jogosultak rendeletalkotásra, míg a többi
rendeletalkotó csak külön törvényi felhatalmazással teheti ezt meg. Az alsóbb szintű
jogszabályok nem ütközhetnek a felsőbb szintű normákba, beleértve 2004 óta az EU jogot is.
Külön csoportba tartoznak a magyar joggyakorlatra is kiható Európai Bírósági ítéletek és a
Legfelsőbb Bíróság kötelező jogegységi és befolyásoló bírósági határozatai. Rendkívüli
jogrend (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet) esetén,
a jogalkotás is, a rendkívüli előírások mentén alakul. Ilyen eset nemcsak országosan, hanem
helyi viszonyok között is előfordulhat, pl. a 2006-os dunai áradásnál képviselő-testület helyett
polgármesteri rendelet kiadására került sor. Az önkormányzati rendeletalkotásnál figyelembe
kell venni a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tv. és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009
(XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Magyarországnak mint 2004-től uniós tagnak, kötelező a jogalkotásánál az EU szabályainak a
figyelembe vétele. Az elsődleges közösségi jog az Európai Közösség létrehozásáról szóló
szerződések, amelyek többek között rögzítik a versenyjogi alapelveket. Másodlagos közösségi
jog elemei a rendeletek, irányelvek és határozatok. A rendeletek valamennyi tagállamban
kötelezően és közvetlenül alkalmazandók, külön hazai jogszabállyal történő kihirdetés nélkül
is. Az irányelv kötelező, de csak a nemzeti jogba való átültetést követően lehet alkalmazni.
(Az Európai Bíróság azonban egyes esetekben közvetlen hatályt tulajdonított az irányelvnek
is!) A határozatok pedig tagállamnak vagy egyénnek címzett egyedi döntések, amelyek
szintén kötelezőek az érintettekre.
EU jogi normáinak fajtái
Normafajta

Alkalmazása

Hatálya

Rendelet

Közvetlenül

Általános

Irányelv

Nemzeti jogba átültetve

Általános

Határozat

Közvetlenül

Egyedi
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VI. A jogszabályok értelmezésének az alapjai
A jogalkalmazó jogértelmezést végez, amikor a tényállás megállapítása után, előkeresi az
adott ügyre vonatkozó jogszabályt, majd értelmezi és alkalmazza a normaszöveget a
határozata meghozatala során. Az értelmezés azonossága nélkülözhetetlen a jogbiztonság és
az egységes joggyakorlat kialakításához! Az egységes értelmezést a jogszabály indokolása
mellett nagymértékben segítik a kommentárok és a szakirodalom. A minisztériumok és a
kormányhivatalok törvényességi osztálya az önkormányzatok megkeresésére nem kötelező
érvényű állásfoglalást általában hajlandó kiadni. Lényeges szerepe van a jogalkalmazói
gyakorlat egységesítésében a kistérségi, megyei, és országos jegyzői fórumoknak is, ahol
szakmai egyeztetéseken alakul ki a közös álláspont.
Gyakran előfordul, hogy a jogalkalmazónak nem állnak rendelkezésére a jogértelmezéshez
segítők és kizárólag a saját tudására számíthat. A jogértelmezés ilyenkor lehet nyelvtani,
logikai, analóg, jogdogmatikai, célkutató, jogalkotó és végül történeti. Az értelmezés
megkezdése előtt azonban érdemes vizsgálni a hatályosságot (az időbeliség, a területiség és a
személyi kérdését) Nem tévesztendő össze soha az érvényesség kérdésével, ami a jogszabály
születésének formai előírásait határozza meg.
Nyelvtani, első csoportja a szó szerinti, amikor a szavak mindennapi életben használt
jelentése (ragozás, igemód, kötőszó stb.) szerint kerül meghatározásra a kifejezés. (pl. és,
konjunktív a vagy, alternatív feltétel; helyiség vagy a tulajdonában levő helyisége) Következő
csoport az ún. terminus technikus, a hétköznapi nyelvhasználattól eltérő – jogi, műszaki vagy
egyéb – szakkifejezés. (pl. hozzátartozó fogalma) Utolsó csoport a kontextuális, azaz a
jogszabálykörnyezeten belül meghatározható kifejezés. (pl. munkaruha köztisztviselőnek és
vegyi munkát végzőnek)
A következő nagy terület a joglogikai elvek, argumentumok kérdése:
- az ellenkezőből való következtetés (pl. aki másnak jogellenes kárt okoz, kötelező a
megtérítése, de a kár önokozás esetén nem.)
- a kevesebbről többre következtetés
- a többről a kevesebbre következtetés
- a hasonlóból való következtetés. (pl. bizonyítási eszközök esetén)
- az abszurd következtetés elve (pl. több értelmezési lehetőség közül az élettől
elrugaszkodott variáció elvetendő).
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Azonban bírósági jogértelmezések közül kiemelkedő a precedens (esetjog), amely az
angolszász jogrendszert alkalmazó országokban a döntéshozatali eljárás alapja, de a
kontinentális, így a magyar jogrendszerben is fontos szerepe van a Legfelsőbb Bíróság
iránymutatásainak. A jogegységi határozat kötelező a bíróságokra, az elvi bírói döntések és a
kollégiumi határozatok ugyan nem kötelezőek a bíróságokra, de az eseti döntésekben
befolyásoló szerepük van. Analógia gyakori fajtája a kiterjesztő értelmezés és a hasonló
tényállásra vonatkozó jogszabály alkalmazása.
Külön említést érdemel az a jogdogmatikai megközelítés, amely az adott jogág jogelveit (pl.
az önkormányzati ügyekben a szubszidiaritást és az autonómia elvét) hozza fel segítségül.
Kissé hasonló a célkutató értelmezés, amely az alkotmányos alapjogokra vagy az erkölcsi
normákra utal vissza, illetve a jogszabály objektív célját kutatja pl. a preambulum alapján.
Értelmezésnél segítség lehet a jogalkotó szándékának feltárása a törvénytervezet
indokolásából, vagy a jogszabályok meghozatala időrendi összefüggésének vizsgálata. A
2004-es EU csatlakozás óta a közösségi jogot is figyelembe kell venni.
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Mellékletek
1.Melléklet - Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatokról 32-34. cikk
32. cikk
(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között
a) rendeletet alkot;
b) határozatot hoz;
c) önállóan igazgat;
d) meghatározza szervezeti és működési rendjét;
e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;
f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;
g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának
veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;
h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;
j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet,
véleményt nyilváníthat;
k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre,
feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet
nemzetközi önkormányzati szervezetnek;
l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.
(2) Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
önkormányzati rendeletet alkot.
(3) Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
(4) A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az
önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja,
kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
(5) A fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi
önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha
a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító
döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a megyei
kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges
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önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei
kormányhivatal vezetője alkossa meg.
(6) A helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja.

33. cikk
(1) A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A helyi képviselő-testületet a polgármester vezeti. A megyei képviselő-testület elnökét a
megyei képviselő-testület saját tagjai közül választja megbízatásának időtartamára.21
(3) A képviselő-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint bizottságot választhat,
és hivatalt hozhat létre.

34. cikk
(1) A helyi önkormányzat és az állami szervek a közösségi célok elérése érdekében
együttműködnek. A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény
állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal
arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.
(2) Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő
ellátását.
(3) A polgármester és a megyei képviselő-testület elnöke önkormányzati feladatain kívül
törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen
államigazgatási feladat- és hatáskört is elláthat.
(4) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletét.
(5) Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben
meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a
Kormány hozzájárulásához kötheti.

2.Melléklet – Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
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1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás.
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(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más
helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

3.Melléklet - Az Alkotmánybíróság által megállapított leggyakoribb önkormányzati
törvénysértések
CÍM
1/1992. (I.16.), 23/1992. (IV.21.), 40/1992 (VII.16.), 41/1992.

Népszavazás

(VII.16.),
34/1993. (V.28.), 26/1996. (VII.3.), 14/1999. (VI.3.), 107./2007.
(XII.22.)

Lakcímbejelentés

12/1992. (III.25.), 767/2009. (VII.10.)
2/1992. (I.23.), 32/1993. (V.26.), 7/1996. (II.23.), 25/1997.

Adó

(IV.25.), 57/1998. (XI. 27.), 49/2000. (XII. 18.), 50/2000.
(XII.18.), 22/2001 (VI.29.), 59/2001. XII.7.), 6/2003. (III.13.),
30/2003. (VI.2.), 47/2004.
(XII.1.), 25/2005. (VI:24.), 7/2007. (II.28.), 48/2007.
(VIII. 3.), 55/2008. (IV.24.), 124/2009. (XII.17.), 136/2010.
(VIII.8.)
20/1992. (IV.7.), 42/1992. (VII.16.), 36/1995. (VI.2.), 27/2000.
(VII.6.), 20/2001. (VI.11.), 30/2001. (VI.29.), 38/2001. (X.19.),

Helyi Építési Szabályzat
és Építéshatóság

12/2002. (II.20.), 7/2003. (III.13.), 26/2003. (V.30.), 11/2004.
(IV.7.), 39/2004. (X.15.), 24/2005. (VI.24.), 50/2007. (VII.10.),
11/2008. (I.31.), 100/2008 (VII.11.), 139/2008 (XI.20.), 164/2008
(XII.18.), 167/2008. (XII.18.), 58/2009. (V.22.), 21/2011 (III.30.),
47/2011. (VI.9.), 52/2011. (VI.24.), 53/2011. (VI.24.)
31/1992 (V.29.), 43/1992 (VII. 16.), 49/1992 (IX.26.), 49/1994

Szervezeti és Működési
Szabályzat

(X.26.), 13/1997. (II.28.), 40/1998. (IX.25.), 43/2000. (IX.24.),
57/2000. (XII.19.), 19/2001. (VI:11.), 34/2002. (VII.11.), 3/2005.
(II.25.), 83/2008. (VI.13.), 120/2008. (X.3.), 43/2009. (IV.3.)

Közszolgálati
jogviszony
Szociális kérdések

26/1994. (V.10.), 43/1996. (X.22.), 46/1996. (X.22.), 39/2001.
(X.19.), 43/2002. (X.11.), 60/2002. (XI.28.), 56/2003. (XI.13.),
152/2008. (XII.10.)
32/1994. (VI.2.), 38/1994. (VI.24.), 9/1998. (III.27.), 38/1999.
(XII7.), 1/2000. (II.23.), 60/2001. (XII.20.), 18/2002. (IV.25.),
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57/2002. (XI.28.), 8/2006. (II.22.), 48/2009. (IV.24.), 69/2009.
(VI.25.), 14/2010. (II.5.), 135/2010. (VII.8.)
40/1994. (VI.30.), 41/1994. (VI.30.), 14/1997. (II.28.), 26/1997.

Köztisztaság

(IV.25.), 43/1997. (VII.1.), 54/1998. (XI. 27.), 31/1999. (X.30.),
44/2001. (XI.17.), 24/2011. (III.30.)
6/1995. (II.22.), 23/2000. (VI.28.), 14/2001. (V.14.), 28/2001. (VI.

Állattartás

29.), 1/2003. (I.14.), 53/2003. (XI.13.), 27/2004. (VII.7.), 9/2006.
(II.22.), 77/2006. (XII.20.), 29/2007. (V.17.)

Közbeszerzés

10/1999. (IV.28.), 34/2001. (VII.11.), 35/2001. (VII.11.), 20/2003.
(IV.18.)
59/1994. (XII.20.), 5/1995. (II.22.), 7/1995. (II.22.), 8/1995.

Lakások

(II.22.), 39/1995. (VI.2.), 10/1996. (VII.9.), 33/1996. (VII.9.),
11/1997. (II.28.), 34/1998. (VI.25.),
3/1999. (III.24.), 5/2000. (III.17.), 10/2000. (III.31.),
4/2001. (II.15.), 42/2001. (X.30.),
20/2002. (V.30.), 75/2002. (XII.19.), 5/2003. (III.13.), 57/2003.
(XI.2.), 4/2005. (II.25.), 90/2009. (IX.24.), 195/2010. (XII.17.),
196/2010. (XII.17.)
6/1996. (II.23.), 46/2002. (X.11.), 48/2002. (X.11.) 77/2002.

Tiszteletdíj

(XII.19.), 37/2003. (VI.26.), 37/2003. (VI.26.), 60/2004. (XII.14.),
118/2009. (XI.20.)

Önkormányzati
törvényt érintő

32/1992. (V.29.), 15/1998. (V.8.), 3/2003. (II.7.)

határozatok
Vagyontárgy

11/2002. (III.20.), 78/2006. (XII.20.)

4.Melléklet - ÁSZ átfogó jelentés a gyakori önkormányzati hibákról.

ÖSSZEFOGLALÓ
A HELYI ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ ÉS EGYÉB
SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉRŐL (0634)
Az államháztartás önkormányzati alrendszerét a 2005. évben 3187 helyi önkormányzat
és 1825 helyi kisebbségi önkormányzat alkotta. A helyi önkormányzatok könyvviteli
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mérlegben kimutatott vagyona a 2004. évben 9618 milliárd Ft volt, ami a 2005. évben
9861 milliárd Ft-ra nőtt. Az önkormányzatok a 2004. évben 3061 milliárd Ft, a 2005.
évben 9,9%-kal magasabb összegű, 3364 milliárd Ft konszolidált költségvetési
bevétellel gazdálkodtak.
Az ÁSZ a 2005. évben 817 helyi önkormányzat (az önkormányzatok 25,6%-a) és 71
helyi kisebbségi önkormányzat (a kisebbségi önkormányzatok 3,9%-a) gazdálkodási
rendszerének átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzés
során alapvetően a 2004. évi gazdálkodásra koncentráltunk, de a helyszíni vizsgálat
befejezéséig figyelemmel kísértük a pénzügyi-gazdasági folyamatokat és egyes
gazdálkodási tendenciák megítélésénél a 2002-2003 közötti időszak gazdasági
eseményeit, adatait is értékeltük.
A kiemelt körbe tartozó (megyei, megyei jogú városi, Budapest fővárosi és a fővárosi
kerületi önkormányzatok) és a városi önkormányzatok körében – az előző évekhez
viszonyítva – a gazdasági programmal rendelkező önkormányzatok aránya pozitív
irányban változott. A költségvetési koncepció tervezetét – az előző évekhez hasonlóan
– az ellenőrzött önkormányzatok mindegyikénél elkészítették. Az elfogadott
költségvetések az előző évieknél magasabb arányban feleltek meg a szerkezetre,
tartalomra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodás szabályozottsága
javult, melyet jelez, hogy a 2005. évben nőtt a kötelezően előírt szabályzatokkal
rendelkező önkormányzatok aránya, nem javult azonban a nagyközségi és községi
önkormányzatoknál a szabályozások minősége. A szabályozási hiányosságok is
hozzájárultak ahhoz, hogy a munkafolyamatba épített ellenőrzés színvonala nem javult
a korábbi évekhez viszonyítva.
Az önkormányzatok több mint harmadánál a vagyongazdálkodási rendeletben lehetővé
tették a versenytárgyalás mellőzését, több mint tizedénél pedig a versenytárgyalás
megtartására

megállapított

értékhatárok

indokolatlanul

magasak

voltak.

Az

elidegenítések során a versenytárgyalási kötelezettségre vonatkozó előírást az
önkormányzatok több mint harmada nem vette figyelembe. A vagyongazdálkodás
szabályozási hiányosságai és a versenytárgyalás nélkül történt elidegenítések nem
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segítették

az

önkormányzati

vagyonnal

történő gazdálkodás nyilvánosságát,

átláthatóságát. A könyvviteli mérlegben kimutatott vagyon helyi szabályozásokban
rögzítetteknek megfelelő leltározási kötelezettségének teljesítése az előző évekhez
viszonyítva javult. A közbeszerzési törvényben előírtakat figyelmen kívül hagyva a
közbeszerzési eljárást nem folytatta le az ellenőrzött önkormányzatok közel
egyharmada. A közbeszerzési szabályok betartása az önkormányzati gazdálkodásban
magas kockázatú területnek minősül.
Az államháztartás önkormányzati alrendszere céljellegű támogatásként – nem szociális
ellátásként – a 2004. évben 180 milliárd Ft, a 2005. évben 186 milliárd Ft pénzeszközt
adott át különböző szervezeteknek és a háztartásoknak. Az önkormányzatok a juttatott
támogatások összegét, a támogatott célt, a felhasználásáról a számadási kötelezettség
teljesítésének módját, határidejét az előző évhez viszonyítva növekvő arányban
előírták. A számadások ellenőrzését a törvényi előírás ellenére az önkormányzatok
egyötödénél nem végezték el, további egynegyednél a felhasználást nem ellenőrizték.
Az önkormányzatok költségvetési egyensúlyi helyzete az előző évekhez viszonyítva
nem javult. Az ellenőrzött önkormányzatok mintegy kétharmada – az elmúlt években
tapasztaltakhoz hasonlóan – költségvetésében mind a működési célú, mind a
felhalmozási

célú

kiadásoknál

hiányt

tervezett.

A

költségvetési

hiányok

kialakulásában a feladatellátás módjának célszerűtlen megszervezése, az intézményi
kapacitások alacsony kihasználtsága, a teherbíró képességet meghaladó önként vállalt
feladatok felvállalása, valamint a tervezési hibák is szerepet játszottak. Az egyensúly
javítására tett önkormányzati intézkedések hatására az év végére az ellenőrzött
önkormányzatok harmadánál volt költségvetési hiány. Adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásról az ellenőrzött önkormányzatok kétharmada döntött, melynek
módja leggyakrabban hitelfelvétel volt. A hitelfelvételt megelőzően az összeg
meghatározása során mintegy kilenctizedük vizsgálta és betartotta a törvényben előírt
felső határt.
A zárszámadási rendelettervezetek több mint negyedét a törvényi előírások ellenére
nem a költségvetéssel összehasonlítható módon készítették el. Az ellenőrzött
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önkormányzatok fele a törvényi előírás ellenére a kötelező és önként vállalt feladatait,
valamint azok ellátásának módját, mértékét nem határozta meg. A kisebbségi
önkormányzatok feladatellátásában, az előző években ellenőrzöttekhez hasonlóan,
döntően az önkormányzati testületi működés feltételeinek biztosítása, valamint a
településeken

élő

kisebbségek

érdekeinek

képviselete

és

a

nemzetiségi

hagyományápolás szerepelt.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása az előző évinél kedvezőbb, mivel előre lépés
történt a belső ellenőrzési szervezet kialakítása és a működéshez szükséges források
biztosítása, a belső ellenőrzési kézikönyvek készítése és jóváhagyása területén,
valamint a foglalkoztatott belső ellenőrök számát és szakmai felkészültségét illetően.
A korábbi számvevőszéki ellenőrzések során tett javaslatok háromnegyedét az
önkormányzatok

hasznosították,

javítva

a

feladatellátás

szabályszerűségét,

célszerűségét. A Kormánynak és az egyes minisztereknek tett javaslataink hatására
érezhető javulás figyelhető meg az önkormányzatok gazdálkodásának kereteit
meghatározó

szabályozásoknál,

valamint

az

önkormányzatok

belső

kontrollrendszerének kiépítése és működtetése területén.
Forrás:http://www.asz.hu/ASZ/www.nsf/index.html
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A fejezetet készítette: dr. Molnár Ildikó

II. Fejezet

ALKOTMÁNY - ÖNKORMÁNYZATI TV. ÉS EZEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MEGALKOTÁSA ÉS ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSE

Rövid tartalom:
A helyi önkormányzatok szervezete, A képviselő-testület tisztségviselői és szervei, A Helyi
önkormányzati képviselő, Bizottságok, részönkormányzatok, Képviselő-testület működése,
Képviselő-testület ülései, A helyi jogalkotás, Szervezeti és Működési Szabályzat.

A helyi önkormányzat

A választópolgárok közössége az önkormányzáshoz való jog gyakorlására önkormányzati
képviselőket, képviselő-testületet választ. Az általános önkormányzati választást az
Alkotmány alapján 1990 és 2014. között négyévente, október hónapban tartják, a választás
napját a köztársasági elnök tűzi ki.
A 2011. április 18-án elfogadott Alaptörvény 35. cikkének (2) bekezdésében foglalt
rendelkezése szerint az önkormányzatokat 5 évre választják a helyi önkormányzatok
képviselő testületeit.

A helyi önkormányzatok szervezete

A képviselő-testület látja el főszabályként az önkormányzati feladatokat, azonban a feladatok
ellátásában részt vesznek a képviselő-testület tisztségviselői és szervezetei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala.
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A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában és annak mellékleteiben, más
rendeleteiben, részben eseti határozataiban határozza meg részben normatív módon, hogy
egyes szervei milyen feladatokat és hogyan végezzenek el. Az önkormányzat szerveinek
feladata elsősorban: előkészítő, szervező, végrehajtó, összehangoló és ellenőrző. Az
önkormányzat kezdeményezheti közszolgáltatások ellátása érdekében gazdasági társaság,
szövetkezet alapítását.
A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre és bizottságaira, továbbá
részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére ruházhatja.
A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a rendeletalkotás; a települési
önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása; a helyi népszavazás
kiírása; a gazdasági program, a költségvetés stb. megállapítása; az önkormányzati társulás
létrehozása; megállapodás külföldi önkormányzattal; intézmény alapítása; közterület
elnevezése, emlékműállítás; eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; bírósági (népi)
ülnökök megválasztása.
Az

önkormányzat

feladata

például

a

településfejlesztés,

a

településrendezés,

a

lakásgazdálkodás stb. A hatáskör a feladatkörhöz képest konkrétabb, a hatáskör gyakorlása az
adott szervnek nemcsak joga, hanem kötelessége is. Önkormányzati hatáskör például
költségvetésének az elfogadása. A hatósági jogkör még szűkebb fogalom, mint a hatáskör.
Hatósági jogkörön olyan hatáskört értünk, amely az állampolgárokat vagy a nem alárendelt
szervezeteket érinti. Például egyes segélyezési formák megállapítása.
A képviselő-testület tisztségviselői és szervezetei

A polgármestert (a fővárosban: főpolgármester) a választópolgárok közvetlenül választják.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A polgármester a
képviselő-testület tagja. A polgármester ellátja az átruházott önkormányzati vagy
önkormányzati hatósági feladatokat, valamint a törvény által részére megállapított
államigazgatási hatósági feladatokat.
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A polgármestert önkormányzati hatáskörében a képviselő-testület utasíthatja, közigazgatási
hatáskörében eljárva azonban nem utasíthatja, döntéseit nem bírálhatja felül.
A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés választja meg a saját tagjai közül, titkos
szavazással, a megyei közgyűlés megbízatásának időtartamára. A megyei közgyűlés
tisztségviselője még a közgyűlés tagjai közül titkos szavazással választott alelnök. Több
alelnököt is lehet választani.
A polgármester a háromezernél több lakosú önkormányzatnál főállású, háromezernél
kevesebb lakosú önkormányzatnál főállású vagy társadalmi megbízatású. Ez utóbbi
településeken a jelöltek nyilatkoznak arról, hogy megválasztásuk esetén főállásban vagy
társadalmi megbízatásban töltik be e tisztséget, főállású a polgármester, ha főállásúként
választották meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő- testület a
megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármesterrel egyetértésben megváltoztathatja.
A polgármesteri megbízás általában munkaviszonynak számít. A 3000 lakosnál nagyobb
lélekszámú településen kizárólag főállásban, míg ennél kisebb lélekszámú településeken a
jelöltek nyilatkoznak arról, hogy megválasztásuk esetén főállásban vagy társadalmi
megbízatásban töltik be e tisztséget, főállású a polgármester, ha főállásúként választották
meg. A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő- testület a megbízatás
időtartamán belül egy esetben a polgármesterrel egyetértésben megváltoztathatja.
A polgármesterre szigorú összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek: nem lehet bíró,
ügyész, államigazgatási szervezet dolgozója, pártban tisztséget nem viselhet stb. Az
összeférhetetlenségi szabályoknak a célja, hogy a polgármester a választópolgárok
közösségének, az önkormányzatnak az érdekeit szolgálja, és más tisztségek betöltése, más
tevékenységek ne befolyásolják munkáját. A polgármester az összeférhetetlenségi okot a
megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül
köteles megszüntetni.
Ha a polgármester visszaél a helyzetével, törvénysértést, törvénysértéseket követ el. A
polgármester

sorozatos

törvénysértő

tevékenysége,

mulasztása

miatt,

továbbá

vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem
megfelelő teljesítése esetén a képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata
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alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint
illetékes megyei, fővárosi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében.
Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a
keresetet soron kívül bírálja el.
A képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester
megválasztását követő első ülésen dönt. A képviselő-testület a polgármester illetményét a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerint
megalkotott önkormányzati rendeletben megállapított illetményalap és meghatározott
szorzószám

szorzataként,

összegszerűen

állapítja

meg.

A

társadalmi

megbízatású

polgármester tiszteletdíjban részesül.
A polgármestert, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte, és megbízatása az új
polgármester megválasztásával, halálával, a tisztségéről való lemondással szűnt meg,
végkielégítésként három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg; továbbá
részére az új képviselő-testület további három havi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Ez
a juttatás nem illeti meg, ha országgyűlési képviselő, alpolgármesteri foglalkoztatási vagy más
önkormányzatnál polgármesteri jogviszonyt létesít.
A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében
irányítja a hivatalt.
A hatályos szabályok alapján a polgármester lehet országgyűlési képviselő. A képviselőtestület a polgármester megbízatását nem szüntetheti meg. A törvény lehetőséget biztosít,
hogy a polgármester sorozatos törvénysértései esetén a bíróságtól kérje megbízatásának
megszüntetését.
A polgármestert alpolgármester, illetve alpolgármesterek segítik feladatai ellátásában. Az
alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A helyi önkormányzás
folyamatosságának

egyik

garanciája,

hogy

legalább

egy

alpolgármestert

minden

önkormányzatnál választani kell. (A fővárosnál főpolgármester-helyetteseket választanak, a
megyei önkormányzatoknál alelnököket.) Az eredményes önkormányzás egyik lényeges
feltétele az egységes önkormányzati vezetés, a vezetés egységét a törvény a feladatok és
hatáskörök jó elrendezésével segítheti elő. Az önkormányzati vezetés egységét a törvény
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azzal is szolgálja, hogy döntő a polgármester szerepe a saját helyettesének a kiválasztásában,
az alpolgármester egyértelműen a polgármester helyettese, a polgármester gyakorolja az
egyéb munkáltatói jogokat vezetőtársai (az alpolgármester és a jegyző) felett.
A képviselő-testület pályázat útján jegyzőt, annak javaslatára aljegyzőt nevez ki. A jegyző az
önkormányzati adminisztráció, a képviselő-testület döntései végrehajtását segítő szervezet
közvetlen vezetője. A jegyző (a fővárosnál és a megyei önkormányzatnál főjegyző, a
továbbiakban együtt: jegyző) közigazgatási- önkormányzati szakmai vezető.
Egyfelől szakmai hozzáértésével segíti a képviselő-testület, a polgármester munkáját, a
bizottságokat, másfelől – mint az államigazgatási hatáskörök gyakorlásának önálló címzettje –
az állam megbízásából hatósági jogköröket lát el. Mivel funkciója szakmai és nem politikai,
megbízatása határozatlan időre szól, és nem igazodik az önkormányzati ciklushoz.
A községi önkormányzati képviselő-testület a körjegyző és az ötezernél több lakosú község
jegyzője kivételével − felmentést adhat a képesítési feltételek alól annak a személynek, aki az
előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait megkezdte; a felmentés időtartama nem
haladhatja meg a képesítés megszerzéséhez

szükséges időtartamot. A felmentés

időtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik.
Főjegyzővé – valamint a főjegyző helyettesítésére aljegyzővé – az nevezhető ki, aki − államés jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel és jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és − közigazgatási
szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet,
feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen
eltelte esetén a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik
meg.
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A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint
– községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a
jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól.
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az
önkormányzat

működésének

segítésére,

az

államigazgatási

ügyek

döntésre

való

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A kis községekben önálló polgármesteri hivatal működésének sem a pénzügyi, sem a
szakemberi, személyi feltételei nem teremthetők meg. Éppen ezért az ezernél kevesebb
lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására
körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn.
Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehet körjegyzőségben,
körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehet. A körjegyzőség
fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő- testületek – eltérő megállapodás hiányában
– a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. Az ezernél kevesebb lakosú
község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a képesítési követelményeknek
megfelelő jegyzőt nevez ki.
A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a
kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.
Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A
körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülésükön nevezik ki. A körjegyző kinevezéséhez a
körjegyzőséghez tartozó képviselő- testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges. A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési
képviselők működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek államigazgatási
döntéseinek előkészítését és végrehajtását. A körjegyző köteles hetente legalább egy napon
minden községben ügyfélfogadást tartani. A körjegyzőség a községek igazgatási
együttműködésének a formája. Vannak azonban az együttműködésnek további sajátos esetei.


A képviselő-testületek megállapodhatnak egyes hatósági ügyfajták közös, szakszerű
intézésében. A hatósági igazgatási társulás - egyes államigazgatási ügyfajták szakszerű intézésére jön létre.
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Az érdekelt képviselő-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetőleg
várost ellátó egy vagy több intézmény közös irányításában.



A települési képviselő-testület más települési képviselő-testülettel közös képviselőtestületet is alakíthat. Közös képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik
költségvetésüket.

A folyamatban levő önkormányzati reform végleges tartalma még formálódik, de erőteljes az
a szándék, hogy a kis települések hivatali szervezet fenntartása igazodjon a pénzügyi
lehetőségeikhez és lehetőség szerint minél nagyobb számban tartsanak fenn közös hivatalt,
mely döntésük meghozatala tekintetében a döntési szabadságuk részben korlátozódhat.
A helyi önkormányzati képviselő

A települési képviselő a választók érdekeit képviseli a település egészéért érzett
felelősséggel. Az önkormányzati képviselő az alakuló ülésen, illetve a megbízólevelének
átvételét követő ülésen esküt tesz a képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig az
önkormányzati képviselő nem gyakorolhatja jogait. A képviselő részt vehet a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A
testületi munkában való részvételéhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel kell menteni
a munkavégzés alól. A kieső jövedelmet a képviselő-testület téríti meg.
A képviselő jogai igen széleskörűek, kiterjednek többek között az alábbiakra: felvilágosításkérés, kérésére véleményének jegyzőkönyvben rögzítése, tanácskozási joggal bármely
bizottság ülésén való részvétel, javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe
tartozó ügy megtárgyalását, kezdeményezheti önkormányzati ügyben hozott döntés
felülvizsgálatát, a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához
szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést.
A képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. Az önkormányzati
képviselők feladataikat társadalmi megbízatásban látják el.

41

A képviselő-testület a képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a
tanácsnoknak – törvény keretei között – rendeletében meghatározott tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást állapíthat meg.
Az önkormányzati képviselők tekintetében külön törvény összeférhetetlenségi szabályokat
állapít meg.
Az

önkormányzati

köztisztviselője,

képviselő

jegyző

nem

(főjegyző,

lehet

például

körjegyző),

központi

aljegyző,

államigazgatási

továbbá

szerv

ugyanannál

az

önkormányzatnál a képviselőtestület hivatalának köztisztviselője, kuratóriumi tagság
kivételével

a

képviselő-testület

által

létrehozott

közalapítvány

kezelő

szervének

tisztségviselője, a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója,
vezérigazgató-helyettese,

igazgatója,

igazgatóhelyettese,

igazgatótanácsának,

vezető

testületének tagja, stb.
Az önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja jogi
képviselőként nem járhat el, és perbeli képviseletet – a törvényes képviselet kivételével – nem
láthat el az önkormányzattal, annak intézményével, illetve a képviselő-testület hivatalával
szemben.
Az önkormányzati képviselő szakmai vagy üzleti ügyben önkormányzati képviselői
minőségére nem hivatkozhat, önkormányzati képviselői megbízatásának felhasználásával
jogosulatlanul bizalmas információkat nem szerezhet, és nem használhat fel.
Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik 1./ a megválasztását követő helyi
önkormányzati általános választás napján, 2./ a választójogának elvesztésével, 3./ az
összeférhetetlenség kimondásával, 4./ lemondással, 5./ ha az önkormányzati képviselő egy
éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, 6./ a képviselő-testület feloszlatásával, 7./ a
képviselő-testület feloszlása esetén, 8./ az önkormányzati képviselő halálával.
Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását, vagy
írásbeli nyilatkozattal mondhat le e tisztségéről. A lemondás nem vonható vissza.
Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének az átvételétől, majd ezt követően minden év
január 1- jétől számított 30 napon belül a törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot
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köteles tenni. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az
önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és az önkormányzat által
megállapított juttatásokban nem részesülhet.
Bizottságok, részönkormányzatok

Az önkormányzás alapelveiből – főként a szervezetalakítás szabadságából – következik, hogy
a képviselő- testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait.
A bizottságok részt vesznek a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében (egyes ügyekben
előterjesztők, más ügyekben véleményezik az előterjesztést), részt vesznek önkormányzati
döntések végrehajtásának összehangolásában és ellenőrzésében, a képviselő-testület
döntésétől függően – átruházott hatáskörben – önkormányzati döntéseket hoznak.
A képviselő-testület a kétezernél több lakosú önkormányzatnál pénzügyi bizottságot választ.
Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti (pl.: oktatási bizottságét, ha az
önkormányzat legalább 3 oktatási intézményt tart fenn a településen). A nemzetiségi, etnikai
kisebbségi bizottság a megalakulásának módjában sajátos. A kisebbségek ügyeivel foglalkozó
bizottság létrehozását ugyanis a képviselő-testület nemzetiségi, etnikai kisebbséget képviselő
tagjai (tehát legalább két képviselő) kezdeményezik, s ez esetben meg kell alakítani. E
bizottság lényege, hogy az önkormányzaton belül biztosítsa a nemzeti, etnikai kisebbségek
érdekeinek érvényesítését.
A törvény a bizottságok fontos feladatának tekinti, hogy előkészítik a képviselő-testület
döntéseit. A képviselő- testület határozza meg – általában a munkatervében –, hogy mely
ügyekben legyen előterjesztő a napirend szerinti bizottság. A képviselő-testület határozza meg
azt is, hogy mely előterjesztések legyenek azok, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával
együtt nyújthatók be. A bizottságok a helyi önkormányzásban akkor töltik be a legerősebb
szerepkört, ha a képviselő-testület döntési jogokat ad nekik. Ez a döntési jog lényegében
három típusú: 1./ a képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja bizottságaira, 2./ a
képviselő-testület önkormányzati rendeletében önkormányzati hatósági hatáskört állapíthat
meg a bizottságnak, 3./ a bizottság a képviselő-testülettől anyagi eszközöket kaphat, amelyek
felhasználásáról dönthet.
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A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell választani. A
polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a
bizottság elnöke, tagja. Ugyanakkor a bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti
területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet
küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt.
A polgármester jelentős jogosítványokat kapott a bizottságok tekintetében. A bizottságot a
polgármester indítványára össze kell hívni.
A bizottságok önállósága járhat olyan veszéllyel, hogy más célokat fogalmaznak meg, más
tartalmú döntéseket hoznak, mint a képviselő-testület. Ennek megakadályozása érdekében a
polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha véleménye szerint a
döntés ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A
végső döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a felfüggesztett döntésről a képviselőtestület a következő ülésén határoz.
A bizottság határozatképességére és határozathozatalára, az ülések nyilvánosságára és a zárt
ülésre a képviselő- testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a bizottságoknál is.
Az

önkormányzati

rendszerben

a

képviselő-testület

bizottságai

egyedi

ügyekben,

önkormányzati hatósági ügyekben is dönthetnek. Erre tekintettel rendelkezik úgy a törvény,
hogy a bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy.
A bizottságok működésének alapvető szabályait a szervezeti és működési szabályzatban
szükséges meghatározni.
A szervezeti és működési szabályzatban különösen az egyes bizottságok feladatait,
tevékenységi körét, a bizottsági ülések összehívásának a rendjét, a határozathozatal részletes
szabályait, a bizottsági döntések végrehajtásának a módját, az ülésekről a jegyzőkönyv
készítésének a követelményeit, azok tartalmát indokolt rendezni. Megfogalmazhatók a
bizottságok együttműködésének elvei, a kölcsönös tájékoztatás követelménye. Szabályozást
igényel a bizottsági ellenőrzések rendje, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása, a
képviselő-testület tájékoztatása.
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A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület
döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a
hivatal tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a
polgármester intézkedését kezdeményezheti.
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában településrészi önkormányzatot
hozhat

létre

települési

képviselőkből,

más

választópolgárokból.

A

településrészi

önkormányzati testület vezetője kötelezően települési képviselő.
A városok és községek településszerkezete számos sajátosságot mutat. Vannak olyan
településrészek, amelyek az egészen belül viszonylagos önállóságot, önálló közösséget
alkotnak. Ez indokolja, hogy a lakóhelyi közösség kezdeményezésére ilyen településrészen
részönkormányzat alakítható.
Nem tagadható meg a kizárólag a településrészt érintő hatáskör átruházása a.) az egyesítéssel
létrejött településrésztől; b.) a külterületi lakott helytől; c.) az olyan üdülőterülettől, amelynek
népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét.
A hatáskör átruházásának a kötelezettségéből az következik, hogy kezdeményezés esetén
ezeken a területeken a képviselő-testület köteles a szervezeti és működési szabályzatában
létrehozni a részönkormányzatot, mivel e nélkül a kötelezően átruházandó hatáskör nem
gyakorolható.
A részönkormányzatot a településrészről indokolt elnevezni. A részönkormányzást is testület
gyakorolja. Ez a testület a bizottságokkal alapvetően azonos vonásokat mutat, összetételében
részben eltér a bizottságoktól. Ezt a testületet is a képviselő-testület választja, ez ugyanis
fontos feltétele annak, hogy önkormányzati hatásköröket kapjon. A bizottságok összetételére
vonatkozó elvek viszont csak részben érvényesülhetnek részönkormányzat esetén. Ennek a
testületnek az elnöke is csak települési képviselő lehet. Célszerű, ha az elnököt megválasztják
tanácsnoknak. A részönkormányzat testülete tagjainak a számát a szervezeti és működési
szabályzat állapítja meg. A részönkormányzat testületi tagjainak kiválasztása többféle módon
történhet: 1./ kiválaszthatják e testület tagjait az önkormányzati képviselő választásáról szóló
törvény megfelelő alkalmazásával (ez a megoldás a több ezer lakosú településrésznél
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indokolt); 2./ néhány száz lakosú településrészen falugyűlésen választhatók ki a testület tagjai;
3./ üdülőterületen az üdülőhelyi egyesület delegálhatja a testület tagjait, vagy itt is
„választást” tartanak.
A testület tagjait végül a képviselő-testület választja meg.

Képviselő-testület működése

A képviselő-testület évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési
képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságainak indítványára. Elnöke a
polgármester, ő hívja össze üléseit. Az ülések nyilvánosak, indokolt esetben a jogszabályban
meghatározott kereteken belül zártak.
A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, de indokolt esetben titkos szavazást
rendelhet el.

A képviselő-testület

évente

legalább egyszer, előre meghirdetett

közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezeteik
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
Határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van az ülésen. A határozathoz a jelen levő
képviselők több mint fele igen szavazata szükséges (egyszerű többség). Meghatározott ügyek
eldöntéséhez azonban - pl. a rendeletalkotás, feloszlatás kimondása - minősített többséget ír
elő a törvény. Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének szavazata
szükséges.
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a polgármester és a jegyző
ír alá. A képviselő-testület működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben kell meghatározni.
A települési képviselő részt vehet az üléseken, tisztségekre megválasztható.
A képviselő-testület tagjai sorából tanácsnokokat választhat, akik felügyelik a képviselőtestület által meghatározott feladatkörök ellátását.
pénzügyi

bizottságot

választ.

A

bizottságok
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A 2000-nél több lakosú településen
javaslattevő-véleményező-ellenőrző

szervezetként működnek, a képviselő-testület azonban döntési jogot is átengedhet a számukra.
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani.
A képviselő-testület településrészi önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből és
más választópolgárokból. Számára hatáskört biztosíthat, és anyagi eszközöket engedhet át.

A képviselő-testület ülései

A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább hat ülést tart.
A választást követő tizenöt napon belül a képviselő-testület megtartja az alakuló ülését. Az
alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti. Az általánosan kialakult gyakorlat
szerint a korelnök az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása után felkéri a választási bizottság
elnökét a választás végeredményének az ismertetésére, s – ha eddig nem történt meg – az
elnök átadja a megbízóleveleket. Ezt követően a megválasztott képviselők, a polgármester
leteszik az esküt az alakuló ülésen. Kötelező napirend az alpolgármester megválasztása, a
polgármester, alpolgármester illetményének, illetőleg tiszteletdíjának a megállapítása
nyilvános ülésen. Ezt követően az ülés vezetését átveszi a polgármester. Fontos feladata
ugyanis, hogy javaslatot tegyen az alpolgármester (alpolgármesterek) megválasztására.
Legalább egy alpolgármestert minden önkormányzatnál választani kell. Az alakuló ülés
dönthet további ügyekben is. A szervezeti és működési szabályzat előírásait az alakuló ülésen
is meg kell tartani. Ha attól el akarnak térni, mert például más bizottságokat akarnak
választani, mint az előző ciklusban, akkor előbb módosítani szükséges a szervezeti és
működési szabályzatot.
A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze, és annak elnökeként vezeti az ülést.
A képviselőtestület ülését össze kell hívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselőtestület bizottságának az indítványára. Az ülések összehívásának részletszabályait a szervezeti
és működési szabályzat tartalmazza.
A meghívóhoz minden esetben csatolni kell a rendelet tervezetét, általában pedig az írásos
előterjesztéseket, de legalább is a határozati javaslatot.
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A demokratikus működés követelményéből fakad, hogy a képviselő-testület ülése nyilvános.
Ez a főszabály. Az ülés nyilvánossága lehetőséget teremt arra, hogy a választópolgárok
közvetlenül vagy a médián keresztül is ellenőrizhessék az általuk választott testület
tevékenységét.
A nyilvánosság feltételeit meg kell teremteni. Kivételesen és csak a törvényben tételesen
felsorolt esetekben tarthat a képviselő-testület zárt ülést. A képviselő-testület
− zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;
továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
− zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása
esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett
meghívása. A zárt ülésen hozott döntést általában nyilvánosan kell kihirdetni.
A szavazás is főszabályként nyilvános. Titkos szavazást azokban az ügyekben lehet tartani,
amelyekben lehet vagy kötelező a zárt ülés. A titkos szavazásról a képviselő-testület mindig
esetenként dönt. A képviselő- testület névszerinti szavazást is elrendelhet, az elrendelés
módját a szervezeti és működési szabályzat állapíthatja meg.
Az ülés vezetésének, a tanácskozás rendjének a legfontosabb előírásait a szervezeti és
működési szabályzat rögzíti. Különösen a következők érdemelnek figyelmet:
A polgármesternek számszerűen meg kell állapítani a határozatképességet (jelen van-e a
képviselők több mint fele). Ezt célszerűen szolgálja a jelenléti ív vagy informatikai rendszer
üzemeltetése esetén annak jelzőrendszere.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, ami többnyire azonos azzal, ami a
meghívóban szerepel.
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Bármelyik képviselő is javaslatot tehet a napirendhez. Az általános gyakorlat szerint a
napirendről a képviselő-testület vita nélkül határoz.
A polgármester napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát. A polgármester
ülésvezetési feladatai közé tartozik a tanácskozás rendjének a megtartása. A polgármester
összefoglalja a vitát és teszi fel szavazásra a javaslatokat. A szavazás eredményét pontosan,
számszerűen kell megállapítani, gondosan ügyelve arra, hogy egyes ügyek eldöntéséhez
minősített többségre van szükség.
Az érvényes képviselő-testületi döntésnek (határozat vagy önkormányzati rendelet) több
együttes törvényi feltétele van. Elsőként az, hogy a testületnek határozatképesnek kell
lennie. A testület akkor határozatképes, ha a képviselők több mint fele jelen van. A képviselőtestület létszámát a szervezeti és működési szabályzatban kell rögzíteni. A testület létszámát
több tényező határozza meg. Az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról
szóló törvény – a lakosságszámtól függően, a fővárosi és a megyei önkormányzatnál pedig
megyénként – pontosan meghatározza, hogy hány képviselőt választanak.
A polgármestert közvetlenül választják meg polgármesternek, a polgármester ebben az
esetben az Ötv.
32. §-a alapján tagja a testületnek, ezért eggyel nő az előbbi létszám. Akkor nem nő a létszám,
ha a polgármestert egyéni választókerületben megválasztották képviselőnek is. Ez kivételesen
fordul elő. Mindezek miatt fontos, hogy a szervezeti és működési szabályzat pontosan
rögzítse az adott önkormányzat képviselő-testületének a létszámát, ehhez a létszámhoz kell
mindig viszonyítani mind a határozatképességet, mind a minősített többséget.
A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy
személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.
A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a
képviselőtestület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek
kell tekinteni.
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Az Ötv.-ben meghatározott ügyekben a döntéshez nem egyszerű, hanem minősített többség
szükséges. A minősített többség esetén nem a jelen levő, hanem a testületi összlétszám több
mint a felének az igen szavazata szükséges a javaslat elfogadásához.
Minősített többség szükséges az Ötv. 10. § a), b), e), f), g) pontban foglalt ügyek
(rendeletalkotás, helyi népszavazás kiírása, társulás létrehozása, külföldi önkormányzattal
együttműködési megállapodás, intézményalapítás), továbbá a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a képviselő kizárásához a döntéshozatalból,
valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a
jegyző gondoskodik. A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a
jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles
megküldeni a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetőjének. A szervezeti és működési
szabályzat további részletszabályokat is megállapíthat. A jegyzőkönyv az ülés menete szerint
tartalmazza a tanácskozás lényegét. A határozatokat évente, folyamatos sorszámozással január
1-jétől december 31-ig számozzák, zárójelben feltüntetve az ülés napját (pl. 21/2002. (V.12.)).
A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület
előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről ezért is külön jegyzőkönyvet
kell készíteni.
Az önkormányzati ügyek egyik fajtája az önkormányzati hatósági ügy. A közszolgáltatások
szervezése mellett az önkormányzatok a közhatalom helyi gyakorlói is. Helyi társadalmi
viszonyok normatív, rendeletben történő szabályozásán túl a képviselő-testületek az egyes
polgárokat ügyféli minőségben érintő egyedi ügyekben is dönthetnek. Az ilyen, törvényben,
illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott – általában engedélyezést, támogatást
magába foglaló – ügyeket nevezzük önkormányzati hatósági ügyeknek (például szociális
támogatások). A hatáskör címzettje a képviselő-testület, amely azt átruházhatja a
polgármesterre, bizottságára, részönkormányzatra. Miként más önkormányzati hatáskör, az
önkormányzati hatósági hatáskör sem ruházható át a jegyzőre.
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Ha a képviselő-testület nem ruházza át az önkormányzati hatósági hatáskörét, akkor ezekben a
testület dönt, és a döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség. Önkormányzati hatósági hatáskör
átruházása esetén az elsőfokú döntést a polgármester, a bizottság, a részönkormányzat
testülete hozza. E döntések ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. A
képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a
bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az
önkormányzat ellen kell indítani. A bíróság a képviselő-testület határozatának a
törvényességét, a jogszerűségét vizsgálhatja felül, de nem bírálhatja felül az önkormányzati
mérlegelést.
Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra – az önkormányzati törvényben foglalt
eltérésekkel – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. (Például: az ügyek jelentős részében
teljesítik a kérelmet, ekkor egyszerűsített határozat hozható, nincs szükség indokolásra.)
Amikor a polgármester saját önkormányzati hatósági jogkörében dönt, ez a döntés
önkormányzati hatósági döntésnek minősül, amely ellen a képviselő-testülethez lehet
fellebbezéssel élni.
A képviselő-testület sajátos ülése a közmeghallgatás. A képviselő-testület évente egyszer,
előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatást az
különbözteti meg más fórumoktól, hogy határozatképesen jelen van a képviselő-testület. A
közmeghallgatás a valóban közérdekű kérdések, közérdekű javaslatok fóruma, a képviselőtestület általában valamilyen közérdekű témában hívja össze. Ezen túl a képviselő-testület
meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrésztanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervek közvetlen
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselőtestületet. E fórumok megszervezése a polgármester feladata.
Gyakorlati tapasztalatok mutatják, hogy a cikluson belül egyes önkormányzatoknál a
képviselőtestületben feszültségek alakulnak ki, ezek elmélyülhetnek oly módon, hogy a
képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület és a polgármester nem tud érdemben
együttműködni.
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Ha az eredményes önkormányzáshoz szükséges együttműködés nem állítható helyre, akkor a
képviselőtestület a megbízatásának a lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített
többséggel kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben három hónapon belüli időpontra
időközi választást kell kiírni. A képviselőtestület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a
polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja a feladatát, gyakorolja hatáskörét.
Tehát a feloszlás ellenére a helyi önkormányzás folyamatos. A képviselő- testület feloszlása
nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, illetőleg a megbízatásának lejártát
megelőző egy éven belül. Ennek az időközi választásnak a költségét az önkormányzat viseli.
A helyi jogalkotás

A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet
alkot.
Az önkormányzatok a helyi közhatalom gyakorlói. E közhatalom gyakorlásának normatív
formája az önkormányzati rendeletalkotás. Az önkormányzati rendelet jogszabály, az
önkormányzat illetékességi területén bír kötelező erővel.
A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes
magasabb szintű jogszabállyal Az Ötv. az önkormányzati rendeletalkotás két típusát
különbözteti meg. Önkormányzati rendelet alkotható egyfelől a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, másfelől törvény felhatalmazása
alapján, annak végrehajtására.
A helyi társadalmi viszonyok rendezése az Ötv. 1. §-ával szoros tartalmi összefüggésben az
önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekre vonatkozik Ha
azonban más jogszabály már szabályozási körébe vonta az adott társadalmi viszonyt, akkor –
felhatalmazás hiányában – helyi rendelet nem adható ki, kivéve, ha a rendeletalkotás joga az
Alkotmányból közvetlenül levezethető.
A helyi jogalkotás menetének a szabályozása a testület feladata a szervezeti és működési
szabályzatban.
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Indokolt szabályozni a rendeletalkotás kezdeményezésének módját, a rendelet előkészítését,
átfogó

rendezésnél

a

kétfordulós

tárgyalást,

közmeghallgatás

elé

terjesztést.

Az

önkormányzati rendelettel szemben érvényesítendők azok a követelmények, amelyek
általában a jogszabályokkal szemben megkövetelhetők. A következők kiemelése fontos. Az
önkormányzati rendeletnek, mint jogszabálynak a területi hatálya az önkormányzat
illetékességi területére terjed ki. Önkormányzati rendeletben csak akkor szabályozható a
területi hatály, ha az eltér az illetékességi területtől. Az önkormányzati rendelet személyi
hatálya az illetékességi területén a magánszemélyekre, természetes személyekre és a jogi
személyekre terjed ki. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni a hatályba lépésének
a napját, úgy, hogy kellő idő maradjon az önkormányzati rendelet megismerésére, az
alkalmazására való felkészülésre.
Az önkormányzati rendelet a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget,
és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek. Az önkormányzati rendelet hatályát
veszti, ha meghatározott időre vonatkozott, és ez az idő eltelt (pl. egy adott évre szóló
költségvetési rendelet).
Hatályon kívül helyezheti egy később alkotott rendelet, ilyenkor mindig kifejezetten
rendelkezni kell a hatályon kívül helyezésről, továbbá ha az Alkotmánybíróság megsemmisíti.
Az önkormányzati rendeletet a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan,
közérthetően

kell

megfogalmazni,

hogy

az

alkalmazása

ne

eredményezzen

jogbizonytalanságot.
Az önkormányzati rendelet szerkesztésénél különösen a következőkre indokolt figyelemmel
lenni:
1. az önkormányzati rendelet megjelölése (képviselő-testület megnevezését, a rendelet
kihirdetésének idejét, számát arab számmal, megnevezését és címét)
2. Önkormányzati rendeletnél a kihirdetés időpontja (a saját közlönyben, lapban, ill. a
helyben szokásos módon való kihirdetés napja)
3. a felhatalmazást adó törvényt, a felhatalmazást tartalmazó rendelkezést a rendelet
bevezető részében fel kell tüntetni.
4. az önkormányzati rendeletben a záró rendelkezések között minden esetben
szabályozni kell a rendelet hatályba lépését év, hónap megjelöléssel. A módosított
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rendelet hatályon kívül helyezése esetén a módosító rendelkezéseket is hatályon kívül
kell helyezni.
5. önkormányzati rendelet átfogó módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalást el
kell végezni.
A rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Az önkormányzati rendelet
megalkotásához minősített többség szükséges. Az önkormányzati rendelet hitelességét
szolgálja, hogy azt a polgármester és a jegyző írja alá. A kihirdetés a jegyző kötelessége.
Fontos kiemelni, hogy az önkormányzati rendeletek (így az SZMSZ) vonatkozásában is be
kell tartani – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően –
a jogszabályok előkészítésére, az előzetes hatásvizsgálatra, az indokolási kötelezettségre,
illetve a már megalkotott jogszabályok esetében az utólagos hatásvizsgálatra, valamint a
jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat.

A szervezeti és működési szabályzat

A képviselő-testület a szervezetét és a működésének részletes szabályait a szervezeti és
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az önkormányzati önállóság
érvényesülése érdekében az Ötv. csak a legalapvetőbb, garanciális szervezeti és működési
szabályokat állapítja meg.
A szervezeti és működési szabályzatot a képviselő-testület önkormányzati rendeletbe
foglalja. A rendeleti forma a szervezeti és működési szabályzatban rendezendő kérdések
tartalmából következik. A demokratikus működés, a széles körű nyilvánosság fontosabb
garanciáit teremtik meg a szervezeti és működési szabályzatok, s ezek közvetlenül is érintik a
választópolgárokat.
A jogszabály-előkészítő szakembereknek különösen figyelemmel kell lenni a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rend.) szabályaira.
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a.) Bevezető rész
A rendelet tervezete bevezető részt tartalmaz.
Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az
önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alkotmány 44/A
§ (2) bekezdését kell megjelölni. 2012. január 1-étől a helyes hivatkozás az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdése. A bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés
vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni azt a
feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják.
Jelenleg önkormányzati rendeletben már nem alkalmazható a preambulum, tekintettel az IRM
rend. 51. §-ában foglaltakra.
A bevezető részben lehet továbbá meghatározni: 1./ az önkormányzat jelképeit (zászló,
pecsét,

címert

alakjának,

színeinek,

nagyságának

leírásával,

utalva

mindezek

jelentéstartalmára, illetve a történelmi hagyományokra). A részletes szabályokat, a jelképek
használatának rendjét azonban – terjedelmi okok miatt – indokolt külön rendeletben
meghatározni. 2./ helyi ünnepnapok meghatározására, 3./az önkormányzat által alapított
kitüntetéseket, elismerő címeket4./ a hivatalos lap megnevezése.
b.) Általános rendelkezések
Ebben a szerkezeti részben kell meghatározni a.) az önkormányzat hivatalos megnevezését és
székhelyét (pontos címmel), b.) az önkormányzat működési területének megnevezését, c.) az
önkormányzat szerveinek megnevezése (az Ötv. 9. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján)
Körjegyzőség esetén annak megnevezése (Ötv. 39.§ (1) bekezdése alapján), az
önkormányzathoz tartozó közigazgatási terület leírását, a képviselők, bizottsági tagok
névsorát, az önkormányzati intézmények felsorolását az SZMSZ függeléke tartalmazhatja.
c.) Feladatok és hatáskörök
Itt szükséges szerepeltetni a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó
szabályokat. Az Ötv. 9.§ (3) bekezdése szerint a képviselő-testület egyes hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat
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testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör
gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem
ruházható. Szükséges arra figyelni, hogy amennyiben a hatáskör átruházás állampolgárok
jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos, rendeleti formában kell a hatáskört átruházni. Külön
szükséges megemlíteni az önkormányzati hatósági hatáskör átruházását, mert e körben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.
Az Ötv. 10. § (1) bekezdése rendelkezik az át nem ruházható hatáskörökről, ezeken kívül
minden feladat- és hatáskör átruházható. Az át nem ruházható hatásköröket helyesen
hivatkozás alkalmazásával lehet megjeleníteni az SZMSZ-ben. Célszerűtlen és egyben
felesleges is az át nem ruházható hatáskörök további bővítésének megjelentetése az SZMSZben, mivel ekkor a képviselő-testületnek nem kell döntést hoznia, hiszen eleve a képviselőtestület gyakorolja a hatáskört.
Az Ötv. 10. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a társulás tekintetében a
kinevezést, megbízást és az intézmény alapítását rendeletben ruházhatja át, illetve szintén
rendeleti formát kíván meg az Ötv. 23. § (2) bekezdése a bizottság részére történő hatósági
hatáskör megállapítása.
Nagyszámú átruházás esetén célszerű külön mellékletben rögzíteni, hogy mely hatáskört kire
ruház át a képviselő-testület az SZMSZ terjedelmének növekedésének elkerülése érdekében.
Indokolt az SZMSZ-ben meghatározni az átruházás elveit, rendjét, eljárási kérdéseit, a
visszavonásra vonatkozó szabályokat, a hatáskör gyakorlásának ellenérzését, a hatáskör
gyakorlásához adható utasítások kiadásának rendjét A polgármester, a bizottság törvényben
megállapított hatáskörét a képviselő-testület nem vonhatja el, nem korlátozhatja.
d.) A képviselő-testület működése
Az SZMSZ-ben indokolt rögzíteni a képviselő-testület létszámát (a név szerinti felsorolást
tartalmazhatja a függelék, de nem a melléklet). Hangsúlyozandó, hogy az Ötv. 32. §-a alapján
a polgármester is tagja a képviselő-testületnek a nem a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester viszont az Ötv. 34. §-a alapján nem tagja a képviselő-testületnek.
Megfontolandó, hogy a határozathozatalhoz szükséges létszámot (az egyszerű és a minősített
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többséghez szükséges létszámot) is határozza meg az SZMSZ. Külön érdemes rendelkezni a
képviselő-testület alakuló üléséről.
A képviselő jogállása, kérdezési jog és interpelláció szintén indokolt szabályozási elemként
jelenhet meg az SZMSZ-ben.
A képviselői jogosítványok között lehet nevesíteni a kérdezés és interpelláció jogát. Az
interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az
önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat
irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia. Az interpellációra adott válasz
elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, és külön dönt erről a testület is. A kérdés: az
önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés
vagy tudakozódás. A kérdésre adott válasz elfogadásáról nem dönt a testület.
A kérdéssel és interpellációval kapcsolatos részletes szabályokat javasolt rögzíteni az
SZMSZ-ben. A képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellációra 15 napon belül
írásban adjanak választ. Elfogadásáról a következő ülésen kell dönteni.
Az SZMSZ rögzítheti a települési képviselő kötelezettségeit. Pl. a képviselő köteles
tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában; köteles olyan magatartást tanúsítani,
amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára; köteles felkérés alapján
részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban; köteles
írásban vagy szóban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy a bizottságának ülésén vagy
egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van; köteles bejelenteni személyes
érintettségét a döntéshozatalnál.
A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett
települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a
képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlevőnek kell tekinteni (Ötv. 14. § (2) bekezdés).
Az SZMSZ meghatározhatja a pártok, a frakcióalakítás feltételeit (pl. az alakításhoz
szükséges tagok számát). A független képviselők is frakcióba tömörülhetnek. A
frakcióalakítás lehetősége megjelenik az Alkotmánybíróság több határozatában is.
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Az Ötv. 21. §-a alapján a képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési
képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. Az
SZMSZ-ben

tanácsnok

választása

esetén

rendelkezni

indokolt

arról,

hogy mely

önkormányzati feladatkörök (pl. közművelődés, műemlékvédelem stb.) koordinációjával,
szervezésével bízza meg a képviselő-testület a tanácsnokot.
A képviselő-testület üléseinek száma, nyilvános és zárt ülések köre
Az Ötv. 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Szükséges
meghatározni az ülések gyakoriságát, illetve, amennyiben lehetséges, időpontját, helyét.
Indokolt szabályozni, hogy az általános rendtől eltérően milyen esetekben tartható rendkívüli
ülés, rögzíteni lehet annak eljárási rendjét. Természetesen nem kizárt, hogy a képviselőtestület esetenként kihelyezett ülést tartson, illetve a közmeghallgatást más helyen rendezze.
Az SZMSZ-ben kell meghatározni a közmeghallgatás előkészítésére, lebonyolítására
vonatkozó szabályokat, továbbá hogy mely témákban köteles a képviselő-testület
közmeghallgatást tartani. Nagyobb településeken a képviselő-testületdöntése alapján ülésszak
is tartható.
Az Ötv. 12. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület ülése nyilvános, indokolt rögzíteni azt
is, hogy ez hogyan biztosítható. A zárt ülésre vonatkozó szabályokra figyelemmel célszerű
rendelkezni arról, hogy milyen módon kér nyilatkozatot a képviselő-testület az érintettől az
Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben (ha az érintett beleegyezésétől
függ a zárt ülés tartása). Indokolt kitérni arra is, hogy az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjának
megítélésénél mi tekinthető olyan üzleti érdeknek, amely esetén zárt ülést rendelhet el a
testület a vagyonával való rendelkezés, vagy az által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyílt
tárgyalás üzleti érdeket sértene. Az Ötv. 12. § (5) bekezdése módosult, ezáltal a zárt ülésen a
képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a
kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt.
Az Ötv. 17. § (3) bekezdése szerint a külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell, ezért
fontos arról rendelkezni, hogy a fenti törvényi előírásnak miként tesz eleget a képviselőtestület.
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Az ülések tervezése, előkészítése
Az

átgondolt

működés

érdekében

célszerű

megtervezni

a

testületi

üléseket.

A

testülethatározati formában elfogadott munkaterve az SZMSZ függelékét képezheti (pl.:
féléves/éves munkaterv, amelyben szerepelnek a várható önkormányzati feladatok, döntések,
előterjesztések, az előterjesztők, az előkészítés felelősei az időpont feltüntetése,valamint az,
hogy az egyes előterjesztéseket mely bizottságnak kell előzetesen megtárgyalnia,az ülések
időpontja, helye, a tervezett napirendi pontok). Az ülések előkészítésével összefüggésben kell
meghatározni a testületi ülésre meghívandók körét.
Külön indokolt feltüntetni azon személyeket, akiket minden testületi ülésre kötelező meghívni
valamely jogszabályhely alapján (pl. az Ötv. alapján a kisebbségi szószóló), illetve a testület
döntése szerint. Ebben a részben kell meghatározni azon önszerveződő közösségeket, civil
szervezeteket, amelyek képviselőit – az Ötv. 8. § (5) bekezdés második mondata alapján –
feladatköréhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottságai
ülésein.
Az előterjesztések
Az SZMSZ-ben indokolt meghatározni az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit.
Az „előterjesztés” fogalmat akkor célszerű használni, ha az adott kérdésben a képviselőtestület döntése szükséges. Amennyiben erre nincs szükség, lehet tájékoztató, amely valamely
kérdésről, területről ad tájékoztatást a képviselő-testület számára.
Fontos rendelkezni arról, hogy ki nyújthat be előterjesztést a képviselő-testülethez (a
települési képviselő, a polgármester, a képviselő-testület bizottsága vagy a képviselő-testület
más szervei: pl. részönkormányzat, társulás).
Az előterjesztés készülhet írásban és lehet szóbeli is. Indokolt egyértelműen rögzíteni azokat
az ügyeket, amelyekben kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés (pl. önkormányzati
rendeletalkotás, intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, helyi népszavazás kiírása
stb.). Az SZMSZ meghatározhatja az előterjesztésekkel szemben támasztott alapvető
követelményeket (pl. az előterjesztésnek alkalmasnak kell lennie a tárgykör valósághű
bemutatására, megfelelő következtetések levonására).
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Célszerű lehet az előterjesztés tagolása (bevezető, helyzetfeltáró, értékelő rész, határozati
rész), valamint előzetes egyeztetés, kellő idő biztosítása a véleményezésre, a jegyző általi
törvényességi felülvizsgálatra.
A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése
Az Ötv. 12. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület elnöke a polgármester, aki
összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését. A polgármestert akadályoztatása, távolléte
esetén az alpolgármester helyettesíti (több alpolgármester esetén a polgármester által
megjelölt sorrendben), aki jogosult a testületi ülés összehívására és vezetésére. Itt szükséges
kiemelni, hogy a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti,
ezért őt az ülés összehívásának-, illetve vezetésének jogosultsága nem illeti meg (Ötv. 34. §
(2) bekezdés első mondata). A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – az Ötv. 31. §-ának megfelelően – az
SZMSZ-ben kell rendelkezni a képviselő-testületi ülés összehívásáról, vezetésének módjáról.
Az Ötv. 12. § (1) bekezdése alapján kötelező az ülést összehívni a települési képviselők
egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának indítványára (rendkívüli ülés). Az
Ötv. 98. § (2) bekezdés f) pontja úgy rendelkezik, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal
összehívja a képviselő-testület ülését, ha a 12. § (1) bekezdése szerint tett indítványnak a
polgármester tizenöt napon belül nem tesz eleget. E rendelkezésekből fakadóan tehát a
polgármesternek az Ötv. 12. § (1) bekezdése szerint az ülést – legkésőbb – a
kezdeményezéstől számított tizenöt napon belül össze kell hívnia. Az Ötv. 35. § (3) bekezdése
szerint a polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek
tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés megtárgyalását. A
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be és a képviselő-testület a
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. Az SZMSZ-ben célszerű az
ülésmegtartásának szabályairól rendelkezni, figyelembe véve a fenti törvényi szabályozást.
Az SZMSZ-ben további kötelező összehívási eseteket is meg lehet határozni (pl. kisebbségi
önkormányzat kezdeményezése), és fontos a kezdeményezés formai (nem kizárólagos eset az
írásbeli összehívás), tartalmi kellékeit is rögzíteni (pl. az időpontot, a napirendet, a
csatoldandó anyagokat, a rendkívüli ülés összehívását megalapozó körülményeket).
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Az SZMSZ-ben indokolt rögzíteni, hogy az ülés összehívására írásbeli meghívót küld a
polgármester (ennek legfontosabb szabályait célszerű meghatározni: pl. hány nappal korábban
kell kiküldeni a meghívót, mi annak tartalma, az ülés helye, ideje, a javasolt napirendek, az
előterjesztő

neve).

A

meghívóhoz

célszerű

mellékelni

az

előterjesztéseket,

a

határozattervezeteket. A szóbeli meghívás (távbeszélőn) kivételes, ennek feltételeit (sürgősség
indoklása, formai szabályok stb.) szintén rögzíteni kell.
A képviselő-testület ülésének helyéről, időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a jegyző a
sajtó útján, valamint a meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, illetve más helyen
történő kifüggesztésével tájékoztatja.
Az SZMSZ-ben meg lehet határozni egyéb tájékoztatási módokat is (pl. kábeltévé, helyi rádió
stb.). A képviselő-testület ülésén megjelent hallgatóságra vonatkozóan fontos szabályozni,
hogy ha a megjelentek hozzá kívánnak szólni az üléshez, azt milyen formában, illetőleg
milyen időtartamban tehetik meg. A hozzászólás jogának megadását célszerű a
polgármesterre ruházni.
Ennél a résznél azt kell meghatározni, hogy milyen sorrendben kell szót adni, milyen
időtartamúak lehetnek a hozzászólások, milyen esetekben nyílik lehetőség viszontreagálásra,
mely esetekben van lehetőség a szó megvonására, a tanácskozási joggal résztvevők mikor
fejthetik ki véleményüket, mikor és hogyan lehet lezárni a vitát.
Az SZMSZ-ben lehet meghatározni, hogy ezeket milyen formában (írásban, szóban), illetve
milyen időpontig tehetik meg a polgármesternél, továbbá fontos szabályozni ezek napirendre
tűzésének rendjét.
A szabályozás része lehet egyes indítványok sürgősségi tárgyalásának meghatározása is
(milyen esetekben lehet ilyen indítványt benyújtani, milyen formában kell előterjeszteni, meg
kell jelölni a sürgősség tényét alátámasztó körülményeket).
A vitával kapcsolatban indokolt lehet meghatározni annak menetét: pl. az előterjesztő tehet-e
szóbeli kiegészítést; a tanácskozási joggal részt vevők mikor, hány percig szólhatnak hozzá a
vitához; a képviselők hozzászólásának van-e időkorlátja; hány alkalommal szólhat a
napirendhez egy képviselő; a módosító javaslatokat meddig lehet benyújtani; a kérdések,
vélemények, módosító javaslatok elhangzásának van-e sorrendje; a napirend végén az
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előterjesztő válaszolhat-e a felmerült kérdésekre; szót kell adni a jegyzőnek, amennyiben a
törvényességgel kapcsolatban észrevétele van; a szavazás lezárását követően van-e, ha igen
milyen eljárási rendben helye újabb hozzászólásnak.
A tanácskozás rendjének fenntartása
Az SZMSZ-ben ajánlott meghatározni a tanácskozás rendjének biztosításával kapcsolatos
rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy a polgármester vezeti a képviselő-testület ülését, a
tanácskozás rendjének a fenntartása is az ő feladata. Teendői – így számára a SZMSZ-ben
biztosított jogosítványok is – kétirányúak lehetnek. Egyrészt a testületi ülésen meghívóval
résztvevők, másrészt az ülésen megjelent választópolgárok (hallgatóság) – az ülés rendjét
zavaró – magatartásához kapcsolódhatnak. A polgármester az alábbi jogosítványokkal
rendelkezhet: a.) figyelmeztetheti azt a hozzászólót, akinek a tanácskozáshoz nem illő,
másokat sértő a megfogalmazása; b.) rendreutasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez
méltatlan magatartást tanúsít; c.) a széksértés megállapítását kezdeményezheti, d.) célszerű,
ha a választójoggal nem rendelkező 18 éven aluli személyek a képviselő- testületi ülésen csak
a polgármester egyedi engedélye alapján vehetnek részt.
Megjegyzendő, hogy a képviselővel szemben nem alkalmazhatók olyan szankciók, melyek
megakadályoznák vagy megtiltanák a testület munkájában való részvételét (különösen a
döntéshozatalban való közreműködést).

Szankció lehet továbbá a rendbírság kilátásba

helyezése, illetve alkalmazása (43/1992. (VII. 16.) AB határozat, 49/1992. (IX. 26.) AB
határozat).
Az ülést határozott időre félbeszakíthatja a képviselő-testület a polgármester javaslatára, ha a
testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi;
ha az ülés félbeszakad, csak újabb polgármesteri összehívásra folytatódhat.
A döntéshozatali eljárás
Az Ötv. 14. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a
képviselőknek több mint a fele jelen van. Az ülés megkezdése előtt az ülés vezetőjének meg
kell állapítania a határozatképességet, s annak fennállását folyamatosan figyelnie kell,
határozatképtelenné vált ülés esetén meg kell kísérelni a határozatképesség helyreállítását.
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Az Ötv. döntéshozatalra vonatkozó szabályai (14-15. §) kógens rendelkezések, ettől eltérő
szabályokat megállapítani nem lehet. Rögzíteni lehet ugyanakkor az SZMSZ-ben a
döntéshozatalra vonatkozó részletes, kiegészítő szabályokat (pl. az egyes szavazási formákra
milyen eljárási rendelkezések vonatkoznak, hogyan kell megállapítani a szavazás eredményét,
szólni kell az ismételt szavazás eseteiről, az újratárgyalásról).
Az SZMSZ-ben, vagy mellékletben meg lehet határozni azokat az ügyköröket (az Ötv. 15. §
(1) bekezdésében felsoroltakon felül), amelyek elfogadásához minősített többség szükséges.
Rendelkezni kell a döntéshozatali eljárásból való kizárásról is (bejelentési kötelezettség,
szavazás rendje).
Itt szükséges kiemelni, hogy hibás a szavazategyenlőségről rendelkezni az SZMSZ-ben, mivel
az Ötv. nem ismeri a szavazategyenlőség intézményét, ekkor ténylegesen elutasító döntés
születik.
Az Ötv. 12. § (6) bekezdése szerint a képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt
szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat a 12. § (4) bekezdésben foglalt ügyekben (zárt ülés
esetén).
Célszerűségi indokok alapján a SZMSZ-ben meg lehet határozni a szavazás módjára
vonatkozó rendelkezéseket. Ilyen pl.: név szerinti szavazás (ABC sorrendben) – egyszerű
szótöbbséggel történő – elrendelése, lebonyolítása, vagy a szavazás módjának meghatározása:
gépi illetve kézi szavazás. Fontos megjegyezni, hogy gépi szavazás esetén is figyelemmel kell
lenni az adatvédelmi szabályok betartására.
Szintén célszerű, ha az SZMSZ rendelkezik a titkos szavazás lebonyolításának rendjéről. (pl.:
kezdeményezés, borítékba helyezett szavazólappal, külön helyiségben, szavazófülke
magányában).
A határozathozatal formájától függetlenül a szavazás eredményét ülésvezetési jogosítványai
keretében a polgármester állapítja meg és ismerteti a döntést.
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Az önkormányzati rendeletalkotás
A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.
(Ötv. 16. § (1) bek.)
Korábban nem volt akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a
saját rendeletébe illeszkedő előírásait – szó szerint – átvegye. Más jogszabályra vagy
jogszabályi rendelkezésre hivatkozás önmagában nem jelent alkotmányellenességet, azonban
a normavilágosság követelményébe ütközik. Helyes megoldás, ha a magasabb szintű
jogszabályok jogszabálybeli ismétlésének elhagyása mellett olyan - kötelező erővel
természetesen nem rendelkező - tájékoztató készül, amely egységes szerkezetben tartalmazza
a magasabb szintű és az alacsonyabb szintű jogszabályok rendelkezéseit.
Célszerű tehát SZMSZ-ben rögzíteni a rendeletalkotás kezdeményezésére jogosultak körét, a
rendelet-tervezet

előkészítőjét,

a

bizottsági

véleményezés

szabályait,

valamint

a

véleményeztetésbe bevonandó szervek, szervezetek körét.
Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: a polgármester, a képviselő, a
képviselő-testület bizottsága, a jegyző, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke, a civil
szervezet képviselője.
A kezdeményezést a polgármesternél célszerű benyújtani, aki a rendelet tárgya szerint
illetékes képviselő-testületi bizottságok és a hivatal bevonásával a kezdeményezést, majd a
tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.
Az Ötv. 16. § (2) bekezdése előírja a rendeletek kihirdetésének SZMSZ-ben történő
szabályozásának kötelezettségét. Ennek keretében konkrétan meg kell határozni a helyi
rendelet kihirdetésének módját, nem elég megismételni csupán azt, hogy „helyben szokásos
módon”. Fontos kiemelni, hogy kihirdetési formaként csak egy mód határozható meg,
mégpedig az, amelyikhez a joghatás fűződik.
Az önkormányzati rendelet előkészítőjének feladata a jogszabály szakmai tartalmának
kialakítása. A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás

várható

következményeit.

Az
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előzetes

hatásvizsgálat

eredményéről

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A
hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását
(különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési és adminisztratív terheket befolyásoló
hatásait, környezeti és egészségi következményeit). A hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a
rendelet

megalkotásának

szükségességét,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

következményeire, és az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételekre is.
A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az
európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról. A Jat. 21. § (2) bekezdése szerint az
utólagos hatásvizsgálat lefolytatásáról önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.
A rendeleteket külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal kell
ellátni.
Az önkormányzat rendeletének megjelölése az IRM rend. 9. § (4) bekezdésében
meghatározott elemeket - a jogszabály sorszáma és a kihirdetés ideje kivételével az alábbi
sorrendben - tartalmazza. A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, amelyről a jegyző
gondoskodik.
Önkormányzati határozatok
Az önkormányzati döntéseknek két nagy kategóriáját különböztethetjük meg: rendelet és
határozat.

Kiemelendő, hogy a határozatoknak azonban több alfaja van: ún. normatív

határozat (közjogi szervezetszabályozó eszközök), az önkormányzati hatósági határozat, és
az „egyéb” határozat.
A határozatok külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal látandók
el. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, elfogadásának évét, hónapját és napját.
A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.
A képviselő-testület jegyzőkönyve
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza (Ötv. 17. § (1) bek.).
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A jegyzőkönyv a képviselő-testület üléséről készített olyan alapdokumentum, amely lényeges,
pótolhatatlan információkat tartalmaz, sok esetben olyan bizonyító erővel bír, amellyel a
közokiratok rendelkeznek.

A jegyzőkönyv mellékletei lehetnek: a meghívó, az

előterjesztések és a rendelet, valamint a határozattervezetek egy-egy példánya, a jelenléti ív,
az írásban benyújtott hozzászólás (a képviselő kérésére). A jegyzőkönyv elkészítéséről a
jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles
megküldeni a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetőjének.
Fontos, hogy a választók ismerjék az önkormányzat tevékenységét, a képviselő-testület
döntéseit. E körben – az Ötv. 17. § (3) bekezdése alapján – betekinthetnek a képviselő-testület
előterjesztésébe és az ülések jegyzőkönyvébe. Hasonló szellemben rendelkezik a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a
továbbiakban: Avtv.) 19. §-a is. Utóbbi külön nevesíti, hogy az önkormányzat feladatkörébe
(ide értve a gazdálkodásával kapcsolatos feladatköröket is) tartozó ügyekben köteles
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
A helyi népszavazás, népi kezdeményezés
A képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárását, egyes feltételeit a
nagyobb önkormányzatoknál külön önkormányzati rendeletben szabályozhatja. Kisebb
önkormányzatok a szükséges szabályozást beépíthetik az SZMSZ-be.
Rendelkezni kell arról, hogy 10-25 % között (Ötv. 47. § (1) és (2) bekezdése) hány
választópolgár aláírása esetén köteles a képviselő-testület kiírni a helyi népszavazást.
Rendelkezni kell továbbá arról, hogy 5-10 % között (Ötv. 49. § (2) bekezdése) hány
választópolgár aláírása esetén köteles a képviselő-testület napirendre tűzni a népi
kezdeményezést.
Lakossági fórumok
A képviselő-testület meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai
fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek
közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.
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A törvényi rendelkezésnek megfelelően szükséges az SZMSZ-ben külön rendelkezni, hogy
mely formában, milyen fórumokon keresztül valósulhat meg az önkormányzat és a lakosság
közvetlen kapcsolattartása.
A közmeghallgatás
A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart. (
Ötv.13. §) A közmeghallgatás olyan nyilvános testületi ülésnek minősül, ahol nem a
klasszikus ülésvezetési szabályok érvényesülnek: az állampolgárok nemcsak passzív
résztvevők, hanem szabadon felszólalhatnak. A kisközségekben a közmeghallgatás a
falugyűlés keretében is meghirdethető.
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző

A polgármester
Társadalmi megbízatású polgármester esetén meg kell határozni a polgármester hivatali
munkarendjét (pl. hetente hány napot, órát tartózkodik a képviselő-testület hivatalában és
mikor), tekintettel a főfoglalkozásával járó időbeosztására. (Pttv. 9. §) Szükséges az SZMSZben meghatározni, hogy a polgármester mikor tart fogadónapot, amelyen az állampolgárok
közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel. Az SZMSZ-ben rendelkezni lehet a
polgármester képviselő-testület működésével összefüggő feladatairól, a bizottságok
működésével kapcsolatos feladatairól, a polgármesteri hivatalt érintő feladatairól, valamint a
polgármesterre ruházott önkormányzati hatásköröket az SZMSZ melléklete tartalmazza.
Célszerű rögzíteni, mi tekinthető tartós távollétnek/indoknak, amikor már a polgármester
megbízása nélkül is jogosult az alpolgármester eljárni.
A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés - saját tagjai sorából - titkos szavazással
választja a megbízatásának időtartamára. (Ötv. 73. §) A megyei közgyűlés elnökének
megválasztásához kapcsolódóan az SZMSZ-ben célszerű rögzíteni a titkos szavazás
szabályait, lebonyolításának rendjét.
Az alpolgármester
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert
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választhat. A képviselő testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
(Ötv. 34. § (1) bek.)
A választható alpolgármesterek számát, mint alapvető szervezeti kérdést az SZMSZ-ben kell
szabályoznia a képviselő-testületnek. Az SZMSZ-ben meg kell határozni, hogy az
alpolgármester főállásban vagy társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét. Társadalmi
megbízatású alpolgármester esetén meg kell határozni az alpolgármester hivatali
munkarendjét, tekintettel a főfoglalkozásával járó időbeosztására, valamint fogadónapját.
(Pttv. 9. §, 10. §) Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyet sem
a képviselő-testület, sem a polgármester nem ruházhat rá.
A jegyző
A képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. (Ötv. 36. § (1) bek.) Az SZMSZ-nek
elsősorban a hivatalvezetéssel kapcsolatos jegyzői teendőket, a munkáltatói jogok
gyakorlásának rendjét, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat, a fogadónap
megjelölését, a helyettesítésre vonatkozó rendelkezést célszerű rögzítenie. Az SZMSZ-ben
ajánlott rögzíteni a jegyző fő funkcióit, feladatait, ugyanakkor az államigazgatási feladat- és
hatásköröket nem kell felsorolni. Az SZMSZ kitérhet a jegyző kinevezése kapcsán a pályázat
elbírálásnak rendjére.
Az aljegyző
A képviselő-testület a jegyző, a főjegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint
– községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzőt a jegyző helyettesítésére, a
jegyző által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan időre szól (Ötv. 36.
§ (1) bek.). A képviselő-testület csak a jegyző által javasolt személyek közül nevezheti ki az
aljegyzőt. Az aljegyző feladatait az SZMSZ nem szabályozhatja, mert ezzel a képviselőtestület elvonná a jegyző hatáskörét.

A polgármesteri hivatal
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A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra.
Az SZMSZ-ben szükséges rögzíteni, hogy a képviselő-testület önálló hivatalt kíván
fenntartani vagy körjegyzőséghez csatlakozik. Az Ötv. 35. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti

tagozódásának,

munkarendjének,

valamint

ügyfélfogadási

rendjének

meghatározására. A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, munkarendjét,
ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ melléklete tartalmazza.

A körjegyzőség

A körjegyzőséghez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatai körét a
körjegyzőség látja el.
SZMSZ-ben kell rögzíteni, hogy a körjegyző vagy megbízottja milyen gyakorisággal (hetente
legalább egy napon) tart a körjegyzőséghez tartozó községekben ügyfélfogadást.
SZMSZ-ben ajánlott rendelkezni a körjegyzőséghez tartozó települések együttes ülése
összehívásának szabályozásáról, az együttes képviselő-testületi ülések működésének
rendjéről, a körjegyző vagy megbízottja tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről. A
körjegyzőség létszámát, belső szervezeti felépítését, működésének részletes szabályait,
valamint a részletes feladat- és hatásköreit a körjegyzőségi megállapodásban kell
meghatározni, mely az SZMSZ függelékében megjeleníthető.

Bizottságok, részönkormányzatok
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A képviselő-testület bizottságai
A képviselő-testület előkészítő, véleményező, összehangoló, szervező és ellenőrző, továbbá
döntési hatáskörökkel bizottságokat hozhat létre működésének megkönnyítése érdekében,
ezért célszerű az SZMSZ-ben a bizottságokra vonatkozó szabályokat megjeleníteni.
Ki kell jelölni az SZMSZ-ben azt a bizottságot, amely a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát
végzi; amely jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására
irányuló kezdeményezés kivizsgálása (2000. évi XCVI. tv. 9. § (2) bekezdés); amely
javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére; a száznál kevesebb lakosú
községben ez nem kötelező (Pttv. 3. § (4) bek.); amely jogosult a lobbista meghallgatására, ha
a lobbista kezdeményezte a meghallgatást (2006. évi XLIX. tv. 25-26. §).
Az Ötv. új szabálya, hogy a képviselő-testület a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú
településen bizottságot nem választ, a bizottság feladatait a képviselő-testület látja el.
A képviselő-testület dönthet arról, hogy mely bizottságot milyen létszámmal és mely
feladatok ellátására hoz létre. A bizottság személyi összetételét a képviselő-testület bármikor
megváltoztathatja saját elhatározásából is, nemcsak lemondások kapcsán. Egy képviselő több
bizottság tagjának is megválasztható. A képviselő-testület felhatalmazhatja a bizottságokat,
hogy egyes kiemelten fontos feladataik eredményes ellátása érdekében a bizottság tagjai közül
albizottságokat hozzon létre. Ez esetben az albizottságok vezetőit és tagjait az illetékes
bizottság választhatja meg.
Az SZMSZ tartalmazza a bizottságok felsorolását, tagjainak számát (képviselő és nem
képviselő tagok száma), a névsort a függelékben lehet rögzíteni. Szükséges a bizottságok
feladatkörének meghatározása, a képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzékét mellékletben lehet meghatározni. Meghatározható, hogy a bizottságok a képviselőtestülethez hasonlóan éves, féléves munkaterv alapján működjenek, melyet a képviselőtestület munkatervének megállapítását követően kell – az SZMSZ-ben meghatározott időn
belül – elkészíteni. Célszerű a bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli teendők
meghatározása is. Célszerű, ha az SZMSZ tartalmazza a bizottsági döntéshozatalból való
kizárásra vonatkozó rendelkezéseket.
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Településrészi önkormányzat
A településrészi önkormányzatra vonatkozó szabályokat – azokon a településeken, ahol
ilyenek működnek – célszerű az SZMSZ-ben rögzíteni. A képviselő-testület a szervezeti és
működési szabályzatában településrészi önkormányzatot hozhat létre települési képviselőkből,
más választópolgárokból. Az SZMSZ-ben indokolt rögzíteni a településrészi önkormányzat
területhatárait, a testület létszámát, a tagok választásának rendjét, a részönkormányzat által
ellátott feladat- és hatásköröket (külön nevesítve a döntési jogosítványokat és azokat a
kérdéseket, amelyekben az előterjesztést a részönkormányzat nyújthatja be a képviselőtestületnek, illetve amelyekhez a véleményét ki kell kérni).
Rendelkezni lehet a településrészi önkormányzat működéséről, kapcsolatrendszeréről, a
részére átadott pénzeszközökről, a településrészi önkormányzat megszűnésének eseteiről és az
alkalmazandó eljárásról.
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Az önkormányzatok társulásai és együttműködése

Az önkormányzatok – feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb
megoldása érdekében – együttműködhetnek egymással, valamint más gazdasági és szolgáltató
szervezettekkel, illetve társulásokat hozhatnak létre. Az SZMSZ meghatározhatja, hogy a
képviselő-testület mely feladatok ellátására, milyen formában társul, illetve, hogy hogyan
biztosítja a társulás tevékenységének figyelemmel kísérését. A társulásra átruházott
hatáskörök felsorolását az SZMSZ melléklete tartalmazhatja. Az együttműködés tartalmát,
kereteit célszerű megállapodásban rögzíteni. Javasolt a társulási megállapodást az SZMSZ
függelékei között elhelyezni.
Mindenképpen indokolt, hogy ahol a jogszabály erejénél fogva vagy a társulási kapcsolatok
miatt együttes ülést kell tartani, az érintett önkormányzatok egyeztessenek az eljárási
szabályok megalkotása előtt, és azokat mindannyian azonos tartalommal építsék be a saját
SZMSZ-ükbe.
Az önkormányzat költségvetése, vagyona

A gazdasági program
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével
- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A költségvetés
Az önkormányzat évente meghatározza a gazdásági programját és költségvetését (Ötv. 91. §
(1) bek.). A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló
törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési
törvény határozza meg (Ötv. 91. § (2) bek.).

72

Az SZMSZ-ben a képviselő-testület – figyelemmel az Ötv. és az Áht. szabályaira –
meghatározhatja a költségvetés (és a zárszámadás) készítésének, tartalmának és tárgyalásának
részletes szabályait. Célszerű, ha előírja az SZMSZ azt, hogy a költségvetést tárgyaló
képviselő-testületi ülésen más napirend – kivéve a sürgősségi ügyeket – nem tárgyalható. A
költségvetés tárgyalása két fordulóban történik.
Az első fordulóban a tárgyaláshoz a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési
irányelvek, az önkormányzat kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatainak alapos
elemzése, helyzetfelismerése alapján gazdasági koncepciót kell összeállítani.
A második fordulóban – általában közmeghallgatás után – a költségvetési törvényben előírt
részletezésben – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit betartva – az önkormányzat
költségvetési rendelettervezetét tárgyalja a testület.
Az SZMSZ-ben a gazdálkodás célszerűségének biztosítása érdekében rögzíteni lehet a
bizottság és a polgármester részére meghatározott átcsoportosítási, továbbá céltartalékot
érintő általános jogokat, melynek alapján az éves költségvetési rendelet a konkrét hatáskör
átruházást biztosítja.
Az általános tartalék feletti rendelkezési jognál értékhatárokat célszerű megállapítani a
beszámoltatási kötelezettség mellett. A költségvetési előirányzatok felhasználása érdekében
kötelezettségvállalási jog illeti meg a polgármestert, és e körben célszerű a leglényegesebb
jogok kereteit az SZMSZ-ben is meghatározni.
Az önkormányzat vagyona
Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll (Ötv. 78. §. (1) bek.).
Az SZMSZ rendelkezhet, hogy ebben a helyi rendeletben kell rögzíteni az önkormányzat
vállalkozásaival kapcsolatos előírásokat is. A szabályozás keretjelleggel rögzítheti, hogy a
képviselő-testület milyen önkormányzati eszközökkel, módszerekkel és konkrét formákkal
(pl. helyi adópolitikával, telek- és ingatlanértékesítéssel) teremt vállalkozásélénkítő
környezetet. Előírhatja, hogy amennyiben a települési önkormányzat a működési területén
lévő vállalkozásban kíván részt venni, ezt megelőzően szakértői véleményt kell beszerezni,
illetőleg közgazdasági elemzést kell végezni.
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A helyi önkormányzati ügyek eredményesebb megvalósítása érdekében alapítványokat hozhat
létre, és közérdekű kötelezettségvállalásokat tehet. A szabályozás az előkészítés legfontosabb
fázisait írhatja elő.
Vegyes és záró rendelkezések

A vegyes és záró rendelkezések között kell rendelkezni az SZMSZ kihirdetéséről, a
hatálybalépésről, a hatályban lévő korábbi önkormányzati rendelet hatályáról. Ezen
rendelkezések között lehet szerepeltetni a fogalom-meghatározásokat, az értelmező
rendelkezéseket

és

egyéb,

a

rendelethez

fűződő

átmeneti

szabályokat.

A

záró

rendelkezésekben lehet felsorolást adni a mellékletekről, függelékekről.
Mellékletben szabályozható (a melléklet része a rendeletnek, a rendelettel egyidejűleg kell
elfogadni, kihirdetni és csatolni a rendelethez): önkormányzat szervezeti felépítésének
ábrája;képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, a bizottságok
egyéb feladatainak jegyzéke;a képviselő-testület által polgármesterre átruházott hatáskörök
jegyzéke;a képviselő-testület által a társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke.
Függelék lehet (függelékként csatolhatók a testület döntési körén kívül eső, de a működés
szempontjából fontos anyagok, a függelék nem része a rendeletnek): az önkormányzat
közigazgatási területének leírása;képviselők név szerinti felsorolása;bizottsági tagok
névsora;önként

vállalt

feladatok

felsorolása,

amennyiben

külön

képviselő-testületi

határozatban fogadták el; önkormányzat gazdasági programja, amelyet határozattal fogad
el;bizottságok által elfogadott bizottsági működési szabályzatok; polgármesteri hivatal
szervezeti és működési szabályzata, amelyet a képviselő-testület határozatban fogad el;
többcélú kistérségi társulási megállapodás;társulási megállapodás;önkormányzat által alapított
költségvetési

szervek

munkaterve;polgármester

felsorolása;díszpolgárok
hatáskörébe

tartozó

ügyek

névsora;képviselő-testület
szóló

kiadmányozási

szabályzata;vagyonnyilatkozatok nyilvántartása;hatályos rendeletek jegyzéke;határozatok
nyilvántartása;képviselő-csoport vezetőinek feladatai;kimutatás az önkormányzat nemzetközi
kapcsolatairól;média tájékoztatásának rendje.
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1. melléklet
Jogszabályjegyzék
- a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény;
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény;
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény;
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény;
- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képvisel_k tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény;
- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény;
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény;
- a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi
XCVI. törvény;
- a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény;
- a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény;
- az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló2007. évi XCIX. törvény;
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény;
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet;
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet.

2. melléklet
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A helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elkészítéséhez, módosításához figyelembe
veendő alkotmánybírósági határozatok

I. A bevezető rész
120/2008. sz. AB határozat
611/B/2003. sz. AB határozat
681/B/2007. sz. AB határozat
38/2005. (X.18.) AB határozat

II. A feladatok és hatáskörök, a hatáskör átruházása
551/B/2004. AB határozat
1025/H/1994. AB határozat
10/1995. (II. 22.) AB határozat
35/1993. (V.28.) AB határozat

III. A képviselő-testület működése
68/2009. (VI. 24.) AB határozat
834/B/2003. AB határozat
1114/H/2005. AB határozat
645/B/2003. AB határozat
33/1998. (VI. 25.) AB határozat
28/1996. (VII. 3.) AB határozat
33/1999. (X.30.) AB határozat
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IV. A képviselők kérdezési, hozzászólási joga és a képviselő-csoport
399/H/2004. AB határozat
844/B/2002. AB határozat
43/1992. (VII. 16.) AB határozat, 49/1992. (IX. 26.) AB határozat
308/B/2000 AB határozat
68/2009. (VI. 24.) AB határozat
44/H/2001. AB határozat
71/2006. (XII. 15.) AB határozat

V. A döntéshozatali eljárás
9/1996. (II. 23.) AB határozat
69/1992. (XII.21.) AB határozat
70/1992. (XII. 21.)AB határozat
47/1993. (VII. 2.) AB határozat
2024/H/1991. AB határozat
32/1993. (V. 26.) AB határozat
20/2001. (VI. 11.) AB határozat
69/1995. (XII. 12.) AB határozat
505/D/2009. AB határozat

VI. A nyilvánosság
33/1999. (X.30.) AB határozat
57/2000. (XII. 19.) AB határozat
19/1995. (III. 28.) AB határozat
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17/1997. (II. 28.) AB határozat
32/1992. (V. 29.) AB határozat

VII. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés
76/2007.(X.19.) AB határozat
107/2007.(XII.22.) AB határozat
27/1996. (VII. 3.) AB határozat
15/1996. (V. 3.) AB határozat
34/1993.(V.28.) AB határozat
8/1994. (II.23) AB határozat
60/1996. (XII.22) AB határozat
14/1999. (VI.3.) AB határozat
59/2002. (XI.28.) AB határozat
61/1991.(XI.19.)AB, 1/1992.(I.16.)AB, 23/1992.(IV.21.)AB, 40/1992.(VII.16.) AB,
41/1992.(VII.16.)AB és 56/1992.(XI.4.)AB határozat
54/1991.(XI.8.)AB, 71/1992.(XII.21.)AB, 39/1993.(VI.25.)AB, 44/1993. (VII.2.)AB és
60/1996.(XII.22.) határozat

VIII. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző
117/2008. sz. AB határozat
19/2001. (VI. 11.) AB határozat
961/B/1993. AB határozat
24/2000. (VII. 6.) AB határozat
49/1994.(X. 26.) AB határozat
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69/1995. (XII. 12.) AB határozat
23/2001. (VI. 29.) AB határozat
43/2000. (XI. 24.) AB határozat
58/1992. (XI. 6.) AB határozat
3/2005. (II.25.) AB határozat

IX.A polgármesteri hivatal
3/2005. (II.25.) AB határozat
638/H/1997. AB határozat
13/1997. (II. 28.) AB határozat

X. A képviselő-testület bizottságai
43/2009. (IV. 3.) AB határozat
844/B/2002. AB határozat
68/1992. (XII. 21.) AB határozat
117/B/1996. AB határozat
216/B/1995. AB határozat
441/H/2001. AB határozat
101/B/2001. AB határozat

XI. A településrészi önkormányzat
54/1997. (X. 31.) AB határozat

XII. Az önkormányzat gazdálkodása
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1094/H/1996. AB határozat

XIII. A képviselők tiszteletdíja
118/2009. (XI. 20.) AB határozat
31/1992.(V.29.) AB határozat
34/2002.(VII.11.) AB határozat
6/1996. (II.23.) AB határozat

XIV. A képviselők vagyonnyilatkozata
83/2008. sz. AB határozat

XV. Egyéb döntések
1039/B/2005 sz. AB határozat
1277/H/2007 sz. AB határozat
1220/H/1992. AB határozat
56/1991. (XI. 8.) AB határozat

Felhasznált irodalom

1.

Tanulmánykötet a testületi munka szolgálatában, Közigazgatási Módszertani Bt. Pécs 2002.

2.

Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatai, Közigazgatási Módszertani Bt. Pécs
2004.
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3.

Módszertani ajánlás a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak
elkészítéséhez, módosításához, Belügyminisztérium 2010.

4.

dr. Zongor Gábor: A helyi önkormányzatok szervezete és működése, TÖOSZ 2010.

5.

Varga Kristóf-Győri Gábor: Demokrácia az önkormányzatokban TÖOSZ 2010.
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A fejezetet készítette: dr. Molnár Ildikó

III. Fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGALKOTÁSA ÉS ENNEK
GYAKORLATI KÉRDÉSEI
Rövid tartalom:
Az állami költségvetésről röviden, Az államháztartás alrendszerei, Az önkormányzat
költségvetésének megalkotása, és annak gyakorlati kérdései, Költségvetés előkészítés és
elfogadás tartalmi és eljárási rendje, A költségvetés közzététele

Bevezetés

A hallgatók ebben a témakörben megismerhetik az önkormányzatok pénzügyi működését
meghatározó

szabályozás

általános

keretein

túl

az

önkormányzat

gazdasági

szabályozottságát meghatározó önkormányzati költségvetési koncepció megalkotását és
annak szükségességét.
Az önkormányzati költségvetés megalkotásának folyamata és gyakorlati kérdései kiemelt
fontosságú elemét képezik ennek a tantárgyi résznek.
Az állami költségvetésről röviden

Az államháztartás fogalma, funkciói
Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszernek egésze. Azt a tevékenységet, amellyel
az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd
azt felhasználja kiadásai teljesítésére, államháztartásnak nevezzük. Az állam olyan feladatokat
lát el a köz érdekében, amelyeket a gazdaság többi szereplői nem tudnának megoldani. Ezeket
a feladatokat közfeladatoknak nevezzük.
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Az állam gazdasági funkciói:


Allokációs funkció, amely az erőforrások megszerzésével és felhasználásával
biztosítja a közösségi fogyasztást.



Elosztási funkció, amely korrigálni igyekszik a piaci viszonyok hatásaiból származó
túlzott mértékű jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat.



Stabilizációs funkció, amelynek elsődleges célja a gazdasági növekedés feltételeinek
biztosítása.
Az államháztartás alrendszerei

A központi állami költségvetés alrendszere
Az állami költségvetés az állam központi pénzalapja, az államháztartás egy meghatározott
időszakra várható bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve. A központi kormányzati
költségvetés alkotja az államháztartás központi szintjét. A költségvetés meghatározott
időtartamra, naptári évre szól.
Formailag a központi költségvetés az állam várható bevételeinek és kiadásainak
szembeállítását jelenti. Az állami költségvetés bevételeinek és kiadásainak különbözete a
költségvetési egyenleg. A költségvetési egyenleg mutathat bevételi többletet, ilyenkor
szufficites költségvetésről beszélünk, valamint kiadási többletet, ilyenkor pedig deficites
költségvetést emlegetünk. Egyes vélemények a GDP százalékában igyekeznek meghatározni
a deficit elfogadható szintjét, s leggyakrabban a GDP 3 %-át meg nem haladó mértéket
tekintik mérsékelt deficitnek.
A költségvetési deficit finanszírozásának módjai: a lakosság és a gazdálkodó szervek által
nyújtott hitelek és a külföldről felvett hitelek.
A deficit finanszírozása történhet: a.) államháztartás rendszerén belül,b.)jegybanki
hitelnyújtással,c.) pénzügyi intézmények által nyújtott hitellel,továbbá d.) a vállalkozások és a
lakosság által nyújtott hitellel.
Az állami költségvetés tervezésének menetét és szabályait az államháztartási törvény állapítja
meg. A pénzügyekért felelős minisztériumnak a tárgyév május 31-ig kell a következő évi
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állami költségvetés irányelveit és fő keretszámait a kormány elé terjesztenie. A kormány
június 30-ig tájékoztatja politika fő irányairól az Országgyűlést. A Kormány szeptember 30-ig
köteles benyújtani a következő évi költségvetési törvénytervezetet az Országgyűlésnek. A
központi költségvetést az Országgyűlés törvényben hagyja jóvá legkésőbb december 31-ig. A
költségvetési törvény különleges törvény, mert nem teljesítése nem jár jogi szankciókkal. A
költségvetési törvény végrehajtása érdekében a kormány rendeleteket alkot, illetve más
jogszabályok segítik a jogalkalmazást.
A költségvetés összeállításának szemléletmódjai
A költségvetés tervezése kiindulhat a kiadási oldalról, ez az ún. igényalapú tervezés, ill. a
várható bevételekből és hitellehetőségekből, ezt nevezi erőforrás alapú tervezésnek. A
költségvetés tervezése és a beszámolás során külön tervezik, ill. mutatják ki a rendes
bevételeket és kiadásokat, ill. a rendkívüli bevételeket és kiadásokat.
A központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai
Bevételek


adók és adójellegű bevételek (pl. áfa, vám),



nem adójellegű bevételek (pl. illetékek),



tőkebevételek (állami tulajdon utáni részesedés),



nemzetközi kapcsolatokból származó bevételek (adományok, juttatások).
Kiadások:



adósságszolgálat és kamattérítés,



az államháztartás többi alrendszerének támogatása,



a központi költségvetési szervek támogatása,



a gazdálkodó szervezetek támogatása,



nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó kiadások.

Az önkormányzati költségvetésről általában
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Általános kitekintés
Európára kitekintve megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok költségvetési bevételi
forrásszerkezete hasonlóképpen alakul. A legtöbb EU tagállamban az alábbi három fő
finanszírozási pillérrel találkozhatunk: 1./ központi költségvetési támogatások; 2./ megosztott
és/vagy átengedett, adóból vagy más fizetési kötelezettségből származó közbevételek; 3./ saját
jogú (sui generis) bevételek.
A fenti csoportosításon túl kell megemlítenünk, hogy a helyi önkormányzatok finanszírozása,
forrásszerkezete terén a szakirodalom alapján több európai országban a hármas felosztástól
eltérő más típusú csoportosítások is léteznek. Ennek megfelelően ismeretes például:
• ötfokozatú csoportosítás: az állami támogatás, a megosztott adók, a helyi adók, a díjak
és egyéb bevételek, illetőleg kölcsönök (ez esetben lényegében a saját jogú bevételek
további divíziójáról van szó), vagy
• négyfokozatú csoportosítás: a helyi adók, a díjak és egyéb bevételek, pénzügyi
transzferek, illetőleg kölcsönök (itt egyfelől ugyancsak a saját jogú bevételek
megbontásával, másfelől viszont a központi állami szintről átutalt pénzeszközök
egyetlen, a pénzügytechnikai szempontot középpontba helyező csoport kialakításával
állunk szemben.
A központi költségvetési támogatások normatív alapon ( normatív állami támogatások), vagy
anélkül ( individuális állami támogatások), illetőleg felhasználási kötöttséggel vagy szabad
felhasználású támogatásként kerülnek átadásra.
A megosztott és/vagy átengedett közbevételek minden esetben valamely, az államháztartás
részére

központilag

előírt,

országos

méretben

egységesen

szabályozott

fizetési

kötelezettségből való – meghatározott mértékű – helyi önkormányzati részesedést jelentenek.
E fizetési kötelezettségek tipikusan adók, ugyanakkor előfordulhatnak más elnevezésű
(például illeték, hozzájárulás, járulék) fizetési kötelezettségek is. A megosztott bevételről
akkor beszélhetünk, ha az önkormányzat szedi be a pénzt, s azt megosztja a központi
költségvetéssel, mely az önkormányzat számára gyorsabb hozzájutást jelent a bevételhez. Az
átengedett bevétel alatt értjük, ha valamely központi adóbevétel törvényben meghatározott
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részét az állam az önkormányzatok részére átengedi, mely azonban hosszú időt jelent, míg az
önkormányzatok hozzájuthatnak a pénzhez.
A saját jogú (sui generis) helyi önkormányzati bevételek heterogén bevételi forrásokat,
jogcímeket jelent: helyi adók, helyi díjak, a helyi önkormányzati vagyonból fakadó bevételek,
kölcsönbevételek. A saját bevételek legfőbb csoportképző ismérve, hogy a helyi
önkormányzat szuverén döntéséből (pl. egy helyi adónem bevezetése, vagy döntés a fölös
pénzeszközök pénzintézetnél való lekötéséről) vagy kezdeményezéséből (pl. a pénzintézethez
történő kölcsönért való folyamodás esetén) fakadnak.
Az Európai Unió egyes tagállamainak helyi önkormányzati rendszereiben eltérő tendenciák
figyelhetőek meg: egyfelől a támogatás-alapú finanszírozást, mely során a helyi
önkormányzati pénzek több mint felét állami költségvetési támogatások teszik ki, példa lehet
erre Hollandia vagy Nagy Britannia, másfelől pedig az adó-alapú finanszírozást, melynek
során az adók (a központi, illetve helyi adókat egyaránt ideértve) a meghatározó
jelentőségűek, ilyen adóalapú finanszírozási módszerrel szembesülhetünk Dánia vagy
Svédország esetében. Megjelennek még köztes modellek, vagy modell-mutánsok, pl. adódominanciájú helyi önkormányzati finanszírozás (erre példa Ausztria), másfelől pedig
támogatás-dominanciájú helyi önkormányzati finanszírozás (erre pl. Magyarország).
Azonban az uniós tagállamok nagyobbik része nem sorolható be egyértelműen a támogatásalapú vagy az adó-alapú helyi önkormányzati finanszírozás modelljébe, de minden érintett
országnál kimutatható, hogy az önkormányzatok finanszírozásának gyakorlata, gyakorlati
megoldásai világosan valamelyik modell felé közelítenek
Hazánk önkormányzati rendszerének alkotmányos alapja
A jegyzet készítésekor hatályos alkotmány az önkormányzatok képviselő-testülete
pénzügyi-gazdasági tárgyú feladat- és hatásköreit a 44/A. § szerint gyakorolja az
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat
bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, az önkormányzat
törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult,
továbbá e feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül, valamint törvény keretei
között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét.
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2012. január 1-étől az önkormányzatok gazdasági alapjait és gazdálkodásának kereteit a 2011.
április 18-án elfogadott, ún. „Húsvéti Alaptörvény” 32. cikkének rendelkezéseiben foglaltak
alapján az önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost
megillető jogokat, meghatározott költségvetés alapján önállóan gazdálkodik, vagyonával és
bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat, dönt
a helyi adók fajtájáról és mértékéről. 34. cikkében foglaltak szerint a helyi önkormányzat
kötelező feladatainak ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni
támogatásra jogosult.

Az önkormányzat költségvetésének megalkotása és ennek gyakorlati kérdései

Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt; saját tulajdonnal rendelkezik, és költségvetési
bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Költségvetése az államháztartás része, az
állami költségvetéstől azonban elkülönül, ahhoz csupán az állami támogatásokkal és más
költségvetési kapcsolatokkal kötődik.
Az önkormányzatok költségvetését az önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Az
önkormányzati költségvetés készítése többlépcsős folyamat. Elsőként az önkormányzat
gazdasági programját kell elkészíteni. Ez a választási ciklusra szól, többéves stratégiai
elemeket tartalmaz. Ezeket a stratégiai feladatokat, az adott évre szóló költségvetési
koncepció rögzíti. A koncepcióban figyelembe kell venni a tárgyévi központi költségvetési
irányelveket is. A költségvetési rendelet elfogadása a képviselő-testület hatásköre. A központi
költségvetés kiadási oldala és a helyi önkormányzati költségvetés bevételi oldala kapcsolódik
egymáshoz.A tervezési folyamat során célszerű először a bevételi oldalt megtervezni.

Az önkormányzatok bevételei
I. Központi költségvetési kapcsolatokból származó források
átengedett bevételek, normatív állami hozzájárulás, központosított támogatások, címzett és
céltámogatások, Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz, és az egyéb támogatások.
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Átengedett bevételek: az állam az előzőleg központosított bevételek meghatározott részét
visszajuttatja az önkormányzatoknak. A személyi jövedelemadónak ez jelenleg összesen 40
%-a, amelyből 10 % a helyben maradó adó, 30 %-ot pedig normatív módon, meghatározott
feladatokra, mutatószámok alapján osztanak vissza.
A gépjármű adó jelenleg teljes egészében az önkormányzatokat illeti meg.
A termőföld bérbeadásból származó bevétel szintén 100 %-ban kerül az önkormányzatokhoz.
Normatív állami hozzájárulás: népességszámhoz vagy feladatmutatókhoz kapcsolódóan kerül
meghatározásra. A normatív állami hozzájárulás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az
önkormányzatokat, saját döntési jogkörükbe tartozik, hogy milyen konkrét feladatra
használják fel.
Központosított támogatások: az önkormányzatokat meghatározott feladatra, mutatószámok
alapján illetik meg, és esetükben felhasználási kötöttség is érvényesül.
Címzett és céltámogatások: a helyi önkormányzatok nagy költségigényű, kiemelt fejlesztési és
rekonstrukciós feladatainak megvalósításához, a saját erő kiegészítésére szolgálnak.
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz: ez finanszírozza az önkormányzatok által
biztosított egészségügyi ellátás működtetését.
Egyéb támogatások: területi kiegyenlítő és céljellegű decentralizált támogatás, önhibáján
kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatása.

II. Saját források
helyi adók, intézményi bevételek,átvett pénzeszközök, hitel
Helyi adók: a jogszabályi keretek között (építményadó, telekadó, magánszemélyek és
vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó) a települési
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg
Intézményi bevételek (térítési díjak): az önkormányzat által alapított, felügyelete alá tartozó
intézmények működési, ár- és díjbevétele, az önkormányzati vagyon hozadékából származó
nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj.
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Átvett pénzeszközök: az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy együttműködjenek
más költségvetési szervekkel, gazdasági társaságokkal, és az ilyen együttműködések
keretében működési vagy fejlesztési célra juttatott források tervezhetők pénzeszközátvételként.
Hitel: ha valamennyi bevételi lehetőség és kiadási szükséglet számbavétele után
megállapítható, hogy akár a működési, akár a fejlesztési feladatok ellátásához további
forrásokra van szükség, hitel felvételét kell tervezni.
A bevételek felmérése után a kiadási szükségletek megtervezésére kerül sor. Ez a két
munkaszakasz a gyakorlatban nem különül el élesen egymástól, hiszen a bevételek
meghatározott feladatokhoz kapcsolódnak, és van kiadási „vonzatuk”. A helyi önkormányzat
költségvetése tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő
önkormányzati költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. A kiadási oldalon az
önkormányzat és az intézmények működési kiadásait, a tartalékokat, a felhalmozások, ezen
belül a beruházások és felújítások szükségleteit kell a költségvetésbe foglalni.
A helyi önkormányzat önálló gazdálkodó szervezet. Az önkormányzati vagyonkörébe tartozik
egyrészt az önkormányzat törzsvagyona, másrészt az önkormányzat vállalkozói vagyona. A
törzsvagyon lehet forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes.
Az önkormányzatok működésének egyik meghatározó feltétele, hogy megfelelő vagyonnal
rendelkezzenek feladataik ellátásához. A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a
helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. Mivel ez a tulajdon szolgál a
kötelező vagy fakultatív feladatok ellátásának biztosítékául, az Önkormányzati törvény
fokozott védelemben részesíti, és a vagyon feletti rendelkezési jog, mint valódi tulajdonost
megilleti az önkormányzatot.
Az önkormányzat vagyona: törzsvagyon (az önkormányzati vagyon külön része) és az egyéb
vagyon (pl. vállalkozási vagyona). A vagyon nyilvántartására szolgál az önkormányzati
ingatlanvagyon kataszter, melynek vezetésével megbízható szakember, belső szervezeti
egység, társulás vagy külső szakértő. Törzsvagyon: (Ötv. 79. §) olyan önkormányzati tulajdon,
amely közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja.
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Az önkormányzat vagyona lehet forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes. A
forgalomképtelen törzsvagyon: nem lehet tárgya a polgári jogi ügyleteknek. pl.: helyi közutak,
műtárgyak, közterek, parkok, minden ingó és ingatlan dolog, amit törvény vagy az
önkormányzat

forgalomképtelennek

nyilvánít,

míg

a

korlátozottan

forgalomképes

vagyontárgyak esetében törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek
szerint polgári jogi ügylet köthető. pl.: közművek, intézmények, középületek, továbbá a helyi
önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók.
A vállalkozás korlátai
A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
Csak olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét. Társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat pedig a társult helyi önkormányzatok
közös vagyona (itt már a Ptk. az irányadó).
Az önkormányzatok bevételeinek legfontosabb jogcímei:
I. Központi bevételek
1. A központi támogatások nagy része az ún. normatív támogatás. Ezek egy főre Ftban meghatározott támogatások. Teljes összegének parlamenti jóváhagyása után
egyedi pályázatok útján nyerhetők el. A kiegyenlítő állami támogatás leggyakrabban
elmaradott települések, régiók, megsegítésére szolgál.
2. Átengedett, megosztott bevételek, ilyenek, pl. a személyi jövedelemadó, vagy a
gépjárműadó, illetékbevétel meghatározott aránya.
3. átvett bevételek (pl. OEP-től átvett bevétel finanszírozza az önkormányzatok által
biztosított egészségügyi ellátás működtetését).
4. egyéb támogatások: területi kiegyenlítő és céljellegű decentralizált támogatás,
önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő önkormányzatok támogatása.
II. Saját források
1. Az önkormányzatok saját hatáskörben a jogszabályok keretei között kivethetnek helyi
adókat (építményadó, telekadó, stb.).
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2. Intézményi bevételek (térítési díjak): az önkormányzat által alapított, felügyelete alá
tartozó intézmények működési, ár- és díjbevétele, az önkormányzati vagyon
hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj.
3. Átvett

pénzeszközök: az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy

együttműködjenek más költségvetési szervekkel, gazdasági társaságokkal, és az ilyen
együttműködések keretében működési vagy fejlesztési célra juttatott források
tervezhetők pénzeszköz-átvételként.
4. Hitel: ha valamennyi bevételi lehetőség és kiadási szükséglet számbavétele után
megállapítható, hogy akár a működési, akár a fejlesztési feladatok ellátásához további
forrásokra van szükség, hitel felvételét kell tervezni.
Normatív központi hozzájárulások
A normatív állami támogatás – a feltételek megléte esetén – alanyi jogon, normatív módon,
közvetlenül illeti meg az önkormányzatot, melynek felhasználásáról bármely kötelező vagy
önként vállalt közfeladatra szabadon, korlátozásmentesen dönthet. Előre kiszámítható
járandóság.
A normatív állami hozzájárulás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg az önkormányzatokat,
saját döntési jogkörükbe tartozik, hogy milyen konkrét feladatra használják fel.
Két módon illeti meg az önkormányzatokat: 1./ településre jellemző mutatók alapján (pl.:
népességszám, az okmányirodai feladatok ellátásának vagy a lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanításának költségvetési támogatása); 2./ valamely feladat ellátásához
kapcsolódó, egy fő ellátott létszámhoz kötött (iskolai oktatásban részesülő tanulóra jutó
központi hozzájárulás) Normatív, de kötött felhasználású támogatások (ilyen például a
pedagógiai szakszolgálatok működésének támogatása, vagy a helyi közfoglalkoztatások
támogatása, továbbá e körben jelennek meg a többcélú kistérségi társulásokat,illetőleg az
önkormányzati hivatásos tűzoltóságokat megillető költségvetési támogatások);

Átengedett központi adók formájában az állam az előzőleg központosított bevételek
meghatározott részét visszajuttatja az önkormányzatoknak. Ebben a bevételi forrás-

91

kategóriában jut vissza az önkormányzatokhoz a magánszemélyek jövedelemadójának
meghatározott része és az egyéb megosztott adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadása,
környezetvédelmi bírság).
A ténylegesen átengedett központi adók aránya időről-időre változó, tendenciájában inkább
csökkenő.
Az adóerő-képesség figyelembevételével történő finanszírozás bevezetésének közgazdasági
indoka a helyi önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklése volt, hiszen a helyi
adóztatás

lehetőségével,

kiszélesedésével

jelentős

különbségek

alakultak

ki

az

önkormányzatok között. A különbség kialakulásának legfőbb oka a helyi iparűzési adó lett.
Az 1999-es költségvetési évtől kezdődően ezért új finanszírozási rendszert alakítottak ki,
amely már nemcsak az SZJA, hanem az iparűzési adóbevételek nagyságát is figyelembe veszi
az önkormányzatok részére biztosítandó költségvetési támogatás megállapítása során. Ezt a
célt szolgálta az adóerő-képesség fogalmának bevezetése, amely az önkormányzatok által
elérhető átlagos értékkel számított iparűzési adóbevételt jelenti, és amelyet a költségvetési
törvény (2005. évi CLIII. tv.) 4. számú mellékletében szabályozott módon állapítanak meg.
Saját bevételek
A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásszerkezetében a saját bevételek képezik az
önkormányzati autonómiával leginkább adekvát bevételi kört. Szemben az átengedett
központi bevételekkel és különösen az állami támogatásokkal, a saját bevételek körében a
bevétel nagysága alapvetően a helyi önkormányzat különféle döntéseitől függ.


törvényi keretek között a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett
helyi adók (vagyoni típusú adók: telekadó, építményadó; kommunális adók:
idegenforgalmi adó, a vállalkozók és a magánszemélyek kommunális adója; helyi
iparűzési adó.)



saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából
származó nyereség, osztalék, kamat, koncessziós és bérleti díj;



a helyi önkormányzat által megállapított és beszedett díjak (pl. parkolási díj,
közterület használati díj)
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illetékek, melyből az önkormányzatok törvény szerinti megosztásban részesednek.
Ennek módjáról az éves költségvetési törvény dönt



átvett pénzeszközök: az államháztartás rendszerén belüli alrendszerektől azzal a céllal,
hogy az önkormányzat az adott gazdálkodó szervezet szempontjából is fontos
infrastrukturális,

intézményi

fejlesztéseket

hajtson

végre,

illetve

ilyeneket

működtessen;


az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt szabálysértési bírság és
környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított
hányada;



a pénz- és tőkepiacról felvett pénzeszközök, úgymint pénzintézeti (banki) kölcsön,
illetőleg kötvénykibocsátásból befolyt pénzösszeg;



az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel;



egyéb bevételek (amelyek származhatnak pl. bontási vagy leselejtezett anyag
értékesítéséből)



átvett pénzeszközök;
o a tanácsok által alapított és felügyelt – nem közüzemi vállalatok –
értékesítéséből származó összeg meghatározott része;
o egyéb bevételek (működési-, ár- és díjbevételek, fejlesztési célra átvett
pénzeszközök)

Az, hogy az önkormányzat tulajdonnal rendelkezhet, mely az önkormányzati autonómiát
megillető alapjogok közé sorolandó, mely tényt az állam tiszteletben tart. Az önkormányzatot
(mint választópolgári közösséget, a kollektív jogalanyt) a törvényi rendelkezések értelmében
megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlása tekintetében
hatáskörrel viszont a képviselő-testület rendelkezik.
Állami támogatások
Az „állami támogatás” valójában gyűjtőfogalom, amely legalább 5 támogatási formát jelöl:
normatív költségvetési hozzájárulás; céltámogatás; címzett támogatás; kiegészítő állami
támogatás; központosított előirányzatok. Az önkormányzati bevételek kb. 70 százalékát
kitevő, átengedett központi költségvetési pénzeszközök elosztása normatív módon történik.
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Emiatt az átlagostól eltérő helyzetek nem kezelhetők, s az elosztási rendszer csak kiegészítő
támogatási rendszerrel együtt működőképes, mivel csak így lehet kiküszöbölni az
önkormányzatok közötti fejlettségi különbségeket. Kiegészítő támogatási rendszer kísérli meg
az eltérő gazdasági erő-különbségeket kiegyenlíteni. A magyar jogi szabályozás három
kiegészítő támogatási rendszert ismer: 1./ az önkormányzati beruházásokat segítő címzett és
céltámogatási rendszert, 2./ az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő
települések működőképességének védelmét szolgáló támogatási rendszert, illetve 3./a
központosított

előirányzatok

rendszerét.

Korábban

a

központi

költségvetésből

az

önkormányzati nagyberuházásokhoz kötött felhasználással nyújtott támogatások legfontosabb
elemei voltak a cél-, és címzett támogatások, de ma már „kifutóban” vannak – a 2011. évi
költségvetésben előirányzott összegük a korábbi évek előirányzatainak töredéke, mindössze
350,0 millió forint.
Céltámogatások
A jogszabályi feltételeknek megfelelő önkormányzatoknak alanyi jogon jár, a társadalmi
szempontból kiemelt fejlesztési célok megvalósításához pedig az önkormányzatok
igényelhetik, melyek körét az Országgyűlés határozza meg. A céltámogatás keretében
támogatható ügyek körét és rangsorát minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. A
támogatások az önkormányzati alapfunkciót szolgáló, műszaki, pénzügyi, gazdasági
szempontból előkészített önkormányzati feladatok ellátásához szükséges beruházáshoz
igényelhetők. A céltámogatásnál - hasonlóan a címzett támogatáshoz - egy fejlesztési célhoz
csak egy alkalommal kell az önkormányzatoknak benyújtaniuk az igényüket. A döntés a
beruházás teljes időszakára vonatkozik. Ez a stabilitáson túl azonban azt is jelenti, hogy a
többletköltségeket az önkormányzatoknak saját forrásból kell előteremteniük, illetve a
megvalósult beruházások működtetéséről nekik kell gondoskodniuk.
Címzett támogatás
Címzett támogatást a törvény értelmében a céltámogatási körben nem támogatható
vízgazdálkodási, egészségügyi, szociális, közoktatási és kulturális önkormányzati térségi,
vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei
szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt

94

fontosságú, 200 millió forint feletti összköltségű beruházások megvalósítására igényelhetnek
az önkormányzatok.
Kiegészítő állami támogatás
Szintén a bevételi struktúra eleme, amelynek elnyerése szigorú feltételekhez van kötve. A
támogatás feltételéről és mértékéről az Országgyűlés az állami költségvetési törvényben dönt.
Elsődleges cél az önállóság, működőképesség fenntartása. Ilyen támogatás illeti meg az
önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatot. 1996-ban
vezették be a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatást.
Központosított előirányzatok
Egyes fontos önkormányzati feladatokhoz kötődik, és azért központosított, mert a tervezés
időszakában az igénybevétel feltételei nem ismertek. Igénylés, elszámolás alapján illeti meg
az önkormányzatokat, vagy pályázati úton nyerhető el. Az önkormányzatokat meghatározott
feladatra, mutatószámok alapján illetik meg, és esetükben felhasználási kötöttség is
érvényesül.
Hitelfelvétel
A hitelek elsődleges fedezetéül az önkormányzat költségvetése szolgál. Jogi biztosíték
bevonására akkor kerül sor, ha az elsődleges fedezetet kisebb bizonytalanság övezi. Jogi
biztosíték lehet saját bevétele engedményezése, értékpapírok, betétek óvadékkénti bevonása
vagy önkormányzati tulajdonú forgalomképes ingatlanokon első helyi jelzálogjog alapítása.
Lehet pl. folyószámlahitel, rövidlejáratú hitel, munkabérhitel, célhitel, felújítási, - beruházási
hitel, stb. Az önkormányzat számára több lehetőség nyílik arra, hogy kölcsöntőkéhez jusson,
melyek közül a legmeghatározóbb a kötvénykibocsátás, bankhitel hazai bankból, nemzetközi
hitelintézet forrási.
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Az önkormányzatok kiadásai
1. Intézmény fenntartási és működtetési kiadások. Ezek közé tartoznak az
önkormányzat intézményeinek működési kiadásai, pl. bölcsődék, óvodák, alapfokú
oktatás, egészségügyi alapellátás,stb.
2. Településüzemeltetési kiadások. Pl. közvilágításra, útfenntartásra fordított kiadások.
3. Felhalmozási kiadások. pl. új létrehozása, korábban létrehozott tárgyi eszközök állag
megóvására, ill. megújítására szolgálnak.

Költségvetés előkészítés és elfogadás tartalmi és eljárási rendje

Előkészítés szakasza
Az önkormányzatok költségvetését az önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Az
önkormányzati költségvetés készítése többlépcsős folyamat.
A költségvetés készítésének következő lépése, hogy a tervadatok minél pontosabb kialakítása
érdekében, bázisadatok képzése. A bázist, a tárgyévi III. negyedéves költségvetési adatok
fogják jelenteni.
A

pénzügyi

rendszerben

naprakészen

követhető

az

adott

év

előirányzatainak,

teljesítményeinek tényszámai. A költségvetési koncepció egyik alapját a III. negyedéves
beszámoló fogja képezni.
A helyi önkormányzatok költségvetését helyi jogszabály keretében, azaz önkormányzati
rendeletben kell szabályozni. Az önkormányzati költségvetési rendelet egy adott költségvetési
évre vonatkozik, és január 1.-jétől december 31.-ig hatályos.
A helyi önkormányzatok költségvetéséből kell finanszírozni mindazon feladatokat, amelyek
ellátását az önkormányzati törvény vagy más törvények kötelezően helyi önkormányzati
hatáskörbe utalnak, vagy amelyek az önkormányzatok önként vállalt feladataiként
jelentkeznek.
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A helyi önkormányzatok éves költségvetéséről szóló önkormányzati költségvetési
rendeletben a helyi önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. Azonos
tevékenységi

profillal

rendelkező

költségvetési

szervek

együttesen

is

alkothatnak

költségvetési címet. A költségvetési szervekhez nem rendelt bevételeket és kiadásokat szintén
címekre kell bontani, az ezzel kapcsolatos címrendet a képviselő-testület a költségvetési
rendeletben állapítja meg. Az egyes címeken belül - a központi költségvetéshez hasonlóan –
elkülönítenek működési, és felhalmozási előirányzat-csoportokat, illetve kiemelten terveznek
néhány előirányzatot. (pl. személyi juttatások előirányzatai, beruházások stb.)

Az önkormányzati költségvetés készítésének menete, elvei
Az önkormányzat költségvetésének összeállítása
Az önkormányzati költségvetés tervezésének az előkészítő munkát követően jól elkülöníthető
szakaszai vannak: 1./ a költségvetési koncepció összeállítása,2./ a költségvetési
rendelettervezet elkészítése, egyeztetése, rendeletalkotás.
A költségvetési koncepció összeállítása
A költségvetési koncepció összeállítása a költségvetés készítésének munkafolyamatában
kiemelkedően fontos. A költségvetési rendelet elkészítésénél alapvető fontosságú az
önkormányzat gazdasági programjának szem előtt tartása.
A stratégiai feladatokat az adott évre szóló költségvetési koncepció rögzíti. A koncepcióban
figyelembe kell venni a tárgyévi központi költségvetési irányelveket, valamint a helyben
képződő bevételeknek és az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában
meghatározott feladatainak a figyelembevételével kell összeállítani. Ebben a tervezési
szakaszban lehet és kell áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat,
elképzeléseket. Az előkészítés szakaszában elvégzett számítások, elemzések, valamint a
forráslehetőségek alapján rangsorolni lehet és kell a feladatokat a megvalósításukhoz
szükséges pénzeszközök nagyságát, ütemezését.
A költségvetési koncepció alapja egyrészt a tárgyévi III. negyedévi önkormányzati
beszámoló, másrészt a közzétett központi költségvetési irányelvek, a várható GDP, fogyasztói
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árindex, infláció. A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját – a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kibocsátott tervezési tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével – oly
módon kell összeállítani, hogy az megfelelően tükrözze bevételi oldalon a saját, helyben
képződő forrásokat, illetőleg kiadási oldalon az ismert feladat- ellátási kötelezettségeket.
Lényeges eleme a koncepció készítésének, hogy kimutatásra kerüljön a működési és a
folyamatban lévő felújítási, beruházási kiadások finanszírozásán felül mutatkozó szabad
forráslehetőség, esetleges forráshiány összege, nagyságrendje. Ezt lehet a tervezett
feladatváltozások, fejlesztések forrásigényével összevetni és a lehetséges változatokat
elkészíteni a feladatok megvalósítására. Természetesen a koncepció szakaszában feladatként
lehet meghatározni további új forráslehetőségek megkeresését is. Ebben a munkaszakaszban
célszerű bemutatni az önkormányzat vagyoni helyzetében várhatóan bekövetkező változást.
Ennek keretében azt kell bemutatni, hogy az önkormányzat következő évi költségvetésében
tervezett működési, beruházási, felújítási feladatok megvalósítása a költségvetés évében,
illetve hosszabb távon a vagyonfelélés vagy a vagyongyarapodás folyamatát eredményezi.
A gazdasági program szorosan kapcsolódik a költségvetéshez, annak megalapozó,
iránymutató

dokumentumaként

szolgál.

A

költségvetési

szervek

jogállásáról

és

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény s az abban foglalt államháztartásról szóló
törvény-módosítás 2010. január 1-től a költségvetési szervek működésére és gazdálkodására
vonatkozóan gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelményeket fogalmaz
meg. Az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás vizsgálatát, ellenőrzését államháztartási
kontroll rendszer hivatott folyamatosan vizsgálni. (külső és belső ellenőrzés). A költségvetési
koncepció testületi előterjesztésének tartalmára vonatkozóan központi előírás nincs.
A költségvetési koncepció, költségvetés valamint a beszámoló tartalmi és szerkezeti
felépítésére vonatkozó szükséges javasolt minimális elemek:


az

önkormányzati

feladatellátás

általános

értékelése,

külön

kiemelve

a

közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményeit


bevételi források és azok teljesítése, kiemelve a helyi adókból, illetve az
államháztartás más alrendszereiből, továbbá az EU – ból származó bevételeket
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kiadások alakulása (folyó működési és fejlesztési kiadások, a fejlesztési kiadások
megbontva EU és hazai forrásokból, ez utóbbiból kiemelten címzett és
céltámogatással megvalósuló beruházásokra)



mind a bevételi, mind a kiadási oldalon külön ki kell térni a vis maior feladatokra



a pénzmaradvány változásának tartalma és okai



értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitel-állomány változásának tartalma, okai



a vagyon alakulása

Már a költségvetési koncepció készítése során a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti
egységei és az intézmények által elkészítendő anyagban szükséges az egységes szerkezetű
szakmai anyagokkal szembeni elvárás. Indokolt ehhez kapcsolódóan az érintett szervezeti
egységek vezetői, valamint az intézményvezetők részére a rendszer bevezetésekor szóbeli
tájékoztató megtartása, ahol az elvárások megfogalmazása mellett ennek szükségszerűségét
ismertetve nagyobb az esély arra, hogy az előző évek berögzült gyakorlatában érdemi változás
érzékelhető lesz.
A költségvetési koncepció összeállítása a költségvetés készítésének első szakasza, ahol az
önkormányzati kötelezettségek számbavétele történik a forráslehetőségek figyelembe
vételével.
A költségvetési koncepció készítésének a lényege, hogy kimutatásra kerüljön a működési és a
folyamatban levő beruházási, felújítási kiadások finanszírozásán felül mutatkozó szabad
forráslehetőség, esetleges forráshiány nagyságrendje.
A koncepció-készítés szakaszában kell meghatározni továbbá az új forráslehetőségek
feltárását. Indokolt bemutatni ebben a szakaszban az önkormányzat vagyoni helyzetében
bekövetkező változásokat oly módon, hogy az önkormányzat következő évi költségvetésében
tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítása a költségvetés évében, illetve
hosszabb távon a vagyonfelélés, vagyonmegőrzés, vagy a vagyongyarapítás folyamatát
eredményezi.
A költségvetési koncepció készítésének a szakaszában már valamennyi kötelező és önként
vállalt feladatot számba kell venni, amelyek a költségvetés készítésére hatással vannak.
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Ennek az előkészítő munkának az elkészítéséhez elengedhetetlen 1./ a működési feladatok
ellátásának szakmai értékelésén túl a pénzügyi-gazdasági helyzet elemzése, 2./ a folyamatban
levő beruházási, felújítási feladatok műszaki készültségének értékelése, a pénzügyi teljesítés
számbavétele, 3./ az önkormányzat működési feladatellátásában az önkormányzat részéről
tervezett változások felmérése, számszerűsítése, 4./ az önkormányzat által meghatározott
feladatok költségvetési évet érintőfeladatainak aktualizálása a műszaki megvalósítás és a
pénzügyi terv felülvizsgálata, 5./az önkormányzatnál végzett ellenőrzések (intézmények
ellenőrzése, belső ellenőrzés) tervezésnél hasznosítható megállapításainak összegyűjtése.
A tervezés kezdeti szakaszában indokolt megvizsgálni 1./ a feladatellátás működésének
szakmai követelményeit, illetve azt, hogy a szakmai előírásoknak megfelelően tudja-e az
önkormányzat megszervezni a feladatellátást. Különösen fontos szerepe van ennek az oktatás,
egészségügyi

és

szociális

ellátás

területén,

2./

a

működési

feladatok

pénzügyi

forrásszükségletét, illetve azt, hogy a változtatásnak milyen pénzügyi vonzata várható,
valamint 3./ fontos meghatározni a folyamatban levő beruházási, felújítási munkák
költségvetési évben szükséges forrásigényét feltételezve, hogy a tervezett beruházás, felújítás
a jóváhagyott tervek szerint folytatódik vagy befejeződik.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a koncepciót a jegyző készíti
el, melyet a polgármester november 30-áig nyújt be a képviselő-testületnek.
A koncepció-tervezet akkor nyújt kellő információt a képviselő-testületnek, és akkor
szolgálja megfelelően az önkormányzat költségvetésének megfelelő megalapozottságát, ha
részletesen tartalmazza:


a már ismert (a költségvetési törvényjavaslatban szereplő) önkormányzati pénzügyi
kondíciókat, azoknak az önkormányzati bevételekre és kiadásokra gyakorolt hatását;



az adott feltételek mellett várható saját (önkormányzati és intézményi) bevételeket;



a saját bevételek növelésének reális lehetőségeit, a bevételnövelés érdekében
szükséges

intézkedéseket,

beleértve

a

közszolgáltatásokat

igénybevevők

költségtérítésének lehetséges növelését is;


az átvett pénzeszközök várható összegét, figyelembe véve a más önkormányzati szint
számára előírt kötelező feladatokkal kapcsolatos esetleges pénzátvételt is;
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a meglévő, illetve tervezett kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátásának forrásigényét (szak)feladatonként, a kötelező szakmai előírások
(pl. oktatás, egészségügy, szociális ellátás területén előírt létszám-, és eszközigény),
valamint a reálisan (költségtakarékosabb megoldásokkal) elérhető megtakarítások
figyelembe vételével;



a folyamatban lévő fejlesztések, felújítások befejezéséhez, illetve tervévi ütemének
megvalósításához szükséges pénzügyi ráfordításokat;



a gazdasági program költségvetési évet érintő üteméből adódó egyéb feladatok
megvalósításának forrásigényét,



a

reálisan

elérhető

bevételek

és

a

feladatellátás

várható

forrásigényének

összehasonlítását;


pénzügyi egyensúlyhiány esetén:
- az önként vállalt feladatok sorolását, a más önkormányzati szint számára előírt
feladatok átadásának, illetve az önkormányzatok számára nem kötelezően előírt
feladatok szűkítésének vagy megszüntetésének lehetőségeit, annak társadalmigazdasági hatásait és az elérhető megtakarításokat,
- a

kötelező

feladatok

hatékonyabb

ellátási

formáinak,

az

ésszerűbb,

költségtakarékosabb feladat-ellátási szervezet és rendszer kialakításának
lépéseit, a feladat-, illetve intézmény-átszervezések lehetőségeit, hatását és az
elérhető megtakarításokat,
- a folyamatban lévő és a tervbe vett fejlesztések esetében lehetséges
halasztásokat és azok szakmai-pénzügyi következményeit, vagy (végső esetben)
a munkálatok leállításának lehetőségét és hatását, az elérhető megtakarításokat,
- a hitellehetőségek és azok jövőbeni kihatásának számbavételét a kötelező
jogszabályi korlátok és az önkormányzat tényleges hitelképessége figyelembe
vételével,
- konkrét javaslatokat a hiány megszüntetésére.

A jegyző által összeállított koncepció egyeztetési kötelezettségéről jogszabály csak az
önkormányzati bizottságok vonatkozásában rendelkezik. Célszerű azonban egyeztetni a
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gazdasági kamarák, szakszervezetek helyi képviselőivel, az intézményvezetőkkel, szakmai
véleményük, együttműködési készségük ugyanis jelentősen befolyásolja a koncepció döntési
és megvalósíthatósági lehetőségeit. Ebben a szakaszban az önkormányzati feladatellátásban
tervezett, szervezeti változtatásokat is igénylő javaslatokról, a helyi adóztatásban tervezett
változtatásokról, fejlesztési, beruházási elképzelésekről a megoldási javaslatokról prioritási
sorrendet meghatározni csak széleskörű egyeztetésen alapuló, lehetőleg konszenzus
lehetőségének megkeresése során lehet.
A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző – a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési szerveinek tekintetében a kisebbségi önkormányzat elnökével – köteles
áttekinteni az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállón működő intézmények és a
polgármesteri hivatal következő évre vonatkozó feladatait és az önkormányzat bevételi
forrásait. Ezt követően az érintett bizottságoknak is véleményezni kell a koncepciót.
Az államháztartási törvény szerint a koncepciót a polgármester terjeszti a képviselő-testület
elé.
A koncepció elfogadása határozattal történik. Ebben a testület meghatározza a tervezés
további irányát, intézkedéseket tehet a pénzügyi egyensúlyi helyzet megteremtésére, további
bevételek eltárására vagy a feladatok újragondolására adhat utasítást.

A koncepció készítésének – képviselő-testület vagy közgyűlés elé történő terjesztésének –
határidejét az Államháztartási törvény november 15-ben határozza meg. A parlamenti és az
önkormányzati képviselő-választás évében – igazodva a költségvetési törvényjavaslat
elkészítési és előterjesztési rendjéhez – a határidő december 15.

Az előterjesztés időpontjáig már rendelkezésre állnak a költségvetési törvényjavaslatban
szereplő és az önkormányzatok forráslehetőségeit meghatározó információk, továbbá
gondoskodhat az előterjesztő az önkormányzat költségvetési helyzetének év végére várható
bemutatásáról. Mindez a költségvetés megalapozottságát segíti elő.
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Az éves költségvetés testületi előterjesztése
A koncepcióról hozott testületi határozat alapján a költségvetés tervezésének munkálatai a
részletes és pontos költségvetés elkészítésével folytatódnak. A költségvetés szerkezetére,
tartalmára az államháztartási törvény és a végrehajtásával kapcsolatos rendeletek központi
előírásokat tartalmaznak.

A költségvetés készítésénél szükséges áttekinteni még azokat a jogszabályokat, amelyek a
költségvetési törvényjavaslat készítésével egyidejűleg parlamenti jóváhagyásra várnak, és
amelyek befolyásolhatják az önkormányzat feladatellátását, a költségvetési előirányzatok
kialakítását.
A

tervezési

munka

azonban

célszerűen

–

az

önkormányzatok

pénzügyi

szabályozórendszerének forrásorientált jellegéből adódóan – a bevételek számbavételével
kezdődik.

Szükséges olyan szempontrendszer meghatározása, amely egységes rendszerként kezelhető,
azonos szerkezetű és szemléletű, a költségvetési koncepció, költségvetés valamint a
beszámoló megalapozását segíti. Ennek szabályozási szintre emelése garantálhatja az éveken
keresztül hasonló tartalmi elemeket megjelenítő, így egymással összevethető szerkezetű
költségvetési koncepció, költségvetés és beszámoló készítését, és megfelelő iránymutatásként
szolgál a Polgármesteri Hivatal és az intézmények számára az elemi szintű információ
átadásához.
Az egységes szabályozási rendszer kialakítása biztosítja a költségvetési gazdálkodás teljes
körét lefedő, konzisztens, biztonságos, a törvényi előírásoknak mindenben megfelelő
működést; lehetővé teszi a vezetői döntés-előkészítést; biztosítja az ellenőrzést és a változások
gyors és hatékony követhetőségét; biztosítja az egységes keretet az ellenőrző hatóságok
ellenőrzési, jelentési és adatszolgáltatási követelményeinek.
A gazdasági területekkel szembeni elvárások drámai mértékben megnövekedtek az utóbbi
években. A globalizáció, a szabályozás, a felelős önkormányzati vezetés, a megnövekedett
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átláthatósági igények, a csökkenő erőforrások, valamint az egyre rövidebb pénzügyi zárási
ciklusok csupán néhány olyan tényező, amelyekkel az önkormányzatok vezetőinek szembe
kell nézniük.

A költségvetési rendelet tervezetét a polgármester az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati bizottságok elé terjeszti.
Hasonlóan a költségvetési koncepció véleményezési rendjéhez, a rendelet-tervezet
véleményezésében is kiemelkedő szerep jut a pénzügyekért felelős bizottságnak. Az
önkormányzat által megbízott független könyvvizsgálónak a rendelet-tervezettel kapcsolatos
írásos véleményét is be kell szerezni. Mindezeken túlmenően az önkormányzati képviselőtestület jogosult még további – az államháztartási jogszabályokban, valamint a költségvetési
törvényben elő nem írt, de a testületi döntés meghozatalához szükségesnek ítélt –
információkat is kérni.

A költségvetési rendeletet – az önkormányzati bizottsági vélemények, a könyvvizsgálói
jelentés, illetőleg az egyéb információk figyelembevételével – az önkormányzat képviselőtestülete minősített többséggel,a megválasztott képviselők több mint a felének „igen”
szavazatával fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendeletről az államháztartás információs
és mérlegrendszerének megfelelően a Kormányt tájékoztatni kell.
A költségvetési rendelet tartalmát, szerkezetét azonban az államháztartási törvény és
végrehajtási rendeletei – minimum követelményt előírva – meghatározzák, amelyekre az
előterjesztés készítése során tekintettel kell lenni.
Az Áht. 118. §-a szerint a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor, a
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az adott helyi önkormányzat összes
bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, a helyi önkormányzatok összevont
mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, a többéves
kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve és a
közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket,) tartalmazó kimutatást.
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A bevételeket és kiadásokat összesítve szakfeladatonként és külön-külön az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre lebontva is be kell mutatni. Az előirányzat
felhasználási-ütemtervet az adott költségvetési évre vonatkozóan havi bontásban kell
mellékletként a rendelethez csatolni.
A bevételek és kiadások bemutatásán túl a helyi önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét
is mellékelni kell a rendelethez.
Az Áht. 67. § (3) bekezdése szerint a címrendet a költségvetési rendelet határozza meg. A
címrend tartalmazza a rendelet további mellékleteinek felsorolását éppen ezért ajánlott, hogy
ez legyen az 1. számú melléklet. Az azonos tevékenységet végző költségvetési szervek közül
több is alkothat egy címet. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket
külön címekre kell bontani.
A költségvetési rendeletnek mindezt a helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire,
valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire elkülönítetten és
összesítve együttesen is tartalmaznia kell.
A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának a fentiekben meghatározott
szerkezet szerint kell tartalmaznia az előirányzatokat.
A költségvetési rendelet határozza meg, a tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználását,
illetve hogy a tervezett (létrejött) hiányt milyen módon lehet fedezni a pénz- és tőkepiacon
végzett hitelművelettel, továbbá meg kell határozni a hitelműveletekkel kapcsolatos
hatásköröket.
Fentieknek megfelelően a rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell:


az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként,



a működési, fenntartási kiadásokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervezeteként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként,



a létszámkeretet költségvetési szervezetenként,



a tervezett felújítási, fejlesztési kiadásokat feladatonként,



az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként,



az általános és céltartalékot,
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az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeket,



a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését,



a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását



előirányzat-felhasználási ütemterv

Gondoskodni kell a törvényben meghatározott kiemelt előirányzatok jóváhagyásáról is,
amelyeket a költségvetési szervek csak a képviselő-testület engedélyével, bizonyos esetekben
tudomásul-vételével változtathatnak.
Kiemelt előirányzatok: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi
jellegű kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú juttatások, a költségvetési
létszámkeretet, a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások (beruházások,
felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatai. E központi
előírásokon túl a képviselő-testület egyéb részletezettségű információkat is kérhet döntésének
megalapozottsága érdekében.
A bevételek felmérése után a kiadási szükségletek megtervezésére kerül sor. Ez a két
munkaszakasz a gyakorlatban nem különül el élesen egymástól, hiszen a bevételek
meghatározott feladatokhoz kapcsolódnak, és van kiadási „vonzatuk”. A helyi önkormányzat
költségvetése tartalmazza az egyes önkormányzati költségvetési szervek bevételeit és
kiadásait. A kiadási oldalon az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait, a
tartalékokat, a fejlesztések, felújítások szükségleteit kell a költségvetésbe foglalni.
A költségvetési koncepció és az erre épülő költségvetés készítésekor érthető és megfelelő
részletezettségű, szöveges indokolással ellátott anyagok benyújtása a célszerű a Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeivel és az intézményekkel szemben. Egyik, hagyományos tervezési
módszer az ún. bázis szemléletű tervezés, amely a kiadások oldaláról közelít a bevételi oldal
fele.

Működési kiadások esetében az előirányzat összetétele
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alapelőirányzat (előző évi eredeti előirányzatainak szerkezeti változásokkal és
szintrehozásokkal módosított előirányzata.
1. szerkezeti változás:
1. a megszűnő feladatok előirányzatainak éves törlése
2. a tervezett költségvetést megelőző évben nem egyszeri jelleggel
engedélyezett (képviselő-testületi döntésre történő hivatkozással)
előirányzatok összegét
3. a feladatátadásból, átvételből, illetve megszűnésből adódó előirányzatváltozásokat
4. a bevételi előirányzat változásokat
5. a

kiemelt

előirányzatok

feladatstruktúra,

többletbevétel

miatti

módosulását

2. szintrehozásként kell számba venni a tervezés alatt álló költségvetési évet
megelőző évben nem teljes éven át ellátott, a költségvetésbe szerkezeti
változásként beépült feladatok, finanszírozási kötelezettségek egész évi kiadási
és bevételi előirányzatának megfelelő összegű kiegészítést



költségvetési többlet, mely bevételi és kiadási oldalon is számba veendő. A tervezés
alatt álló költségvetési évet megelőző évben jelentkező többletfeladatok ellátására, a
változatlanfeladat mellett az ellátás színvonalának tartására a mennyiségi és minőségi
fejlesztésekre szolgál, amely lehet egyszeri vagy tartós.

A tervezés alatt álló költségvetési évet megelőző év eredeti előirányzatainak fenti
meghatározások szerinti változásait szükséges szöveges indokolással alátámasztani, és
minden esetben megjelölni az azt megalapozó döntést, jogszabályt. Természetesen az
önkormányzati költségvetések is előirányoznak tartalékokat, általános és céltartalék képzése
itt is kötelező.
A változó és pénzügyileg nehezedő gazdasági környezetben, a szűkülő bevételi lehetőségek
mellett azonban célszerűbb a bevételek oldaláról közelíteni a kiadások fele, mely a feladatok
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ellátásának, a kötelező és az önként vállalt feladatok arányának meghatározásakor a bevételek
várható reális mértéke az alapja.
Felhalmozási kiadások
A megalapozott költségvetési koncepció és az ennek alapul vételével készülő
költségvetéshez szükséges szakmai előkészítő anyagoknak számszerűen és részletes
szöveges indokolással is ellátottan össze kell foglalnia az alábbiakat: a tervezés alatt álló
költségvetési évet megelőző évről áthúzódó feladatokat, a több éves kötelezettséggel járó
fejlesztéseket, a tervezés alatt álló költségvetési évet megelőző évben elhalasztott és a
tervezés alatt álló költségvetési évben megvalósítandó feladatokat, a tervezés alatt álló
költségvetési évet megelőző évben a tervezés alatt álló költségvetési évre vállalt
kötelezettségeket, a tervezés alatt álló költségvetési évben indítandó fejlesztéseket (felújítás,
beruházás bontásban ).
A gyakorlatban célszerű megoldás, ha a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei,
illetve az intézményvezető által aláírt példányt és a papíralapú dokumentummal mindenben
egyező elektronikus példányt a jegyző által megadott időpontig a megadott e-mail címre
kötelesek megküldeni. Az alaki előírások kiterjedhetnek betűtípusra, betűnagyságra és
bármilyen más olyan technikai paraméterre, mely a beérkező anyagok feldolgozását
megkönnyíti.
Az önkormányzatok költségvetési stabilitásának alapvető záloga a pontos, körültekintő és
lehetőség szerint teljes körű tervezés, melynek megfelelő, egységesített elvek mentén történő
előkészítése, összeállítása ennek megalapozója.
Az önkormányzat képviselő-testülete számára az egységes pénzalapon belül a működési célú
és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól
elkülönítetten a rendelet mellékletében be kell mutatni. A költségvetés azonban továbbra is
egységes, nem jelenti tehát a mérlegszerű bemutatás, hogy a működési és a felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlegelésének külön-külön (is) egyensúlyban kell lenni. Az
egyensúlyt továbbra is az egységes költségvetés egészében kell biztosítani. A működési és
felhalmozási mérlegek „egyensúlytalansága” ugyanakkor megmutatja a képviselő-testület
tagjai számára a pénzügyi, vagyoni helyzet alakulását. Amennyiben a működési mérleg
hiányt, és ezzel együtt a felhalmozási mérleg többletet mutat, és az egyensúlyt ezzel a
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hiánnyal és többlettel egyensúlyban van. Ez azt jelzi, hogy a vagyoneladásból származó
bevételek egy részét az önkormányzat „feléli”, folyó, működési kiadásra használja.
Vagyongyarapodás akkor mutatkozik, ha a működési mérleg egyensúlyt, a felhalmozási
mérleg többletet mutat.
Az 5/2009. (III.27.) PM tájékoztatóban közzétételre került a 2010. január 1-től hatályba lépő
új – a korábbitól jelentősen eltérő – szakfeladatrend használatának útmutatója és a
szakfeladatok tartalmi meghatározása. Lényegesen több szakfeladatra, kvázi „programokra”
bontható az új szakfeladatok és a hozzájuk kapcsolt mutatószámok alkalmazásával az
önkormányzat költségvetése. Részletesebb, átláthatóbb költségvetés és beszámoló készíthető,
mellyel költségtakarékosabb, hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás valósítható meg.
A működési, fejlesztési folyamatok tartós, több évre vonatkozó jellege a költségvetés egy évre
készítése közötti ellentmondást kívánja feloldani a több évre szóló költségvetési tervezés
kötelezettsége. Az államháztartási törvény előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak a
költségvetési rendeletükben a tervév adatai mellett a következő két év adatait is be kell
mutatni. Ez a „gördülő” tervezés, amely során gyakorlatilag minden évben 3 éves
költségvetést kell készíteni. A szabályozásból egyértelműen nem következik, hogy a
„gördülő” tervezést a koncepció készítésénél is alkalmazni kell, de azt célszerű figyelembe
venni, hogy a koncepcionális szakaszban készített javaslatok több éves pénzügyi
következményeit a döntés előkészítésnek és a döntésnek ebben az időszakban lehet és kell
áttekinteni. Az egyes tervezett feladatok bemutatása során, ezeknek az önkormányzat teljes
költségvetési lehetőségére való több éves áttekintésével lehet érzékeltetni a költségvetés, a
vagyoni helyzet alakulását. Ezzel egyidejűleg az egyes tervezett feladatok is pontosabban
előre jelezhetők.
(Látható az oktatási intézményekben a szeptember hónaptól tervezett feladatoknak a teljes évi
pénzügyi hatása, számba vehető a tervezett beruházások további években jelentkező
forrásigénye, a befejezését követően a működtetés költségigénye, stb.)
Az önkormányzat számára a költségvetési rendelettervezetben – az államháztartási törvény
előírása alapján – a tárgyévi előirányzatokon kívül a következő két év várható előirányzatait is
be kell mutatni. A „gördülő” tervezés módszerére, tartalmára vonatkozóan nincs központi
előírás. A rendelettervezet készítésénél figyelembe lehet azonban venni, hogy a költségvetési
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információ kiemelt előirányzatok szerinti részletezettségben, önkormányzati szintre összesítve
és működési-felhalmozási célú mérleg szerinti megbontásban írja elő a 3 év tervezett
költségvetési előirányzatainak a bemutatását. A „gördülő” terv a költségvetési előirányzatok
további évekre vonatkozó számítását jelenti annak függvényében, hogy a költségvetési évre
megfogalmazott célok, feladatok pénzügyi kihatásai számbavételre kerülnek. A „gördülő”
tervezéshez a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek paramétereit,
valamint a személyi kiadások, szociálpolitikai juttatások, dologi, felhalmozási kiadások
tervezéséhez a makrogazdasági paramétereket jelző tájékoztatót a pénzügyekért felelős
minisztérium bocsátja az önkormányzat rendelkezésére.
A képviselő-testület tagjainak tájékoztatását elősegíti, ha a költségvetési rendelet-tervezet
mellékletei között szerepel a feladatellátás szakmai színvonalának, eredményességének
bemutatása és a pénzügyi ráfordítás elemzése.

Az éves költségvetés testületi előterjesztésének eljárási szabályai
Az államháztartási törvény szerint a helyi önkormányzat költségvetését legalább két
fordulóban kell a képviselő-testületnek megtárgyalnia. Az első forduló a koncepció
elfogadása, a második a költségvetési rendelet megalkotása. Az önkormányzat azonban több
menetben is tárgyalhatja a koncepciót, rendelet-tervezetet, figyelemmel kell lennie arra, hogy
az államháztartási törvényben meghatározott határidők betartásra kerüljenek.
Az alábbi fontos határidőkre kell figyelni:


a koncepció benyújtása: a tárgyévet megelőző év november 30., az országgyűlési
képviselőválasztás és az önkormányzati választás évében december 15.



a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása: február 15., amennyiben a költségvetési
törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, de ha nem, akkor a költségvetési
törvény kihirdetését követő 45. nap



tájékoztatás a Kormány számára: a rendelet-tervezet benyújtás határidejétől számított
30 napon belül.

A költségvetési rendelet elfogadására vonatkozó határidőt csak közvetett módon jelöli meg az
államháztartási törvény, amikor azt szabályozza, hogy az elfogadott költségvetésről a
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benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kell tájékoztatni a Kormányt. Ennek a
határidőnek

az

elmulasztását

azzal

szankcionálja

az

Országgyűlés,

hogy

–

az

információszolgáltatás teljesítéséig – felfüggeszti a normatív állami hozzájárulás utalását.
Emellett a költségvetési, illetve a zárszámadási rendelet megalkotásának tartós elmaradása
esetén a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (államigazgatási hivatal)
kezdeményezheti a képviselő-testület feloszlatását.
A költségvetési rendelet megalkotása során be kell tartani a saját Szervezeti és Működési
Szabályzatba (SZMSZ) foglalt előírásokat. (pl: kétfordulós tárgyalás, előterjesztés módja stb.)
Az Ámr. 29. § (4) szakasza szerint a jegyzőnek a költségvetési rendelettervezetet a
költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell és az eredményt írásba szükséges foglalni.
A költségvetési szervek vezetői által véleményezett rendelettervezetet a polgármester a
képviselő-testület bizottsága(i) elé terjeszti.
A polgármester csak olyan költségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő- testület elé,
amit

a bizottságok

megtárgyaltak,a

pénzügyi

bizottság véleményezett,és

ami

az

önkormányzatokról szóló törvény 92/A-92/C. §-ok alapján szükséges könyvvizsgáló írásos
jelentését is csatoltan tartalmazza.
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése a törvényi előírás szerint részletesebben
szabályozott. Az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés során írásban kell rögzíteni a
megállapodást és a véleménykülönbséget.
A bizottságok véleményének, módosító javaslatainak írásos rögzítése nem kötelező szabály,
de a képviselő-testület elé történő előterjesztése pontos megfogalmazása indokolja ezt.
Célszerű, ha a bizottsági viták lényege és a bizottságok által megfogalmazott javaslatok
írásban, a rendelet-tervezettel együtt eljutnak a képviselőkhöz. Egyeztetési kötelezettséget ír
elő a jogszabály a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével, a kamarai szervezetek helyi
képviselőivel. Célszerű azonban az egyeztetés a különböző társadalmi szervekkel, az érintett
érdekképviseletek helyi képviselőivel is. Közösen fenntartott intézmény költségvetését a
társulási megállapodásban meghatározott módon kell megállapítani. Ez történhet együttes
képviselő-testületi ülésen, a társulási tanács hatáskörében, a gesztor önkormányzat
hatáskörében, más módon.
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A jegyző által összeállított költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé.
Az államháztartási törvény szerint abban az esetben, ha a költségvetési rendelet azon év
január 1-ig, amelyre az szól, a képviselő-testület nem alkotta meg, akkor az átmeneti
gazdálkodásról rendeletet alkothat. E helyzet a gyakorlatban nagy valószínűséggel előfordul,
ezért – már a koncepció tárgyalása során – célszerű az átmeneti rendelet megalkotásának
lehetőségével, szükségességével foglalkozni. Ennek során figyelembe vehető, hogy a törvény
azt is szabályozza, hogy amennyiben az átmeneti gazdálkodásról nem történt rendeletalkotás,
akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a
kiadások arányos teljesítésére. Ez azt jelenti, hogy csak az előző évi kiadási előirányzatok
időarányos teljesítésére kerülhet sor. Ha a képviselő-testület ennél pontosabb meghatározást,
vagy ennél szélesebb, vagy szűkebb körű felhatalmazást kíván a polgármesterre bízni, akkor
kell külön rendeletet alkotni.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben a polgármester is kaphat felhatalmazást, de
pontosan meg lehet határozni számára, hogy az intézményfinanszírozás, a felújítás, beruházás
területén milyen mértékben, vagy keretösszeg erejéig kapja a felhatalmazást. A felhatalmazás
alapján beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról a polgármesternek a képviselő-testület
előtt el kell számolni és azokat a költségvetési rendeletbe bele kell építeni.

A költségvetés és a kisebbségi önkormányzatok kapcsolata
A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetésből finanszírozza és látja el a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
A költségvetés tervezési munkálatainak első szakasza a költségvetési koncepció elkészítése
és jóváhagyása. A helyi önkormányzat a költségvetés tervezésekor iránymutatást adhat a
kisebbségi önkormányzat költségvetésének összeállításához.
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A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a költségvetési
rendelettervezet megalkotására vonatkozó- az Áht. 68. §-ának (3) bekezdése alapján
megkötött - megállapodása tartalmazza az egyes önkormányzatokra vonatkozó határidőket is
annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat számára a jogszabályokban előírt
kötelezettségek határidőben teljesíthetőek legyenek.
Az érintett önkormányzatok az előző bekezdésben foglalt megállapodást január 15-éig kötik
meg, és azt minden évben ezen időpontig módosíthatják. (Ámr.. 29.§ (10)-(11) bek.)
A helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállítása előtt – az együttműködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a jegyző a helyi kisebbségi önkormányzat
elnökével áttekinti a helyi kisebbségi önkormányzat következő költségvetési évre (évekre)
vonatkozó céljait és feladatait, azok pénzügyi konzekvenciáit, valamint az önkormányzat
bevételi forrásait.
A helyi kisebbségi önkormányzat véleményét a helyi önkormányzat koncepciótervezetéhez
kell csatolni, és azt a koncepció összeállítása során a jegyzőnek figyelembe kell venni. A
koncepció véleményezését olyan időpontban kell megtenni, hogy a helyi önkormányzat a
testületi előterjesztésnél azt figyelembe tudja venni.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete határozattal dönt saját költségvetési koncepciójának
elfogadásáról, és ezt követően a koncepciónak a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó
részéről tájékoztatni kell a kisebbség önkormányzat elnökét. Ezzel együtt iránymutatást adnak
a költségvetés további tervezési munkálataihoz. Meg kell ismernie a helyi kisebbségi
önkormányzatnak azokat a feltételeket (célok, feladatok, pénzügyi támogatási szándékok),
amelyek a költségvetés tervezéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési
határozattervezetet.

A

helyi

önkormányzat

és

a

helyi

kisebbségi

önkormányzat

költségvetésére a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a
helyi önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a kisebbségi
önkormányzat elnökével, akinek a rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra
vonatkozó adatokat. Amennyiben kisebbségi önkormányzati intézménnyel rendelkeznek, az
egyeztetést a jegyző az intézményvezetővel is lefolytathatja.
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A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a helyi kisebbségi
önkormányzat képviselő-testületének költségvetési határozata alapján – elkülönítetten és
kisebbségi

önkormányzatonként

–

a helyi

kisebbségi

önkormányzat

költségvetési

előirányzatait. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének legalább a következő
előirányzatokat kell tartalmaznia:


a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes összegét,



az állami támogatás jogcímenkénti előirányzatát,



a helyi önkormányzattól számításba vehető támogatás összegét feladatonként,
intézményenként, illetve általános jelleggel biztosított előirányzatokat,



egyéb bevételek (államháztartáson belüli, illetve azon kívüli) előirányzatait,



a

kiadási

előirányzatokat

működési-,

felújítási-

és

felhalmozási

kiadások

részletezésben kell szerepeltetni, önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervenként (amennyiben működtetnek intézményt), intézményben belül
kiemelt előirányzatonként részletezve.

A költségvetési határozattervezetet a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszti a helyi
kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete elé. A döntést olyan időpontban kell meghozni,
hogy a helyi önkormányzat eleget tudjon tenni az államháztartási törvény előírásainak.
Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját költségvetése tárgyalásakor az
előterjesztésben foglalt – a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában
szereplő – a kisebbségi önkormányzatnak juttatandó támogatás összegén változtat, az érinti a
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát. Ez esetben a hely kisebbségi
önkormányzatnak újra kell tárgyalnia költségvetését és az új támogatás összegével új
határozatot hoz.
A helyi kisebbségi önkormányzat intézményét a jegyző és a kisebbségi önkormányzat elnöke
együtt tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján az intézményi
támogatás összegéről. A költségvetési határozat tartalmazza azokat a szabályokat is,
amelyeket a költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni.
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A kisebbségi önkormányzat alapfeladatain túl vállalkozhat, ha e tevékenységhez nem vesz
igénybe állami (önkormányzati) támogatást. Alapvető emellett, hogy a kisebbségi
önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben a felelőssége nem haladja meg a
vagyoni hozzájárulása mértékét. A vállalkozási tevékenység körét és mértékét az SZMSZ-ben
kell rögzíteni.
A körjegyzőségek költségvetésének készítésére vonatkozó sajátos elemek
A körjegyzőségek költségvetésével kapcsolatban az Ámr. 29. § (5)-(7) bekezdése tartalmaz
szabályozást.
A koncepció összeállításáért a körjegyző a felelős, összeállításában a pénzügyi vezető is részt
vesz. A koncepció összeállításában az intézményvezetők is közreműködnek saját bevételi és
kiadási sarokszámaik megtervezésével. Ehhez a körjegyzőtől segédeszközként levelet kapnak,
melyben felhívják a figyelmet a tervezés során fontos dolgokra, megadják az elkészítési
határidőt, meghatározzák a tervezés alapját képező szakfeladatokat.
Ha körjegyzőség látja el a települési önkormányzatok gazdálkodási feladatait, annak
költségvetése - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése - a
körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel.
A körjegyzőség költségvetéséről az érdekelt önkormányzatok - saját költségvetési
rendeletüket tárgyaló képviselő-testületi ülésük előtt - együttes testületi ülésen döntenek.
A tervezés következő szakaszában az Önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott
kiemelt előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni a körjegyzőség elemi
költségvetését.

Költségvetés közzététele

A jóváhagyott költségvetési előirányzatról szóló rendeletet közzé kell tenni a hirdető táblán, a
helyi újságban és a település Web-lapján. Egyidejűleg értesíteni kell az intézményeket és a
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kisebbségi önkormányzatokat, valamint meg kell küldeni részükre a kötelezően betartandó
előirányzatokat, és a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat is.
Az elfogadott költségvetési előirányzat alapján a tervet elemi szinten rögzíteni kell a K11-es
rendszerben. Az elemi költségvetést az intézmények önállóan készítik el. Az elemi
költségvetés magában foglalja a költségvetési alapokmányt, a kiadásokat és a bevételeket
részletes előirányzatonként, a kiadások és a bevételek tevékenységenkénti részletezését, a
személyi juttatások és a létszám összetételét és a költségvetési feladatmutatók és a
költségvetési mutatószámok állományát.
Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes költségvetési
előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre kiadott „B)
Önkormányzati költségvetés” megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével
kell elkészíteni. Az elkészített költségvetési előirányzatokat be kell vinni az illetékes Magyar
Államkincstár szervezethez, ahol azt leellenőrzik, ha szükséges, javításra felhívják a
Polgármesteri Hivatalt. A testület által elfogadott és a Magyar Államkincstár által
leellenőrzött költségvetési előirányzatokat rögzíteni kell a pénzügyi rendszerben.
A költségvetési javaslat elutasítása esetén a Képviselő-testület módosító javaslatai alapján a
pénzügyi vezető módosítja a költségvetési javaslatot és ismételten benyújtásra kerül a
képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.
A költségvetési döntéseik nyilvánosságra hozatalát a Kincstár ellenőrizheti az alrendszerben,
annak elmulasztása esetén a nem tevést szankcionálhatja. Ha a helyi önkormányzat és a
kisebbségi önkormányzat a közzétételi kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, és a
támogatáshoz,

illetve

a

pénzeszköz-felhasználáshoz

kötött

felhasználású

központi

költségvetési támogatás kapcsolódik, akkor a központi költségvetési támogatás felhasználása
jogtalan felhasználásnak minősül, és e támogatást köteles az önkormányzat – kamatfizetési
kötelezettség mellett– a központi költségvetés javára visszafizetni.
Az állami támogatások támogatási tilalma is kapcsolódik ahhoz, ha az önkormányzat
közzétételi kötelezettségeinek nem tesz eleget. Közzé kell tenni például a helyi önkormányzat,
kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása
alatt álló gazdasági társasága vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, vezető állású
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munkavállalói, a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört ellátó
egyéb munkavállalói nevét, munkakörét a nekik, nyújtott valamennyi közvetett és
közvetlenpénzbeli juttatást egyéb járandóságot.
A nyilvánosság követelménye érvényesül akkor is, ha a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést
kell közzétennie a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselőtestület

megalakulását

követően

keletkezett,

a

későbbi

éveket

terhelő

pénzügyi

kötelezettségekről.
A közelmúltban a gazdálkodási jogkörök változása miatt rendeződött a helyi önkormányzatok
törzskönyvi nyilvántartása.
A helyi önkormányzati költségvetési beszámoló
A helyi önkormányzatok, illetve intézményeik (az egyes önkormányzati költségvetési
szervek) fontos és kötelező feladata a központi döntések megalapozásához, a zárszámadás
elkészítéséhez, illetőleg az államháztartás mérlegeinek összeállításához évközi és év végi
költségvetési beszámoló készítése. A költségvetési beszámolóban számot kell adni a
képviselő-testületnek a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásáról, a gazdálkodás
eredményeiről, a problémákról, a vagyon gyarapításáról.
A feladatok végrehajtását év közben az önkormányzati képviselő-testület áttekinti, év végén
részletesen megtárgyalja, és a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás előterjesztése
két részből áll: szöveges és számszaki részből. A számszaki részben a bevételek teljesítését
bevételi nemenként, a kiadási előirányzatok felhasználását költségvetési szervenként, a
polgármesteri hivatal feladatainak teljesítését feladatonként, a beruházásokat és felújításokat
feladatonként kell bemutatni. Számot kell adni az általános és céltartalékok terhére
megvalósított feladatokról is.
Az éves költségvetési beszámolóhoz szöveges magyarázatot is kell készíteni. Ebben
ismertetni kell azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott
alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat a
rendkívüli eseményeket vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az
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eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés
összeállításakor még nem voltak ismertek.
A

helyi

önkormányzati

költségvetés

végrehajtásáról

szóló

rendelet-tervezetet

az

önkormányzati jegyző készíti elő. A zárszámadási rendelet tervezetét – az auditálási
kötelezettség alá tartozó nagy önkormányzatok esetében az egyszerűsített tartalmú éves
pénzforgalmi jelentéssel, könyvviteli mérleggel, pénzmaradvány-kimutatással és eredménykimutatással egyetemben – a polgármester legkésőbb a költségvetési évet követő év április 30.
napjáig köteles az önkormányzati képviselő-testület elé beterjeszteni. A zárszámadási
rendeletet a képviselő testület a megválasztott helyi képviselők minősített szavazatával
fogadja el.
Önkormányzati költségvetés és a szakpolitikai prioritások kapcsolata
A napjainkban átalakuló, változó gazdasági környezet mindenképpen megköveteli, hogy még
a legjobban átgondolt és talán részeiben még aktuálisnak is mondható önkormányzati
stratégiákat is átértékelik. Átstrukturálás alatt áll az önkormányzati rendszer is, mely
alapjaiban fogja érinteni az önkormányzatok pénzügyi és gazdasági alapjait, mely hatással
lesz az önkormányzatok költségvetésére is.
A

gazdaság

kiigazítására

vonatkozó

elképzelésrendszerek

egyik

oldalról

jelentős

megszorításokat tartalmaznak, de ezek egyben azt is célozzák, hogy a magyar gazdaság
mielőbb képes legyen hozzáférni azokhoz a Európai Unió-s támogatásokhoz, amelyek részben
pótolják a forrásokat, másrészt új fejlesztési folyamatokat indíthatnak el.
A megcélzott csökkenő központi állami szerepvállalás indirekt módon is és direkt formákban
is felértékeli a lokális Önkormányzatok szerepvállalását és ezen belül is hangsúlyt kap az
öngondoskodás úgy a területi vonatkozásokban, mint a természetes személyek esetében. Ez a
tény azt jelenti, hogy a sok feladattal működő lokális hatalmi szervezetek, azaz az
önkormányzatok át kell, hogy gondolják feladat-ellátási rendszerüket és ezek finanszírozását.
Ennek

során

kiindulópontként

kell

figyelembe

venni,

hogy

a

terület-

és

településfejlesztéseknek olyan irányultságokat kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé teszik a
fenntartható szolgáltatási szerkezeteket és a gazdálkodást egyaránt.
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Ezen körülmények között a meglévő stratégiai elképzelések átdolgozásra kell, hogy
kerüljenek és a kifejezetten hagyományos forrásokból szolgáltató önkormányzatoknak olyan
terveket kell megvalósítaniuk, amelyek biztosítják a szabadon felhasználható források további
növelését, és indukálhatnak vonzó tevékenységi lehetőségek megteremtésével külső vagy
eddig nem alkalmazott forrásokat is. A ma már jogszabályokban is megjelenő és publikált
kormányzati programok, fejlesztési tervek és ezen belül az operatív programok leírva is, de
szellemükben mindenképpen azt közvetítik az önkormányzatok felé, hogy át kell gondolni a
szolgáltatási szerkezetet, a kötelező és nem kötelező feladatellátásokat, új források után kell
nézni és ezek felhasználásával, a szélesebb társadalmi közeg megszólításával szükséges
biztosítani a helyi hatalomgyakorlás és szolgáltatásbiztosítás szervezeti és anyagi feltételeit.
Önmagában ezek a körülmények indokolják azt, hogy az eddigi stratégiai elképzeléseket át
kell értékelni és megfelelően kell formálni ahhoz, hogy a nemzeti és kormányprogramokkal
konzisztens, de ezen belül is forrást jelentő célok kerüljenek megfogalmazásra és ezen célok
megvalósítása biztosítsa a továbblépés lehetőségeit.
Figyelemmel arra, miszerint a nemzeti és a kormányprogramok igazodva az Európai Unió-s
tervezési ciklusokhoz 7 éves időtartamra szólnak, az önkormányzatok számára is reális
lehetőség az, hogy a választási ciklusokon átívelő stratégiai terveket, de ezen belül gazdasági
programokat fogalmazzanak meg.
A gazdasági programhoz megszerezhető forrás elemek az alábbiak:
Önkormányzathoz köthető forráslehetőségek: 1./ önkormányzati saját és sajátos bevételek ide
értve a helyi adókat, bérleti díjakat, térítési díjakat, vállalkozásokból származó
bevételeket, 2./ az önkormányzat vagyongazdálkodásából származó bevételeket, 3./
önkormányzati kötvénykibocsátás.

Idegen vagy részben idegen források a stratégiához Európai Unió-s támogatások,
kormánytámogatási

programokból

eredő

források,

tőkebefektetések,

közös

beruházások, operatív és pénzügyi lízingek, egyéb hazai szervezetek, Alapítványok
támogatásai (pl: Bursa Hungarica).
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A hatékony forrásbevonás feltételeit az alábbiakban lehet megfogalmazni:


Társadalmi, üzleti gazdaságossági szempontokból megfelelően kidolgozott
programötletek.



Színvonalas infrastruktúra vagy infrastrukturális fejlesztések lehetőségei.



Célzott és jól működő marketing munka.



Megfelelő és gyors információáramlás.



Gyors döntési mechanizmus.



Képzett és hozzáértő humánerőforrás.

A fentiek alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
A polgármester beszámolási kötelezettségéről vagy a rendelet szövegében kell említést tenni,
vagy külön mellékletként csatolni a rendelethez a beszámolót. Az ismertetett jogszabályi
rendelkezéseken kívül a Ktv. 49/J.§-a is rendelkezik a költségvetési rendeletnek egy tartalmi
összetevőjéről.

Szociális

és

kegyeleti

támogatás

céljára

a

közigazgatási

szerv

költségvetésében fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható
fel és nem csoportosítható át.
Változások
2012-től jelentős mértékben változtak azok a jogszabályok, amelyek az önkormányzatok
költségvetését, a tervezést és végrehajtást, és az önkormányzati gazdálkodást szabályozzák. A
fejezet további részében a 2012-től hatályba lépett olyan változások találhatóak, amelyek
érintik az önkormányzat gazdálkodást.
1. Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény
rendelkezik az Kúria eljárásának kezdeményezéséről önkormányzati rendelet
felülvizsgálata iránt (3.§)
2. Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján
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Végrehajtási rendelete: A Kormány 353/2011. ( XII.30.) Kormányrendelete az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól


Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§
rendelkezései alapján:
Az Önkormányzat saját bevételeit, melyet a középtávú tervben be kell mutatni a
kormányrendelet 2. §-a tartalmazza.
"10. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával
köthet.
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert
pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó
ügyletek értékét egybe kell számítani.
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
(4) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
(5) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása és az önkormányzatok egyéb, jogi
személyiséggel rendelkező társulása adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek
teljesítését a társulásban résztvevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.
(6) Az önkormányzat az általa vállalt kezességekről jogszabályban foglaltak szerint adatot szolgáltat.
(7) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett
adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról
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és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött
ügyletek esetében.
(8) Az önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő
feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:
a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a
központi

költségvetésről

szóló

törvényben

meghatározott

mértéke

teljesítését

nem

veszélyezteti,
b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának
ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások
folyamatos teljesítése biztosított, és
c) amennyiben teljesül a (3) bekezdés szerinti feltétel.
(9) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelméhez
a) hitel felvételének szándéka esetén a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat
közötti hitelszerződés tervezetét,
b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a jóváhagyott engedélyt,
c) kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a
kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló megállapodás tervezetét,
d) egyéb adósságot keletkeztető ügylet esetén az ügyletet alátámasztó dokumentumokat
mellékeli.
(10) A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal
megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, amennyiben teljesül
a (3) bekezdés szerinti feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a
Kormány a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.
(11) A (3) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítandó bele a
likvid hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett
reorganizációs

hitelből

származó,

de

beleszámítandó

kötelezettségek összege.
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a

kezességvállalásból

eredő

fizetési

(12) Az önkormányzat - az Európai Unió kötelező jogi aktusából következő vagy nemzetközi szervezet
felé vállalt kötelezettségből eredő fejlesztést kivéve - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot
keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja a (3)
bekezdés szerinti mértéket.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás
részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét.

Hatályba léptető rendelkezések (46§) több eltérő időpontot jeleznek:
"46.§ (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1-3.§, a 4.§ (1) és (3) bekezdése, az 5-35.§, a 37.§, a 39-45.§, a 47.§, az 53.§, az 54.§ 2012. január 1-jén
lép hatályba.
(3) A 36.§ 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 4.§ (2) bekezdése és a 38.§ 2015. január 1-jén lép hatályba."
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 47.§ (3) bekezdése alapján a 9. és 10.§-t
a 2012. január 1-je után megkötött ügyletekre kell alkalmazni.

3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezései:


A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz
létre ( 57.§ ( 2))



Az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről a Vhr-ben meghatározott
módon nyilvántartást kell vezetni. Vagyonkimutatás ( 110.§ )
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A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető - 2013.költségvetési
évtől- ( 111.§ ) -

a Stabilitási törvény 10.§ ( 4) bek. alapján az önkormányzat

működési célra csak likviditási hitelt vehet fel.
Feladatfinanszírozási rendszer ( 117.§ )
Belső kontrollrendszer ( 119.§ ) – A helyi önkorm1ányzatra vonatkozó éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. ELLENTÉTES:
370/2011. ( XII. 31.) Kormányrendelet 32.§ ( 4) bekezdésével, miszerint a képviselő-testült a
tárgyévet megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.
Hatályba léptető rendelkezések (144.§) több időpontot jelölnek meg a hatályba lépés
időpontjaként:
"(1)E törvény a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 51. § (4) bekezdés és a 143. § (4) bekezdés e) pontja 2012. április 15-én lép hatályba.
(3) A 2-20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22-26. §, a 27. § (3)-(4) bekezdés, a 41-51. § (3) bekezdés, az 51. § (5)
bekezdés - 62. §, a 65-68. §, a 71. §, a 79-105. §, a 106. § (1) bekezdés, a 111-131. §, a 143. § (1) bekezdés a),
c), d) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés a)-d), g), h) pontja, a 146.§, a 156. § (2) bekezdés,
valamint a 157. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 27. § (2) bekezdés, a 28-40. §, a 64. §, a 69-70. §, a 72-78. §, a 143. § (4) bekezdés f) pontja, a 154. §, a
156. § (3) bekezdése, valamint a 158. § a 2014. évi általános önkormányzati választások napján lép hatályba."

Átmeneti rendelkezések (146.§) segítik a jogszabály alkalmazását.
"(1) Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat
a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően
módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
(2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a 84-86. § hatálybalépését
követő hatvan napon belül kell megalakítani.
(3) A 11. § (2) bekezdés b) pontja, 90. § (2) bekezdése, 98. § (8) és (11) bekezdése
alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb
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esetekben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben
meghatározott lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni."
4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény


A törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon
(a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal
való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok
kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető
korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos
gazdasági tevékenységeit.



A Törvény meghatározza a nemzeti vagyon fogalmát, azon belül az önkormányzati
vagyon elemeit. (5.§ Az önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon
lehet).



A Törvény meghatározza a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás szabályait.
(7.§)



A Törvény alapján az önkormányzat a vagyongazdálkodás rendeltetése biztosításának
céljából közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. ( 11.§ )



A Törvény 14.§ (1) bekezdése alapján amennyiben törvény a helyi önkormányzat
feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami
feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, akkor a feladatellátását
közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami
vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási
értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik.



A Törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden
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más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog
gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben törvény a
nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés
részére történő kézbesítésétől számított 30 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni
az elővásárlási joggal az állam nevében. A határidő elmulasztása jogvesztő.


A Törvény 14.§ (3) bekezdése alapján a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti volt állami
(tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban
élő bérlő elővásárlási jogát követi.



A Törvény 15.§ rendelkezései alapján a jelen törvény rendelkezéseibe ütköző
szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés semmis.



A Törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül a helyi önkormányzat
rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában lévő vagyonelemeket,
amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként
fogalmaz meg a jogszabály.

5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Végrehajtási rendelet: a Kormány 368/2011. ( XII. 31. ) Kormányrendelete az
államháztartás szóló törvény végrehajtásáról


A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a
jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács feladatainak ellátása (27.§)



A költségvetés elfogadását követő feladatok (28.§)
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o Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a
fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok, a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kincstári költségvetésben, a helyi
önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások,
jogi személyiségű társulások, térségi fejlesztési tanácsok, valamint az általuk
irányított költségvetési szervek költségvetési rendeletben, határozatban
megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további
részletezéséről elemi költségvetés készül.
o A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az
általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester,
nemzetiségi önkormányzat elnöke, társulási tanács elnöke, térségi fejlesztési
tanács elnöke hagyja jóvá.


A középtávú tervezés (29.§)
o Az

előirányzatok

módosítása,

átcsoportosítása

az

államháztartás

önkormányzati alrendszerében történő szabályozását tartalmazza (34.§)
o Likviditáskezelés,

likviditási

terv

készítési

kötelezettség a

bevételek

beszedésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről. ( azonban ez nem a
rendelet része) (78.§)
o A költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési
tanács a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről
likviditási tervet készít.


A kincstár által vezetett számlák (79.§)
o A kincstár vezeti a helyi önkormányzat megbízása esetén a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei, a nemzetiségi önkormányzat megbízása
esetén a nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei, a többcélú
kistérségi társulás megbízása esetén a többcélú kistérségi társulás és
költségvetési szervei, valamint a jogi személyiségű társulás megbízása esetén a
jogi személyiségű társulás és költségvetési szervei fizetési számláját.
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Számlavezetés az államháztartás önkormányzati alrendszerében (84.§)
o A megyei önkormányzat kivételével a helyi önkormányzat, az országos
nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a jogi
személyiségű társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi
hitelintézet vagy a kincstár vezeti.



Évközi kimutatások, beszámolás (87.§)
o A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció
ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás
tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő
előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.
o A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi
személyiségű társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a
gazdálkodásról az előző bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a
képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács
tagjainak.



Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében (91.§)
o A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselőtestület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
o A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:


a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy
az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának
bemutatását kell érteni,



b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási
tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi
irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
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c) a vagyonkimutatást, és



d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

o A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi
személyiségű társulás zárszámadásának megalkotására az előző bekezdések
rendelkezéseit

kell

alkalmazni,

azzal,

hogy

zárszámadási

rendeleten

zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács
gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, illetve a társulási tanács elnöke, a jegyző részére
meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a többcélú
kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője látja el.


Kezesség- és garanciavállalás az államháztartás önkormányzati alrendszerében (96.§)
o A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, a jogi személyiségű társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács
garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény
visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a
kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a
rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia
érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás
nélkül - kellően biztosított. A nemzetiségi önkormányzat esetén a garancia és
kezesség vállalásához a nemzetpolitikáért felelős miniszter előzetes engedélye
szükséges.
o Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás,
valamint a térségi fejlesztési tanács által vállalt garancia, kezesség feltétele az
állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt
az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó
garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése.
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Követelések (97.§)
o Az állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési
szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az általuk irányított
költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben meghatározott
esetekben és módon lehet.
o A helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű
társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési
szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.



Adatszolgáltatási kötelezettségek (107.§)
o A költségvetési szervek, a központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű
előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai kezelő szervei, a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, a jogi személyiségű
társulások, a térségi fejlesztési tanácsok, valamint a kormányzati szektorba
sorolt egyéb szervezetek e törvényben és a Kormány rendeletében
meghatározott adatszolgáltatásokat teljesítenek.
o Az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az
államháztartás

információs

rendszere

keretében

adatszolgáltatást

kell

teljesíteni.
o A költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti
kezelésű előirányzat és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve
évközi beszámolót és időközi mérlegjelentést, az elkülönített állami
pénzalapok kezelő szerve időközi mérlegjelentést, a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű
társulás és a térségi fejlesztési tanács évközi beszámolót, időközi költségvetési
jelentést és időközi mérlegjelentést készít.


Hatályba léptető rendelkezések (110.§)
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Ez a törvény – az alábbi bekezdésben meghatározott kivétellel - 2011. december 31-én lép
hatályba.
Az 1-109. §, a 111. §, a 112. § (4)-(14) bekezdése, a 113. § (2) és (3) bekezdése és a 114. §
(1)-(3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

Kapcsolódó kormányrendeletek:


a Kormány 370/2011. ( XII. 31. ) Kormányrendelete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről,



a Kormány 369/2011. ( XII. 31. ) Kormányrendelete az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.
24.) Kormányrendelet módosításáról,



a Kormány 368/2011. ( XII. 31. ) Kormányrendelete az államháztartás szóló törvény
végrehajtásáról,



a Kormány 353/2011. ( XII. 30. ) Kormányrendelete az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól,



a nemzetgazdasági miniszter 56/2011. ( XII. 31. ) NGM rendelete a szakfeladatrendről
és az államháztartási szakágazati rendről.


Költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok: ( Áht. 6.§ (3) bek.)

a. személyi juttatások,
b. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
c. dologi kiadások,
d. ellátottak pénzbeli juttatásai,
e. egyéb működési célú kiadások,
f. intézményi beruházások,
g. intézményi felújítások,
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h. kormányzati beruházások,
i. lakástámogatás, lakásépítés,
j. egyéb felhalmozási célú kiadások



Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok (Ámr. 2.§ )

a. kapott támogatás,
b. működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel,
c. közhatalmi bevétel,
d. intézményi működési bevétel,
e. felhalmozási bevétel,
f. működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz,
g. előző évi működési és felhalmozási célú maradvány,
h. kölcsön,
i. előző

évi

pénzmaradvány,

előirányzat

maradvány,

vállalkozási

maradvány

igénybevétele.



Finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások ( Áht. 73.§ )

a. értékpapír kibocsátás, értékesítés, vásárlás, visszavásárlás,
b. hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,
c. szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és
visszavonása.
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Letéti, függő és kiegyenlítő bevételek és kiadások ( aktív és passzív
pénzügyi műveletek )

Az alábbiakban a 2011. december 31-ig hatályos (régi ÁHT) és a 2012. január 1-étől hatályos
( új ÁHT) rendelkezéseinek összehasonlítását olvashatják a teljesség igénye nélkül.

a. mérlegek és kimutatások rendszere


RÉGI ÁHT. 118. §719 (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének
előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő
mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:
1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat
felhasználási tervét,
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
a)

az

adott

helyi

önkormányzat

összevont

költségvetési

mérlegét,

elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,

 Az új ÁHT a fent aláhúzott részt már nem emeli ki külön, nem kéri
feltüntetni.
Új ÁHT: 24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással
együtt – bemutatni:
a)

a

helyi

önkormányzat

költségvetési

mérlegét

közgazdasági

tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
Az új ÁHT nem a rendelet részeként, hanem az előterjesztés részeként kéri az előirányzat
felhasználási ütemtervet elkészíteni.

133

b)

Közgazdasági tagolásban: nem szakfeladatonként, hanem kiadás
jogcímenként kéri feltüntetni és továbbra sem kér szakfeladatos
rendeletet a jogszabály. A szakfeladatos költségvetést

a szöveges

előterjesztés részeként célszerű bemutatni, hogy ne legyen túl bonyolult
a rendelet módosítás.

3. Címrend meghatározása

 RÉGI ÁHT. 67. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek címeket
alkotnak. Az azonos tevékenységet végző költségvetési szervek közül
több is alkothat egy címet.



(2) Az (1) bekezdéshez nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell
bontani.



(3) A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.
 Az új ÁHT –ban a rendelkezés megszűnt.

4. Önkormányzati rendelet tartalmára vonatkozó előírás

 RÉGI ÁMR 36. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési
rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:
a)78 az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért
felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában
rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
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AZ ALÁHÚZOTT RÉSZT MÁR NEM KÉRI, HELYETTE:

 ÚJ ÁHT. tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti
részletezettségben történő bemutatást már nem kéri
5. § (1) Költségvetési bevételek különösen
a) a közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési
kötelezettségek – bevételek,
b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei,
c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból
származó bevételek,
d) e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és
e) a kapott kamatok.

 ÚJ ÁMR 2. § A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a
fejezeti kezelésű előirányzat, a helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás,
térségi fejlesztési tanács alaptevékenységéhez kapcsolódó költségvetési
bevételein belül kiemelt előirányzat
a) a kapott támogatás, amely – a b) pont szerinti eset kivételével – az államháztartás központi
alrendszerében a központi költségvetésből – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
fejezeteibe sorolt költségvetési szerv esetén azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi
alapjából

–,

az

államháztartás

önkormányzati

alrendszerében

az

irányító

szerv

költségvetéséből származik,
b) a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített állami
pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv
kivételével a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az a) pont szerinti eset kivételével a
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helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, jogi
személyiségű társulástól, térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén
belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből, a fejezeti kezelésű
előirányzat bevételeként elszámolható összegből, és a központi költségvetés előirányzatmódosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,
c) a közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekből
származik,
d) az intézményi működési bevétel, amely a működés során keletkezett bevételekből – így
különösen az áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj
bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó
bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek – származik,
e) a felhalmozási bevétel, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a
pénzügyi befektetések bevételeiből származik,
f) a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson kívülről
származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de
ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az
átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli,
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik,
h) a kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből
származik, és
i) az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele.

4. A költségvetési rendelet szerkezete az új jogszabályok alapján

136

 új ÁHT. 5. § (1) Költségvetési bevételek különösen
a) a közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési
kötelezettségek – bevételek,
b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei,
c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból
származó bevételek,
d) e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és
e) a kapott kamatok.
(2) Költségvetési kiadások különösen
a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai,
b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások,
c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési
kötelezettségek,
d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások,
e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és
f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások.

A költségvetési rendeletben a fenti elemek legalább a következő tagolás szerint kell, hogy
szerepeljenek:

ÁHT. 6.§
A kiadási előirányzatok előirányzat csoportjai:


működési költségvetés,
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felhalmozási költségvetés,



kölcsönök előirányzat.

A működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai:


személyi juttatások,



munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,



dologi kiadások,



ellátottak pénzbeli juttatásai,



egyéb működési célú kiadások (elkülönítetten EU forrásból)
(az átadott pénzeszközöket célszerű keretösszegben megállapítani, és pályázati úton
szétosztani, majd a zárszámadáskor tételesen bemutatni a felhasználást. Minden
támogatás alapja testületi határozat legyen)
o kiemelten a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat,
szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

A felhalmozási költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai


intézményi beruházások feladatonként



felújítások célszerű célonként



kormányzati beruházások,



lakástámogatás,



lakásépítés,



egyéb felhalmozási kiadások (elkülönítetten EU forrásból)
(az átadott pénzeszközöket célszerű keretösszegben megállapítani, és pályázati úton
szétosztani, majd a zárszámadáskor tételesen bemutatni a felhasználást. Minden
támogatás alapja testületi határozat legyen)

A bevételi előirányzatok kiemelt előirányzati tagolása (ÁMR.2.§):


a kapott támogatás, amely az államháztartás központi alrendszerében a központi
költségvetésből – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt
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költségvetési szerv esetén azon belül az adott társadalombiztosítás pénzügyi alapjából
–, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szerv költségvetéséből
származik,


a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített
állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt
költségvetési szerv kivételével a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az előző
aláhúzott eset kivételével a helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól,
többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól, térségi fejlesztési
tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós
forrásból származó pénzeszközből, a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható

összegből,

és

a

központi

költségvetés

előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik
o (ÁMR 24.§) különösen a helyi adó bevételeket, a normatív hozzájárulásokat,
támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési
támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott
támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,



a közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételekből
származik,



az intézményi működési bevétel, amely a működés során keletkezett bevételekből –
így különösen az áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a
bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az
általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek – származik,



a felhalmozási bevétel, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a
pénzügyi befektetések bevételeiből származik,



a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson
kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot
meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény
hasznosítási jogát nem köti ki, az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli
(elkülönítetten EU forrásból)
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az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely nem az átvevő
költségvetési maradványából származik,



a kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből
származik,



előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele.

A költségvetési rendelet mellékletei, melyek a fenti tagolású bevételi és kiadási
előirányzatokat bemutatják:

ÁHT. 23. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza
 a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
 a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát,
valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (bevételeit és kiadásait is be kell mutatni)
Egyértelművé tette, hogy nem féloldalas költségvetést készítünk nekik. És ez
minden fajta költségvetési szervre értendő.
 a költségvetési egyenleg összegét, (többlet vagy hiány)
 a

költségvetési

hiány

belső

finanszírozására

szolgáló

előző

évek

hiány

külső

pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,
 a

pénzmaradvány

felhasználással

csökkentett

költségvetési

finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási
célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban,
 ÚJ rendelkezés! a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához
a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése
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válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes
összegével együtt,
 ÚJ rendelkezés! a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből

és

kezességvállalásokból

fennálló

kötelezettségeit

az

adósságot

keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig,
és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
 A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint
az elmaradt bevételek pótlására szolgáló
o általános tartalék és
o céltartalék.
 elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez
történő hozzájárulásait.
 A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati
hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében
végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak
díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell
megtervezni.
 A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán
felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a
közfoglalkoztatottak létszámát
 a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket

5. A költségvetési rendelet elfogadását megelőzően:

 ÁHT.29. §(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú
kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési
rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
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szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét.

 ÁHT. 24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással
együtt – bemutatni:


a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervét,



a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve, és



a

közvetett

támogatásokat

–

így

különösen

adóelengedéseket,

adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

ÁMR. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett
támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek, aktív és passzív pénzügyi műveletek
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ÁHT. 74. § (1) A letéti pénzkezelés a költségvetés végrehajtására szolgáló pénzeszközöktől
elkülönített, megbízásból történő átmeneti pénzkezelés.
(2) A függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások olyan kiadások, amelyek a költségvetési évben
nem véglegesek.
(3) A függő, átfutó, kiegyenlítő és a továbbadási célú bevételek olyan bevételek, amelyek
rendeltetése még nem ismert, vagy más személyt illet meg.
ÁHT. 72. § Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeken és költségvetési
kiadásokon kívül a bevételek és kiadások lehetnek
a) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások (a továbbiakban együtt: finanszírozási
célú pénzügyi műveletek), és
b) letéti, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások (a továbbiakban együtt: aktív és
passzív pénzügyi műveletek), és továbbadási célú bevételek.
ÁHT. 73. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek
a) az államháztartás mindkét alrendszerében:
aa) az értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása,
ab) a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése,
ac) a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és
visszavonása,
7. Zárszámadáshoz:

ÚJ ÁHT.91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
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(2)

A

zárszámadási

rendelettervezet

előterjesztésekor

a

képviselő-testület

részére

tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
ÚJ ÁHT.24. § (4)
A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és
kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:


a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási
tervét,



a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és



a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó
kimutatást.

ÁMR. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az
alábbi részletezettségben kell bemutatni:
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege, és
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e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

8. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést,
könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és vállalkozási maradvány-kimutatást a
polgármester a zárszámadásról szóló rendelettel együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A
könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített
jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek.”
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A fejezetet készítette: dr. Molnár Ildikó

IV. Fejezet

SZABÁLYOZÁS AZ ADÓIGAZGATÁS, AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
TERÜLETÉN ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI ÉS ENNEK GYAKORLATI
KÉRDÉSEI
Rövid tartalom:
A helyi adórendszer kialakulása, A helyi adók bevezetésének kezdete, A helyi adók rendszere

Az önkormányzatok bevételeinek rendszeréről, azok csoportosításáról (kiemelt figyelmet
fordítva a saját bevételek szerepére és jelentőségére) szóló általános ismereteken túl a helyi
adók rendszerének, szabályozottságának, a helyi szabályozás lehetőségeinek az ismertetésére
kerül sor. A gyakorlati jogalkalmazás során alkalmazandó eszközök és eljárások rendszerének
és hatékony alkalmazásának kérdéseiről konkrét gyakorlati feladatok megoldása útján,
szituációk elemzésével kerül sor. Az esettanulmányok feldolgozása során olyan alkalmazási
technikák közös megbeszélésére kerülhet sor, amely alkalmassá teszi a képzésben résztvevő
hallgatókat a helyi adóigazgatási eljárások szabályos, hatékony és méltányos eljárások
kezelésére.
A jegyzet korábbi fejezetében már bemutatásra került az önkormányzat bevételi szerkezete,
melyben láthatták a hallgatók, hogy az önkormányzatok saját bevételének jelentős részét a
helyi adóbevételek képezik. A helyi adó kivetési jogát az Alkotmány, majd 2012. január 1étől hatályos Alaptörvény 32. cikkének (1) h.) pontjában a helyi képviselő-testület
hatáskörébe utalja. Az alkotmányi rendelkezés alapján a képviselő-testületek döntési
lehetőségeit a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) határozza meg.
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A helyi adórendszer kialakulása

Magyarországon az önkormányzatok új pénzügyi szabályozás új rendjére 1990. január 1-étől
került sor. A helyi adórendszer kialakításának célja az önkormányzat gazdálkodásának
megalapozása, a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása a gazdálkodás anyagi
alapjainak erősítésével a központi függés csökkentése, és az, hogy tegye lehetővé az
önkormányzatok gazdálkodási önállóságát, önfinanszírozási képességét, és jelentsen
ösztönzést és gazdasági kényszert a helyi erőforrások és lehetőségek feltárására,
mozgósítására.
A helyi adókról szóló törvény meghatározta a helyi döntési autonómiára épülő adórendszer
kereteit, feltételeit. A helyi adóval kapcsolatos önkormányzati döntéseket többnyire a
költségvetés rövid távú bevételi szükséglete motiválja, így másodlagossá váltak a
vállalkozások feltételeinek javítására vonatkozó hosszabb távú érdekek.
A helyi adórendszer jogi és egyéb feltételeit illetően a bevezetést követő rövid időn belül
bekövetkező változások a helyi adó bevételek nagyságát országosan eltérő módon
befolyásolta. A helyi adótörvény módosítgatásának gyakorlata az önkormányzatok
költségvetését megalapozó számítások elvégzését és rendeletalkotási tevékenységét
nehezítette, és a jogalkalmazást és jogbiztonságot sem erősítette.
A Htv. előkészítése során azzal számoltak, hogy az 1988. évi adóreform folytatásaként
megteremtődnek a központi adórendszer a helyi adók harmonizációjának feltételei, de a
központi adók súlyának csökkentésével párhuzamosan megvalósítható lesz a helyi adók
jelentőségének, az önkormányzati bevételek között súlyának és ezen keresztül az
önkormányzatok gazdasági önállóságának növelése.
Az önkormányzatok által elfogadott előirányzatok és a tényleges adóbevételek azonban ettől
is rendre eltértek. A lakosság jövedelmi viszonyaihoz, a közteherviselő képességéhez
igazodóan bevezetett helyi adók nyilvánvalóvá tették a vállalt közfeladatok közötti
összefüggést, és a közpénzek felhasználásában az adófizetők kontrollját. Ennek feltétele, hogy
a helyi adók bevezetésének célját meghatározzák, ezzel az adófizetők többsége azonosuljon,
valamint a beszedett helyi adókról és azok felhasználásáról tájékoztatást kapjon. A Htv. nem

147

teszi kötelezővé a felhasználási célok meghatározását, csak arra kötelezi a képviselőtestületeket, hogy a költségvetési beszámoló részeként a beszedet adó összegéről
tájékoztassák a település lakosságát. A Htv. egyedül a kommunális jellegű adók
bevezetésének célját jelölte meg az infrastruktúra fejlesztésében, valamint a környezetvédelmi
feladatok ellátásában, de a törvény módosítása során az 1993. évtől a kommunális jellegű
adók bevezetésének céljára vonatkozó meghatározást hatályon kívül helyezték.
A helyi adózás magyarországi rendszere teljes mértékben megfelel az európai normáknak,
alapvető átalakítására így nem volt szükség az EU-csatlakozás kapcsán, bár kifejezetten a
helyi adókat érintő uniós előírás nincs. Magyarország európai uniós csatlakozása ugyanakkor
a helyi adókat illetően is generált jogharmonizációs kötelezettséget, mégpedig a Verseny
fejezet szabályozási körébe tartozó káros adóverseny kiküszöbölése érdekében. A magyar
helyi adótörvény - Európában szinte egyedülálló módon - rendkívül nagy mozgásszabadsággal ruházza fel az önkormányzatokat, azáltal, hogy rájuk bízza a jelentős bevételt
eredményező (a helyi gazdasági tevékenységet és az ingatlanokat terhelő) adónemek
működtetésről való döntést is. Törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletével
az épület, épületrész után fizetendő építményadó, beépítetlen belterületi földrészlet után
fizetendő telekadó, az ugyanezen adótárgyakhoz, illetve a lakásbérleti joghoz kapcsolódó
magánszemély kommunális adója, a foglalkoztatotti létszámhoz köthető vállalkozók
kommunális adója, a gazdasági tevékenység gyakorlásához kapcsolódó helyi iparűzési adó,
valamint a nem állandó lakosként való tartózkodást terhelő idegenforgalmi adó bevezetésére
jogosult. Emellett önkormányzati kompetencia annak eldöntése is, hogy a bevezetett
adónemet milyen mértékkel működtetik, valamint alkalmazása során valamely adózói
csoportnak biztosítanak-e kedvezményt. 2003. január 1-jéig ez a kedvezménynyújtási
lehetőség korlátlan volt, a csatlakozási tárgyalások lezárása érdekében azonban a
vállalkozókat terhelő adónemek vonatkozásában bizonyos átalakításokra volt szükség.
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az önkormányzat a vállalkozónak nem minősülő
magánszemélyek számára a csatlakozást követően továbbra is nyújthat kedvezményt vagy
mentességet, nincs tehát akadálya annak, hogy például szociális szempontok jussanak
érvényre az adóterhek megoszlásánál. Ennek alapján 2003. január 1-jétől az önkormányzat a
vállalkozókat terhelő adónemek esetében (a vállalkozókat - ezen minőségükben - négyféle
adónem terhelheti: építményadó, telekadó, vállalkozók kommunális adója, helyi iparűzési
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adó.) adónemenként csak egyféle mértéket állapíthat meg, valamint - a vállalkozókat illetően csak olyan kedvezményt, mentességet nyújthat, melyre a törvény kifejezetten felhatalmazza.
(Ilyen felhatalmazás alapján pl. a piacon tömegesen jelenlevő kisvállalkozók az önkormányzat
döntése értelmében akár teljes iparűzési adó-mentességet is élvezhetnek.) Lehetőség volt
azonban arra, hogy az önkormányzat fokozatosan, 2007. év végéig átalakítsák a helyi adó
szabályait, annak érdekében, hogy a vállalkozók kellően felkészülhessenek a kedvezmények
szűkítésére. Az egyes tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen adónemek
működtetését bízzák az önkormányzatokra, illetve milyen korlátokat állítanak számukra.
Elvárásként csak az jelentkezik, hogy az adórendszerben lennie kell olyan adónemeknek,
melyek mértékét - jogszabályi keretek között - az önkormányzat állapítja meg. Ennek az
előírásnak a helyi adótörvény teljes mértékben eleget tesz.

Adóztatással kapcsolatos feladatokat azon az önkormányzatok is ellátnak, ahol helyi adót a
képviselő-testület nem vezetett be. A gépjárműadó központi adóbevétel, és 1996. január 1-jéig
nem volt az önkormányzatoknak ráhatása annak mértékére. Az önkormányzatokat a bevételek
50%-a illette meg, viszont a költségviselés 100% volt.
1996-tól a gépjármű adótörvény az adókötelezettség szempontjából a január 1-jei állapotot
veszi igénybe, de az adóalanyok személyében, illetve fizetési kötelezettségében a bevetkező
évközi változások korrekcióját havi rendszerességgel érvényesíti. Ez az adóalanyoknak nem
biztosít számottevő fizetési könnyítést, az adóhatóságoknak viszont komoly többlet terhet –
gyakran éven belüli többszörös – tulajdonos váltás adminisztratív követése.
Az országgyűlés1995. november 25-én módosította a helyi adókról és a gépjárműadóról szóló
törvényeket. A módosítás jelentős mértékben növelte az emelhető adómértéket, szűkítette a
kötelező mentességek körét és önkormányzati hatáskörbe utalta a gépjármű adó tételeinek
megállapítását.
A helyi adók bevezetésének kezdete

Az1990. december 30-án kihirdetett 1990. évi C. törvény, a Htv. 1991. január 1-jétől
jogosította fel a települési önkormányzatokat a helyi adóztatási jog gyakorlására. Az 1991-es
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év az átmenet éve volt, mivel éltek még a tanácsi adók, adójellegű kötelezettségek, és ezzel
egy időben az önkormányzatoknak is fel kellett készülni a helyi adóztatás bevezetésére.1991ben 308 helyi önkormányzat vezetett be helyi adót. Az 1994-es választásokat követően
számos eddig helyi adót nem alkalmazó önkormányzat vezetett be a helyi adóztatást. A ciklus
első évében az új képviselő-testületek bátrabban éltek a lehetőséggel. A helyi adó bevételekről
azok az önkormányzatok sem tudnak lemondani, ahol ennek volumene, aránya csekély,
tekintve, hogy ez a forráshiány mérséklést és nem többlet feladatok megoldását szolgálta. Az
1990-es évet követően sok településen megkezdődött a lakosságot közvetlenül érintő
infrastrukturális fejlesztés (pl: a kábeltelevízió, a telefonhálózat és a szennyvíz előkészítése, a
vezetékes gázhálózat kiépítése). A központi támogatásokon túl alakosság önkéntes
áldozatvállalása nélkül ezek a fejlesztések nem valósulhatnának meg. A Képviselő-testület
mérlegelve a lakosság széles rétegét érintő terheket, azokat az adókat, amelyek a
magánszemélyeket terhelik, nem vezették be vagy elhalasztották annak bevezetését.
A helyi adókkal kapcsolatos döntésekre jellemző, hogy az iparilag fejlettebb településeken a
vállalkozások adóztatását helyezték előtérbe, az idegenforgalom szempontjából frekventált
területeken elsősorban a nem helyi lakosokat terhelő adókat vezettek be, illetve ahol a helyi
lakosság volt elsősorban fizetésre kötelezhető, ott az adó mértékét alacsonyabban állapították
meg.
Jogalkotási tapasztalatok, megfelelő információk és adójogi ismeretek hiányában nem tudták
felmérni az előkészítés során, hogy az adók bevezetése az adóalanyok számára milyen terhet
jelent, illetve az adóalanyok, adótárgyak köre, az adóztatás várható költségei milyen
mértékűek, ezért az adóztatás tapasztalatai után utólag módosították az adórendeleteiket.
A helyi adók rendszere

Vagyoni típusú adók
A vagyoni típusú adók: az építményadó és a telekadó. A lakások adóztatásánál több tényező is
figyelembe vételre került: egyfelől a Htv. kötelező mentességi szabályai, másfelől az
építményadót a lakásra is kiterjesztő önkormányzatok a helyi lakosságot számos módon
kezdeményezték vagy teljes adómentességet biztosítottak a helyi állandó jellegű lakosságnak.
Nem megoldott az ingatlanok értékalapú hatékony és igazságos adóztatása. A forgalmi érték
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után adóztatással általában nem éltek, mert előnyei nem állnak arányban az alkalmazáshoz
szükséges előkészítő munkával, általában az alapterület figyelembe vételével megállapított
adóztatási forma vált elterjedtté. Az épületrész (épületen belüli üzlet, garázs) adóztatása 1993.
január 1. - óta lehetséges. A Htv. módosítása szűkítette az állattartást szolgáló és a
növénytermesztéshez

kapcsolódó

tárolóépületek,

továbbá

közszolgáltató

szervezetek

adóztatását.
Kommunális típusú adók
A kommunális típusú adók keretében háromféle adó alkalmazható olyan adótárgyakra,
amelyek egyrészt csak erre az adónemre jellemzőek. / A magánszemélyek kommunális
adójában a lakásbérleti jogviszony, a vállalkozói kommunális adóban az átlagos statisztikai
létszám, az idegenforgalmi adóban a nem állandó lakosként való tartózkodás), másrészt a
vagyoni típusú adók körében maradókkal terhelhetők (például : lakás, telek, üdülőtulajdon) Ez
utóbbiak esetében tilos az adótöbbszörözés, csak egyféle adó alkalmazható rájuk. Az
adótárgyak és adónemek változatossága széles mozgásteret biztosíthatnának a településeknek.
A kötelező mentességek (1995-ben megszűntek) a magánszemélyek kommunális adójának
tekintetében a kommunális fejlesztéseket megvalósító településeken az adóztatási jogot
kiüresítették. A vállalkozók kommunális adójának széles körű alkalmazása az iparűzési
adóval együtt a már adóztatott vállalkozások túladóztatásához vezetett volna. A
munkanélküliség kialakulása is az adó alkalmazása ellen szól. A tartózkodás után fizetendő
idegenforgalmi adó a turizmus visszaesése miatt, ill. a megszűnt üdültetési támogatások miatt
egyébként is sújtott lakosság belföldi üdülését terheli.
Iparűzési adó
Az iparűzési adót, különböző néven ugyan, de a világ számos országában használják a helyi
források növelésére, de jóval több kedvezménnyel mint nálunk. Ennek az adónemnek
problémája, hogy nem vonatkoznak rá a kettős adóztatást elkerülő egyezmények. Ha egy
magyar vállalkozás bécsi telephelyén termeli meg nyeresége felét, akkor Ausztriában
megfizeti az iparűzési adót a nyereség fele után, Magyarországon pedig a teljes nyeresége
után. A bécsi rész után tehát kétszer kell adózni.
A helyi iparűzési adó szerepe a helyi adóztatásban meghatározó. Az elmúlt években a
befizetett adó növekedését eredményezte az adómérték felső határának emelése 1993-ban
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3‰- ről 8‰- re, valamint az inflációt követő adóalap. Később a maximális mérték a 12‰ lett.
2000-től az iparűzési adó felső határa 2%. Sokan a fentieket úgy szokták összesíteni, hogy az
iparűzési adó a nettó árbevétel 2%-a. Ez azonban tévedés. Az iparűzési adó alapja ugyanis a
nettó árbevétel fentebb jelzett értékek levonása után keletkező ún. korrigált nettó árbevétel.
A 2% csak a lehetséges maximum. A fővárosban és számos nagyvárosban ez tényleg 2%, sok
településen azonban ennél jóval kevesebb.
A fenti általános szabályon túl számos speciális iparűzési adó szabály is létezik. Ezek közül a
legismertebb az EVA-sokra (Egyszerűsített Vállalkozói Adóhatálya alá tartozókra)
vonatkozik: választhatnak az általános szabályok és a között, hogy az iparűzési adó alapja az
EVA-alap fele. A települések az iparűzési adó fizetési kötelezettségét limithez köthetik.
Magyarország EU-csatlakozása után több magyar cég vitatta az iparűzési adó jogszerűségét,
azzal az indoklással, hogy Európai Unió csak egyetlen forgalmi típusú adót engedélyez a
tagállamoknak, ez pedig Magyarországon az általános forgalmi adó (ÁFA). Ennek alapján két
magyar bíróság kezdeményezte az Európai Közösségek Bíróságánál ennek az adónemnek a
vizsgálatát. Az ítélet szerint a magyar iparűzési adó nem forgalmi típusú adó.
Várható változások a helyi adók tekintetében
Jelenlegi formájában megszűnhet az iparűzési és a gépjárműadó, de akár az idegenforgalmi is,
legalábbis az önkormányzatok helyett a költségvetés lehet a címzettje mindháromnak. Az
ipából az idén 505 milliárd forint folyhat be, a gépjárműadó 73, az idegenforgalmi 6
milliárdos tétel. Ezek elvonása az önkormányzatokat érzékenyen érintenék. Tény ugyanakkor,
hogy a központosított adóztatás hatékonyabb.
A jegyzet készítésének idején az önkormányzati feladatok átrendezésével az körvonalazódik,
hogy az iparűzési és a gépjárműadó terhére szervezi meg a kormány az államosított
alapoktatás támogatását.
Az állam az elvont önkormányzati bevételekből fedezné az új rendszerben központosított
pedagógusbérek folyósítását és az alapoktatással kapcsolatos egyéb költségeket is. A terveket
azonban még nem véglegesítették, és a pontos számokat sem lehet tudni.
A problémát az jelentheti, hogy az iparűzési adót nem fejlesztésre, hanem a legtöbb
önkormányzat működési költségeket fedezésére fordítja e forrásból.
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Az állam az iparűzési adó elvonását a normatív támogatások emelésével részben vagy
egészben ellensúlyozhatná. A jelenlegi önkormányzati finanszírozás alapja az, hogy a magas
iparűzésiadó-bevételt (ipa) termelő önkormányzatok alacsonyabb normatív támogatást
kapnak, mivel a hiányzó részt saját bevételeikből ki tudják egészíteni. Az ipa teljes vagy
részbeni elvonása esetén a jelenlegi finanszírozási szint a normatív támogatások
visszaemelésével lenne megoldott. Amennyiben ez a kompenzáció nem lehetséges, akkor még
több önkormányzati feladat integrálása indokolt az új, járásokra épülő közigazgatási
rendszerbe (a tervek szerint az önkormányzati jegyzők államigazgatási hatásköreit a
kormányhivatalok járási kirendeltségeihez telepítenék). Adószakmai szempontból jobbnak
ítélhető, ha egy profi központi apparátus végzi az adóztatást, mintha azt a helyi igazgatásra
bízzák.
A jelenlegi rendszerben az oktatási feladatok finanszírozására az önkormányzatok kapnak
normatív támogatást, ezek azonban célzott pénzek, míg a helyi adókból szabadon
felhasználható bevétele származik valamennyi településnek. Napjainkban nemcsak működést,
hanem akár fejlesztéseket is szolgálhatnak azok a bevételek, amiket a kormány most a
központi költségvetésbe csatornázna, így ennek a forrásnak a pótlása más bevételi források
biztosításával (pl. új helyi adók bevezetése), vagy feladatelvonással stabilizálhatná az
önkormányzatok működését.
A helyi adó rendszerének felülvizsgálata során született tervek szerint megmaradna a helyi
iparűzési adó, azzal, hogy a meghatározott mértéket meghaladó iparűzési adót beszedő
önkormányzatoknak kötelezően hozzá kellene járulniuk a megyén belüli területfejlesztési
célok megvalósításához. A javaslatban szerepel az is, hogy az iparűzési adó önkormányzati
hatáskörben maradna, de nem teljes mértékben lenne szabadon felhasználható. Az
önkormányzatokat új helyi adók bevezetésére ösztönöznék. Az állam törvényben határozná
meg, hogy mely feladatokhoz biztosít támogatást, átengedett bevételt, és melyekhez írja elő,
hogy az kizárólag a saját bevételből, vagyonból és más fedezetből biztosítandó.
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Változások a helyi adózásban

Az alábbiakban összefoglaljuk a helyi adózásban bekövetkezett változásokat: A 2011. évi
évközi módosításokat, valamint a 2012-től érvényes módosításokat a helyi adózásban az
alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
I. 2011. évközi módosítás
1. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság helyi iparűzési adó alóli mentessége
A szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény megalkotásával összefüggésben
módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. számú törvény (a továbbiakban Htv.) 2011-ben év
közben.
A Htv-be beiktatott új, 39/E. § értelmében mentes a helyi iparűzési adó alól:


szabályozott

ingatlanbefektetési

társaság,

a

Szit-tv.

szerinti

szabályozott

ingatlanbefektetési elővállalkozás,


valamint a társaság és az elővállalkozás Szit-tv. szerinti projekttársasága.

Szankciók:


ha az elővállalkozást az állami adóhatóság anélkül törli az elővállalkozások nyilvántartásából, hogy
társaságként nyilvántartásba venné (erre 1 év áll rendelkezésre), akkor az elővállalkozás és annak
projekttársasága az adómentesség figyelmen kívül hagyásával számított, az elővállalkozásként való
működés időszakára eső adó kétszeresét köteles az önkormányzati adóhatóságnak bevallani és
megfizetni.



ha az elővállalkozás projekttársasága megszűnik, vagy az elővállalkozás a projekttársaságban fennálló
tulajdoni illetőségét részben vagy egészben elidegeníti: a projekttársaság az adómentesség figyelmen
kívül hagyásával számított adójának kétszeresét az elővállalkozás a projekttársaság megszűnésének,
elidegenítésének időpontját követő első adóbevallása benyújtásával egyidejűleg köteles bevallani és
megfizetni.

II. A 2012. évre vonatkozó módosítások
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A helyi adókat érintő szabályozást tartalmaz az egyes adó- és járuléktörvények és az azzal
összefüggő egyéb törvények módosításról szóló 2011. évi CLVI. számú törvény.
Az Országgyűlés döntése alapján az önkormányzatok számára mégsem válik lehetővé a
települési adó bevezetése. A Kormány eredeti szándéka szerint a települési önkormányzatok a jelenlegi
helyi adók mellett egy vagy több, saját maguk által alkotott települési adót is bevezethettek volna az illetékességi
területükön.

Az építményadó és a telekadó adómértékének megállapítása során az önkormányzat az általa
alkotott szabályoknak megfelelően bevezetett adó mértékeként nem állapíthat meg többet az
adómaximumnál.
A hatályos szabályoknak megfelelően a törvény továbbra is rögzíti:


az adó felső határát, továbbá azt, hogy



a törvényben meghatározott felső határoknak az adóévet megelőző második évig eltelt
évek fogyasztói árszínvonal-változásai szorzatával növelt összegére figyelemmel
állapíthatja meg az adómaximumot.



változnak az ellenőrzés szabályai



ha a túlfizetést adók módjára behajtandó köztartozásra vezetjük át, akkor arról végzést
kell hozni



új szabályok az ara az esetre, ha adók módjára történő végrehajtás során fizetési
könnyítést kérnek



mulasztási bírságra új szabályokat tartalmaz a jogszabály-módosítás



a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékból szociális hozzájárulási adó lesz

Számos módosítás növeli az önkormányzatok mozgásterét az általuk kivethető adók esetében.
1. Mentességek, a helyi adóztatás mozgásterének bővítése
Változik a feltételes helyi adómentességre vonatkozó szabályozás, amely valamennyi helyi
adóra vonatkozó személyi mentességet jelent abban az esetben, ha az adott szervezetnek (pl.
társadalmi szervezetnek, alapítványnak, köztestületnek, ún. közszolgáltató szervezetnek) az
adóévet megelőző évi jövedelme után nem keletkezett társaságiadó-fizetési kötelezettsége.
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a. A személyes mentességre vonatkozó szervezeti kör megmaradt:


ide tartoznak a társadalmi szervezetek, az alapítványok, a közszolgáltató szervezetek,
a köztestületek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak.



változott a közszolgáltató szervezeti kör fogalmi meghatározása.

b. 2012-től közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar
Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a
Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság , a vasúti
pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 százalékban a vasúti pályahálózat
működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési
szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 százalékban a tömegközlekedési
szolgáltatás nyújtásából származik.

A módosítás hatása: a közműszolgáltatók (a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a
csatornaszolgáltatást nyújtók – ideértve a víziközmű-társulatot is – feltéve, ha nettó
árbevételük legalább 75 százalékban közvetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás
nyújtásából származik) kikerültek a közszolgáltató szervezetek köréből, ezáltal feltételes helyi
adómentes státuszukat is elveszítik. Ez azt jelenti, hogy adókötelezettségük 2012. január 1jétől valamennyi helyi adóban fennáll, függetlenül attól, hogy az adóévet megelőző évben
keletkezett-e társaságiadó-fizetési kötelezettségük vagy sem.
c. A feltételes adómentesség is szűkült, 2012. január 1-jétől építmény- és telekadóban
mentesség csak azokra az ingatlanokra vonatkozik, amelyek csak és kizárólag az adott
preferált (jellemzően nonprofit) szervezet alapító okirata, alapszabálya szerinti
alaptevékenység kifejtésére szolgálnak. Így nem mentes 2012-től évtől például a
MÁV, a Volán-társaság, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet bérbe adott épülete,
ingatlana.
d. 2012. január 1-jétől a helyi adó hatálya alá nem tartozó jogalanyok köre kiegészül
a Magyar Állammal, a helyi önkormányzattal, a helyi és nemzetiségi önkormányzattal,
az egyházzal és a költségvetési szervvel is. A Magyar Nemzeti Bankra viszont már

156

csak az iparűzési adó esetében nem terjed ki az adó hatálya, azaz ingatlanai után
építmény- és/vagy telekadót kell fizetnie.
e. 2012. január 1-jétől az önkormányzatok az alapterület szerinti építmény- és
telekadóztatás esetén bármely szempont szerint differenciálhatják az adó mértékét,
még a vállalkozó adóalanyok üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze, illetve telke
vonatkozásában is. A 2011. december 31-ig hatályos szabályozás szerint a vállalkozó üzleti célt
szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti
megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli földrajzi elhelyezkedése,
(hasznos) alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemről szóló törvény szerinti
vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyitva tartása alapján állapíthat meg az
önkormányzat differenciált adómértéket.

f. változik az adómentes személyek köre, és az is csak akkor jár, ha vállalkozási
tevékenységből származó jövedelem után tao vagy költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett
g. az egyházra, költségvetési szervre, államra, önkormányzatra (plusz néhány egyéb
szervre) a jövőben a helyi adó törvény hatálya nem terjed ki

2. Építményadó
a. Több mentesség megszűnik az építményadóban, ezek a következők:


gyógy-, vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli
lakásból100 m2 hasznos alapterület mentessége, tekintve, hogy az önkormányzatok
mentesíthetik ezen ingatlanokat,



szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények
céljára szolgáló helyiségek mentessége, mert ez a mentesség kizárólag az ilyen
intézményeket profitorientáltan működtető szervezetek számára jelent előnyt, ami
indokolatlan, hiszen az adó fedezetét az üzleti tevékenység jelenti (az állami-
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önkormányzati, egyházi fenntartású intézményeket magában foglaló épületek után
jelenleg és a jövőben sem kell adót fizetni).
b. Ugyanakkor továbbra is mentességet élvez a szükséglakás, valamint az ingatlannyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület
vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló,
üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az
adóalany

rendeltetésszerűen

állattartási,

növénytermesztési

tevékenységéhez

kapcsolódóan használja.
c. Az építmény és telekadóban a törvényben meghatározott körnek járó mentesség a
jövőben

csak

az

alapító

okiratban,

alapszabályban

meghatározott

alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár (pl. közszolgáltató BKV). A többi után nekik is fizetniük kell, a feltételek meglétéről az adóalanyt írásban
nyilatkoztatni kell.
d. Építményadónál megszűnik a mentesség a komfort nélküli lakásra, szociális,
egészségügyi, gyermekvédelmi, nevelési-oktatási intézményekre, költségvetési szerv
és egyház tulajdonában álló építményekre (utóbbiak ugyebár nem is tartoznak a
törvény hatálya alá, így az ő státuszuk változatlan lesz)

III. Gépjármű-adóval kapcsolatos változások
a) változik

a

gépjárművek

vagyonszerzési

illetéke,

amit

átíráskor

az

okmányirodában kell leróni
b) az általános tételű eljárási illeték 3.000 Ft-ra emelkedik
c) a gépjármű-adóztatási feladatok maradnak a települési önkormányzatoknál
- az Art. módosításával lehetőség lesz arra, hogy közzétegyük helyi adó és
gépjárműadó vonatkozásában a 10.000.-Ft - magánszemélyek esetében az
1000.- forintot elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, címét, és az
adótartozás összegét az esedékességet követő nap 10. nap 0. órájától a helyben
szokásos módon.
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IV. Iparűzési adó
a. iparűzési adónál az adó alapját az alvállalkozói teljesítések értékével is csökkenteni
kell
b. iparűzési adónál a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származó
jövedelem nem mentes, hanem azt az adóalap (új 3. sz. melléklet szerinti)
megosztásánál kell figyelembe venni
c. változik a nettó árbevétel és több más fogalom
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A fejezetet készítette: dr. Molnár Ildikó

V. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK, KÖZSZOLGÁLATI ISMERETEK, A
VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS KÉRDÉSEI, VALAMINT A VÉDELMI IGAZGATÁS
KÉRDÉSE ÉS ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Rövid tartalom:
Közigazgatási hatósági eljárás szabályai, A köztisztviselői és kormánytisztviselői jogviszony, A
választási eljárások szabályai, A védelmi igazgatás

A hallgatók ebben a fejezetben megismerkednek a közigazgatási hatósági eljárás
szabályozásával és gyakorlati kérdéseivel elméleti információk és esettanulmányok
keretében.
A kormánytisztviselői és közszolgálati jogviszony szabályozottsága, az önkormányzat
intézményeiben történő alkalmazás gyakorlati kérdései is részét képezik a tantárgy ezen
részének.
A választási eljárásról szóló törvény alapján lebonyolítandó eljárások (önkormányzati
polgármesterek és képviselők, országgyűlési képviselők, európai parlament képviselők,
kisebbségi önkormányzatok,népszavazások, lebonyolítása), valamint a lebonyolítás
gyakorlati

kérdései

kerülnek

elsősorban

gyakorlati

alkalmazásra

koncentráló

módszerekkel elsajátításra.
A helyi védelmi igazgatás működésének kérdései, a helyi védelmi bizottság működése,
mint az önkormányzatok rendhagyó, de kiemelt fontosságú feladatai.
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Közigazgatási hatósági eljárás szabályai

Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény megalkotásának társadalompolitikai jelentősége, indoka, célja
Az új eljárásjogi szabályozás társadalompolitikai jelentőségét 3 ok határozza meg:
1. A közig. szervek hatáskörébe tartozó ügyek évi sokmilliós nagyságrendje, emiatt
alapvető fontosságú, hogy a közigazgatás gyors, egyszerű, az állampolgárok számára
is áttekinthető eljárás keretében, a törvények következetes megtartásával és a szakmai
szempontok érvényre juttatásával járjon el.
2. A közig. hatáskörébe tartoznak kiemelt jelentőségű ügyek, amelyek azért fontosak,
mert gyakran az állampolgárok nagy tömegeit érintik (pl. autópálya-építés,
bevásárlóközpont építésének engedélyezése)
3. Vannak olyan közig. ügyek (közegészségügy, állategészségügyi) amelyek az emberi
élet védelmére, a tömeges egészségkárosodás veszélyének elhárítására, az üzleti élet
tisztaságára való tekintettel azonnali és hatékony intézkedést követelnek meg a
közigazgatástól.

Az új törvényi szabályozás indokai :
Magyarországon 1989-től teljes körű rendszerváltás bontakozott ki. Ennek keretében sor
került a monolitikus párthatalmi berendezkedés lebontására és a hatalmi ágak elválasztására.
Alapvetően megváltoztak a tulajdoni viszonyok és az állam szerepéről vallott felfogás.
Átalakult a közigazgatás intézményrendszere, többek között létrejött a helyi-területi
önkormányzati rendszer, megváltozott a központi közigazgatás szervezet és az annak
alárendeltségébe tartozó centrális alárendeltségű szervek rendszere, nagyobb szerephez
jutottak a köztestületek. Mindez kihatott a hatáskör-telepítésre és a hatósági fórumrendszerre.
Magyar Köztársaság demokratikus jogállam. A jogállamiság megköveteli a törvények
elsődleges szerepét a rendeleti jogalkotással szemben, kiemelten kezeli a jogbiztonságot,
ebből eredően megkívánja az állami akarat kiszámíthatóságát, védelemben részesíti a
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jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat, és a törvényben meghatározott időn túl a
közigazgatási ügyeket végérvényesen le kell zárni, azaz nem teszi lehetővé a határozat
visszavonását vagy megsemmisítését. A jogállami közigazgatás az ügyfél számára lehetővé
teszi eljárási jogainak tényleges gyakorlását, és ebből ered a közig. döntések bírósági
felülvizsgálati lehetőségének általánosság tétele is.
Indokolt új viszonyrendszert kialakítani a hatóságok és az ügyfelek között: a közig. van az
állampolgárokért és nem fordítva. A közigazgatásnak úgy kell működnie, hogy az ügyfeleket
nem alattvalóként kezeli, hanem együttműködik velük, igyekszik megkönnyíteni eljárási
terheiket, figyelembe veszi reális teljesítőképességüket, a lehetőséghez képes az önkéntes
jogkövetést szorgalmazza és csak indokolt esetben él a rendelkezésére álló hatalmi
eszközökkel.
Megváltozott az ország viszonya a külvilághoz. Az ország nyitottá vált, turista- és
tranzitutas-forgalma a korábbinak többszörösére növekedett, megjelentek nálunk is a külföldi
befektetők, jelentős számú külföldi üzletember él tartósan az országban, vannak külföldi
ingatlantulajdonosok, külföldiekből álló érdekvédelmi és társadalmi szervezetek. Szorosabbá
vált a határmenti települések önkormányzatainak a határon átnyúló együttműködése és a
magyar közigazgatási szerveknek a külföldi társszervekkel való kapcsolata.
Sok tekintetben alapvető változást hozott az EU-hoz való csatlakozás. Pl. közig szerveknek
is alkalmazniuk kell az Unió kötelező érvényű jogi normáit, igazodniuk kell az Európai
Bíróság döntéseihez, joggyakorlatához.
Felértékelődött az adatvédelem és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés. Az állam és a
szolgálati titok mellett egész sor egyéb, törvény által védett titokfajtára (magán, üzleti,
biztosítási, adó, banktitok) kell figyelemmel lenni a közig. eljárás során.
Az

Áe.

1981-es

felülvizsgálata

óta

nagymértékben

fejlődött

a

közigazgatás

számítástechnikai bázisa. Ez pedig lehetőséget nyújt az ügyfelek eljárási terheinek
jelentős könnyítésére.
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A Ket. megalkotásának céljai:


Az Áe. azon szabályainak, amelyek kiállták az idő próbáját átemelése a Ket-be.



A közigazgatás normarendszerén belül az egység visszaállítása, amelyet az jellemez,
hogy az általános szabályozás elsődlegességet élvez a különös eljárási normákkal
szemben.



Az ügyfelek eljárási terheinek könnyítése pl. természetes személy ügyfelek esetében a
kérelem benyújtási helyére vonatkozó könnyítés, a különböző engedélyezési
eljárásban a szakhatósági modell alkalmazása, vagy az a szabály, hogy nem kérhető az
ügyféltől igazolás olyan adatra nézve, amelyet az eljáró közig. szerv jogszabály
alapján rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell.



Az eljárás hatékonyabbá tétele. Elfogadhatatlan, hogy egyesek akadályozzák az eljáró
hatóság munkáját, ne tegyenek eleget a Ket-ben megszabott kötelezettségeknek, vagy
figyelmen kívül hagyják a jogerős határozatban foglaltakat. Annak érdekében, hogy ez
ne következzen be a Ket. számos új rendelkezést tartalmaz: pl. eljárási bírság
maximumának

megemelése,

szélesebb

körben

lehetővé

teszi

a

rendőrség

közreműködését a közig. eljárásban.


Legfontosabb cél: elmozdulás a szolgáltató közigazgatás irányába: új viszony
kialakítása a hatóság és az ügyfél között, a közigazgatás munkamódszerének
megváltoztatása.

A Ket. a 2005. novemberi hatálybalépése óta összesen 20 alkalommal módosult. A
legátfogóbb korrekciókat a 2009. évi CXL. törvény hajtotta végre.
2009. október 1-től hatályos főbb változások:
-

elektronikus kapcsolattartás szabályainak változása

-

törvény tárgyi hatályának meghatározása: az ágazati jogszabályokból kikerültek a Kettel párhuzamos vagy ellentétes rendelkezések

-

a Ket. különös eljárási normákkal kapcsolatban változott (bővült a kivett eljárások
köre, pontosították a privilegizált eljárásokat)

-

ügyfél fogalma – visszatérés az Áe-hoz, a „jogi helyzetre” utalás elhagyása
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-

hatásterület fogalmának módosítása

-

jogutódlásra vonatkozó szabályok változása

-

kapcsolattartás módjainak változása

-

szabályzásra került az elektronikus kapcsolattartás,

-

határidő számítás koncepcionális megváltoztatása: nap munkanap

-

ügyintézési eljárási határidő elmulasztása esetén illeték és díj visszafizetési
kötelezettség

-

udvarias levél kategória megszüntetése

-

jogorvoslati rendszer változása

-

végrehajtás elrendelése rendjének újraszabályozása

A közigazgatási hatósági eljárás
A közigazgatási jog alapvetően eltér más jogágaktól, így mindenekelőtt a polgári és a
büntetőjog normarendszerétől és szabályozási szintjétől. A közigazgatási jogban nem
alakultak ki az anyagi jog egészére kiterjedő kódexek, s az eljárási szabályokat illetően is
sokáig a „sokféle szabály” elve érvényesült. Ennek következménye, hogy a törvények mellett
jelentős szerepet tölt be a különböző szintű rendeleti jogalkotás is, amely azt jelenti, hogy
egy-egy jogszabály mind anyagi, mind eljárásjogi rendelkezéseket magában foglal.
Magyarországon az 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) lényege, hogy a törvény
rendelkezései minden ügytípus tekintetében irányadók, azaz amelyektől a különös eljárási
szabályok nem térhetnek el.
A törvény két vonatkozásban tanúsít rugalmasságot:


Saját tárgyi hatályának megállapításánál az eljárásfajtákat három kategóriába
sorolta.
o Az első kategóriába tartozó eljárásokat eleve kiveszi saját hatálya alól.
o A második kategóriába sorolt eljárásokra kiterjedt a törvény hatálya,
ám rendelkezéseit csak akkor kellett alkalmazni, „ha jogszabály
másként nem rendelkezik”.
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o a harmadik kategóriába tartozik az összes többi eljárásfajta, azaz az
eljárásfajták túlnyomó többsége.
Összességében a törvény garanciális szabályai mellett széles mozgásteret biztosít a különböző
közigazgatási eljárásfajták sajátosságait tartalmazó különös eljárási szabályok számára
A rendszerváltoztatás kapcsán átalakult az egész államszervezet: a központi szervek és a
helyi-területi közigazgatás szervei.
Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény hosszú
évtizedekig volt hatályban. A Kormány döntése alapján 1999-ben kodifikációs bizottság
rendkívül széles körű elméleti és gyakorlati alapozásra építve dolgozta ki a 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) szövegtervezetét.
A felmerült hiányosságok orvoslását kísérelte meg a 2005. évi LXXXIII. törvény, valamint az
úgynevezett „KET novella” az 2008. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Mtv.), amelynek
rendelkezései négy kivételével, 2009. október 1. napján léptek hatályba. (Az említett négy
rendelkezés hatályba lépésének időpontja: 2011. január 1.)
Eljárási alapelvek
Az eljárási alapelvek fontossága mind a jogalkotást, mind a jogalkalmazást illetően
kimutatható. Az alapelvek elsődleges funkciója a jogalkalmazói tevékenység befolyásolása,
mely elsősorban a hatóság munkájára irányul, és a közigazgatási hatóság eljárására nézve
állapít meg elveket (pl. a hivatalbóli eljárás elve, a törvény előtti egyenlőség elve,
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme).
Az alapelvek egy része az ügyfelekre nézve (is) fontos, mivel vagy a hatóságra és az ügyfélre
egyaránt vonatkozik (pl. az együttműködés elve, a költségtakarékos eljárás elve), vagy
kifejezetten az ügyfél eljárási magatartását érinti (pl. a jóhiszemű eljárás elve).
A Ket. – ben megfogalmazott leglényegesebb eljárási alapelvek: 1./a törvényesség elve; 2./a
rendeltetésszerű eljárás elve; 3./ a törvény előtti egyenlőség elve; 4./ a hivatalból való eljárás
elve; 5./ az ügyféljogok; 6./ az ügyfél-kötelezettségek; 7./ a költségtakarékos eljárás elve; 8./
az e-ügyintézés ösztönzésének elve.
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Az ügyféljogok körében az ügyfelet elsősorban az alábbi jogosítványok illetik meg: 1./ a
tisztességes ügyintézéshez való jog; 2./ a határidőben meghozott döntéshez való jog; 3./ az
anyanyelv használatának joga; 4./ a nyilatkozattételhez való jog; 5./ a tájékoztatáshoz való
jog; 6./ az iratbetekintési jog; 7./ jogaik és jogos érdekeik védelme; 8./ a jóhiszeműen szerzett
és gyakorolt jogaik védelme; 9./ a személyes adataik védelme; 10./ a jogorvoslathoz való jog;
11./ a kártérítéshez való jog.
Az ügyfél kötelezettségei
A közigazgatási eljárásokban az ügyfeleket értelemszerűen nem csak jogosultságok illetik
meg, hanem kötelezettségek is terhelik.
A legfontosabb ügyféli kötelezettségek az alábbiak: 1./ a jóhiszemű eljárás kötelezettsége;
2./ az együttműködés kötelezettsége; 3./ a költségek kíméletének kötelezettsége.

Alapvető rendelkezések
Az alapvető rendelkezések jelentősége abban áll, hogy az e normákban foglaltakat a
közigazgatási hatóság köteles az eljárás valamennyi szakaszában (azaz a hatósági ellenőrzés,
az elsőfokú eljárás, a jogorvoslati eljárások, valamint a végrehajtási eljárás során) érvényre
juttatni.
A legfontosabb alapvető rendelkezések, amelyek
− a törvény (területi, személyi, tárgyi, időbeli, szervi) hatályával, a közigazgatási hatósági
üggyel, a közigazgatási hatósági eljárás szükségszerű szereplőivel (a közigazgatási hatósággal
és az ügyféllel), továbbá
− a joghatósággal, a hatáskörrel és az illetékességgel kapcsolatban fogalmaznak meg általános
és közös szabályokat.
A törvény hatálya
Egy törvény hatálya lehet: területi, tárgyi, személyi, illetőleg időbeli hatály.
A területi hatálynál néhány kivételtől eltekintve a Magyar Köztársaság államterületét kell
figyelembe venni, míg az időbeli hatálynál a Ket. – szintén néhány kivételtől eltekintve –
2005. november 1-jétől hatályos.
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A Ket. tárgyi hatályának figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárásokat négy
csoportba sorolhatjuk:
− teljesen kivett eljárások, melyek esetében a Ket. szabályai egyáltalán nem alkalmazhatók;
− részlegesen kivett – vagy más elnevezéssel: privilegizált – eljárások, melyek esetében a Ket.
szabályai akkor alkalmazandók, ha a vonatkozó különös eljárási törvény nem szabályozza az
adott eljárásjogi kérdést;
− a Ket. hatálya alá tartozó eljárások, amelyek esetében főszabályként a Ket. rendelkezéseit
kell alkalmazni, azonban a Ket. által kifejezetten meghatározott eljárásjogi kérdésekben
lehetőség van az általános szabályoktól való eltérésre
− a Ket. szabályaival összhangban levő kiegészítő eljárások
A Ket. személyi hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik/amelyek a közigazgatási
hatósági eljárás bármely szakaszában részt vesznek az eljárásban. A közigazgatási hatósági
eljárás szükségképpeni szereplői egyfelől a közigazgatási hatóság, másfelől pedig az ügyfél
(ügyfelek). Bármelyik alanyi oldal hiányában nem beszélhetünk közigazgatási hatósági
eljárásról.
A közigazgatási hatósági eljárás esetleges szereplői az adott ügy sajátosságaitól illetve a
hatósági eljárás szakaszától függően különféleféle céllal és szerepkörben fordulhatnak elő.
Joghatóság, hatáskör és illetékesség
Az eljárási kötelezettség egyértelmű tisztázása érdekében a közigazgatási hatóság köteles a
joghatóságát, illetve ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot, valamint hatáskörét és
illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálni.
A hatáskör fogalmához szorosan hozzátartozik két elvi jelentőségű törvényi tilalom, a
hatáskör elvonásának tilalma, illetőleg a hatáskör átruházásának tilalma.
A Ket. négy általános illetékességi okot ismer, melyek az alábbiak:
− a természetes személy ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye,
illetve a nem természetes személy ügyfél székhelye (telephelye, fióktelepe);
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− az ügy tárgyát képező ingatlan fekvése;
− az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység gyakorlásának (tervezett
gyakorlásának) helye;
− a jogellenes magatartás elkövetésének helye.
Az általános illetékességi okokon túl a Ket. speciális illetékességi okokat is megállapít
(nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű vagy különös szakértelmet igénylő
ügyekben törvény vagy kormányrendelet által megállapított országos illetékesség; ügyfél
tartósan – 3 hónapot meghaladóan – külföldön tartózkodik, illetve lakcíme ismeretlen stb.) Az
illetékesség vizsgálata során alkalmazásra kerülhet a megelőzés elve.
A közigazgatási hatósági eljárás szakaszai
A közigazgatási hatósági eljárás több eljárási szakaszra különíthető el: 1./ a hatósági
ellenőrzés; 2./ az elsőfokú eljárás; 3./ a jogorvoslati eljárások, valamint 4./ a végrehajtási
eljárás.

A hatósági ellenőrzés
A hatósági ellenőrzés tárgya vagy a jogszabályban foglaltak teljesülésének, vagy a jogerős
hatósági döntésben megállapított kötelezettségek végrehajtásának vizsgálata.
Mindennek megfelelően a hatósági ellenőrzés vagy megelőzi az elsőfokú eljárást, vagy pedig
a jogerős hatósági döntés meghozatalát követően kerül rá sor.
Az első esetben bármely jogalkotó által kibocsátott jogszabály teljesítése képezheti az
ellenőrzés tárgyát (pl. a munkavédelmi előírásokat, vagy a települési önkormányzat helyi adót
bevezető rendelete).
A második esetben, a hatósági döntések esetében a hatósági ellenőrzés lefolytathatóságának
feltétele
az adott határozat végrehajthatósága(főszabályként jogerős döntés)
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A Ket. a hatósági ellenőrzésnek több fajtáját is megkülönbözteti. A hatósági ellenőrzés
keretében az ellenőrzést lefolytató hatóság


az ügyféltől jogszabályban meghatározott adatok – időszakos vagy
folyamatos – szolgáltatását kérheti − iratok bemutatását kérheti (pl. az áru
beszerzését igazoló számlát, vagy a gépjárművezetői engedélyt);



egyéb tájékoztatást kérhet (pl. munkavállaló meghallgatása);



helyszíni ellenőrzést tarthat.

Az egyes hatósági ellenőrzésfajtákon belül a helyszíni hatósági ellenőrzés bír a
legkiemelkedőbb jelentőséggel.

Elsőfokú eljárás megindítása

Az elsőfokú hatósági eljárás folyamata három szakaszra bontható fel:


az eljárás megindítására



a tényállás tisztázására (bizonyítás)



a döntés meghozatala

A hatósági eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történhet. A hatóság köteles
hivatalból megindítani az eljárást, ha ezt jogszabály előírja, erre felügyeleti szerve utasította
vagy a bíróság kötelezte, továbbá, ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről
szerez tudomást. Az eljárás megindításáról értesíteni kell az ismert ügyfelet; a kérelemre
indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet. Jelentős számú ügyfelet
érintően az értesítés hirdetményi, továbbá közhírré tétel útján történik. A kérelem
előterjeszthető írásban, szóban és erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus
ügyintézés esetén elektronikus űrlapon történő benyújtásával, a jogszabályban előírt
mellékletek csatolásával.
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Ügyintézési határidő

Az érdemi határozatot - a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatósághoz történő megérkezésétől, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának
napjától számított - harminc napon belül kell meghozni. Rövidebb határidőt bármely
jogszabály, hosszabbat törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Soron kívül kell
meghozni az érdemi határozatot kiskorú ügyfél esetében, továbbá, ha életveszéllyel vagy
súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy a közbiztonság érdekében
szükséges. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy
alkalommal,

maximum

harminc

-

kiskorú

ügyében

legfeljebb

tizenöt

-

nappal

meghosszabbíthatja. Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás
megindításáról értesítettek.

Az eljárás felfüggesztése

Az eljárás felfüggesztésének alapvetően két oka lehet: törvényben rögzített felfüggesztési ok
áll fenn, így egy előzetes kérdést kell eldönteni, vitás a jogutód kiléte, hatósági közvetítői
eljárás indul vagy a hatóságot új eljárásra kötelező bírósági döntés ellen felülvizsgálati vagy
perújítási kérelmet nyújtottak be. A felfüggesztés másik oka lehet, ha az ügyfél - kötelező
felfüggesztési ok hiányában, egyéni körülményei miatt - kéri az eljárás felfüggesztését.
A hatósági közvetítő

A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében
hatósági közvetítő vehető igénybe. A hatósági közvetítő segíti az ügyintézés folyamatát, a
tényállás tisztázását és a célszerű és jogszerű határozathozatalt.
Szakhatósági közreműködés
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A szakhatóság eljárási részvételének lényege, hogy az összetett engedélyezési eljárásokban a
jogszabály a végső engedély kiadására jogosult érintett hatóságot kiemeli, a többi érintett
hatóságot pedig – közreműködési kötelezettséggel – szakhatósággá minősíti. A végső
engedély kiadására jogosult hatóság lesz az eljáró hatóság, s e hatóság áll kapcsolatban az
ügyféllel,

és

gondoskodik

az

ügyben

kötelezően

közreműködő

szakhatóságok

állásfoglalásainak beszerzéséről, szükség esetén közös helyszíni szemle tartásával, illetve
egyeztetés lebonyolításával.
A jogszabály által megjelölt szakhatóságot közreműködési kötelezettség (eljárási
kötelezettség) terheli a hatáskörébe és illetékességébe tartozó hatósági ügyben.

A

szakhatósági ügyintézésre, a szakhatóság állásfoglalásának kibocsátására – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – nyolc nap határidő áll rendelkezésre, mely egy alkalommal
meghosszabbítható.
A szakhatóság állásfoglalása háromféle döntésben (szakhatósági határozatban) ölthet testet:
− hozzájárulását megadja,
− hozzájárulását egyedi előírásokhoz és/vagy feltételekhez kötötten adja meg, illetőleg
− hozzájárulását megtagadja.

Bizonyítás a közigazgatási hatósági eljárásban
Az eljárás célja, hogy a közigazgatási hatóság valósághű tényállásra alapozott döntést hozzon,
melynek érdekében az eljáró hatóság hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le.
A közigazgatási hatósági eljárásban a szabad bizonyítás elve érvényesül ( a bizonyítékok
példálódzó jellegű felsorolása).

A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás
tisztázására. A Ket. összesen hét általános bizonyítási eszközt nevesít, amelyek az alábbiak:
1./ az ügyfél nyilatkozata; 2./ az irat, 3./ a tanúvallomás, 4./ a szemléről készült jegyzőkönyv;
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5./ a szakértői vélemény; 6./ a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv, illetőleg 7./ a tárgyi
bizonyíték.
A szabad bizonyítási rendszer legfontosabb jellemzői, hogy a hatóság szabadon választja meg
az alkalmazandó bizonyítási eszközt, a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli,
és a bizonyítékok értékelésén alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
A szabad bizonyítási rendszernek ugyanakkor vannak jogszabályi korlátjai.

Tárgyalás és közmeghallgatás

A polgári, illetve a büntetőeljárástól eltérően, a közigazgatási eljárásban a tárgyalás atipikus
jelenség, ennek tartására a hatósági ügyek csekély részében kerül sor. Tárgyalás elrendelésére
az alábbi esetekben kerül sor: 1./ ezt jogszabály előírja, 2./ a tényállás tisztázásához szükség
van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására, 3./ az ellenérdekű felek
részvételével folyó ügyben egyezségi kísérlet lefolytatásához szükséges.
A

közigazgatási

eljárásjog

során

ritkán

előforduló

jelenség

a

közmeghallgatás.

Közmeghallgatást akkor tart a hatóság, ha ezt jogszabály előírja; az eljárásban több mint
ötven ügyfél, vagy több mint öt ügyfélnek minősülő szervezet vesz részt, vagy a hatóság a
nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja.
Képviselet

Az ügyfél akaratától függő vagy az ügyféltől független ok miatt előfordulhat, hogy valamely
közigazgatási hatósági ügyben az ügyfél helyett vagy mellett képviselő jár el.
A képviseletnek három fajtája létezik: a törvényes képviselet, a meghatalmazotti képviselet,
valamint az ügygondnoki képviselet.
A törvényes képviselet az ügyfél akaratától független képviselet, valamely objektív tényhez:
természetes személy ügyfél esetén az eljárási képesség hiányához (ez a polgári jog szerinti
cselekvőképesség valamilyen szintű hiányát), illetőleg nem természetes személy ügyfélnél a
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szervezeti jogálláshoz (akár rendelkezik jogi személyiséggel, akár nem) kapcsolódik.
Törvényes képviselő lehet a szülő, a gyám, a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt álló személy gondnoka, illetőleg adott szervezet (költségvetési szerv,
gazdasági társaság, szövetkezet stb.) vezetője vagy képviselője.
A meghatalmazotti képviselet mindig az ügyfél akaratától függ, feltételezi az ügyfél és az
általa kiválasztott képviselő (pl. ügyvéd, hozzátartozó) között megbízási jellegű jogviszony
keletkezését.
Az ügygondnoki képviselet csak természetes személy ügyfél esetében valósulhat meg, ha az
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy egyébként nem tud az ügyben eljárni, és nincs törvényes
képviselője vagy meghatalmazottja, és a hatóság az illetékes gyámhatóság útján intézkedik a
képviseletről.
Kizárás

Kizárásának alapja az lehet, hogy mint a hatáskör gyakorlója az ügy elintézésében részt vesz,
tehát kizárt az eljárása, illetve az általa vezetett hatóságé, ha az adott ügyben ügyfél, az ügy
elsőfokú elintézésében vagy a tényállás tisztázásába bármilyen formában bekapcsolódott,
vagy akitől nem várható az ügy tárgyilagos megítélése.

A hatósági döntések típusai

A döntés kifejezés gyűjtőfogalom, amely magába foglalja az érdemi és az eljárási döntéseket.
A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, eljárási kérdésekben pedig végzést bocsát ki.
Ráutaló magatartással hozott döntésnek minősül, ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére
irányul, és a hatóság az előírt határidőn belül nem hoz határozatot. A kérelmezett jog
gyakorlása megilleti, ha jogszabály kifejezetten megengedi és nincs ellenérdekű ügyfél
(hatósági záradék).
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Egyszerűsített határozat hozható jogszabály által meghatározott esetben, amennyiben a
hatóság helyt ad a kérelemnek és az eljárásban nincs ellenérdekű ügyfél. A jogszabály által
meghatározott pénzbeli ellátás mértékének emelése esetén a határozathozatal mellőzhető.
A határozat tartalmi elemeit a jogszabály meghatározza. Mind a határozatot, mind pedig a
végzést közölni kell az ügyféllel, illetőleg mindazokkal, akire nézve az jogot vagy
kötelezettséget állapít meg.
A hatósági szerződésnek ott és akkor van létjogosultsága, ahol és amikor kölcsönös
előnyökkel jár az ügyfél és a hatóság számára.
A hatósági szerződés akkor köthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi, és a szerződést írásba
foglalják.

Az eljárási költség

Eljárási költségnek minősül a közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő, az alábbiakban
felsorolt igazolt költség, amelyet egyrészről a kérelemre induló eljárásban az ügyfél a hatóság
részére az eljárás lefolytatásáért fizet, valamint ezen túlmenően az ügyfél, illetve az eljárásban
közreműködő más személy a közigazgatási eljárással összefüggésben fizet meg.
Eljárási költségek: 1./ az eljárási illeték 2./ az igazgatási szolgáltatási díj 3./ az anyanyelv
használatával kapcsolatos költségek 4./ az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költségek 5./
iratbetekintéssel kapcsolatos költségek 6./ képviselettel kapcsolatos költségek 7./ tanú
megjelenésével kapcsolatos költségek 8./ hatósági közvetítő költsége 9./ szakértő költsége és
díja.
Az elektronikus ügyintézés

Törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a
közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi. Erre akkor van lehetőség, ha az
ügyfélkapu létesítését kezdeményező ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással rendelkezik, a kérelem az ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a Kormány által

176

kijelölt kormányzati szerv által működtetett központi elektronikus szolgáltató rendszeren
keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz benyújtható
A közigazgatás hatósági eljárás jogorvoslati rendszere

A közigazgatási hatósági eljárási kódex két jól elkülöníthető csoportba sorolja a közigazgatási
döntésekkel összefüggő jogorvoslatokat: a kérelem alapján induló jogorvoslati eljárásokra és
a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárásokra. Az ügyféli kezdeményezésre
megnyíló jogorvoslati lehetőségek az ügyfélnek az Alkotmányban rögzített jogorvoslathoz
való alapvető jogát garantálják, míg a hivatalból lefolytatható jogorvoslatok a közérdek
érvényesítését célozzák. A hatósági határozat ellen önálló jogorvoslattal, míg a hatóság
végzésével szemben önálló jogorvoslattal csak törvény engedélye alapján lehet élni.

Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások
Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások a Ket. alapján: fellebbezési
eljárás, bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi eljárás.

A fellebbezés, mint általános jogorvoslat
A fellebbezés általános jogorvoslati eszköz, amely az elsőfokú határozat ellen az ügyfél
részére rendelkezésre áll. A fellebbezési jog megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést
tartalmaz. A sérelmesnek tartott döntés ellen az érintett bármely okból fellebbezhet, a
fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve. A fellebbezést általában a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni, ettől eltérő határidőt törvény vagy
kormányrendelet határozhat meg.
A határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha azt a hatóság azonnal
végrehajthatóvá nyilvánította.
A fellebbezés előterjesztése: annál a hatóságnál történik, amely a megtámadott döntést hozta.
A megtámadott döntést hozó hatóság a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja
vagy visszavonhatja döntését. Ha nem ért egyet a fellebbezővel, a határidő lejártát követő
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nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés elbírálására
jogosult szervhez.
A másodfokon eljáró szerv az elsőfokú döntést: helybenhagyja; megváltoztatja; vagy
megsemmisíti.

A bírósági felülvizsgálat lefolytatása
A bírósági felülvizsgálat az ügyfél számára rendelkezésre álló jogorvoslati eszköz, melyben
kérheti a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát keresetindítással a közigazgatási
ügyekben eljáró illetékes bíróságtól jogszabálysértésre hivatkozva a határozat közlésétől
számított harminc napon belül. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya a döntés
végrehajtására, de az ügyfél kérheti a döntés végrehajtásának felfüggesztését. Bírósági
felülvizsgálat igénybe vételének feltétele:


ha a hatósági eljárás fórumrendszerén belül az ügyfél a fellebbezési jogát
kimerítette,



a fellebbezés kizárt,

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül
helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

Az újrafelvételi eljárás lefolytatása
Abban az esetben, ha a közigazgatási szakban jogerőssé vált a határozat és ezt követően jutott
tudomására valamely, a határozat meghozatala előtt már meglévő, de még el nem bírált és az
ügy szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, az ügyfél kérelmére újrafelvételi
eljárás indul.
A kérelem a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül nyújtható be.
Kizárt az újrafelvételi kérelem benyújtása az alábbi esetekben:


a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre vagy a jogi szabályozásban
bekövetkezett változásra alapozva;



az ügyben folyamatban lévő bírósági felülvizsgálat esetén;
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a közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónap elteltével;



jogszabályi tilalom esetén.

A benyújtott kérelmet az első fokon eljáró hatóság bírálja el, melynek során a hatóság a
jogerős határozatát módosíthatja, visszavonhatja, vagy új határozatot hozhat, mely döntés
ellen jogorvoslatnak az általános szabályok szerint van helye.

Döntés-felülvizsgálati eljárások
A hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások: a döntés módosítása vagy
visszavonása; a felügyeleti eljárás; az Alkotmánybíróság határozata alapján; ügyészi óvás
alapján.

A döntés módosítása vagy visszavonása
A döntés módosítása vagy visszavonása során a döntést hozó hatóság a saját döntését
jogszabálysértés miatt orvosolja egy ízben a határozat közlésétől számított egy éven belül,
amennyiben jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem sért, illetve, ha a fellebbezés
elbírálására jogosult szerv vagy az ügyben a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatára
nem került sor. A határozat módosítását vagy visszavonását jogszabály kizárhatja vagy
feltételhez kötheti.

A felügyeleti eljárás lefolytatása
A felügyeleti eljárás keretében a felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró
hatóság eljárását, illetve döntését. Jogszabálysértés esetén intézkedik a jogszabálysértő
mulasztás megszüntetésére, illetve felügyelet jogkörében a jogszabálysértő döntést
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, vagy az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra
utasíthatja.

A

felügyeleti

eljárás

keretében

történő

megváltoztatás,

megsemmisíthetőségnek vannak korlátai.
Nem orvosolható a döntés az alábbi esetekben:


ha azt a közigazgatási ügyben eljáró bíróság érdemben elbírálta,
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illetve



ha semmisségi ok hiányában jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene,



ha jogszabály kizárja,



ha öt év eltelt.

A határozat felülvizsgálat az Alkotmánybíróság határozata alapján
A határozat felülvizsgálatára az Alkotmánybíróság határozata alapján akkor kerül sor, ha az
Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasznak helyt ad, mert az egyedi ügyben hozott döntés
alkotmányellenessé nyilvánított jogszabályon alapul, és az ügyben bírósági felülvizsgálatra
nem került sor.
A jogerős határozatot hozó szerv felügyeleti szerve az alábbiak szerint dönthet: a határozatot
megváltoztatja, a határozatot megsemmisíti, az eljárt hatóságot új eljárásra utasítja.
Amennyiben az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján magát a jogszabályt nem,
csak annak valamely lehetséges értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé a sérelmezett
rendelkezést nem semmisíti meg, hanem megállapítja alkotmányos értelmezését, a panaszos
ügyében is ezt az értelmezést kell alkalmazni.

Az ügyészi intézkedések
Az ügyész által a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó intézkedései: 1./ ügyészi óvás 2./
ügyészi felszólalás, 3./ ügyészi figyelmeztetés
Az ügyész óvást nyújthat be a jogszabálysértő jogerős és végrehajtható közigazgatási
határozat megszüntetésére a határozatot hozó hatósághoz vagy felügyeleti szervéhez,
amennyiben a bíróság az érintett döntést még nem vizsgálta felül. Az óvásban megtámadott
határozat végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja, mely ebben az esetben kötelező
lesz. A hatóság a benyújtástól számított nyolc napon belül, testületi szerv a legközelebbi
ülésén, a felügyeleti szerv pedig harminc napon belül köteles elbírálni.
Az ügyész felszólalással él a hatóság vezetőjénél a törvénysértő gyakorlat vagy a
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése végett.
Az ügyész figyelmeztetést nyújt be a jövőbeni törvénysértés veszélye esetén annak
megelőzése érdekében.

180

Az ügyészi felszólalást vagy figyelmeztetést a hatóság vezetője harminc napon belül, testületi
szerv a legközelebbi ülésén köteles elbírálni.

A semmisség
A semmisség jogintézményének lényegi eleme, hogy a különféle jogorvoslati eljárásokban,
illetve a döntések felülvizsgálata során a közigazgatási hatóság döntését meg kell
semmisíteni, ha az adott ügyben a törvényben felsorolt alábbi semmisségi okok
valamelyikének a meglétét észlelik:


a magyar hatóság joghatósága kizárt,



az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe



az eljáró hatóságnak nincs illetékessége



a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül, vagy a szakhatóság jogszabályon
alapuló állásfoglalásának



a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta,



a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez
szükséges



szavazati arány;



a közigazgatási ügyben eljáró bíróság már az ügy érdemében határozott

Valamely semmisségi ok fennállása esetén a döntés semmissé válásához az érintett hatóság
döntése szükséges, melyet az erre irányuló külön határozattal kell megsemmisíteni.

A végrehajtás
A közigazgatási végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárás azon szakasza. Ebben a
szakaszban a hatóság a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmények foganatosításával
gondoskodik a végrehajtható döntésben megállapított kötelezettségek megvalósításáról. E
kötelezettségek a jogszerű állapot elérésére irányulnak, a végrehajtás célja ezen állapot
különböző típusú állami kényszerítő eszközök alkalmazásával történő megvalósítása.
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A végrehajtást foganatosító szerv döntése, intézkedése és az intézkedés elmulasztása ellen
végrehajtási kifogásnak van helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fellebbezésnek és
a kifogásnak a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.
Akkor végrehajtható a döntés, ha a pénzfizetésre, illetve meghatározott cselekményre vagy
magatartásra irányuló kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre
megállapított határidő/ határnap eredménytelenül telt el vagy a tűrésre vagy valamely
cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget megállapító
döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget a végrehajtáshoz való jog elévülési
idején belül megszegte, illetve a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy
biztosítási intézkedésként való alkalmazását rendelték el, végül a teljesítési határidőt nem
tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.
A végrehajtást elrendelő hatóság döntése ellen fellebbezésnek kizárólag a Ket. szerint
önállóan fellebbezhető végzések közé tartozó döntések ellen van helye. A végrehajtást
foganatosító szerv döntése, intézkedése és az intézkedés elmulasztása ellen végrehajtási
kifogásnak van helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fellebbezésnek és a kifogásnak
a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A jegyzet készítésének időpontjában zajlik a Ket. újabb felülvizsgálata, melynek célja, hogy
a hatósági eljárások során az ügyfelek között felmerülő viták rendezésének ideje rövidüljön,
és ezzel a fellebbezések száma csökkenjen, végső soron pedig az első fokon jogerőre
emelkedett határozatok száma növekedjen. Ez megvalósulhat pl.a hatóság mediátori
feladatokkal való felruházásával (esetlegesen egy sajátos eljárási szakasz létrehozásával). Az
általános Ket. szerinti keretszabályok mellett az ágazati szabályozásokban megjelenő
eljárások sajátosságaihoz igazodva a jogvitás eljárás az adott hatósági eljárás részelemeként
felmerülő érdek-összeütközések kompromisszumos lezárására lenne alkalmas. A keretjellegű
szabályozás lehetőséget adna arra, hogy az egyes ágazati – például építésügyi, zajvédelmi –
eljárásokban, amelyekben a hatóság magán- és közérdeket egyaránt mérlegelni köteles, az
ezen érdekek mentén felmerülő vitáknak a két érdek elkülönítésével a magánérdeket érintő
vita jogvitás eljárással való rendezésére részletes szabályokat adjon. Mindezek alapján e viták
rendezése után már csak a jog- és szakszerűségi kérdések eldöntése lenne a hatóság feladata.
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Ezzel a jogi szabályozás által biztosított keretben érvényesíthetők lennének az egyébként
vitán felül fontos, de az eljárásokat sok esetben parttalanná tevő magánérdekek. A tervezett
módosítás kiemelt hangsúlyt helyez a hatósági közvetítőre és az egyezségi kísérletre
vonatkozó szabályok részletesebb rendezésére.
A bírságolásra vonatkozó keretszabályok kidolgozása során a módosítási koncepció
figyelembe veszi azt, hogy az anyagi jogi bírságolási szabályok egyéb – köz- és
nemzetgazdasági, ágazati szakmai, versenyképességi – szempontú felülvizsgálatának igénye
is felmerülhet, elsődlegesen az államháztartási feladatkörhöz kapcsolódó szabályozási
környezet jövőbeli alakulásának függvényében azzal, hogy a koncepció által felvetett
szempontok ehhez igyekeznek segítséget nyújtani. Erre tekintettel vizsgálja a módosítási
koncepció olyan keretjellegű szabályozás kialakításának lehetőségét a Ket.-ben, amely
meghatározza az ágazati jogszabály által biztosított mérlegelési jogkör esetén az értékelendő
szempontokat az eljárások egyszerűsítése és racionalizálása jegyében.
A közigazgatási szabálysértések esetében problémát okoz a szabálysértési szankciók,
valamint a közigazgatási bírságok párhuzamos alkalmazásának kötelezettsége, vagyis
amikor ugyanazon cselekményt illetően mind szabálysértési szankció, mind anyagi jogi
közigazgatási bírság megállapításának is helye van. Gyakran a szabálysértési hatóság és a
közigazgatási

ügyben

eljáró

hatóság

megegyezik,

így

e

hatóságnak

az

ügyek

egyesíthetőségének lehetősége nélkül szabálysértési eljárást és közigazgatási hatósági eljárást
is le kell folytatnia, jelentősen növelve ezzel a hatóságra háruló személyi és anyagi
költségeket (például a munkavédelmi szabályok megsértése esetén egyrészt a munkavédelmi
hatóság pénzbírsággal sújthatja a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak
ellenőrzésére vonatkozó szabályok megszegőit, másrészt a munkavédelmi hatóságnak
munkavédelmi bírság kiszabásáról is rendelkeznie kell). Hasonló párhuzamos szabályozás
figyelhető meg többek között a fogyasztóvédelem és a környezetvédelem területén is. A
közigazgatási

szabálysértések

megfelelően

és

hatékonyabban

szankcionálhatóak

a

közigazgatási jogágban (pl. a jegyzőnek, ha észleli a lakcím-bejelentési kötelezettség
elmulasztását, nem kell megindítania a szabálysértési eljárást, hanem elegendő egy
közigazgatási szankciót alkalmaznia). Fontos célként jelenítik meg a közigazgatás hatékony,
gyors és magas szakmai színvonalon való működésének megvalósítása. Egyre fontosabb
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szerepet kap a hatósági ellenőrzési feladat. Indokolt általános keretszabályként éves
ellenőrzési terv készítését és nyilvánosságra hozatalát előírni a Ket.-ben.

A társadalmi

szervezetek közigazgatási eljárásban valós részvételével kapcsolatban olyan modell
kialakítása indokolt, amely a Ket. keretjellegéhez visszatérve a társadalmi szervezetek
számára csak érdekképviseleti minimumszabályozást rögzít, és az ágazati törvények
kompetenciájába utalja a tényleges ügyféli jogok biztosításának lehetőségét. A módosítás
egyik eleme a kizárás szabályainak pontosítása is. A módosítás egyik eleme továbbá a
végrehajtási fejezet újragondolása, részletszabályok átdolgozása.

Változások a Ket alkalmazásában 2012-től
Az Országgyűlés december 5-én elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint
a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CLXXIV. törvényt.
A módosítás átfogó novella, amely a Ket. szinte minden rendelkezését érinti, és többek között
újraszabályozza a teljes elektronikus ügyintézést, és a hatósági ellenőrzést is.
A módosítás célja:
- hatósági ügyintézés gyorsítása
- adminisztratív terhek csökkentése mind az ügyfelek, mind a hatóság oldaláról,
- ügyfelek választási lehetőségeinek bővítése,
- a magas színvonalú hatósági feladatellátás kereteinek biztosítása,
- olyan rendelkezések beépítése, amelyek a szabályozás modernitását, fejlesztését,
kiszámíthatóságát, a működés hatékonyságának növekedését szolgálják

Ennek a fejezetrésznek a célja a módosítások lényegének rövid ismertetése.
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1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004, évi

CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök
felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény (a
továbbiakban: Módtv.) - összhangban az Országgyűlés által 2011. november 28-án
elfogadott, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII törvény (a továbbiakban: új Ütv.) által
használt új terminológiával - az ügyészi óvás helyett az ügyészi felhívás fogalmát vezeti
be. Az új Ütv. 29. § (2) bekezdése szerint törvény eltérő rendelkezése hiányában az
ügyész a közigazgatási hatósági döntés érdemére kiható törvénysértés esetén a jogerőre
emelkedéstől, vagy a végrehajtás elrendelésétől számított legfeljebb egy éven belül,
kötelezettséget megállapító, jogot elvonó vagy korlátozó döntés esetén a végrehajtáshoz
való jog elévüléséig, követelés biztosítását vagy dolog zárlatát elrendelő döntéssel
szemben mindaddig, amíg ez az állapot fennáll, felhívással él a törvénysértés
megszüntetése érdekében. Ezt kiegészítve a Ket. Módtv. 45. § (3) bekezdésével
megállapított új 20. § (9) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a mulasztó hatóság eljárási
kötelezettségének elmulasztása esetén a mulasztás megszüntetésére felszólító ügyészi
felhívásban megállapított határidő eredménytelen elteltét követően az ügyész a
közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt.
A módosítás hatálybalépése: 2012. január 1.
2. A Módtv. az Alaptörvény módosításával összefüggésben módosítja az Alkotmánybíróság

határozata alapján indítható eljárás szabályait. Ezek szerint, ha az ügyfelek között létrejött
egyezséget jóváhagyó határozat meghozatala során alkalmazott alaptörvény-ellenes
jogszabály, illetve jogszabályi rendelkezés ellen az ügyfél alkotmányjogi panaszt nyújt be,
és ez alapján az Alkotmánybíróság a jogszabályt, illetve jogszabályi rendelkezést
megsemmisíti, ha az Alkotmánybíróság nem mondja ki a megsemmisített jogszabálynak
vagy jogszabályi rendelkezésnek az Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben való
alkalmazhatóságát, az ügyfél az alkotmánybírósági határozat kézbesítésétől számított
harminc napon belül kérelmet nyújthat be a határozat módosítása, illetve visszavonása
iránt. Ugyanezek a szabályok érvényesülnek, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi
panasz alapján csak valamely jogszabályi rendelkezés lehetséges értelmezését nyilvánítja
alaptörvényellenessé [Módtv. 45. § (7) bekezdés, Ket. 113. §].
A módosítás hatálybalépése: 2012. január 1.
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3. A Módtv. 46. § (1) bekezdése módosítja a Ket. 1. § (2) bekezdését, és alapelvi

jelentőségű kötelezettséggé teszi, hogy a hatósági ügyintéző jóhiszeműen, a jogszabály
keretei között, az ügyfél jogait és jogos érdekeit - ezek között külön kiemelve az ügyfél
gazdasági érdekeit - járjon el. Ebből következően a hatóságnak fokozottabban tekintettel
kell lennie az ügyfelek érdekeire és döntései esetleges gazdasági következményeire.
A módosítás hatálybalépése:2012. január 1.
4.

A Módtv. 46. § (4) bekezdése újraszabályozza a Ket.-nek a társadalmi szervezeteknek

eljárásban való részvételét biztosító rendelkezéseit. A Ket. 15. §(5a) bekezdése
módosítása alapján a Ket. azt a szabályozási modellt fogja követni, hogy a civil
szervezetek nyilatkozattételi jogosultságát rögzíti amellett, hogy az ágazati jogszabályok
kompetenciájába utalja a további ügyféli jogok, ügyféli jogállás biztosításának
lehetőségét. Az a rendelkezés pedig továbbra is hatályban marad, hogy az ágazati
szabályozás lehetővé teszi a teljes ügyféli jogállás biztosítását a civil szervezetek részére.
A jövőben emellett nemcsak törvény, hanem bármilyen jogszabály élhet ezzel a
lehetőséggel.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
5. Az új adatvédelmi törvény szabályaiból is következően kiegészülnek a Ket. adatkezelési

szabályai. A Módtv. 46. § (5) bekezdése kiegészíti a Ket. 17. §-át, előírva, hogy a hatóság
eljárásának jogerős befejezését követően az eljárása során megismert és kezelt személyes
adatokat zárolni köteles. Ez azt jelenti, hogy a hatóság a zárolt személyes adatokat az
eljárás tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolja,
azokat korlátozottan, kizárólag a jogerős döntésének végrehajtása, a jogerős döntésében
foglaltak ellenőrzése vagy a jogerős döntésével összefüggő jogorvoslat vagy döntésfelülvizsgálat céljából kezelheti, és kizárólag e személyes adatok kezelésére jogosult más
szerv vagy személy részére továbbíthatja. A Ket. új rendelkezése arra is lehetőséget ad,
hogy

törvény

a

fent

meghatározottnál

megállapíthasson.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
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rövidebb

adatkezelési

időtartamot

is

6. A Ket.-nek a Módtv. 46. § (7) bekezdésével módosított új 20. § (4) bekezdése alapján az

ismételten mulasztó hatóság vezetője ellen a felügyeleti szerv az eljárásra utasítás
mellett minden esetben fegyelmi eljárást kezdeményez, amelyet kötelező megindítani.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.

7. A Módtv. 46. § (8)-(l 1) bekezdései újraszabályozzák a belföldi jogsegély
jogintézményét, a módosítás főbb irányai a következők.
A Ket. 26. § új (5) bekezdése az egyes jogsegélyfajtákra irányadó határidőket tovább
differenciálja a megkeresés tartalma által ténylegesen felmerülő időigény alapján. így a
tanú meghallgatására és a szemle lefolytatására irányuló megkeresést harminc nap alatt
kell teljesítenie a megkeresett hatóságnak figyelemmel arra, hogy az idézést - ha az ügy
körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az idézett a
meghallgatása előtt legalább nyolc nappal megkapja [46. § (3) bekezdés], az idézett
elővezetéséhez kétszeri eredménytelen idézésére van szükség [48. § (3) bekezdés], a
kézbesítési vélelem a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon
áll be [79. § (2) bekezdés], tehát egyszeri idézéshez tizenöt napra van szükség, emellett az
ügyintézésre, az iktatásra és az elővezetés esetleges foganatosítása további napokat
igényelhet.
A Ket. 26. §-ának új (5a) bekezdése alapján lehetőség nyílik arra, hogy a hatóság a más
hatósági nyilvántartásból közvetlen adatlekéréssel szerezze be a szükséges adatokat.
Fontos kiemelni, hogy a Módtv. alapján az ügyféllel a megkeresett szerv köteles közölni
a jogsegély határidejének meghosszabbításáról szóló végzést, a megkereső részére
történő visszajelzéssel egyidejűleg.
Lényeges módosításokat tartalmaz a Ket. 26. § új (7) és (8) bekezdése a belföldi
jogsegélyre irányuló kérés nem teljesítéséhez fűződő joghatások vonatkozásában. A
Módtv. a megkereső hatóság tájékoztatáskérési lehetőségének megteremtése mellett
az eljárási cselekmények - akár illetékességi területen kívüli - elvégzésére jogosítja fel
a megkereső hatóságot (a megkeresett szerv egyidejű értesítése mellett), amennyiben a
megkeresett hatóság nem ad tájékoztatást a megkeresés nem teljesítésének okáról, vagy
továbbra sem teljesíti a megkeresésben foglaltakat. A megkeresett szervvel szemben végső
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esetben - ha annak van felügyeleti szerve - felügyeleti intézkedés kezdeményezhető,
amelynek eredményeként a felügyeleti szerv utasítása alapján köteles a mulasztó hatóság a
megkeresésben foglaltaknak eleget tenni, illetve ennek szükségtelensége esetén lehetőség
nyílik más jellegű felügyeleti „szankció" alkalmazására (adott esetben például fegyelmi
eljárás lefolytatása a mulasztó hatóság vezetőjével szemben). A Ket. 26. § (8) bekezdése
értelmében a megkeresés teljesítésének (7) bekezdés szerinti elmaradásából eredő
esetleges többletköltségeket a megkeresett szerv téríti meg. Az indokolás kiemeli, hogy
többletköltséget eredményezhet például az, ha a megkereső hatóságnak más módon kell
beszereznie az adatot, vagy ha például magának kell lefolytatnia a szemlét - akár
illetékességi területén kívül - mivel ebben az esetben a saját kapacitásait kell mozgósítania,
e költségek - az eljárás kimenetelétől függetlenül - a megkeresett szervet terhelik.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
8. A Módtv. 46. § (12) bekezdése önálló kapcsolattartási formaként rögzíti a hirdetményi

úton való kapcsolattartás lehetőségét abban az esetben, ha az ügy jelentős számú
(több mint ötven) ügyfelet érint, és törvény vagy kormányrendelet ezt lehetővé teszi. A
hatóság az ügyfél kérelmére ilyen esetben egyéb írásbeli úton is köteles közölni döntését.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
9. Fontos módosítása a Ket. 29. § (8) bekezdésének, hogy a hatóságnak a hivatalbóli eljárást

kezdeményező - ügyfélnek nem minősülő - személyt nem csak az eljárás megindításáról,
hanem a foganatosított hatósági intézkedésről is tájékoztatnia kell.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
10. Szintén lényeges módosítást tartalmaz a Módtv. 46. § (16) bekezdése. Eszerint, ha a

hatóság a bizonyítási eszközök alkalmazásával - és természetesen betartva a Ket. 50. § (1)
bekezdésében foglalt tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettségét - sem tudta a
tényállást a határozathozatalhoz szükséges mértékben tisztázni, és előreláthatólag
további eljárási cselekménytől sem várható eredmény, megszüntetheti az eljárást.
Ugyanígy indokolhatja az eljárás megszüntetését az is, ha a hivatalbóli eljárásban a
hatóság jogsértést nem tárt fel. Az indokolás kiemeli, hogy ez a módosítás célja szerint
nem vezethet ahhoz a gyakorlathoz, hogv a hatóság a munkaterhektől az eljárások
tömeges megszüntetésével szabadul meg. Ugyanis a Ket.-ből fakadó eljárási és tényállás-
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tisztázási kötelezettsége továbbra is érintetlen marad, ezen kötelezettségeknek a hatóság
köteles eleget tenni.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
11. A Módtv. 46. § (17) bekezdésében foglalt módosítás lehetővé teszi, hogy ágazati

jogszabály a Ket. 33. § (3) bekezdésétől eltérően kimondja, hogy a felsorolt időtartamok
(így például a szakhatósági eljárás időtartama) az adott ügyben mégis beleszámítanak az
ügyintézési határidőbe.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
A Módtv. 46. § (18) bekezdése szigorítja a határidő-hosszabbítás lehetőségét: a Ket. 33. §
(7) bekezdése a jövőben csak kivételesen indokolt esetben teszi lehetővé a határidőhosszabbítást, erre vonatkozó kifejezett indokolási kötelezettség mellett.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
12. A Módtv. 46. § (19) bekezdése a Ket. 33/B. § (3) bekezdését úgy módosítja, hogy az

ügyeket nem a legkorábban lejáró határidejű, hanem a legkorábban indult ügyhöz kell
egyesíteni.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
13. A Módtv. 46. § (21) bekezdése újraszabályozza a Ket. jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos

rendelkezéseit (39. §)
A Módtv. egyértelművé teszi a jegyzőkönyv felvételére vonatkozó szabályozást abban a
tekintetben, hogy mely eljárási cselekményekről kell kötelező jelleggel jegyzőkönyvet
felvenni [a Ket. új 39. § (1) bekezdése], és melyek azok, amelyekről csak akkor, ha ezt az
ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri, vagy ha az az eljárás
érdekében egyébként szükséges [a Ket. új 39. § (1) bekezdése]. A Módtv. bevezeti az
egyszerűsített jegyzőkönyv fogalmát, amely lényegében a korábbi hivatalos feljegyzésnek
felel meg. A hivatalos feljegyzést a Módtv. köznyelvi jelentésének megfelelően, belső
dokumentációs formaként használja. Ki kell emelni, hogy a módosítások nem teremtenek
további adminisztrációs terhet a hatóság oldaláról, tekintettel arra, hogy a módosítás nem ír
elő újabb cselekmények vonatkozásában jegyzőkönyv-készítési kötelezettséget. A Ket. új 39.
§ (1) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények mellett továbbra is találhatók egyéb
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jegyzőkönyv-készítési kötelezettséget megalapozó rendelkezések is, ilyen például a
meghatalmazás, a fellebbezésről való lemondás, vagy a hatósági ellenőrzés lezárásának egyik
esete. A Módtv. a jegyzőkönyv tartalmi elemeit is pontosítja, a „meghallgatott személy"
fogalma helyett gyűjtőfogalomként az „eljárási cselekményben érintett személy" kategóriáját
vezeti be.
A Módtv. új lehetőségként tartalmazza a közös jegyzőkönyv, közös egyszerűsített
jegyzőkönyv készítését. A Módtv. az egyes eljárási események hatóság általi tételes
nyomon követése érdekében rögzíti, hogy az ügy megítélése szempontjából fontos vagy
egyébként az ügy természetére tekintettel lényeges minden egyes olyan eljárási
cselekményt dokumentálnia kell a hatóságnak, amelyről nem kötelező jegyzőkönyvet vagy
egyszerűsített jegyzőkönyvet készíteni. Ennek eszköze a hivatalos feljegyzés, illetve a
hatóság mérlegelése szerint az iratra történő rávezetés fa Ket. új 39. § (9) bekezdései. Az
indokolás

szerint

a

hivatalos

feljegyzés

és

az

egyszerűsített

jegyzőkönyv

megkülönböztetésének alapja az, hogy a hivatalos feljegyzés az ügy szempontjából
jelentős eljárási cselekmények nyomon követésére szolgál, amelyek érdemben az ügyfél
vagy eljárási cselekményben érintett személy jogait nem érintik, ilyen lehet például a
hatóságok egymás közötti kapcsolattartásának rögzítése.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
14. A Ket. Módtv. 46. § (22) bekezdésével beiktatott új 39/B. §-a keretszabályokat vezet be az

ügy elveszett, megsemmisült iratának pótlására. A hatóság ezeket az iratokat
kiadmányok, iratmásolatok beszerzésével, ismételt meghallgatások tartásával köteles
beszerezni. Az iratok pótlása akkor nem kötelező, ha az elveszett vagy megsemmisült irat
alapján hozott döntés jogerős és végrehajtható, ez esetben elegendő a döntés hiteles
kiadmányának beszerzése.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
15. A Módtv. 46. § (24) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet rendelkezése

alapján a hatóság nem lesz köteles szakhatóságot kirendelni, hanem mérlegelés alapján
maga is dönthet szakkérdésben. Az új szabályozás célja az indokolás szerint annak
biztosítása, hogy a hatóság mérlegelésén alapulva csak azokban az eljárásokban vegyen
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részt a szakhatóság, amelyekben ténylegesen szükséges a szakértelme, viszont ez esetben
az általa kialakított álláspont kösse a megkereső szervet.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
16. Szintén kiemelkedően fontos a Módtv. 46. § (26) bekezdésében foglalt módosítás, amely
új (4a)—(4b) bekezdéssel egészíti ki a Ket. 46. §-át. A módosítás egyértelműen
meghatározza a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személyek idézésének
módját: cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő útján, korlátozottan
cselekvőképes személy esetén pedig a törvényes képviselő egyidejű értesítésével való
idézést ír elő. A Módtv. a törvényes képviselő terhére rója, ha a cselekvőképtelen, illetve
korlátozottan cselekvőképes személy az idézésre nem jelenik meg, és ezt kimenteni sem
tudja.
A módosítás szorosan összefügg a cselekvőképtelen ügyfél meghallgatására, illetve a
korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen tanú meghallgatására vonatkozó
szabályok módosításával.
A Módtv. 46. § (28) bekezdése speciális szabályokat ír elő a cselekvőképtelen ügyfél
meghallgatására

[Ket.

51.

§

(2a)-(2b)

bekezdés].

A

módosítás

értelmében

cselekvőképtelen ügyfél meghallgatására csak kivételesen, akkor van lehetőség, ha a
nyilatkozatától várható bizonyítékot a hatóság más módon — például a képviselet
szabályainak alkalmazásával vagy más bizonyítási eszköz útján nem tudja beszerezni. A
törvény kifejezetten rendelkezik arról, hogy a meghallgatásnak az ügyfél számára érthető
módon, megfelelő légkörben kell megtörténnie. A cselekvőképtelen, illetve korlátozottan
cselekvőképes személyek védelme érdekében a módosítás kötelezően előírja, hogy az
említett személyek meghallgatásán törvényes képviselőjüknek jelen kell lenni, illetve
írásbeli nyilatkozatukat alá kell írnia. Érdekellentét fennállása esetén e jogokat a
gyámhatóság gyakorolja.
Hasonló módosításokat tartalmaz a Módtv. 46. § (29) bekezdése. A Ket. 53. §-ának új
(4a)—(4c) bekezdéssel való kiegészítése, amely a cselekvőképtelen, valamint a
korlátozottan cselekvőképes személy tanúként való meghallgatására ad speciális
szabályokat egyes életkori, vagy egyéb képességbeli sajátosságok figyelembevételével.
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Cselekvőképtelen személy meghallgatása csak kivételesen lehetséges, azaz akkor, ha a
vallomásától várt bizonyíték mással nem pótolható; meghallgatása esetén a hamis tanúzás
következményeire való figyelmeztetés mellőzendő; a meghallgatáson a törvényes
képviselő jelen van. A korlátozottan cselekvőképes személy, valamint az aki szellemi vagy
egyéb állapota folytán a tanúvallomás megtagadásának a jelentőségét csak korlátozottan
képes felmérni tanúként csak akkor hallgatható meg, ha vallomást kíván tenni és törvényes
képviselője hozzájárul ehhez. A törvényes képviselő a meghallgatáson jelen van.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
17. A Ket. 54. §-ának módosítása lehetővé teszi, hogy a tanú a vallomását írásban is

megtehesse. Az indokolás szerint a tanúvallomás írásban való megtételének lehetősége
azonban a tanúnak nem alanyi joga, a hatóság diszkrecionális jogkörében esetről esetre
dönti el, hogy az adott eljárásban ez a megoldás alkalmazható-e. A módosítás célja ezzel a
hatóságok és a tanúk adminisztratív terheinek csökkentése a személyes megjelenési
kötelezettség részleges feloldása által. Az indokolás hangsúlyozza, hogy a jogintézmény
kivételes jellegű, a hatóságnak mérlegelnie kell azt, hogy az eset konkrét körülményeire is
tekintettel a személyes meghallgatás nélkül is elérheti-e a tanúmeghallgatás a célját. A
hatóságnak ebben az esetben fokozott figyelemmel kell lennie arra. hogy egyaránt
érvényesüljenek a tanúvallomás megtételének garanciái és az ügyféli jogok is.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
18. A Ket. 57. (1) bekezdésének módosítása [Módtv. 46. § (31) bekezdés] a szemle hatékony

lefolytatásának biztosítása érdekében lehetővé teszi a hatóság számára, hogy a szemléről
szóló értesítésben személyes jelenlétre, a szükséges iratok előkészítésére hívja fel a
szemletárgy birtokosát.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
19. A Ket. új 61. (la) bekezdése [Módtv. 46. § (32) bekezdés] általános szabályként írja elő az

ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által okozott többletköltségek megtérítésére
való kötelezést akkor, ha a hatóság eljárási bírságot szab ki, vagy valamely eljárási
cselekmény megismétlése az ügyfél vagy eljárás egyéb résztvevőjének jogellenes
magatartása folytán szükséges vagy azért, mert a többletköltség azért keletkezett, mert az
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ügyfél vagy a hatóság egyéb résztvevője valamely eljárási cselekményt nem a célszerűség
elvének figyelembevételével teljesített. A módosítás szerint az okozott többletköltségek
megtérítésére való kötelezés tekintetében a hatóságnak nincs mérlegelési jogköre.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
20. A Ket. 73. § (4) bekezdése módosítása [Módtv. 46. § (34) bekezdés] meghatározza azokat

a tartalmi elemeket, melyeket a jegyzőkönyvbe foglalt, illetve az ügyiratra feljegyzett
döntésnek mindenképpen tartalmaznia kell, ezeken kívül pedig csupán azon adatok
rögzítését írja elő, amelyek magából az iratból nem tűnnek ki.

A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
21. A Módtv. a döntés szabályai között (a Ket. új 73/A. §-ában) helyezi el a korábban a

végrehajtásról szóló fejezetben szabályozott, jogerőre vonatkozó rendelkezéseket,
emellett kiegészítő szabályokat is alkot. A Módtv. meghatározza, hogy a hatóság elsőfokú
döntése mikor válik jogerőssé akkor, ha az elsőfokú döntés ellen van helye
fellebbezésnek, arról a fellebbezésre jogosultak nem mondanak le, hanem határidőben
élnek fellebbezési jogukkal (és azt nem vonják vissza), azonban a fellebbezés elbírálására
jogosult hatóság az elsőfokú döntést a Ket 105. § (1) bekezdése alapján helybenhagyja.

A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
22. A Módtv. 46. § (36) bekezdése a hatósági szerződés ágazati specifikumoktól függetlenül

alkalmazható tartalmi elemeit határozza meg [a Ket. új 76. § (2a) bekezdése]. A Ket.ben megállapított kötelező tartalmi elemek mellett az ágazati jogszabályok az adott
eljárások specialitásaira tekintettel további kötelező elemeket is meghatározhatnak.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
23. A Módtv. 46. § (37) bekezdés úgy módosítja a Ket. 77. § (2) bekezdését, hogy a hatóság

- a Ket.-ben, valamint külön törvényben felsorolt szempontok alapján - a végrehajtás
megindítása helyett a hatósági szerződés módosítását is kezdeményezheti, ha úgy ítéli
meg, hogy utóbbi a közérdek védelmét hatékonyabban valósítja meg.
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A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
24. A Módtv. 46. § (38) bekezdése úgy módosítja a Ket. 80. § (5) bekezdésének a

hirdetmények kifüggesztésére illetve közzétételére vonatkozó rendelkezéseit, hogy a
hirdetményi közléshez kapcsolódó határidők számításánál a hirdetménynek a hatóság
hirdetőtábláján való kifüggesztését kell alapul venni, továbbá hogy a hirdetmény hatóság
hirdetőtábláján való kifüggesztésének és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon
való megjelentetésének kell azonos napon megtörténnie.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
25. A Módtv. 46. § (39) bekezdése teljes egészében újraszabályozza a Ket. hatósági
ellenőrzésről szóló fejezetét. A módosítás főbb elemei a következők.
A módosítás egyértelműen felsorolja a hatósági ellenőrzés lehetséges eszközeit, azaz a
helyszíni ellenőrzést, az adatszolgáltatást, az iratbemutatást vagy egyéb tájékoztatáskérést,
illetve a táv-adatszolgáltatást (a Ket. új 89. §-a).
A Ket. új szabályai a folyamatos hatósági ellenőrzés vonatkozásában továbbra is
generálisan - tehát mind a helyszíni, mind pedig az adatszolgáltatással történő ellenőrzésre
vonatkozóan - biztosítja az eljárás megindításáról való értesítésre vonatkozó eltérő
szabályozás lehet őségét.
A Módtv. bevezeti a hatóságok ellenőrzési terv készítésére vonatkozó kötelezettségét. Az
indokolás szerint az ellenőrzési tervet nem kell jogszabályba foglalni, az a hatóság
működésére vonatkozó dokumentum. Az ellenőrzésiterv-készítési kötelezettség előírása
célja szerint jelentős szerepet játszhat a hatóságok működtetésének tervezése kapcsán,
mivel a szakmai és anyagi erőforrásigények tervezéséhez megfelelő alapot adhat egy jól
átgondolt ellenőrzési terv. A módosítás tartalmazza az ellenőrzési terv alapvető tartalmi
elemeit, természetesen a hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyfajták sajátosságaira
tekintettel részletesebben is kidolgozhatják annak tartalmát. Az ellenőrzési tervnek
legalább a következő elemeket kell tartalmaznia: az előre ütemezett ellenőrzés tárgyát,
vagyis azt, hogy téma- vagy teljes körű ellenőrzésről van-e szó; az ellenőrizendő
időszakot, vagyis azt, hogy a hatósági ellenőrzés várhatóan mekkora időintervallumot ölel
fel, illetve azt, hogy az ellenőrzési terv és az ellenőrzési jelentés milyen lépték-et használ;

194

az ellenőrzés ütemezését, a jelentősebb határidők, az ellenőrzés kezdő, valamint várható
befejezése időpontjának megjelölését; az ellenőrzés eszközét.
Az ellenőrzési terv nem feltétlenül egy évre szól, az ellenőrizendő időszak, a hatósági
ellenőrzés időintervalluma a fentieknek megfelelően az ellenőrzési terv kötelező,
egységesen szabályozott tartalmi elemei közé tartozik, azonban annak meghatározására a
hatóság jogosult.
A Módtv. értelmében a hatóságnak az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról
ellenőrzési jelentést kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell az azokról a hatósági
ellenőrzésekről való beszámolókat is, amelyek nem képezhették az ellenőrzési terv részét.
Ilyen, az ellenőrzési terv részét nem képező hatósági ellenőrzés lehet az adatszolgáltatások
folyamatos ellenőrzésének eredménye alapján indított hatósági ellenőrzés vagy egyéb,
bejelentés alapján lefolytatott hatósági ellenőrzés.
A módosítás lehetővé teszi, hogy a hatóság vezetője mindkét dokumentum
vonatkozásában többlet tartalmi elemeket állapítson meg. A Módtv. előírja, hogy az
ellenőrzési tervet, valamint az arról készített jelentést a hatóságnak közzé kell tennie. A
közzétételt úgy kell megvalósítani, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések
eredményességét.
A módosítás a hatósági ellenőrzés lezárásának részletes szabályait önálló alcím alatt
kezeli, amelynek keretében egyértelmű elhatárolás mellett állapítja meg az ellenőrzés
eredménye függvényében a hatóság által alkalmazandó dokumentálási formát.
A

módosítás

megteremti

az

eljárás

hatósági

ellenőrzést

közvetlenül

követő

megindításának lehetőségét: ha a hatóság az ellenőrzés eredményeként a Ket. 94. § (1)
bekezdés b) pontjának alkalmazásával a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását tartja
szükségesnek, a jelen lévő ügyfelet a 29. § (5) bekezdés szerinti információk közlésével
értesítheti a hivatalbóli eljárás megindításáról, valamint a helyszínen közölheti döntését.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
26. A Módtv. kiemelkedő jelentőségű módosítása az anyagi jogi bírságolás során
mérlegelendő szempontok alapjainak rögzítése a Ket.-ben. A Módtv. 46. § (40)
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bekezdése új fejezetet illeszt a Ket.-be a „Közigazgatási bírság kiszabásának eljárásjogi
alapjai" címmel. Az indokolás kiemeli, hogy a „közigazgatási bírság" terminológia az
anyagi jogi bírságok körét jelöli, ebbe az eljárási bírságok nem tartoznak bele. Az anyagi
és az eljárási bírságok elkülönülését - amellett, hogy természetüket tekintve más
magatartások szankcionálására szolgálnak, valamint „hatókörük" is különböző - az is
mutatja, hogy a kiszabásuknál eltérő szempontokat mérlegel a hatóság: eljárási bírság
esetén ezeket a Ket. 61. § (4) bekezdése határozza meg, míg az anyagi jogi bírságok esetén
a Ket. új 94/A. § (1) bekezdése.
A jogrendszerben szabályozott közigazgatási jogi szankciók jelentős hányadában a
jogalkotó - a hatóság mérlegelési lehetőségét kizárva - valamely jogszabálysértés esetére
kötelezően írja elő a bírságolást. Meghatározott esetekben azonban - sokszor a
szempontok jogszabályi meghatározása nélkül - mérlegelési jogkört biztosít a jogalkotó e
kérdésben, illetve a bírság összegének meghatározása tekintetében. Erre tekintettel a
módosítás szubszidiárius jelleggel meghatározza az ágazati jogszabály által biztosított
mérlegelési jogkör esetén az értékelendő szempontokat.
A Ket. új 94/A. § (2) bekezdése a bírságkiszabás lehetőségét szubszidiárius hatállyal,
objektív és szubjektív határidő megállapításával szűkíti úgy, hogy a kiszabási jog
elévülése akkor következik be, ha a jogsértő magatartásnak a kiszabásra jogosult hatóság
tudomására jutásától számított 1 év eltelt. A (2) bekezdés rögzíti továbbá azt is, hogy az
elkövetéstől, azaz a jogsértő magatartás tanúsításától számított 5 éven túl nincs helye
bírság kiszabásának.
A (3) bekezdés megállapítja azokat az eseményeket, melyek bekövetkeztével az egyéves elévülési jellegű - határidő a hatóság számára újrakezdődik.
Az (l)-(3) bekezdés egyaránt szubszidiárius, kisegítő jellegű rendelkezés. így lehetőség
van arra, hogy az ágazati jogszabályok további, illetve eltérő mérlegelési szempontokat
határozzanak meg a bírság kiszabásakor, illetve összegének meghatározásakor, továbbá a
bírságkiszabási jog elévülése kapcsán.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
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27. A Módtv. 46. § (41) bekezdése újra megállapítja a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható döntésekről szóló 101. §-t, a módosítás célja a jogalkalmazás könnyítése:
a § átstrukturálásával egymás melletti szerkezeti egységek tartalmazzák a Ket. és a
hatóság döntése alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható döntésekre vonatkozó
szabályokat. Két tartalmi módosítás szerepel a rendelkezésben: külön ágazati törvényi
rendelkezés nélkül is fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítható a
hatóság döntése honvédelmi érdekből. Emellett a rendelkezés termőföldvédelmi célból is
megengedi annak törvényben való előírását, hogy az ilyen tárgyú döntés is fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajtható legyen.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
28. A 102. § módosítása [Módtv. 46. § (42) bekezdés] egyrészt a jogalkalmazást kívánja

segíteni azzal, hogy követi a hatóság felterjesztési idő alatt ellátandó feladatainak
sorrendjét, másrészt a szakhatósági közreműködést igénylő eljárásokban az eddigi nyolc
nap helyett a felterjesztésre rendelkezésre álló határidőt tizenöt napra emeli. A módosítás
továbbá lehetővé teszi azt, hogy a hatóság erre irányuló kérelem esetén írásban
tájékoztassa az ügyfelet a fellebbezésről.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
29. A Módtv. 46. § (44) bekezdése a Pp. és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.

törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról

szóló

2005.

évi

XVII.

törvény

rendelkezéseivel

párhuzamos

rendelkezéseket e két törvénybe helyezi át.
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
30. A Módtv. 46. § (45) bekezdése újraszabályozza a Ket. végrehajtási fejezetét. A Módtv.

hatálybalépését követően megszűnik a végrehajtás elrendelése, azzal, hogy az új
szabályozás - korlátozott - jogorvoslati lehetőséget biztosít a végrehajtás megindítása
ellen. A végrehajtási eljárás megindítását megelőző hatósági ellenőrzés szabályai
annyiban módosulnak, hogy egyrészt kérelemre indult eljárások esetében a hatóság csak
kérelemre ellenőrzi a teljesítést, amit követően viszont a végrehajtási eljárás további
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kérelem nélkül megindul, másrészt pedig ebben az esetben nem terheli a jogosultra a
teljesítés elmaradásának igazolását (természetesen a hatósági ellenőrzés egyik lehetséges
eszköze továbbra is a jogosult nyilatkoztatása marad). A végrehajtás elrendelése helyett a
hatóság a hatósági ellenőrzés eredményét tartalmazó vagy a rendelkezésre álló
adatok alapján hozott végzés közlésével indítja meg a végrehajtást, ezt követően pedig
vagy szerződés alapján átadja az ügyet a bírósági végrehajtónak, vagy megkezdi a
végrehajtás foganatosítását. A végzés kötelező tartalmi elemeit a Ket. új 127. § (5)
bekezdése tartalmazza, a korlátozott - kizárólag jogszabálysértésre alapítható fellebbezési jogról a 126. § (6) bekezdése rendelkezik.
Nem a Ket. módosítása, azonban a közigazgatási hatósági végrehajtásra komoly kihatással
rendelkezik az új államháztartási törvény tervezett szabályozása (az államháztartásról
szóló T/5069, számú törvényjavaslat), amely szerint törvény eltérő rendelkezése
hiányában a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével az
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által jogerősen
kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt
jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és
adók módjára kell behajtani. [43. § (3) bekezdés] A tervezett módosítás elfogadása esetén
e bírságok és pótlékaik kikerülnek a közigazgatási végrehajtás hatálya alól.
A végrehajtási fejezet egyéb jelentősebb módosításai a következők.
A végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések közül kikerül az a szabály, amely
szerint a felfüggesztés alatt újabb végrehajtási cselekmény nem foganatosítható, mivel ez a
rendelkezés egyrészt egyértelműen következik a felfüggesztés általános szabályaiból,
másrészt pedig ily módon kétség nélkül érvényesül a végrehajtás esetén is az, hogy a
felfüggesztési

ok

megszüntetésére

irányuló

eljárási

cselekmények

hatályosan

elvégezhetők.
A Módtv. kiterjeszti az elévülés nyugvását, a pénzfizetési kötelezettségek esetén az
elévülés nyugvása nem csak a végrehajtás felfüggesztésére, illetve a végrehajtási
eljárásban engedélyezett fizetési kedvezmény időtartamára terjed ki, hanem arra az esetre
is vonatkozik, ha a végrehajtás például egy munkáltatói letiltás okán folyamatos.
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A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.

31. A Módtv. 46. § (46) bekezdése újraszabályozza a Ket. eljárási költségekről szóló IX.
fejezetét. A módosítás a költségek előlegezésére és viselésére vonatkozó szabályokat
alapjaiban nem módosítja, azonban új szabályozási szerkezetet hoz létre. A módosítás a
Ket. új 154. §-ában a Ket. jelenleg hatályos 155. §-ában és 157. §-ában meghatározott
általános költségviselési szabályokat rögzíti önálló alcím alatt összefoglalva. Ezt követik
az előlegezésre és a költségviselésre vonatkozó szabályok. A költségek előlegezésére
vonatkozó szabályok körében a módosítás rögzíti azokat az eljárási költségeket,
amelyek előlegezése szükséges és meghatározza az előlegezés módját. A Ket. új 155. §a az eljárási költség előlegezése tárgyában a módosítás kifejezetten rögzíti, hogy az egyéb
eljárási költségeket a kérelmező ügyfél előlegezi, (több azonos érdekű ügyfél esetében
egyetemlegesen), hivatalból indult vagy folytatott eljárásokban az egyéb eljárási költségek
megelőlegezése - a 153. § 6., 10. és 11. pontjában meghatározott, az ügyfél részéről
felmerült költség kivételével - a hatóságot terheli. A költségek előlegezéséről a hatóság
azok felmerülésekor dönt, azonban a költségek előzetes letétbe helyezésről is dönthet, ha
már előre valószínűnek mutatkozik, hogy a felmerül ő eljárási költségek jelentősebb
összeget érnek el, vagy más körülmény ezt indokolttá teszi.
A Módtv. kifejezetten rendelkezik arról, hogy a bizonyítási eljárással kapcsolatos
költségek előlegezése minden esetben a bizonyítást indítványozó fél kötelezettsége [155. §
(5) bekezdés].
Az eljárási költségek viselése továbbra is attól függ, hogy milyen döntéssel zárul az
eljárás. A Módtv. az eljárási költségek viselése körében tisztázza, hogy rendőrség
igénybevételére mind kérelemre, mind hivatalból indult vagy folytatott eljárás esetében is
sor kerülhet, a rendőrség igénybevételével kapcsolatos költségek előlegezése minden
esetben az igénybevételt kérő kötelessége. Emellett arról is kifejezetten rendelkezik a
módosítás, hogy a belföldi jogsegély keretében megkeresett szerv költségeit a megkereső
hatóság téríti meg.

199

Fontos eltérés a hatályos szabályozáshoz képest, hogy a módosítás alapján a Ket. a
kérelem elutasítása, valamint a kérelemnek megfelelő döntés mellett az eljárás
megszüntetése esetén is meghatározza az eljárási költség viselésének szabályait.
A módosítás továbbá a Ket.-ben keretjelleggel rendezi a tárgyi költségmentesség
szabályait (159. §).
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
32. Fontos, de csak 2014. január l-jétől hatályba lépő módosítás, amely szerint megfordul a

„hallgatás-beleegyezés" főszabálya, azaz a hatályos szabályozással szemben, ha az
eljárásban nem szerepel ellenérdekű ügyfél, és a hatóság nem dönt az irányadó ügyintézési
határidőn belül, az ügyfél gyakorolhatja a kérelmezett jogot (illetve a szakhatósági
állásfoglalást megadottnak kell tekinteni), hacsak törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik (Módtv. 48. §). Szintén 2014. január 1- jétől 21 napra csökken az
általános ügyintézési határidő.
A módosítás hatálybalépése: 2014. január 1.
33. A Módtv. a Ket. szabályai közé illeszti az egyenlő bánásmód követelménye miatt

indított hatósági eljárások szabályait [Módtv. 46. § (46) bekezdés, a Ket. új X/A.
fejezete], A módosítás a hatósági eljárásokat általában nem érintik, az eljárások továbbra
is az Egyenlő Bánásmód hatóság, illetve más, hatáskörrel rendelkező hatóságok
hatáskörébe tartoznak [a Ket. új 169/C. § (1) bekezdése].
A módosítás hatálybalépése: 2012. február 1.
34. A Módtv. 47. §-a teljes mértékben újraszabályozza az elektronikus ügyintézés jogszabályi
hátterét és a hozzá kapcsolódó egyes rendelkezéseket, a módosítások 2012. április l-jén
lépnek hatályba. A szabályozás a hatályostól eltérő koncepcionális alapokon épül fel, az
elektronikus ügyintézés vonatkozásában nem tekinti egyedüli, vagy főszabály szerinti
útnak az ügyfélkapu használatát, hanem - általánosan meghatározott - biztonsági és
egyéb követelmények teljesülése esetén az elektronikus kapcsolattartás egyéb útjait is
lehetővé teszi (így például a Módtv. a hatályosnál sokkal szélesebb körben teszi lehetővé
a telefonos kapcsolattartást).
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Ezzel összefüggésben a Ket. Módtv. 47. § (2) bekezdésével megállapított új 17/A. §-a
rögzíti a kapcsolattartásra használt adatok kezelésének módját, és meghatározza a
különleges adatok kezeléséhez szükséges ügyféli hozzájárulás megadásának módját.
Ennek speciális eszköze az „ügyintézési rendelkezés". Az ügyintézési rendelkezés
alkalmas arra is. hogy az ügyfél előzetesen nyilatkozzon arról, hogy az adataiban
bekövetkező változásokról az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv az előzetesen
meghatározott hatóságokat automatikusan értesítse, illetve, hogy az eljárást lefolytató
hatóság ne a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, hanem időszakonként
összesítve teljesítse vele szemben értesítési kötelezettségeit [Ket. 162. § (3)-(4)
bekezdés],
A Módtv. újraszabályozza a kapcsolattartást, megkülönböztetve az írásbelinek
minősülő (pl. telefax) és nem minősülő elektronikus kapcsolattartást, és kiemelve a
hangkapcsolatot biztosító elektronikus utat (pl. telefon).
A módosítás előírja, hogy a hatóság előnyben kell részesítse az elektronikus utat, ha
több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül lehet választani [Ket. 28/A. (3)
bekezdés], és lehetőséget ad arra, hogy az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról
más (rendelkezésre álló) kapcsolattartási formára is áttérhet, ez csak akkor tagadható meg,
ha az ügyfél visszaélésszerűen kívánja igénybe venni az új kapcsolattartási forma
alkalmazását, azzal, hogy a korábban keletkezett iratok, nyilatkozatok újraküldését nem
igényelheti [Ket. 28/A. § (5)-(6) bekezdés],
A Módtv. lehetőséget ad arra, hogy a hatóság a szóbeli és az írásbelinek nem minősülő
elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is alkalmazza, ha ennek jogszabályi és
technikai feltételei adottak [a Ket. új 28/B. § (5) bekezdése].
Lényeges új szabály az, amely szerint a hatóság - ha ennek technikai feltételei adottak akkor is elektronikusan hozza meg döntését, ha egyébként papír tart kapcsolatot az
ügyféllel. Ebben az esetben a döntést hiteles papír alapú másolatként kézbesíti [a Ket. 71. §
(7) és 78. § (4) bekezdése].
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A Módtv. 47. § (7) és (8) bekezdése újraszabályozza a döntés elektronikus közlésének
módját és meghatározza az elektronikus kézbesítés beálltának időpontját [a Ket. 78. §
(7) bekezdése, 79/A. §-a].
A szorosan vett elektronikus kapcsolattartás vonatkozásában a fejezetet újraszabályozó
Módtv.

[47.

§

(9)

bekezdés]

két

alapelvi

követelményt

állapít

meg:

a

technológiasemlegességet, és azt, hogy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hatóság
akkor is végezhet egyes eljárási cselekményeket elektronikusan, ha az ügyféllel
egyébként nem elektronikusan tartja a kapcsolatot.
A Módtv. engedély- és bejelentésköteles elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat
különböztet meg (a szolgáltatás igénybe vevője a hatóság, a szolgáltatás nyújtója, azaz
ügyintézési szolgáltató lehet a hatóság, más hatóság és egyéb szervezet is); az elektronikus
ügyintézés e szolgáltatásokon keresztül valósul meg. A szolgáltatásokat és azok alapvető
követelményeit a Ket. 162-168. §-ai tartalmazzák.
A módosítás hatálybalépése: 2012. április 1.

Köztisztviselői és kormánytisztviselői jogviszony

2010 nyarán hatályba lépett a 2010. évi LVIII. tv. (továbbiakban Kjtv.) a kormánytisztviselők
jogállásáról. A jogi szabályozás nyomán különvált az önkormányzati igazgatásban dolgozó
köztisztviselők és az államigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők jogviszonyának
szabályozása és bizonyos munkajogi területeken jelentős különbségek alakultak ki az egyes
jogviszonyokban. A kormánytisztviselők esetében a törvényben nem szabályozott
kérdésekben a Ktv. szabályait kell alkalmazni.
A köztisztviselő fogalmát a Ktv. az alábbiak szerint határozza meg:aki közigazgatási szerv
feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a szerv feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, ill. felhatalmazásra a döntést kiadmányozza,
szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős
saját tevékenységéért és munkaterületén a szerv állandó és időszakos célkitűzéseinek
érvényesítéséért, a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott
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feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével,jogszabályok és ügyviteli
szabályok ismeretében és betartásával végzi.
Köztisztviselői jogviszony kinevezés írásba foglalásával és a köztisztviselői eskü letételével
jön létre. A próbaidő tartama legfeljebb 6 hónap lehet. Nem köthető ki próbaidő, ha a
kiválasztás pályázat alapján történt, illetve a vezetői kinevezés, megbízás esetén.
A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
A köztisztviselő kiválasztása történhet külső forrásból vagy belső forrásokból (belső
meghívásos rendszer, belső nyílt pályázat kiírása, képzés, továbbképzés, átképzés,
karriertervezés,

áthelyezés

más

munkakörbe,előléptetés).2010

júliusától

a

kormánytisztviselők tekintetében megszűnt a kötelező pályáztatás intézménye.
A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetmény alapilletményből, valamint – a törvényben
meghatározott feltételek esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.
Képzettségi pótlék állapítható meg annak a tisztviselőnek, aki a besorolásnál figyelembe vett
végzettségnél magasabb szintű szakképesítéssel rendelkezik, ha ez a munkakör ellátásához
szükséges. A hivatali szervezet vezetője át nem ruházható hatáskörében a köztisztviselő
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét felfelé és lefelé egyaránt
eltérítheti. A köztisztviselőt a törvényi feltételek megléte esetén iskolai végzettségének és a
közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének függvényében kell besorolni. Felsőfokú
végzettséggel fogalmazó, tanácsos, vezető-tanácsos, főtanácsos, vezető-főtanácsos besorolás
kapható.
Középiskolai végzettséggel előadó, főelőadó, főmunkatárs besorolás érhető el. A munkaidő
heti 4O óra. Túlmunkavégzés esetén a munkavégzés idejének megfelelő mértékű szabadidő
jár (alapszabadságon, pótszabadság)
A cafetéria támogatások rendszere a költségvetési forrásoktól függően a köztisztviselői pálya
vonzerejének javítását, a köztisztviselők számára nyújtható előnyök bővítését szolgálja. A
köztisztviselő részére visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatás biztosítható (lakásvásárlási támogatás, szociális segély).
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A köztisztviselő különféle elismerésben részesíthető, pl.: pénz- vagy tárgyjutalom, egyéb
állami kitüntetés.
A hosszabb szolgálati idő elismerésére szolgáló juttatás a jubileumi jutalom, amely 25, 30, 35
és 40 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltése után jár a köztisztviselőnek és
kormánytisztviselőnek egyaránt. A Ktv. korábban is lehetőséget biztosított a célfeladat
megállapítására.
A teljesítményértékelést olyan folyamatnak tekinthetjük, amelynek segítségével a szervezet
visszajelzést

szerez

és

ad

alkalmazottai

teljesítményéről.

A

minősítésre

minden

köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek alanyi joga van, legalább négyévente és minden
magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt, vagy a köztisztviselő írásbeli kérelmére, ha az
utolsó minősítése óta két év már eltelt és a köztisztviselő legalább egy évig a minősítő
irányítása alatt dolgozott.
A köztisztviselő, kormánytisztviselő – tevékenységének jellege alapján – vezető és ügyintéző
lehet. A kinevezés, megbízás visszavonását – a köztisztviselő kérelmére és a dolgozó
kérelmére – indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie.
A Ktv. az ügykezelőket nem tekinti köztisztviselőknek, de a törvény hatályát kiterjeszti rájuk.
A Kjtv. a kormányzati ügykezelők esetében ugyanígy jár el.
Közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, – ügykezelői feladatkör
kivételével és legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább
középszintű szakképesítéssel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn.
Központi államigazgatási szervek alaptevékenységük körében középfokú végzettségű
kormánytisztviselőt nem alkalmazhatnak. A Ktv. és a Kjtv. szerint általános szabály, hogy a
közszolgálati jogviszony a kinevezéssel és annak elfogadásával – főszabályként –
határozatlan időre, írásban jön létre.
A próbaidő intézménye nem alkalmazandó a kormánytisztviselőkre. A kinevezés tartalmát
csak a két fél egyetértésével lehet módosítani.
A közszolgálati jogviszony csak kivételesen, törvényben meghatározott esetekben szűnhet
meg. A jogviszony megszűnik például határozott idő lejártával, a köztisztviselő halálával, a
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törvényben meghatározott esetekben, hivatalvesztéssel (fegyelmi büntetés). A jogviszony
megszüntethető: közös megegyezéssel, áthelyezéssel, lemondással, felmentéssel, azonnali
hatállyal a próbaidő alatt.
A felek közös megegyezésével: A felek írásban foglalt, egybehangzó, befolyásmentes
akaratnyilvánítással a közszolgálati jogviszonyt bármikor megszüntethetik. Az erre
vonatkozó iratban kifejezésre kell juttatni a közszolgálati jogviszony megszüntetésére
irányuló közös szándékot és a közszolgálati jogviszony megszüntetésének időpontját. (pl.
közös megegyezéssel szüntethető meg, ha pl. a köztisztviselő az Európai Unió szerveinél
létesít jogviszonyt).
Áthelyezéssel

közalkalmazotti

vagy

hivatásos

szolgálati

jogviszonyt

szabályozó

jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez: olyan háromoldalú megállapodás, amelyben a
két munkáltató egymással és a köztisztviselővel kölcsönösen megállapodik abban, hogy a
köztisztviselő a megjelölt időponttól az új munkáltatónál végez munkát.
Lemondással: a köztisztviselőnek a munkáltatóhoz címzett olyan egyoldalú jognyilatkozata,
amely a munkáltató hozzájárulása nélkül megszünteti a közszolgálati jogviszonyt. A
köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat. A köztisztviselő
lemondási ideje két hónap. A felek ennél rövidebb időben is megállapodhatnak. Határozott
idejű közszolgálati jogviszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kinevezésben
meghatározott időtartamon.
Azonnali hatállyal a próbaidő alatt
Felmentéssel: a köztisztviselőhöz címzett olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely a
köztisztviselő hozzájárulása nélkül megszünteti a közszolgálati jogviszonyt. A közigazgatási
szerv a határozott és a határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyt felmentéssel
megszüntetheti, ha a felmentést írásba foglalta szabályszerűen megindokolta és a
köztisztviselővel közölte.
A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha 1./az Országgyűlés, a
Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a közigazgatási szerv
vezetője, illetve a helyi önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a közigazgatási
szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselő
további foglalkoztatására nincs lehetőség; 2./megszűnt a közigazgatási szervnek az a
tevékenysége, amelynek körében a köztisztviselőt foglalkoztatták 3./ átszervezés
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következtében munkaköre feleslegessé vált (vagy ugyan nem vált feleslegessé,de a
köztisztviselő nem járul hozzá a kinevezésében szereplő munkavégzés helyének
módosításához); 4./a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül;
A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell (kötelező) szüntetni, ha 1./ a
közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik; 2./ a köztisztviselő feladatai ellátására
alkalmatlan

(ez

lehet

képességeivel,

a

közszolgálati

jogviszonnyal

kapcsolatos

magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok) 3./ a vezetői megbízás
visszavonását

követően

a

köztisztviselő

más

köztisztviselői

munkakörben

való

továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség vagy a munkáltató által felajánlott másik
köztisztviselői munkakört a köztisztviselő visszautasítja 4./ a rokkantsági (baleseti
rokkantsági) nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi; 5./ az
előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság egyéb feltételeivel a felmentési idő leteltekor
rendelkező köztisztviselő kérelmezi.

A köztisztviselő és kormánytisztviselő felmentése esetén a felmentési időre járó illetményen
túl végkielégítésre is jogosult kevés kivétellel. A végkielégítés összege a közigazgatási
szervnél a közszolgálati jogviszonyban töltött időhöz igazodik.
A tisztviselő besorolását kinevezésekor – főszabályként – az iskolai végzettség és a
közszolgálati jogviszonyban töltött idő határozza meg. A törvény a pályaúton történő
előmenetelt alanyi jogként biztosítja.
A vagyonnyilatkozat bevezetését a közigazgatás átláthatósága, a korrupció megelőzése és a
közbizalom megerősítése indokolta.

A vagyonnyilatkozatra kötelezett tisztviselő a

vagyonnyilatkozatról szóló külön tör vényben meghatározott eljárási szabályok szerint teszi
meg vagyonnyilatkozatát írásban, illetőleg számot ad a megelőző vagyonnyilatkozatában
foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyongyarapodásáról.
A tisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, amely hivatalához méltatlan, vagy amely
pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné.
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A köz-, és kormánytisztviselői kötelezettségek biztosítására többoldalú és más-más jellegű
felelősségi rendszer épült ki. Az alapvető felelősségi formák: 1./ fegyelmi és kártérítési
felelősség,

2./

büntetőjogi

felelősség,

3./

polgári

jogi

felelősség,

4./

vezetők

eredményfelelőssége, 5./ etikai felelősség.
A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
megrovás, előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása, visszavetés egy
fizetési fokozattal, besorolási fokozattal, személyi illetmény megvonása, címtől való
megfosztás, vezetői megbízás visszavonása, hivatalvesztés.

Változások a közszolgálati életpálya-modellben

A közszolgálati életpálya-modell felülvizsgálata és a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési
program 2011. júniusában jelent meg.
Az önkormányzati reform a Magyary Program területi államigazgatási részével áll a
legszorosabb összefüggésben, hiszen átszabásra kerül az államigazgatási feladatok – eddig
részben az önkormányzatok által végzett – elintézésének szervezeti és eljárási rendje, és ezzel
összefüggésben átértékelésre került a helyi közügyek rendszere. A Magyary Program
legfontosabb stratégiai célja a 2012. január elsején hatályba lépő új Alaptörvény XXVI.
cikkében foglaltaknak megfelelően az állami működés hatékonyságának, a közszolgáltatások
színvonalának emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése. A szervezeti
átalakítás első lépéseként elkezdődik a járási államigazgatás kialakítása, amelynek értelmében
a megyei kormányhivatalok alárendeltségében, alapvetően az adott járásban jelen lévő
szakigazgatási szervekből és az okmányirodákból, létrejönnek a járási kormányhivatalok.
A Magyary Program által érintett személyi állomány létszáma – 2011. első negyedévi adatok
szerint – 138.976 fő, mely magába foglalja a kormánytisztviselőket (68.467 fő), a rendőrség
állományát (35.163 fő), a Magyar Honvédséget (10.000 fő), a vám- és pénzügyi területen
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dolgozó hivatásos állományt (5291 fő), valamint a további hivatásos állomány létszámát (pl.
nemzetbiztonsági szolgálatok).
A közigazgatási személyzetpolitika alapja a legalább középtávra szóló személyzetfejlesztési
stratégia. A közszolgálat reformja, az életpályaprogram kialakítása az említett három
jogviszony (Ktjv., Hjt., Hszt.) esetében nem új célkitűzés. A Programban megfogalmazottak
megvalósulása esetén a jövőben nem egymás mellett, elszigetelten futnak az életutak, hanem
meg kell teremteni a közös kapcsolódási pontokat annak érdekében, hogy a karrier ne csak
egyirányú előmenetelt jelentsen, hanem az életutak közötti mozgást, váltást is (horizontális
mobilitás). Hasonló módosítás várható a köztisztviselői életpálya irányában is, de figyelembe
veszi a Program azt, hogy a köztisztviselői állományt foglalkoztató szervezeti kör elvárásai és
lehetőségei fokozottan eltérőek. A Magyary Program törekvése, hogy egységes és átjárható
életpályákat alakítson ki a fentiekben írtak szerint a három kormányzati és a további szélesebb
köztisztviselői körben. Ennek eszközei az alábbiak:
Értékelés: A teljesítményértékelési rendszer (TÉR) megújításának alapköve a munkaköralapú
megközelítés. A munkaköri feladatok, kötelezettségek, felelősségi körök és kompetenciák
pontos egyéni szintű meghatározása lehetővé teszi a reális és megalapozott teljesítménymérési
eszközök kidolgozását. A jutalommal való összekötés helyett (előző TÉR) fejlesztésközpontú
és alapú rendszer kialakítása a cél. A korábbi formális rendszer helyett egy gyakoribb (nem
csak évente) és egyszerűbb rendszer kialakítása várható.
Előmenetel és javadalmazás: A valódi karrier lehetőségek megteremtése, valamint az
igazságosabb és hatékonyabb díjazási rendszer kialakítása érdekében gyökeresen átalakul a
jelenlegi előmeneteli és díjazási rendszer. Egy több lábon álló, igazságosabb, differenciáltabb
és hatékonyabb díjazási rendszer alakul ki. Az új rendszer eltérő módon veszi figyelembe a
munkakör szervezet számára megjelenő értékét, a munkakörben töltött szolgálati időt,
valamint az alapbéren kívül az éves teljesítményértékelés eredményeit egyaránt, valamint a
tisztviselő egyéb közigazgatással összefüggő és anyagi lehetőségeire kiható tevékenységeit.
Képzési, továbbképzési és vizsga rendszer: A képzés szakmai színvonalának erősítése,
átjárhatóságának biztosítása céljából 2012-től elindul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a
közszolgálati képzés alapintézménye. A továbbképzés új rendszerét az egyetemi oktató- és
kutatóhelyekkel való stratégiai partnerségre épül. A megyei kormányhivatalok képzési
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centrumai a régió egyetemi tudásbázisán működnek. A kormánytisztviselői előmeneteli
rendszerbe

illeszthető

kreditrendszerű,

kompetencia

alapú,

moduláris

szerkezetű

közigazgatási vezetőképzési rendszerre van szükség, amelyre ráépülhet egy tisztviselői
vezetői elit (senior civil service) szervezésének koncepciója. Visszaállításra kerül a
közigazgatási alapvizsga, mint a „közigazgatási pályára való érettséget” bizonyító aktus. Az
alapvizsga átfogó tartalmi és módszertani megújításával párhuzamosan a közigazgatási
szakvizsga rendszerbeli helye is szorosabban fog illeszkedni az előmeneteli és a vezetői
karrier-koncepcióhoz.
Állami gondoskodás/munkáltatói gondoskodás: Az emberi erőforrás menedzsment egyik
fontos eleme a „gondoskodó elbocsátás” (outplacement) intézménye, amikor a korábbi
munkáltató szervezetten, de a speciális egyéni szempontokat is figyelembe véve támogatja az
elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedését: álláskeresési ismeretek oktatásával, karrier
tanácsadással, jogi tájékoztatással. A munkáltatói gondoskodás fontos eleme lesz a
kedvezmények igénybevételét is lehetővé tevő kormánytisztviselői kártya és az Ereky
Tervben megjelenő egyéb jóléti szolgáltatások rendszere.

Ezzel szorosan összekapcsolódik az előkészítés alatt álló önkormányzati reform, amely a
Magyary Programmal együtt elhozza a helyi közügyek, valamint az államigazgatási ügyek
régóta halogatott szétválasztását a járási kormányhivatalok és az önkormányzatok között. Az
ún. jegyzői hatásköri jegyzék áttekintésre került a következő szempontok szerint:
• a helyi közügyek körébe tartozó (szakmai) hatáskörök (a jövőben önkormányzati hatáskör);
• államigazgatási (szakmai) hatáskörök (a jövőben kormányhivatali hatáskör);
• az igazgatási (funkcionális) hatáskörök mindkét szerv hatáskörében megmaradnak. A
közigazgatás hatékonyságának növelésének vitán felül az egyik legfontosabb eszköze az
infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése. A Magyary Program fontos
része tehát az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása, mind
a közigazgatás ügyfelei és a tisztviselők munkájának megkönnyítése, mind az eljárások és
szervezeti folyamatok egyszerűbbé és gyorsabbá, így hatékonyabbá tétele érdekében. A
közigazgatás különböző területei tekintetében fontos az ügyfeleket és a közigazgatás
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szervezeteit egyaránt terhelő, a belső és külső folyamatokat jelentős mértékben bonyolító
mechanizmusok felszámolása, az átláthatatlan eljárások és folyamatok egyszerűsítése. Ezek
révén válik lehetővé mind a közigazgatás ügyfeleinek (a lakosságnak, a vállalkozásoknak),
mind a közigazgatás szervezeteinek és személyzetének tekintetében az adminisztratív terhek
csökkentése. A Magyary Program célja az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembe vevő,
ügyfélközpontú szolgáltató működés kialakítása, az eljárások egyszerűsítése, az ügyfélterhek
csökkentése és egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások
kialakítása.
A kormánytisztviselők jogállásáról 2010. évi LVIII. tv. hatályba lépését több jogszabály
megjelenése követte, amely folyamat még a jegyzet zárásakor is tart. A jogalkotói
szándék

a

kormánytisztviselőkről

szóló

törvény

szabályai

alkalmazásának

elsődlegességét jelölte meg, melynek szellemében készült el a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény. Teljesen átalakult a közszolgálati
szabályozás struktúrájának szerkezete, az eddig széttöredezett közszolgálati szabályozás
egységesítésére került sor, jelentősen egyszerűsítve ezzel a jogalkalmazó szervek
munkáját. Az új szabályozás nem csak az egységesítés, hanem az indokolt differenciálás
szempontjait is figyelembe veszi oly módon, hogy a kormánytisztviselőkre vonatkozó
szabályokat tekinti elsődlegesnek, és ehhez képest határozza meg külön fejezetben a
helyi

önkormányzatoknál

és

az

egyéb

autonóm

szerveknél

foglalkoztatott

köztisztviselőkre alkalmazandó eltérő szabályokat. A törvény külön rendelkezik a
közszolgálati személyzeti igazgatással kapcsolatos feladatokról. a közigazgatási
személyzetpolitika irányainak és elveinek meghatározásáról, a személyzetpolitikai
döntések

meghozatalához

szükséges

statisztikai

adatok

gyűjtéséről,

valamint

felhasználásáról, a továbbképzési rendszer irányításáról és a közszolgálati jogszabályok
végrehajtásának ellenőrzéséről. A törvénybe beépült az új Munka törvénykönyvének a
közigazgatás személyi állományára irányadó szabályai, a közigazgatás specialitásának
figyelembe vételével. Egyben megszűnt a Polgári Törvénykönyv háttérjogszabály
funkciója is, és a jogszabály a közszolgálatban szokványosnak nem tekinthető más
foglalkoztatási formák (pl. munkaszerződés) alkalmazásának kereteit. A személyzeti
igazgatás mellett az érdekegyeztetés rendszere is átalakult. Ennek leglényegesebb
elemeként a Magyar Kormánytisztviselői Kar létrehozásáról rendelkezik. A kar
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létrehozásának elsődleges célja, olyan értékalapú egységes hivatásrend kialakítása,
amely

hozzájárul

a

közigazgatás

működése

iránti

állampolgári

bizalom

megerősödéséhez. A kar által ellátott érdekképviselet tágabb tevékenységi kört fed le,
mint az érdekvédelem. A kar létrehozása mellett megmarad a szociális partnerekkel való
érdekegyeztetés. Ezek közül kiemelkedik, hogy a központi érdekegyeztetés eddigi két
fórumát egységesítik, és Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum ( KÉF) néven működik
ezek után.
A tisztviselői életpálya megújítása érdekében változik a jogviszony néhány tartalmi
elem, melyből néhányat emelek ki:


a korábbi

minősítés, teljesítményértékelés

és

munkaértékelés

túlzottan

differenciált és párhuzamos rendszerét egységesítik, megszűnnek a jelenlegi
különbségek.

A

tárgyévi

teljesítményértékelések

rendszeresebbé

és

áttekinthetőbbé válnak


a munkaköri pótlék bevezetésének lehetősége lépést tesz a Magyary program
által előírt munkakör-alapú rendszerre való áttérés irányába. A pótlék nem a
személyhez, hanem a munkakörhöz kapcsolódik.



a munkaerő-piaci szempontok rugalmasabb figyelembe vétele érdekében átalakul
az ügykezelők díjazása.

A törvény tartalmazza a kormánytisztviselői hivatásetikai alapelveket, amelyek
megsértése esetén a kar etikai eljárást folytat le. A jogszabály csak az alapelveket sorolja
fel, azok tartalmi kibontása a kar feladata.
A jogalkalmazást segítő egyéb jogszabályok közül a jegyzet elkészültéig az alábbiak
jelentek meg:


a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és
hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2012. évi V. törvény



a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012.(III.7.)
Korm.rendelet
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a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről,
valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7) Korm. rendelet
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Választási eljárási szabályok

A polgármesteri hivatalok jelentős szerepe vitathatatlan a választások, népszavazások
(továbbiakban: választás) lebonyolítása során. Az egyes választások esetében a hatályos
jogszabályok

pontosan

meghatározzák

az

adott

választás

tekintetében

választási

jogosultsággal rendelkezők körét. Az egyes választási típusok sajátos szabályait röviden, az
általános teendők vázlatos ismertetése után kerül sor.
A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban:Ve) alkalmazási köre, a
választási eljárás alapelvei és a választási eljárás nyilvánossága mellett a jogszabály célját is
rögzíti. A törvény szabályozza a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek,valamint
a választási szervek jogait és kötelezettségeit a választási eljárásban. A törvényt a következő
eljárásokban kell alkalmazni:az országgyűlési képviselők választására,az Európai Parlament
tagjainak választására,a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására,a
kisebbségi önkormányzatok tagjainak megválasztására,az országos népszavazásra,a helyi
népszavazásra,az országos népi kezdeményezésre,a helyi népi kezdeményezésre. A Ve.
rögzíti azokat a legfontosabb eljárási alapelveket, melyeket a választási eljárásszabályainak
alkalmazása, jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése során a választásban érintett
résztvevőknek érvényre kell juttatniuk. Az alapelvek tartalmát a joggyakorlat alakítja ki, és az
egyes konkrét jogesetek kapcsán hozott választási bizottsági, bírósági döntések világítanak rá
azok konkrét esetben követendő tartalmára.

Általánosan alkalmazandó eljárási rend
A választás kitűzését követően indul meg a polgármesteri hivatalok intenzív munkája. A
kitűzést megelőzően a körzetesítés folyamatos felülvizsgálata, és adott év február 15-éig
történő korrekciója a Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) feladata. A szavazókörök
számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási
iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb azonban
ezerkétszáz választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A
helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazókörök kialakítását
érintő változásokat, és minden év januárjában felülvizsgálja a szavazókörök számát,
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sorszámát és területi beosztását. A választás kitűzésének figyelembe vételével meghatározott
eszmei időponthoz kapcsolódó adatállomány alapján elkészül a névjegyzék. Nem kerül fel a
névjegyzékre,akinek nincs választójoga.
Nincs választójoga annak, aki jogerős bírói ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság, illetőleg a közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság (2012. január 1-étől Magyarország) területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú polgára akkor sem választható, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.

Az értesítővel együtt a HVI a biztonsági elemmel ellátott ajánlószelvényeket is megküldi a
választópolgároknak a szavazást megelőző 58.napig. Az értesítő és az ajánlószelvények
kézbesíthetők a Magyar Posta útján, a polgármesteri hivatal munkatársainak segítségével vagy
más úton; jelölő szervezet vezetője vagy tagja azonban nem bízható meg ezzel a feladattal.
A HVI kihirdeti a névjegyzék közszemlére tételének időpontját és helyét, és a szavazás napja
előtt hatvan nappal – nyolc napra – közszemlére teszi a névjegyzéket. A HVI vezetője
gondoskodik arról, hogy a névjegyzék a polgármesteri hivatal olyan helyiségében (pl.
ügyfélszolgálati irodában, jegyzői titkárságon, népesség-nyilvántartás irodájában, választási
információs szolgálaton stb.) kerüljön elhelyezésre, ahol az minden érdeklődő állampolgár
kérésére megtekinthető. A közszemlére tétel idejéről és helyéről a lakosságot a helyben
szokásos módon tájékoztatni kell. A névjegyzék közszemlére tételének időtartama alatt lehet
kifogást benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg a névjegyzékbe való felvétel
miatt. A kifogást a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki a kifogásról legkésőbb a beérkezését
követő napon dönt. A HVI vezetője a névjegyzék közszemlére tételét követően is köteles a
névjegyzék pontosságát biztosítani, akár saját maga észleli, akár felhívják a figyelmét arra,
hogy a névjegyzék hibás. Ilyen esetben nem közvetlenül a névjegyzéket kell javítani, hanem a
névjegyzék valamely háttérnyilvántartását. A felvételről, törlésről, helyesbítésről a
választópolgárnak értesítést kell küldeni.

214

Igazolást kérhet az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol más
magyarországi településen kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda
vezetőjétől, ha a jogszabály lehetőséget ad erre.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján a választás időpontját megelőző második
nap 16 óráig lehet kérni. Igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az legkésőbb az
adott választáshoz kapcsolódóan meghatározott határidőig megérkezik az illetékes helyi
választási irodához. A levélben meg kell jelölni a települést (fővárosi kerületet), ahol a
választópolgár szavazni kíván. Az igazolás kiadása iránti kérelem adattartalmát a törvény
pontosan meghatározza: kiadásához az igazolást kérő a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét,
annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik köteles közölni. Kötelezően
használandó nyomtatványminta nincs. Az igazoláskérés megkönnyítése érdekében azonban
formanyomtatvány került elhelyezésre a www.valasztas.hu internetes oldalon. A levélben kért
igazolást a választópolgár számára az általa megjelölt címre tértivevényesen kell megküldeni.
Amennyiben a választópolgár az igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján kéri, úgy
az igazolást a jelen lévő választópolgárnak vagy meghatalmazottjának át kell adni. Igazolás
faxon vagy e-mail útján nem kérhető és nem adható ki.
A HVI vezetője a szavazás napját megelőző második nap 16 órakor a névjegyzéket lezárja. A
lezárt és hitelesített névjegyzéket a szavazatszámláló bizottság elnökének adja át.
A szavazás napján a névjegyzékből senki nem törölhető, az igazolással rendelkező
választópolgáron kívül a névjegyzékbe senki nem vehető fel. Igazolással szavazni az egy
szavazókörös település szavazókörében és a több szavazókörös településen az erre a célra
kijelölt szavazókörben lehet. Ennek megfelelően kizárólag az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókör szavazatszámláló bizottsága, illetőleg az egy szavazókörös település helyi
választási

bizottsága

(továbbiakban:

igazolással

szavazásra

kijelölt

szavazókör

szavazatszámláló-bizottság) vehet fel választópolgárt a névjegyzékbe. A névjegyzéket az
igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető
vezeti tovább.
A szavazás napján végzendő teendők ellátásában jelentős szerepe van a választási bizottságok
munkájának. Az alábbi választási bizottságok működhetnek a választás sajátosságai alapján:
szavazatszámláló bizottság (SZSZB) működik minden szavazókörben, kivéve az egy
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szavazókörös településeken, ahol a helyi választási bizottság (HVB) látja el az SZSZB
feladatait; HVB működik minden településen; területi választási bizottság működik a
megyékben (TVB), valamint a fővárosban (FVB); az egész országra kiterjed az Országos
Választási Bizottság (OVB). Az SZSZB három választott tagból áll. A három választott tagot
és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési
képviselők általános választásának kitűzését követően választotta meg a helyi választási iroda
vezetőjének indítványa alapján. A helyi választási iroda vezetője megvizsgálja az SZSZB-k
működőképességét, ha szükséges, gondoskodik az új tagok, póttagok megválasztásáról. A
HVB legalább három választott tagból áll. Az egy szavazókörrel rendelkező településeken 5
tagú HVB-t kell választani akkor is, ha ott kisebbségi önkormányzati választásra kerül sor és
emiatt kisebbségi szavazókört is létre kell hozni. Választási bizottság választott tagja csak a
választókerületben – egy szavazókörös település esetén a helyi választási bizottságnak csak a
településen – lakcímmel rendelkező választópolgár lehet. A tagokat és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti 42. napon. Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot.
A területi választási bizottság három tagját és a póttagokat – a területi választási iroda
vezetőjének javaslata alapján – a megyei/fővárosi közgyűlés választotta meg az országgyűlési
választásokat megelőzően. Az OVB öt tagját és szükséges számban póttagokat az
Országgyűlés választja meg, legkésőbb az önkormányzati választást megelőző 42. napon,
személyükre – a pártok javaslataira is figyelemmel – a miniszter tesz indítványt. Az SZSZB
és a TVB választott tagjainak megbízatása a következő általános országgyűlési képviselőválasztásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A HVB választott tagjainak
megbízatása a következő általános önkormányzati választásra létrehozott választási bizottság
alakuló üléséig tart. Az OVB választott tagjainak megbízatása a következő általános
választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. Az OVB választott tagjainak
választása esetén általános választás alatt az országgyűlési, az Európa Parlamenti és az
önkormányzati képviselők soron következő választását kell érteni.
A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása az önkormányzati választás végleges
eredményének közzétételével szűnik meg.
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A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei. A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A
bizottságok pártatlan működését a törvény összeférhetetlenségi szabályok megfogalmazásával
biztosítja. A választáson jelöltet,listát állító jelölő szervezet –a jelölt, lista nyilvántartásba
vételének jogerőre emelkedését követően - a választási bizottságokba egy-egy tagot bízhat
meg. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel,
hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. A választási bizottságok működésük
tartama alatt hatóságnak, tagjaik pedig hivatalos személynek minősülnek. A bizottságot az
elnök képviseli. A bizottság testületként működik, a határozatképességhez a tagok
többségének jelenléte szükséges. A választási bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A választási bizottságok működése és tevékenysége, valamint a választási bizottságok
rendelkezésére álló adatok – törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak. A választási
eljárás nyilvánossága azonban nem sértheti a szavazás titkosságát és a személyhez, valamint a
személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. A választási bizottság határozattal dönt,
döntéséhez a tagok többségének jelenléte és a jelen levő tagok többségének azonos tartalmú
szavazata szükséges. Csak igennel vagy nemmel lehet szavazni, tartózkodásra nincs mód. Ha
a választási bizottság szavazása során egyenlő az igen és nem szavazatok száma, a vitát addig
kell folytatni, amíg nem sikerül többségi álláspontot kialakítani, a választási eljárás ugyanis
nem ismer kisegítő rendelkezést szavazategyenlőség esetére. A választási bizottság köteles a
döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani. A választási bizottság határozatának egy
példányát a delegált tag részére ingyenesen, kérés nélkül át kell adni. A határozatot a
személyes átadás esetét kivéve postai úton tértivevényes küldeményként is kézbesíteni kell a
kérelmező részére. A határozatot, ha rövid utas elérhetősége ismert, a meghozatal napján kell
közölni azzal is, akire a döntés jogot vagy kötelezettséget keletkeztet vagy származtat. A
rövid utas elérhetőség hiányában részére a határozatot postai úton kell kézbesíteni. A
szavazatszámláló bizottság munkáját jegyzőkönyvvezető segíti. A jegyzőkönyvvezető a helyi
választási iroda tagja, akit a helyi választási iroda vezetője határozatlan időre bíz meg. A
jegyzőkönyvvezető a helyi választási iroda vezetője előtt esküt tesz. Jegyzőkönyvvezetőnek
köztisztviselő vagy közalkalmazott bízható meg. A választási bizottságok feladatai
széleskörűek a jelölt-nyilvántartásba vételtől a kifogások, fellebbezések elbírálásán át az
eredmény megállapításában jogszabály által meghatározott feladat ellátásáig.
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A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a
választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek meglétének és a
szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó szervek. Az
alábbi választási irodák működhetnek a választás sajátosságai figyelembe vételével: helyi
választási iroda (HVI), külképviseleti választási iroda (KÜVI), országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda (OEVI), területi választási iroda (TVI), Országos Választási
Iroda (OVI). A választási irodák működése hierarchikus felépítést tükröz. A helyi és az
országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője a települési jegyző, a területi
választási iroda vezetője a megyei/fővárosi főjegyző. A polgármester, a képviselő-testület,
illetőleg a közgyűlés és annak tisztségviselője a választások előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtására a választási iroda vezetőjének, tagjainak
nem adhat utasítást. A választási iroda tagjává köztisztviselő és közalkalmazott bízható meg.
A külképviseleti választási iroda tagjává, illetőleg vezetőjévé a diplomáciai képviselet
személyzetének, illetőleg a konzuli személyzet magyar állampolgárságú tagját is meg lehet
bízni. A választási iroda vezetője és tagjai tevékenységük megkezdése előtt esküt tesznek. A
választási irodák gondoskodnak arról, hogy a választópolgárok a választási tudnivalókról, a
szavazás módjáról általános tájékoztatást, és kérdéseikre felvilágosítást kapjanak. A lakossági
tájékoztatás célja, hogy a választópolgárok felkészülten, a választásra vonatkozó ismeretek
birtokában adhassák le szavazatukat.
A szavazóhelyiség 6.00 – 19.00 óra között tart nyitva. A helyi körülményekre tekintettel
azonban a HVB elrendelheti, hogy a szavazás 5 órakor kezdődjön. Az SZSZB az urnák
állapotát az elsőként szavazó választópolgár - aki az SZSZB tagja nem lehet - jelenlétében a
szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. A vizsgálateredményét fel kell tüntetni a szavazási
jegyzőkönyvben. Ezt követően az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy
kell lezárni, hogy azokból az urna szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.
Ezt követően az SZSZB az urnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrzőlap
elhelyezésének időpontját, valamint az SZSZB jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó
választópolgárnak az aláírását. Az ellenőrző lap hiányában a szavazás nem tekinthető kétséget
kizáróan érvényesnek. Az SZSZB elnöke felelős azért, hogy a szavazás napján a
szavazóhelyiségben és környékén a rendet fenntartsák, ennek érdekében mindenkire kötelező
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intézkedést tehet. A szavazóhelyiséget a szavazás alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem
lehet meghosszabbítani vagy – rendkívüli esemény kivételével – szüneteltetni. A mozgásában
gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson. Az írásbeli
kérelmet a szavazás napja előtt a HVI vezetőjéhez, a szavazás napján az Szavazatszámláló
Bizottsághoz (SZSZB) kell eljuttatni. A mozgóurnát az SZSZB legalább két tagja viszi ki, és
csak az SZSZB illetékességi területén belülre. Az igazolással szavazásra kijelölt
szavazókörben az eredetileg is a szavazókör névjegyzékébe tartozó választópolgárok
tekintetében az SZSZB szintén csak illetékességi területén belülre viheti ki a mozgóurnát, az
igazolással rendelkező választók esetében azonban az egész településen köteles ezt teljesíteni.
Az SZSZB megállapítja a szavazni kívánó polgár személyazonosságát, lakcímét és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben. Az SZSZB visszautasítja azt a polgárt, aki nem tudja
személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni vagy nem szerepel a névjegyzékben,
illetőleg igazolásával nem az arra kijelölt szavazókörben kíván szavazni. Az igazolással
szavazásra kijelölt szavazókör SZSZB-je visszautasítja a polgárt akkor is, ha az nem szerepel
a névjegyzékben és igazolást sem tud bemutatni, vagy igazolása másik településre szól. A
visszautasításról az SZSZB döntést hoz, melyet határozati formában kell rögzíteni és a
visszautasított polgárt fel kell venni a visszautasítottak jegyzékére. A visszautasítottak
jegyzékére a jegyzőkönyvvezető felvezeti a visszautasított választópolgár nevét és lakcímét,
valamint a visszautasítás okát. A jegyzéket mind a jegyzőkönyvvezető, mind a
szavazatszámláló bizottság elnöke aláírja. Amennyiben a szavazásnak nincs akadálya, az
SZSZB a választópolgár jelenlétében lepecsételi a szavazólapot, majd azt a borítékkal együtt
részére átadja. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja. Írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – az SZSZB két tagja írja
alá a névjegyzéket. Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt, illetve lista
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazat
érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen
megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet
hozzáírtak, vagy másik jelöltre vagy listára érvénytelen szavazatot adtak le.
Érvénytelen az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, a
törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz. Ha a választópolgár a szavazólap
urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott
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szavazólapot az SZSZB bevonja, helyébe egy alkalommal új lapot ad ki, és ezt a tényt a
jegyzőkönyvben rögzíti.
Az SZSZB jegyzőkönyvvezetője a szavazás befejezését követően a névjegyzéket az utolsó
sorszám után következő sor áthúzásával lezárja, valamint aláírásával és lebélyegzéssel
hitelesíti. A szavazás lezárása után kerül sor a szavazatok megszámlálására és a szavazatokat
legalább kétszer meg kell számlálni. Ha a szavazatok első megszámlálása megtörtént, és az
adatlap teljes mértékben kitöltésre került, a jegyzőkönyvvezető az adatlapot aláírja, lebélyegzi
és annak adatait - a HVI vezetője utasítása szerint - telefonon, telefaxon vagy az adatlapok
továbbításával haladéktalanul megküldi a helyi választási irodához. Ezt követően kerül sor a
szavazókörönkénti 2 eredeti példány jegyzőkönyv kitöltésére. A jegyzőkönyv egy-egy
másolati példányát a szavazatszámláló bizottság átadja a megbízott tagoknak. A másolati
példány átvételét a megbízott tag a jegyzőkönyvön aláírásával igazolja. A másolatokat
minden esetben az SZSZB elnöke hitelesíti (aláírással és bélyegzővel látja el). A HVI
feladata, hogy a szavazást követő 3 napon keresztül biztosítsa a szavazóköri jegyzőkönyvek 2.
példányának nyilvánosságát, majd azokat 90 nap, illetve jogorvoslat esetén az ügy jogerős
lezárása után irattározza. A szavazóköri és az eredményt megállapító jegyzőkönyvek 1.
példányait a HVI továbbítani kell a TVI-hez. A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban az
illetékes választási bizottság tagjainak jelenlétében kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni
úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljék hozzáférhetővé. A választás eredményével
összefüggő kifogás esetén az érintett szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni.
90 nap után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni. Az
SZSZB a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri
eredményét. Az SZSZB szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási
bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van
helye. Az illetékes választási bizottság az SZSZB-k jegyzőkönyvei alapján legkésőbb a
szavazást követő napon összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt.
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A jogorvoslatok fajtái

A kifogás a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás
alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújtható jogorvoslati eszköz, amellyel bárki
élhet.
A fellebbezés a választási bizottság elsőfokú határozata ellen nyújtható be, azt bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy előterjesztheti.
Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az OVB határozata
ellen.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá
az OVB határozata ellen nyújtható be bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy által. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak helye
nincs. A határidőket naptári napokban kell számítani, mégpedig a jogsértés elkövetésétől,
illetve a megtámadott választási bizottsági határozat meghozatalának napjától. A
jogorvoslatok vonatkozásában a határidő minden esetben jogvesztő, késedelem kimentésére,
illetve igazolás előterjesztésére nincs mód. A jogorvoslati kérelmek benyújtására, valamint
azok elbírálására az önkormányzati választási eljárásban 2 napos határidő áll az érintettek
rendelkezésére. A jogorvoslati kérelmek elbírálására kettő nap áll rendelkezésre. Ettől eltérő
szabályok a speciális jogorvoslatok tekintetében találhatóak.

Az európai parlamenti választások alkotmányos alapjai

Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikkében alapjogként határozza meg a választáshoz
való jogot.
Az Alaptörvény XXIII. cikkének (1) –(2) bekezdése szabályozza, hogy a magyarországi
lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más
tagállamának a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát
megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen. Az
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Európai Parlament képviselőit a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják, ennek a módjáról külön törvény rendelkezik.
Az Európai Parlament tagjainak választásán az Alaptörvény XXIII. cikkének (1)-(2)
bekezdése szerint választójoggal rendelkezik:
a. a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar
állampolgár,
b. az Európai Unió más tagállamának Magyarország területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgára (a továbbiakban: uniós állampolgár).
Az uniós állampolgár Magyarország akkor gyakorolhatja választójogát, ha erről nyilatkozatot
tesz.
A Magyarországon élő, sem magyarországi, sem külföldi lakóhellyel nem rendelkező
választójogosultat bejelentett érvényes tartózkodási helyének címe szerint kell a névjegyzékbe
felvenni. A többi uniós választópolgár a névre szóló tájékoztató levél mellé csatoltan
megkapta a névjegyzékbe vétel iránti kérelem-nyomtatványt. Ennek (vagy az ezen szereplő
adatoknak) a megküldésével az uniós állampolgár kérheti a felvételét a magyarországi
névjegyzékbe. A kérelemről a HVI vezetője dönt. Amennyiben a kérelmet elutasítja, arról
határozatot hoz, melyet megküld a polgár részére. Amennyiben a kérelmet nem utasítja el, azt
nyilvántartásba veszi. A HVI vezetője gondoskodik a névjegyzék, valamint a névjegyzékbe
való felvételről.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol más magyarországi településen
kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől igazolást kérhet.
Igazolást magyar és uniós állampolgár is kérhet.
A szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország) külképviseletein
(nagykövetség, főkonzulátus) adhatják le szavazatukat. A külképviseleti névjegyzékre mind a
magyar, mind az uniós állampolgár kérheti a felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történő
felvételt a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjénél kell kérni, személyesen
vagy

teljes

bizonyító

erejű

magánokiratba

foglalt

meghatalmazással

rendelkező

meghatalmazott útján. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem
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adattartalmát a törvény pontosan meghatározza. Kötelezően használandó nyomtatványminta
nincs.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

Az Alaptörvény kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a
polgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, a választók szabad
akaratának kifejezését biztosító választáson közvetlen és titkos szavazással, a választók
szabad akaratának kifejezését biztosító választáson választják (35. cikk).
Az Alaptörvény XXIII. cikkében foglaltak értelmében a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik Magyarország területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú magyar állampolgár, és az Európai Unió más tagállamának nagykorú
állampolgára. A menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú
személyek szavazati joggal rendelkeznek.
Helyi önkormányzati képviselő-választás a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településeken
egyéni listás választási rendszerben kerül megtartásra. Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a
település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges
ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a névjegyzék közszemlére tett példányának
adatai alapján teszi közzé. A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum a településen kiosztható. Az egyéni
listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani,
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az
egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, törölni kell az egyéni listáról, és
helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Ennek az az előnye, hogy valamely
képviselő mandátumának megszűnése esetén nincs szükség időközi választásra, mert a listáról
a következő kerül be a képviselő-testületbe.
A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási
rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – szerezhetnek mandátumot.
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Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések
lakosságszámához igazodik. A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. A
kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok. Az egyéni választókerületben az a
jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A kompenzációs lista az egyéni
választókerületben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot.
A fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztása során a listaállítás a fővárosi kerületekben
állított kompenzációs listákon alapul: Budapesten fővárosi listát az a jelölő szervezet állíthat,
amely a fővárosi kerületek több mint felében kompenzációs listát állított. A fővárosi listákra
külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák
közül egyet választ. A fővárosi listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek
mandátumot. Ha egy fővárosi lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő személyek
száma, a mandátum betöltetlen marad. A fővárosi listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében
kapnak mandátumot. Ha a fővárosi lista jelöltjét főpolgármesternek választották, a fővárosi
listáról törölni kell, helyébe a sorrendben utána következő jelölt lép.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A
választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a
megyei jogú város, valamint a főváros. A megyei választókerületben listát az a jelölő
szervezet állíthat, amely a választókerület választópolgárai 1%-ának ajánlását összegyűjtötte.
Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések
választópolgárai 1%-ának, de legalább 2000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték,
közös megyei listát állíthatnak. A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy,
hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A megyei listák a
leadott szavazatok arányában, a fővárosi közgyűlés tagjainak választásánál leírt számítási mód
alapján jutnak mandátumhoz.
A polgármester-választás tekintetében a település, illetőleg a fővárosi kerület, a
főpolgármester-választás esetében pedig a főváros számít választókerületnek.
Polgármesterjelölt az, akit


a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
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a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település
választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár,



a 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de legalább 2000
választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az, akit a főváros választópolgárainak 2%-a ajánlott.
A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. A
választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. Polgármester, főpolgármester az a
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
Az önkormányzati választásokon a választópolgár igazolással kizárólag a lakóhelye mellett
legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig létesített és bejelentett tartózkodási helyén
választhat.

A települési kisebbségi (nemzetiségi) önkormányzatok választása

A választójog fennállása tekintetében az alábbi feltételek együttes megléte szükséges ahhoz,
hogy a választópolgár a kisebbségi választáson választó és választható legyen:


a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott 13
kisebbség egyikéhez tartozik, ezt vállalja és kinyilvánítja,



magyar állampolgár,



a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik,



a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.

A választópolgár a szavazás jogát kizárólag a lakóhelye szerinti településen gyakorolhatja,
lakóhelytől eltérő településen való szavazásra, így igazolás kiadására nincs mód. A HVI
vezetője a választópolgárokat családi és utónevük alapján – névazonosság esetén személyi
azonosító szerint növekvő sorrendben – kisebbségenként ABC rendben szavazókör(ök)
besorolja.
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A kisebbségi választást az adott településen abban az esetben tűzi ki a HVB, ha a kisebbségi
választói jegyzékben a választás kitűzésének napján legalább 30választópolgár szerepel. A
települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 55. napig
kell kitűzni. A választás megtartását nem akadályozza, ha a kisebbségi választói jegyzékben
szereplő választópolgárok száma a választás kitűzését követően csökken 30 alá. A települési
kisebbségi önkormányzati választáson független jelöltek nem indulhatnak, kizárólag jelölő
szervezetek állíthatnak jelöltet. A választás megtartásának feltétele, hogy legalább négy jelölt
induljon a települési kisebbségi választáson. Ha nincs jelölt, vagy a jelöltek száma négynél
kevesebb, a választás elmarad, és már csak a következő általános választáskor van mód
települési kisebbségi önkormányzati választás megtartására. A kisebbségi jegyzéken szereplő
választópolgárok a kisebbségek számára kialakított külön szavazókörben adhatják le
szavazatukat. A kisebbségi szavazókörben több kisebbség választópolgárai is voksolhatnak,
külön-külön választói jegyzék alapján. Kisebbségenként külön szavazólapot kell készíteni,
melyen a jelöltek a HVB által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
Változás!
Az új nemzeti és etnikai törvény egyebek mellett rögzíti, hogy 2014-től csak azokon a
településeken lehet majd nemzetiségi választást tartani, ahol a legutóbbi, nemrég véget ért
népszámláláson legalább harmincan az adott nemzetiséghez tartozónak vallották magukat,
akár az elsődleges, akár a másodlagos identitás alapján. További feltételként a jogszabály
előírja azt is, hogy legalább harmincan szerepelniük is kell a nemzetiségi választási
névjegyzékben. E névjegyzék 2014-től nyilvános lesz, és folyamatosan vezetik majd.
A tárca szerint ezek a feltételek a valódi nemzetiségi közösségek számára nem jelenthetnek
kihívást, ugyanakkor képesek kiszűrni a visszaélőket. A nemzetiségek számára az új törvény
biztosítja a kedvezményes mandátumszerzési lehetőséget a települési önkormányzatoknál,
továbbá a települési önkormányzat nemzetiségi önkormányzattá alakulhat át.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három lesz, ha kevesebb, mint
százan szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, illetve négy, ha száznál többen.
Az Alaptörvény XXIX. cikke tartalmazza azt a jogot, mely alapján lehetőség nyílik a
nemzetiségek számára helyi és országos önkormányzatok létrehozására.
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Az országgyűlési képviselők választására vonatkozó szabályok

A Magyarország Alaptörvénye

kimondja,

hogy az

országgyűlési

képviselőket

a

választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a
választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson választják. (2. cikk (1)
bekezdés).
Az Alaptörvény XXIII. cikke alapjogként határozza meg a választójogot. Magyarország
területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog,
hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen.
Az aktív (választásra jogosultság) és passzív (választhatóság) választójog feltételei
megegyeznek:


magyar állampolgárság,



nagykorúság (18. életév betöltése; továbbá a 16. életév betöltésétől házasságkötéssel
szerzett nagykorúság),



magyarországi lakóhely.

Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár Magyarország
külképviseletein is leadhatja szavazatát, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik
és előzetesen kérte felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. Az Alaptörvény az
Országgyűlésre vonatkozó fejezetében kimondja, hogy az országgyűlési képviselők
választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az
előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell
megtartani. Az országgyűlési választások első és második fordulójának napját a köztársasági
elnök tűzi ki. Az Országgyűlés 386 képviselőből áll.2014-től az Országgyűlés létszáma 199
fő lesz. A magyar választási rendszer vegyesnek mondható, mert két választási rendszer él
egymás mellett:


az egyéni választókerületi rendszer:
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o 176 egyéni választókerület: az ország területe 176 egyéni választókerületre
oszlik, ahol személyekre lehet szavazni, és a szavazatok többségét elnyerő
jelölt lesz a képviselő
o 2014-től 106 egyéni választókerület kerül kialakításra az ország területén


a listás rendszerek:
o 20

területi

választókerület:

a

törvény

20

területi

választókerületet

intézményesít, amely a 19 megye és a főváros területét fedi le. Ezekben a
választókerületekben

listás

választás

van.

A

listákról

maximum

152mandátumot osztanak ki.
o Országos (kompenzációs) lista: e listáról minimum 58 mandátum – a pártok
mandátumot nem szerzett egyéni jelöltjeire leadott szavazatok, illetve területi
listáira leadott, de mandátumot szintén nem eredményező szavazatok (a kettő
együtt: töredékszavazatok) arányában – kerül kiosztásra.
o 2014-től 93 listás mandátum szerezhető, és ezzel egyidejűleg a területi lista
megszűnik
A magyar választási rendszer 5%-os küszöböt alkalmaz.
Az első választási fordulóban az a jelölt lesz az országgyűlési képviselő, aki megkapta az
érvényes szavazatoknak több mint a felét, feltéve, hogy a szavazáson a választókerület
választópolgárainak több mint a fele szavazott. A második fordulóban képviselő az a jelölt
lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazáson a választókerület
választópolgárainak több mint az egynegyede szavazott. Ha a második forduló érvénytelen,
időközi választást kell tartani. A választójog egyenlőségének elvéből következik, hogy az a
választópolgár, aki az első fordulóban részese volt egy képviselő megválasztásának, a
második fordulóban ne szavazhasson egy másik képviselőre is. Ugyanez a szabály érvényes a
listás szavazásra is. Ezt a névjegyzék –vezetés sajátos szabályai is segítik. Ez a helyzet azokat
érinti, akik akár az első, akár a második (vagy mindkét) fordulóra igazolást kértek. E
választópolgárok a második fordulóban csak akkor szavazhatnak, ha az első forduló abban a
választókerületben, ahol akkor a névjegyzékben szerepeltek (vagy ahova igazolást kaptak)
érvénytelen vagy eredménytelen volt. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet
kérni az első fordulót megelőzően, legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00
óráig. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy a kérelem az első fordulót megelőző 5.

228

napig megérkezzen a HVI-hez. Igazolást csak az első fordulót megelőzően, legkésőbb a
szavazást megelőző második napon 16.00 óráig lehet kiadni. Ha a választópolgár mindkét
fordulóra igazolást kér, az igazolást egyetlen közös nyomtatványon kell kiadni. Ha a
választópolgár valamelyik fordulóra igazolást kapott, majd egy későbbi időpontban a másik
fordulóra is igazolást kér, a korábban kiadott igazolást be kell vonni, és a két fordulóra közös
nyomtatványon kell kiadni az igazolást.
Az új választási szabályok megszületése
A jegyzet készítésének idején javában folyt a választási reform előkészítő munkája, és készül
a

sarkalatos

törvény-tervezet.

A

parlamenti

albizottságnak,

melynek

feladta

e

jogszabálytervezet előkészítette lett volna 2011. július 31-éig mandátuma meghosszabbításra
került, és a tervek szerint az őszi törvénykezési időszakban, várhatóan október közepén
kerülhet az országgyűlés elé a jogszabály. 2011. július elején nyilvánosságra hozott
elképzelések szerint az 1989-ben kidolgozott rendszerből megtartásra kerül a vegyes
választási rendszer, hiszen ez a típus jelenti a megválasztott parlamenti stabilitást. Annak
ellenére, hogy a vegyes választási rendszer is rejt magában bizonyos fokú torzítást, viszont
megőrzi az egyéni választókerületek által a választópolgárokkal kapcsolatos közvetlen
kapcsolatot. Ezt a választási rendszert kritizáló (jellemzően a kispártok) az arányos rendszert
favorizálnák, mert álláspontjuk szerint a vegyes rendszer a nagy pártoknak kedvez.
Megmaradna továbbra is az 5 %-os küszöb alkalmazása. A fent kifejtett és jelen pillanatban
még hatályos választási törvényi szabályozáshoz képest az alábbi változás-tervezeti elemek
ismertek a választási reform-elképzelések között.
A munkaanyagban szereplő 200 fős parlament megvalósítása érdekében 100 képviselő egyéni
választókörzetben és 100 képviselő országos listán kerülne megválasztásra 1 fordulós
rendszerben. Emellett megszüntetésre kerülne a kompenzációs lista, mellyel a választás során
leadott szavazatok sorsa a választópolgár számára is könnyebben megérthető lenne. A
kompenzációs lista megszűnése nem feltétlenül jelenti a kompenzáció rendszerből történő
teljes kizárását, mert elképzelhető, hogy a mandátumot nem eredményező egyéni
képviselőkre leadott szavazatok valamilyen módon az országos listán ellentételezésre
kerülnek, de erre vonatkozó konkrét javaslatot nem tartalmazott még a tervezet.
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Az 1 fordulós választás során az egyénik képviselő-jelölteknek a jelenlegi 750 érvényes
ajánlás helyett 1500 db érvényes ajánlást kell összegyűjteniük, melyre 21 nap állna
rendelkezésükre. Ez esetben a szavazás eredményessége csak a részvételi aránytól függene, a
nyertes attól függetlenül mandátumhoz jutna, hogy abszolút, vagy relatív többséget szerez.
A kisebb parlament komoly választói elvárásnak tűnik, így ennek megvalósítását szolgálja a
fenti rendszer, amelyből az is kitűnik, hogy a területi listák helyett kizárólag országos listára
lehet majd szavazni. Országos listát azok a pártok, szervezetek állíthatnának, akik a
választókerületek egynegyedében, 9 megyében és a fővárosban állítanak egyéni képviselőjelöltet. Ennek érdekében a választókerületek „át kell szabni”, aminek arányos meghatározása
érdekében valószínűleg egyes körzetek a megyehatárokat is átlépik majd. A választókerületek
felülvizsgálatának indoka azonban nem csak a választási reform, hanem a választókörzetek
újraszabása régi mulasztása a magyar parlamentnek, mert az Alkotmánybíróság 2011.
december 31-i hatállyal semmisítette meg a jelenlegi körzetkiosztást a kerületek
lakosságszámának aránytalanságai miatt. A modern választási rendszerek egyik lényegi
pontja az egyenlő képviselet - ezzel még lesznek problémák a határon túliak szavazati joga
miatt is -, ez pedig Magyarországon régóta sérül, a legnagyobb és a legkisebb népességű
választókerületek között csaknem kétszeres az eltérés, azaz most is van képviselő, akinek
hatvanezernél több, és akinek harmincezernél kevesebb választója van. A körzetek
újrarajzolása tehát nem a parlamenti létszám csökkentéséből fakadó kötelezettség. Sajátos
problémát jelent, hogy az AB 2011. december 31-i hatállyal semmisítette meg a
körzetkiosztást, ezért a jogalkotónak előbb a jelenlegi, 176 egyéni körzetet kéne újrarajzolnia,
majd kijelölnie a következő választásra az ennél bizonyosan kevesebb egyéni választókerület
körzethatárait. Az AB megkönnyíthette volna a jogalkotók dolgát, ha 2013. december 31-i
hatállyal szüntette volna meg a jelenlegi rendszert, mert akkor nem lenne szükség átmeneti
szabályozásra. Ami amúgy önmagában is problémákat vet fel, ha most új körzeteket
rajzolnak, előfordulhat, hogy bizonyos választóknak több egyéni képviselője is lesz a
parlamentben, ha új körzetbe kerülnek. Megoldás lehet, ha ideiglenesen az eddigi körzetek
fenntartásáról dönt a parlament. Döntenie ugyanis a parlamentnek kell, az AB ugyanis
nemcsak az aránytalanságokat kifogásolta, hanem azt is, hogy a választókerületeket eddig egy
minisztertanácsi rendelet szabályozta. Az új rendszerben forrásaink szerint kétharmados
törvény rendelkezik majd a körzethatárokról, melynek során arra kell figyelni, hogy a
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körzetek lakosságszáma a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően legfeljebb +/-15
százalékkal térjen el.
A 200 fős parlament létszámát a határon túli magyarok és a nemzetiségek szavazati joga és
ehhez kapcsolódó sajátos szabályozás módosíthat, azonban ennek részletszabályai még nem
ismertek. A határon túliak esetén az egyéni képviseletet gyakorlatilag lehetetlen biztosítani,
így ők biztosan csak listára szavazhatnak. Ezzel kapcsolatban megfogalmazott kritika, hogy
sérülhet az egyenlő képviselet elve. Erre megoldás lehet, ha a határon túliak egyetlen listás
szavazata kétszer annyit érne, mint a határon inneniek listás szavazata, azaz, egy határon túli
képviselőt feleannyi - illetve, az egyéni-listás képviselők számarányában leosztott szavazattal lehetne megválasztani. Kérdés még az is, hogy hány képviselője legyen a határon
túliaknak. Erre forrásaink nyilatkozatai szerint a legvalószínűbb megoldás egy keretszám lesz,
azaz a határon túliak maximum a választó népességbeli részarányuknak megfelelő számú
képviselőt delegálhatnának a parlamentbe, de hogy mennyit, azt a valós részvétel aránya
döntené el.
Kérdés még a magyarországi nemzetiségek parlamenti képviselete is. A jelenleg hatályos
alkotmányt az országgyűlés kétszáz fős parlament alkotmányba foglalásakor úgy módosította,
hogy abban megjelent legfeljebb 13 nemzetiségi képviselő lehetősége is. A 2012. január 1-től
hatályos Alaptörvény szerint a magyarországi nemzetiségek részt vesznek az Országgyűlés
munkájában, azaz nincs kimondva, hogy ez képviseletet jelentene. Az biztos, hogy 13
nemzetiségi képviselő alaposan felborítaná egy különben kétszáz fős parlamentben az
erőviszonyokat, ezért ha lesznek is nemzetiségi képviselők, mandátumukat valamilyen módon
korlátozni fogják. Választásukra is valószínűleg külön szabályoknak vonatkoznak, a
szavazategyenlőség elvét leginkább az valósítaná meg, ha azok, akik nemzetiségi képviselőre
szavaznak, másra nem szavazhatnának. A legvalószínűbbnek talán az tűnik, hogy a
nemzetiségek képviselői kevesebb szavazattal juthatnának mandátumhoz, de bejutásuk így is
küszöbhöz lesz kötve - azaz egyáltalán nem garantált valamennyi magyarországi kisebbség
képviselete - ha száz egyéni mandátumból és 8,2 millió választóból indulunk ki, egy
mandátum megszerzéséhez 82 ezer szavazatra lenne szükség, míg a cigányság utáni második
legnagyobb nemzetiség, a németek létszáma sem éri el a húszezret, így még az alacsonyabb
küszöb elérése is kérdéses. Több más európai országban is külön mandátumot biztosítanak a
határon túli állampolgároknak, a Horvátországban és Romániában, Olaszországban,
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Franciaországban és Portugáliában. Csehországban és Szlovákiában is szavazhatnak a határon
túli állampolgárok, de szavazataikat egybeszámolják az otthon leadottakkal.
Az elfogadott 2011. évi CCIII. törvény alapján az alábbiakban változik meg 2014-től az
országgyűlési képviselők választásának rendje:


2014-től 199 tagúvá válik az országgyűlés.
o 106 képviselő egyéni választókerületből, míg 93 fő listás mandátum
megszerzése útján juthat a parlamentbe.



A területi lista megszűnik.



A választás a korábbi kétfordulós helyett egyfordulóssá válik.



Változás továbbá, hogy a győztes jelölt után is jár majd a töredékszavazat.



A határon túli magyarok is voksolhatnak, de csak pártlistára (egyéni jelöltekre nem
szavazhatnak)



Listaállítás szabályi is változnak.
o Az a párt állíthat listát, amely legalább 9 megyében és Budapesten, minimum
27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított



1 jelölt indulásához a korábbi 750 db helyett 1000 db érvényes ajánlószelvényre van
szükség

A rendszer alapjaiban véve továbbra is vegyes marad, mint eddig, csak az arányok változnak.
A képviselők egy részét továbbra is egyéni körzetekből, másik részüket pedig helyi, illetve
országos pártlistákról választjuk majd. Fontos eleme az új törvénynek, hogy megszűnik a
kompenzációs lista, amely eddig főként az ellenzéki pártok számára volt hasznos – sok
mandátumuk erről a listáról származott. A parlamentbe való bejutási küszöb viszont 5
százalék marad. Változnak majd a jelöltállítás szabályai is. Az eddigi 750 kopogtatócédula
helyett ezentúl 1000 ajánlószelvényre lesz szükség, melyet az eddigi 36 nap helyett 21 nap
alatt kell majd összegyűjteniük az egyes pártoknak. Országos listát viszont ezentúl csak az a
párt állíthat, amely kilenc megyében és Budapesten is jelen van egyéni jelöltjeivel.
A szavazás egyfordulós lesz, egyéniben a relatív többséget megkapó jelölté lesz a mandátum.
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Az országos népszavazás sajátosságai

Magyarország Alaptörvénye alapjogként határozza meg a népszavazáshoz való jogot.
Magyarország területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt
megillet az a jog, hogy országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
(XXIII. cikk (7). bekezdés)
Az Alaptörvény8. cikkében foglalt rendelkezések értelmében az ügydöntő országos
népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár fele érvényesen szavazott, és eredményes,
ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott. Az eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. Az
országos népszavazáson az Alaptörvény XXIII. cikke szerint választójoggal rendelkezik
Magyarország

területén

lakóhellyel

rendelkező

nagykorú

magyar

állampolgár.

Magyarországon élő sem magyarországi, sem külföldi lakóhellyel nem rendelkező
választójogosultat bejelentett érvényes tartózkodási helyének címe szerint kell a névjegyzékbe
felvenni.
Az országos népszavazáson a külföldön tartózkodó, de Magyarországon választójoggal
rendelkező állampolgárok Magyarország külképviseletein (nagykövetség, főkonzulátus)
adhatják le szavazatukat. A külképviseleten az a választópolgár élhet választójogával, aki a
szavazást megelőzően, a törvényben megállapított határidőig, az ott megállapított
rendelkezéseknek megfelelően kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét. A
külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt a lakcím szerint illetékes helyi választási iroda
vezetőjénél kell kérni, személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazással.

Védelmi igazgatás

A jegyzet ezen részében a védelmi igazgatásnak megújult rendszerének ismertetésére kerül
sor, érintve az önkormányzatok polgármesterei és jegyzői részére fennálló kötelezettségét.
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Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi
CXXVIII.

törvényt

(továbbiakban:

Kattv),

mely

alapvetően

meghatározza

a

katasztrófavédelem területén mind a szervezeti szinteket, mind a feladatellátás helyét és
tartalmát.
A Kattv-t kell alkalmazni:


veszélyhelyzetben,



katasztrófaveszély esetén,



akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen Magyarország területén védekezés
szükséges

Az Alaptörvény 53. cikke rendelkezik a veszélyhelyzet szabályairól.
-

veszélyhelyzet kihirdetése

-

sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be

-

Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, mellyel egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb
rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A katasztrófavédelem során a kialakult helyzetek minősítése:
1) Katasztrófaveszély
Katasztrófaveszély olyan közvetlenül egy adott eseményt megelőző időszak,folyamat vagy
állapot, amikor okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésével, és amely ezáltal
veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet,az élet- és vagyonbiztonságot.
Ennek során olyan intézkedések és döntések meghozatalára van lehetőség, amelyek révén a
kialakuló helyzetek gyorsabban és hatékonyabban kezelhetők.
Katasztrófaveszély időszakában:


nem érvényesülnek az Alaptörvény szerinti különlegesjogrendre vonatkozó
szabályok.



a BM OKF főigazgatójának – a központi veszélyelhárítási-terv szerint –
lehetősége

van

az

élet-

és

vagyonbiztonság,
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a

lakosság

ellátása,

a

kritikusinfrastruktúrák védelme és a várható helyzet következményeinek
csökkentése érdekében intézkedéseket tenni


a megtett intézkedésekről folyamatosan tájékoztatja a katasztrófák elleni
védekezésért felelős minisztert.



a Magyar Honvédség erőinek igénybevételére lehetőség van, az adott helyzettől
függően a Honvéd Vezérkar főnöke, a honvédelmi miniszter, vagy a
Kormánydöntése rendelkezik az alkalmazásáról.

2) Veszélyhelyzet
Az Alaptörvény és a Kattv szerinti veszélyhelyzet által meghatározott események az alábbiak
szerint foglalhatóak össze:


elemi csapások, természeti eredetű veszélyek miatt,



ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek miatt,



egyéb eredetű veszélyek miatt kihirdetett veszélyhelyzetek.

Veszélyhelyzet időszakban:


a Kormány – rendeleti úton – rendkívüli intézkedéseket vezethet be, vagy azokra
felhatalmazást adhat ( a rendeletek az ország teljes területére, vagy egy meghatározott
részére vonatkozhatnak)



korlátozható:
o a lakosság szabad mozgása,
o az ország egyes területeire történő belépés, áthaladás és tartózkodás,
o valamint a közlekedési és szállítási kapacitások biztosítása érdekében a
repülőterek, raktárak, állomások igénybevétele,



elrendelhető:
o a lakosság kimenekítése/kitelepítése (az elrendelést megtagadókkal szemben
a jogosult rendvédelmi szerv lép fel),
o a nemzetgazdasági, vagy más érdekből történő kiürítés, amelyre elsődlegesen
o a katasztrófák elleni védekezéséért felelős miniszter intézkedik, ideiglenes
polgári védelmi szolgálat ellátása,
o mentésre alkalmas járművek, eszközök igénybevétele,
o szükség esetén – kártalanítás mellett – ingatlan igénybevétele, bontása.
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a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési
kötelezettség állapítható meg,



a veszélyhelyzet súlyosbodásának veszélye esetén, az érintett gazdálkodószervezet a
Magyar Állam felügyelete alá vonható,



polgármester és jegyző részére államigazgatási feladat jelölhető meg,



közigazgatási hatósági eljárástól való eltérésre van lehetőség, indokolt esetben
részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás vezethető be.

A rendeletek rendkívüli kihirdetésére a közszolgálati műsorszórókon keresztül is sor kerülhet.
Veszélyhelyzetben sajátos irányítási szabályok lépnek életbe:
a. A helyzet jellegétől függően, illetve több megyét érintő veszélyhelyzet esetén
miniszteri biztos kinevezésére van lehetőség.
b. Településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője átveszi a polgármestertől, míg
a megyei (fővárosi) közgyűlés és a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a megyei közgyűlés elnöke (főpolgármester)
és a polgármester gyakorolja.
c. Az önkéntes mentőszervezetek bevonásáról a BM OKF főigazgatója dönt.
3) A katasztrófa károsító hatása által érintett terület
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszerben a helyreállítás időszakában is
kihirdethető a veszélyhelyzet, de ebben az esetben a veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos
irányítási szabályok nem érvényesülnek.
A katasztrófa károsító hatása által érintett terület fogalma: az a kijelölt és lehatárolt területet
értjük, ahol a katasztrófa (természeti, ipari, civilizációs) következményeinek elhárítása, vagyis
a hatékony és eredményes helyreállítás érdekében kormányzati intézkedésekre van szükség.
A veszélyhelyzeti rendkívüli intézkedések közül itt az alábbiak alkalmazhatóak:


közigazgatási hatósági eljárástól való eltérés,



a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére szerződéskötési
kötelezettség állapítható meg,
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indokolt esetben részleges, vagy teljes forgalomkorlátozás vezethető be, korlátozható
az ország egyes területeire történő belépés, áthaladás és tartózkodás.

A katasztrófavédelem a különböző, így a természeti és a civilizációs eredetű katasztrófák
elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási,
létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek
összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek
elhárítását, az élet" és vagyonbiztonságát, a mentés végrehajtását és a helyreállítás
feltételeinek megteremtését szolgálják.
A katasztrófák megelőzésével, felszámolásával, a védekezés irányításával kapcsolatos
feladatok

fontosságára

a

jelentősebb

hatású

hazai

vagy

külföldi

káresemények,

veszélyhelyzetek irányították a figyelmet. Az 1980 - as években az Országgyűlés is több
alkalommal szorgalmazta az ország katasztrófavédelmének megnyugtató megoldását, az 1990
- es évek elején ismét napirendre került a szabályozás, azonban törvény megalkotására nem
került sor. Az egységes keret hiányában is megalkotásra kerültek az ágazati, szakmai (pl. a
tűzvédelemmel, polgári védelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos) törvények.
A hosszas és alapos előkészítést követően 2000. január 1- én lépett hatályba a katasztrófák
elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (katasztrófavédelmi törvény),
ezzel egységes, önálló jogszabály született a civilizációs és természeti eredetű katasztrófák
megelőzése, ilyen események bekövetkezése esetén a különböző szintű állami, kormányzati,
önkormányzati rendszerek tevékenységének szabályozása és összehangolása, a helyreállítás
során az egyes szervezetek felelősségének és teendőinek meghatározása érdekében.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény működőképes rendszert hozott
létre, melynek meghatározó elemévé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet.
A katasztrófavédelmi törvény hatálybalépése óta megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a
környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettebbé és
ellenőrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai.
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A katasztrófavédelem jelenlegi jogszabályi környezetének módosításaival, a települési
önkormányzatok közreműködésének megőrzése mellett az állam szerepvállalásának
növelésével garantálható a Magyarország területén élő lakosság életének, vagyonának
biztonsága, valamint az ország működőképességének folyamatos fenntartása.

I. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni hatékonyabb védekezés
kialakítása
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelem erősítése
Az elmúlt időszakban bekövetkezett élethelyzetekre tekintettel / pld. a Kolontár külterületén
bekövetkezett ipari szerencsétlenség – megfontolandó, hogy a katasztrófa törvényben
koncepcionális szinten közvetlenül az Alaptörvényből levezetve jelenjen meg a civil típusú
katasztrófákra, minősített helyzetekre vonatkozó minősített időszaki szabályok elkülönülő
önálló szabályrendszere. Ez jelentősen növelné a katasztrófavédelem jelentőségét és
mozgásterét a minősített időszakhoz kapcsolódó jogalkotás terén.
Egyes üzemek olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai tevékenységet végeznek,
melyek ellenőrizhetetlenné válása esetén azok hatása tömeges méretekben veszélyezteti,
illetve károsítja az emberi egészséget, a környezetet, az élet és vagyonbiztonságot.
a) A veszélyes ipari üzemekkel

kapcsolatban a katasztrófavédelmi hatóságnak

különböző hatósági jogosítványai vannak; ezek azt a célt szolgálják, hogy a társaság
működése az ott dolgozókat és a környezetet ne veszélyeztesse. E jogszabályok azonban a
hatóságot akkor illetik csak meg, ha az üzemben található veszélyes anyagok mennyisége a
jogszabály által meghatározott módon számított szintet – az un. alsó küszöbértéket – eléri. E
számítási mód a nemzetközi előírásoknak (Seveso II. Irányelv) megfelel.
Az elmúlt időszakban több baleset következett be az alsó küszöbérték alatti üzemeknél, ezek főként veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan bekövetkezett ipari balesetek döntő többségében ilyen, a szabályozás hatálya alá nem
tartozó üzemekben történtek. Az említett balesetek többnyire veszélyeshulladék-feldolgozó üzemekben, húsipari
üzemek területén, klórt felhasználó gazdálkodó szervek és pirotechnikai üzemekben történtek. Ilyen jelentős súlyú
és következményű események például a Budapest XV. kerületi veszélyes hulladék"tároló telephelyen történt tűz és
robbanás 2004-ben, a törökbálinti pirotechnikai raktárban történt robbanás szintén 2004-ben, a balatonfűzfői
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veszélyes hulladéklerakóban keletkezett tűz az idei év során. Ismert az ez év október 4-én Kolontár település
külterületén bekövetkezett tároló sérülésével kapcsolatos ipari szerencsétlenség.

Amennyiben ezekre az üzemekre az Irányelv szerinti hatósági tevékenység kiterjedt volna, e
balesetek bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető lett volna. Indokolt volt ezért a
hatósági jogosítványokat az alsó küszöbérték felét elérő veszélyes anyaggal dolgozó ipari
üzemekre is kiterjeszteni. A szigorúbb szabályozás az EU normáival nem ellentétes. Így
például Hollandiában vagy Svájcban minden, veszélyes anyagot előállító, tároló és
forgalmazó üzem és tevékenység (szállítási ágazatok, üzemanyag töltő állomások,
teherpályaudvarok, kikötők, stb.) biztonsági jelentéshez hasonló dokumentáció készítésének
kötelezettsége alá esik, Nagy-Britanniában a csővezetékes szállításra vonatkoznak szigorúbb
előírások, míg Franciaországban külön szabályozás alá kerültek a vasúti rendező
pályaudvarok, melynek során kockázatelemzést kell benyújtani a Seveso hatóság részére.
b) A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzemek feletti
hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a kisebb súlyú jogsértéseket (pl.
belső védelmi terv elkészítésének és gyakoroltatásának, az üzem bejelentkezésének, a
biztonsági

irányítási

rendszer

felülvizsgálatának

elmaradása)

szankcionáló

katasztrófavédelmi bírság bevezetése.
A szankcionálandó szabálytalanságok száma a veszélyes ipari üzemek tekintetében az eddigi tapasztalatok
alapján évente megközelítette a 100 esetet.

A korábbi szabályozásban az üzemek feletti szankciórendszer nem megfelelő és csupán 3
esetre korlátozódott:

a veszélyes ipari üzem bezárására,



a veszélyes tevékenység folytatásának felfüggesztésére,



a veszélyes ipari üzemben, veszélyes létesítményben található veszélyes anyagok,
eszközök elszállítására és megsemmisítésére.

A bírság jogintézményének a bevezetése a veszélyes ipari üzemek esetében javítja az
üzemeltetői kötelezettségek teljesítését és ezzel együtt a hatósági jogalkalmazás minőségét.
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c) A hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele érdekében
szükséges a hatósági eljárásból a szakhatóság közreműködésének

megszüntetésével a

hatósági tevékenység egyszerűsítése. Az eddig egymást követően végzett szakhatósági és
hatósági vizsgálatok helyett az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) önállóan –
az eljárási határidők és költségek jelentős csökkenése mellett – képes ellátni a Seveso II.
irányelv katasztrófavédelmi hatósági eljárásában jelenleg a szakhatóság által végzett
feladatokat is, a biztonsági dokumentációk vizsgálatát és az üzemek periodikus hatósági
ellenőrzéseit.

d) A veszélyes anyagok közúti szállításáról a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról Szóló Európai megállapodás (ADR) rendelkezik.
A szabályozás nem írja elő azt, hogy az országba be-, illetve kilépéskor, a szállítást be kell
jelenteni; nem ír elő útvonalengedély bejelentést sem. Az Európai Unió jelenleg olyan norma
tervezetét készíti mely szerint e szállítmányoknál a GPS-szel történő nyomkövetést
kötelezővé tenné. Az országhatárokon átlépő veszélyes anyagok szállításának problémáját
tehát e jogi szabályozás feltételezhetően megoldja. A KRESZ jelenleg lehetőséget ad arra – és
ezzel az illetékesek több esetben élnek is – hogy meghatározott útvonalakon a veszélyes
szállítmányok áthaladását megtiltsák. Amennyiben ez több útvonalnál is megtörténik, úgy
ezen adatok, valamint a gyakorlati tapasztalat alapján a szállítási útvonal gyakorlatilag
behatárolható, mely megkönnyíti az ellenőrzéseket is. A pirotechnikai termékek, a radioaktív
anyagok, valamint a robbanóanyagok szállításánál az indulási, valamint az érkezési helyet be
kell jelenti a rendőrségnek. Indokolt, hogy ezekhez az adatokhoz – a szükséges ADR
ellenőrzések lefolytatása végett a katasztrófavédelmi szervek is hozzáférjenek. A vasúton
közlekedtetett veszélyes anyagok szállításáért a vasúti hatóság a felelős. A katasztrófavédelmi
szerveknél felhalmozódott tapasztalatok, valamint a veszélyes anyagok szállításának egységes
szemléletmód szerinti kontrollálása szükségessé teszi, hogy e szállítások ellenőrzésében is a
katasztrófavédelmi szervek önállóan is részt vegyenek.
A törvény módosítása során a katasztrófavédelemnek az ADR ellenőrzési szerepének
erősítése és az egy szakterületen egy egységes eljárási rend és követelményrendszer
kialakítása érdekében javasolt szerepeltetni, hogy a jelenleg négy hatóság (rendőrség, vám-
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és közlekedési hatóság, katasztrófavédelem) által végzett ADR ellenőrzési feladatkörben
belföldön kizárólag a katasztrófavédelem, míg az EU külső határain és a vámudvarokon a
vámhatóság hajtsa végre. Ez egyrészt összhangban áll a kormánynak a hatósági feladatok
egyszerűsítésére vonatkozó törekvésével, másrészt az érintett három hatóság számára is
kedvező, mivel racionálisabban tudják a forrásaikat felhasználni a speciális közúti közlekedési
feladataik ellátására. Az ADR ellenőrzéseket végző katasztrófavédelem területi szervei
rendelkeznek a feladat ellátáshoz szükséges ADR ügyintézői végzettséggel rendelkező
ellenőrökkel.

e)Az ipari üzemek biztonságos működésének ellenőrzésére az iparfelügyeleti
hatósági eszközrendszer kialakításával lehet hangsúlyt fektetni. Az iparfelügyeleti hatóság
azonosítja a veszélyes tevékenységet és kötelezi az üzemeltetőt a biztonságos működést
bizonyító megelőző és következmény-csökkentő intézkedések bevezetésére, (a súlyos
káresemény elhárítási terv elkészítésére és a tervben foglaltak végrehajtása érdekében üzemi
biztonsági irányítási rendszer működtetésére). Az iparbiztonsági felügyeletet végző szervezet
hatósági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési rendszert működtet az üzemeltetői
intézkedések bevezetésének érvényesítése céljából, melynek során nem veszi át az ágazati
biztonsági szakterületek (környezetvédelem, munkaegészségügy, bányafelügyelet, stb.)
hatósági tevékenységét, kizárólag a veszélyes tevékenységek katasztrófa-, tűz- és polgári
védelmi felügyeletét teszi hatékonnyá. Az iparbiztonsági felügyelet a súlyos káresemény
elhárítási tervek elkészítésébe és azok begyakorlásába bevonja az ágazati hatóságokat,
amelyek hatósági ellenőrzésük eredményeiről tájékoztatják az iparbiztonsági felügyeletet
annak érdekében, hogy az esetleges lakosságot és anyagi javakat érintő veszélyeztető
következmények megelőzhetőek legyenek. Az iparbiztonsági felügyeletet végző szervezet
hatósági engedélyezési és ellenőrzési rendszert működtet a veszélyesebb üzemek
(létesítmények) és tevékenységek esetében, biztosítva a káresemény elhárítási tervezési és
irányítási rendszer felügyeletét a kiemelten kezelendő üzemekben és létesítményekben a
balesetek (káresemények) következményeinek elhárítására és hatásainak csökkentésére,
valamint koordinálja az ágazati biztonsági feladatokat ellátó szervezetek iparbiztonsági
ellenőrzéseit. Az iparbiztonsági felügyelet a veszélyes üzemek teljes „életciklusát” felügyeli a
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tervezéstől a beruházás megvalósításán keresztül az üzem felszámolásáig, az üzem volt
területének rekultivációjáig.

II. A lakosságvédelem erősítése
c)

A lakosságtájékoztatás, riasztás és a katasztrófavédelmi gyakorlatok
rendjének szabályozása.

Az utóbbi évtizedben Magyarország lakossága a távoli országokból érkező tudósításokból
értesülhet természeti és ipari katasztrófák, elemi csapások okozta károkról, tragédiákról, de
saját maga is megtapasztalhatja utazásai során, sőt lakhelyén is ezeknek az eseményeknek a
sokkoló hatását. A veszteségek jelentősen csökkenthetőek, ha a szakma kellően felkészült a
védekezésre, a lakosság pedig kellően tájékozott és motivált a katasztrófák megelőzésében,
veszélyhelyzetekben pedig a megfelelő viselkedésmódok megtartásában. A felelősségtudat
kialakítását fiatal korban kell elkezdeni. A gyerekek biztonságos életmódra történő
neveléséért, oktatásáért felelősek a szülők, a pedagógusok, illetve a katasztrófavédelmi
szervezetekkel együttműködve az oktatásért felelős minisztérium. Ennek megfelelő hátteret
pedig a szakmai szervek nyújtják, beleértve az önkormányzati/közigazgatási vezetők
felkészítési rendszerének kialakítását.
d)

A veszélyeztetett terület elhagyásának, valamint az oda történő belépés
korlátozásának szabályozása

Az elmúlt évtized árvizei során gyakran előfordult, hogy a lakosság a hatósági figyelmeztetés
és felszólítás ellenére is életveszélyessé vált lakóépületekben maradt, a folyamatos ellátás és a
későbbi kimenekítés jelentős terhet rótt a védekezésben résztvevőkre.
Ezt történt például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a mentésben résztvevő erők határozott fellépésének
köszönhetően sikerült elérni, hogy emberéletben ne essen kár.

A veszélyeztetett terület elhagyása, őrzése és az oda történő belépés korlátozása az
érintett rendőrség és más önkéntes szervek részéről felvetődő költségek megnövelik a
védekezés költségigényét. A katasztrófavédelmi hatóságnak jogosultságot kellett adni, hogy
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határozattal kötelezhesse a lakosságot lakóhelyének elhagyására, illetve hogy az intézkedésre
jogosult rendvédelmi szerv érvényt szerezhessen a határozatának.
Nemzetközi példákat tekintve jellemző, hogy Svájcban a riasztások kibocsátását követően a lakosság a rádión
keresztül értesül a közérdekű információkról, hatóságok által meghatározott feladatokról, a veszélyeztetett
terület elhagyásáról. Ez a közlés végrehajtandó határozatnak minősül, melynek a rendőrség szerez érvényt az azt
negligálókkal szemben. A lakosság kitelepítésével kapcsolatban a helyi önkormányzati vezető kötelessége, hogy a
terület veszélyeztetettségének és a lakosságszámnak megfelelően tervet készítsen, és azt minden évben
felülvizsgálja.

A katasztrófavédelmi törvény szabályainak megújításával a polgármester kötelezettségévé
tették a lakosság kitelepítésére és befogadására vonatkozó tervek elkészítésében való
közreműködést, illetve az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság számára a szükséges
adatok szolgáltatását. A gazdálkodó szervezeteknek és a természetes személyeknek
adatszolgáltatási kötelezettséget szükséges előírni a katasztrófavédelmi tervezés – megelőzés
–

védekezés-újjáépítés

érdekében.

Biztosítani

kell

a

közüzemek,

közszolgáltatók

kárelhárításban érintett szakembereinek a katasztrófa sújtotta területre történő biztonságos
bejutását és munkavégzését. A kitelepítési tervben pontosan ki kell dolgozni a
lakosságvédelmi intézkedéseket és azok foganatosításának rendjét azzal az alapvető céllal,
hogy a hatóságok részére adott helyzetekben a lehető legtöbb és legpontosabb információ
álljon rendelkezésre. A terveknek figyelemmel kell lennie a fogyatékos személyekkel
kapcsolatos különleges bánásmódra, igényekre is.

c)Az állami/önkormányzati tartalékszállás rendszerének kialakítása
Országos szinten a tartalékszállások kialakítására és katasztrófahelyzetekben történő
igénybevételére vonatkozóan szabályozást szükséges alkotni. Az átmenetileg fedél nélkül
maradó lakosság ideiglenes

elhelyezésére

a katasztrófák megelőzése időszakában

elsődlegesen a települések szintjén a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknek a
polgármesterek bevonásával el kell készíteni azokat a terveket, amelyek a helyszínen meglévő
közösségi építmények elszállásolásra történő igénybevétele lehetőségeit tartalmazzák
(ideiglenes berendezésekkel felszerelt férőhelyek konkrét számát befogadások központi-,
megyei-, vagy települési szinten).
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A települések katasztrófavédelmi terveinek részét kell, hogy képezze az önkormányzatok
kezelésében lévő üres lakások száma, illetve kisebb települések vonatkozásában az üresen álló
és lakható épületállomány mennyisége.
A tartalékszállásokat rögzítő terveknek tartalmazniuk kell a várható elszállásolási igényeket
és azokat a megoldási alternatívákat, amelyek az adott helyszíni lehetőségeket meghaladó
elszállásolási

igényekre

önkormányzatainak

vonatkoznak.

azonos

érdeke,

Ennek
hogy

kapcsán

tartalékszállás

a

szomszédos

települések

lehetőségeiket

egymással

összehangolják és adott esetben azokat egymás rendelkezésére bocsássák. A katasztrófa
sújtotta területen lévő települések tartalékszállás kialakítására meglévő lehetőségeit alakosság
kitelepítésének, illetve befogadásának végrehajtása során a már előre kidolgozott és az érintett
önkormányzatok szintjén egyeztetett tervekbe kell foglalni.

d)

A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása a képzett
védelmi referens intézményének bevezetésével

A hatékony védekezéshez elengedhetetlen, hogy helyi szinten a védekezésért felelős
személyek alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a katasztrófavédelem területén. Az
önkormányzati dolgozók közül ki kell képezni a szakmaiságot legalább minimum szinten
biztosító képzett védelmi referenseket, akik közvetlenül segítik elő az önkormányzatok
katasztrófák elleni felkészülési, mentési, védekezési tevékenységét.

Referensnek az a

személy jelölhető ki, aki legalább középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezik, a
képzett védelmi referensi tanfolyamot eredményesen elvégezte és az adott településen
köztisztviselői jogviszonyban áll. Feladatai tervezése és ellátása során együttműködik az
illetékes polgári védelmi kirendeltség-vezetővel. A referens feladatai ellátásához szakmai
segítséget kérhet az illetékes polgári védelmi kirendeltség-vezetőtől. A referensre vonatkozó
normatív szabályok a katasztrófavédelmi törvényben jelennek meg. Az egységes képzést a
katasztrófavédelem oktatási központja által készített – az OKF szakemberei által
véleményezett – jóváhagyott központi képzési program alapján a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóságok és a polgári védelmi kirendeltségek szakemberbázisán hajtják végre. A védelmi
referensek képzésénél a már meglévő OKJ-s képzéseket célszerű alapul venni.
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e)Komplex kártalanítási/kármegelőzési rendszer létrehozása
A katasztrófa sújtotta lakóingatlanokban élők elemi lakhatási feltételeinek biztosítása, illetve a
káreseményt megelőző állapotok visszaállítása érdekében a kártalanítást-kármegelőzést
szolgáló, komplex pénzügyi rendszer létrehozása indokolt. Öngondoskodást elősegítő, a
piaci alapú biztosítást állami kártalanítással kiegészítő kártalanítási rendszer létrehozása a cél.
Ennek keretében az állam fokozott mértékű felelősséget vállal a piaci alapon nem biztosítható
kockázatokra (megelőzéstől a kártalanításig) és alapszintű, korlátozott mértékű kártalanítást
nyújt az öngondoskodást elmulasztók részére. A kártalanítási rendszer kidolgozása során a
lakossági, illetve az állami-önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok védelme egyaránt
hangsúlyosan jelenne meg.
A károk öngondoskodás (piaci alapú vagyonbiztosítás és a Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap-hoz történt csatlakozás) keretén túli megtérülése az állami
szabályozással előírt felelősségbiztosítás, illetve állami kártalanítás révén történhet.
Az állam a kármegelőzést és a kártalanítást a katasztrófavédelmi hozzájárulás és a tűzvédelmi
hozzájárulás felhasználásával, ezen túlmenően a költségvetés terhére valósítja meg. A
rendszer egyik elemeként megfontolandó egy új biztosítási termék, a kötelező
ingatlanbiztosítás bevezetése az elháríthatatlan természeti katasztrófák bekövetkezése elleni
védekezés érdekében. A biztosítás a lakosság öngondoskodásának elősegítése érdekében a
beépített lakóingatlanokra terjedne ki és kötelező lenne. Az állam a kártalanítás mellett nagy
hangsúlyt fektet a károk megelőzésére. A megelőzés a meghatározott megelőző és védelmi
feladatok ellátásán túl a veszélyes üzemű tevékenységek esetében az okozható kár
nagyságához igazodó kötelező felelősségbiztosítás (vagy ezzel egyenértékű vagyoni
biztosíték) meglétét, ezen tevékenységek folytatóinak katasztrófavédelmi hozzájárulás
teljesítésére vonatkozó kötelezettségét jelenti. A megelőzés magában foglalja az ártéri (ártér,
hullámtér, árvízzel nemcsak katasztrófaesetben fenyegetett terület) és belvizes területeken
lévő (lakossági, állami, önkormányzati) ingatlanok esetében az építési szabályok
újragondolását is.
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III. A polgári védelem szerepének erősítése, a polgári védelmi szervezetek
alkalmazásának fejlesztése
a) A polgári védelmi szervezetek fejlesztése
Az utóbbi 10 évben a hazai polgári védelem a katasztrófavédelem integráns része lett.
A Pvtv. módosításával kell kialakítani az önkéntes polgári védelmi szervezetek
létrehozásának,

irányításának,

anyagi-technikai

ellátásának,

illetőleg

alkalmazásának

szabályait, ugyanakkor el kell végezni a köteles polgári védelmi szolgálat biztosítása
érdekében a polgári védelmi kötelezettség életkori határának módosítását, a polgári védelmi
kötelezettség személyes közreműködéssel történő teljesítésének és a szolgáltatásnyújtási
kötelezettség szabályozását.
Az egységesíteni kell a honvédelemről szóló törvény (Hvt.) és a Pvtv. között a polgári
védelmi kötelezettség életkori határait érintő eltérő szabályozását (a Hvt. alapján nőkre 18-50,
férfiakra 18-55 éves kor; a Pvtv. szerint nőkre 18-55, férfiakra 16-60 éves kor) úgy, hogy a
polgári védelmi kötelezettség életkori határát ki kell terjeszteni a jogszabályban
meghatározott mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig.
A védekezést vezetők számára fontos garancia, hogy az önkéntes polgári védelmi szervezetek
tagjainak jogai és kötelezettségei egyezzenek meg az állampolgári kötelezettség alapján
szolgálatot teljesítők jogaival és kötelezettségeivel. Azokon a településeken, ahol nincs
megfelelő képességű önkéntes polgári védelmi szervezet, vagy a kockázati viszonyok azt
indokolttá teszik, ott állampolgári kötelezettségen alapuló köteles polgári védelmi szervezetre
továbbra is szükséges lesz.

b) A települések polgári védelmi besorolásának és védelmi követelményeinek
megújítása
Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak
megóvása érdekében 1995-ben sor került hazánk települései többségének polgári védelmi
szempontú besorolására. Az elmúlt 10 év eseményei, elsősorban a természeti eredetű
veszélyforrások megváltozása (pl. szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válása),
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a lakosságot fenyegető tényezők megszaporodása szükségessé teszi a jelenlegi besorolás
felülvizsgálatát és ennek alapján hazánk valamennyi településének besorolását.
A besorolás kezdeményezésének jogkörét közvetlenül a hivatásos katasztrófavédelmi
szervezet vezetőjéhez telepítette a jogszabály.

c) Polgári védelmi szabályzat létrehozása
Az

elmúlt

években

egyre

gyakoribbá

váló

rendkívüli

események

(pl.

árvizek,

felhőszakadások, jégesők) ráirányították a figyelmet arra, hogy szükség van nemcsak a
katasztrófavédelemben résztvevő szervekre, szervezetekre, hanem az állampolgárokra is
egyaránt kiterjedő, eddig jogszabályokban nem szereplő szabályok megalkotására.
A szabályzat a lakosság védelme érdekében eddig jogszabályokban nem szabályozott
területeire kíván általánosan alkalmazandó normarendszert rögzíteni, amely a társadalom
valamennyi szintjén kötelező érvényű. A szabályzat tartalmazza a katasztrófa sújtotta
területen tartózkodók alapvető magatartási formáit.
Az együttműködés javítása érdekében a szabályzatban a katasztrófavédelmi szervezetek eddig
belső szabályozókban rögzített feladatai is meg jelennek, melyek a természeti és a civilizációs
katasztrófák, valamint az egyes biztonságot fenyegető helyzetek esetére részletezik a
feladatokat.
A szabályzat részletesen szabályozza:


a miniszteri biztos, illetve a polgári védelmi szaktisztek alárendeltségében működő
állami és civil szervezetek feladatait, lehetővé téve ezzel működésüket az ország
bármely területén a helyi sajátosságoktól függetlenül.



a katasztrófák elleni védekezésben részt vevő szervek és szervezetek más
jogszabályban nem szabályozott feladatait, így ennek alapján az érintettek
átdolgozhatják saját, ágazati katasztrófavédelmi tevékenységüket rögzítő belső
szabályozóikat.
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az energiaszolgáltatás üzembiztonságának fenntartása érdekében célszerű a villamos
vezetékek védelmi övezetében álló fák telepítésével, kivágásával kapcsolatos hatósági
eljárások és hatáskörök újraszabályozását
d) Polgári védelmi hatósági és szakhatósági jogkörök bővítése

A polgári védelem hatékony anyagi jogszabályainak hiánya miatt hatályon kívül helyezett
hatósági és szakhatósági jogköröket, a szükséges normatív rendelkezések pótlása mellett
visszaállításra kerül, annak érdekében, hogy a katasztrófavédelem átfogó információkkal
rendelkezzen az épített környezet és az infrastruktúra változásairól, állapotáról.
Ennek során a hatósági jogkör öncélú fejlesztése helyett a kockázati tényezőktől való félelem
és bizonytalanság csökkentését, az emberek életminőségének javítását és a gazdaságra
gyakorolt pozitív hatást kell meg valósítani. A hatósági jogköröket a polgármesterektől,
illetve

a

közgyűlés

megyei

elnökeitől,

részben,

vagy egészben

áttelepítették

a

katasztrófavédelemhez. Ezzel el lehet kerülni az időszakonként változó hatáskört gyakorló
személy, újbóli betanításából, gyakorlatszerzéséből adódó költségtöbbleteket, valamint az
ismeretek hiányából adódó, adódható szakszerűtlen beavatkozást.
A kritikus infrastruktúrával kapcsolatos területeken, a lakosságot veszélyeztető üzletekkel,
létesítményekkel,

a

lakosság

kimenekítésével,

a

katasztrófák

miatt

bekövetkezett

kárfelméréssel kapcsolatos területeken szükséges a szakhatósági jogkörök visszaállítása,
párhuzamosan az anyagi jogszabályok megteremtésével (katasztrófavédelmi szabályzat).
e) Szabálysértési,

büntető/

és

büntetőeljárási

szabályok

kialakítása

a

veszélyhelyzetet megelőző időszaki és a veszélyhelyzeti időszakban a polgári
védelmi kötelezettség tekintetében, a bűncselekmény gyorsabb elbírálása
érdekében
A természeti katasztrófák kialakulása elleni védekezésben, valamint a mentésben, a
kárelhárításban

nagy

szerepe

van

a

megalakított

polgári

védelmi

szervezetek

közreműködésének. A polgári védelmi szervezetek létszámát a polgári védelmi kötelezettség
alapján kijelölt személyek alkotják. Alkalmazhatóságuk egyik feltétele, hogy a szervezetekbe
polgári védelmi kötelezettség alapján beosztott személyek meghatározott időn belül
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rendelkezésre álljanak. A polgári védelmi kötelezettség teljesítését érintően a büntetőjog
szankciót jelenleg csak a rendkívüli állapotban bevezetett hadkötelezettség elrendelését
követő időszakra, valamint kifejezetten a szolgálat ellátására vonatkozóan állapít meg.
Szükséges a büntetőjogi szankciót kiterjeszteni a veszélyhelyzet, valamint a rendkívüli állapot
időszakára és ebben az időszakban az egyéb polgári védelmi kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos mulasztásra.
A békeidőszakban történő polgári védelmi kötelezettség megszegése szabálysértési eljárást
von maga után. A leírt szabályozás szigorításával az állampolgári fegyelem erősítése a cél.
A kitelepítés, kimenekítés során az ott lakó emberek az értékeiket, vagyonukat hátrahagyva menekülnek a
katasztrófa veszélyes területről. Ezt a helyzetet többen kihasználva a veszélyeztetett területen, kárterületen
vagyon elleni bűncselekményeket követnek el az ott lakók sérelmére. Azért, hogy az ilyen területeken élő lakosság
hátrahagyott vagyona büntetőjogi védelem alá kerüljön, szükséges a vagyon elleni bűncselekményekre
vonatkozóan súlyosabb büntetés kiszabását kilátásba helyezni az elkövetőkkel szemben.

A büntetőjogi védelem szükségessé teszi a veszélyeztetett területen, kárterületen
bűncselekményt elkövető személyekkel szemben soron kívüli büntetőeljárás lefolytatását az
elkövetővel, elkövetőkkel szemben.
f) Az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonásának, illetve
támogatásának szabályozása
A katasztrófavédelemben jelentős szerep hárul az önkéntes és civil szervezetekre is. Az
önkéntes mentőszervezetek tevékenységére a katasztrófák elleni védekezésben - speciális
szakismeretük, felkészültségük alapján – rendkívül nagy szükség van. E speciális
felkészültségű „készenléti egységek” különböző szervezeti formában – többségük karitatív,
társadalmi szervezetként – működnek. Feladataikat alapszabályukban meghatározottak szerint
látják el. Speciális felkészültségük és felszereltségük alapján tevékenységi körük sokrétű, a
mentés és katasztrófa-elhárítás minden területére kiterjed. Ilyen nemzetközi elvárás ma a
földrengés sújtott területen bevethető (komplex mentésre alkalmas) városi kutató-mentő-,
vagy árvíz esetén az árvízi mentőcsapatok létrehozása és alkalmazása.
Több alkalommal került sor ezeknek a civil szervezeteknek hazai, és nemzetközi bevonására, így például
2004/2005-ben a szökőár sújtott Sri Lankán, 2006-ban az árvízzel elöntött Romániában, Szerbiában és hazai
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árvízi védekezés (2000. 2001. 2002. 2006.) során, valamint 2009-ben a földrengés következtében segítséget kérő
Indonézia, Nyugat"Szumátra, majd 2010-ben Haiti térségében.

Az önkéntes mentőszervezet különleges kiképzésű speciális technikai eszközökkel felszerelt,
katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, valamint emberi élet
mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés olyan képességekkel, amelyek sem az
állami, sem az önkormányzati tűzoltóságoknál nem állnak rendelkezésre. A speciális
eszközökkel felszerelt, komplex alakulat, katasztrófa-elhárítási feladat végrehajtására
állították össze vagy alakították meg, legtöbbször közhasznú szervezetként.
g) A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezéssel és az európai uniós polgári
védelmi mechanizmussal összefüggő hazai szabályozás kialakítása
Ki kellett alakítani az uniós polgári védelmi együttműködési rendszerhez való
kapcsolódásunk rendjének általános szabályait. Ehhez az alábbi feltételeket kellett
megteremteni:


meg kellett határozni az uniós kötelezettségek teljesítésének tervezési, szervezési és
végrehajtási szabályait



meg kellett teremteni a nemzetközi segítségnyújtásban való aktívabb magyar részvétel
lehetőségeit (finanszírozás, gyorsabb döntés, rugalmasság, jobb láthatóság).



meg kellett teremteni a nemzetközi katasztrófasegély nyújtásának, illetve fogadásának
feltételeit, körülményeit, az EU és a NATO információs központjaival való
kapcsolattartást.



a nemzetközi segítségnyújtás szabályozását, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban
való aktívabb magyar részvétel lehetőségeit (finanszírozás, gyorsabb döntés,
rugalmasság, jobb láthatóság) ki kellett alakítani.



az EU vonatkozásában a Lisszaboni Szerződés értelmében meg kellett teremteni a
nemzetközi humanitárius segítségnyújtás sürgősségi szakaszában való részvételünk
lehetőségeit, kapacitásait és szabályait, az EU információs központjával való
kapcsolattartást,

valamint

a

hazai

katasztrófák

esetén

nyújtott

segítségnyújtás fogadásának feltételeit, körülményeit és szabályait.
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nemzetközi



a hazai törvényi szabályozás részévé kell tenni a NATO veszélyhelyzeti tervezés
rendszerét, valamint a polgári védelmet, katasztrófavédelem elleni védekezést érintő
uniós feladatokat,



ki kellett alakítani az uniós polgári védelmi együttműködési rendszerhez való
kapcsolódásunk rendjének általános szabályait,



meg kellett határozni az uniós kötelezettségek teljesítésének tervezési, szervezési és
végrehajtási szabályait.

IV. A katasztrófák elleni védekezés hatékonyabbá tételével és a finanszírozással
összefüggő változtatások
1. A veszélyhelyzetet megelőző időszak jogintézményének kialakítása, a
védekezés vezetésének megújítása
A veszélyhelyzet elrendelését igénylő esemény bekövetkezésének kezdeti szakaszában már
szükség volt a katasztrófavédelem rendszerének meghatározott mértékű aktivizálására és a
szükséges intézkedések meghozatalára a kormányzat részéről. Így javult a védekezés, a
kárelhárítás hatékonysága és számos alkalommal sikerült elérni, hogy a veszélyhelyzet
kihirdetésére ne is kerüljön sor.
A veszélyhelyzetet megelőző időszak lehetőséget biztosítana arra, hogy – amennyiben a
kialakult helyzet a védelmi igazgatás helyi és területi szintjén előreláthatólag nem kezelhető –
az

Országos

Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság

főigazgatója,

vagy

állami

vezető

jogszabályban meghatározott szervezeti és egyéb korlátok és garanciális szabályok között
dönthessen a szükséges megelőző intézkedésekről, az előfinanszírozásról, az erő - eszközök
átcsoportosításáról, a polgári védelmi szervezetek mozgósításról, az állami tartalékkészletek
felhasználásáról, átmeneti irányítási szabályok bevezetéséről, a védekezésre készülők állami,
felügyeleti ellenőrzéséről.
A kijelölt egyszemélyi vezető a döntési jogosítványait az ágazatok szakmai felelősségi és
hatásköreit nem elvonva, ágazatközi vezető - irányító - koordinatív szerepben gyakorolja.
Ezen időszak kinyilvánítása esetén a főigazgató vagy állami vezető dönt a védekezésben részt
vevő szervek és anyagi eszközök alkalmazásáról, a központi eszközök és tartalékok
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igénybevételéről, valamint polgári védelmi szaktisztek kárterületre irányításáról. Egy
katasztrófa bekövetkezésekor az azonnali beavatkozás szükséges, azonban egy hosszabb
lefolyású veszélyhelyzet esetén (pl. árvíz) a védelem fenntartásához elengedhetetlen az állam
apparátusának megfelelő felkészülési időt biztosítani a hatékony védekezéshez. A
veszélyhelyzetet megelőző időszak bevezetésével több idő áll majd rendelkezésre az
események kezelésének központi szintű koordinációjára.

2. A vizek kártételei elleni védekezés hatékonyságának fokozása
Az ár- és belvizek kártételei elleni védelem és védekezés az állam, az önkormányzatok, illetve
az érdekeltek (tulajdonosok, más jogcímen használók) feladata. Felelősségi rendszerük
nehezen volt áttekinthető, azt a gyakorlati tapasztalatok alapján egyszerűsíteni kellett.


A levonult árvizek is rámutattak arra, hogy az önkormányzatokra
terhelt védekezési feladatok végrehajtásában erősíteni kell az állami
szerepvállalást.
szerepének

Kiemelt

fontosságú

kérdés

a

vízitársulatok

erősítése. Szükségesnek a jelenleg önkormányzati

kezelésben lévő, közel 50 ezer km hosszúságú külterületi vízelvezetőhálózat állami tulajdonba vételét és a vízitársulatok kezelésébe adását.
Ezzel egyidejűleg erősíteni kellett a környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok vízitársulatok feletti szakmai felügyeleti jogkörét, az
államigazgatási szervezetrendszerbe történő integrálásuk nélkül. A
vízitársulat működési területének új meghatározására a korszerű és
költséghatékony üzemméretek kialakítása miatt van szükség.
E szerint működési terület elsősorban az a legalább 100 000 ha nagyságú földrajzi terület, amelyen társulat
működik, vagy amely területen a társulat legalább 500 km-nyi közcélú vonalas létesítményt tart fent és üzemeltet.



Jelenleg csak a Vásárhelyi-terv keretében épülő árvízvédelmi célú
tározók

létesítését

továbbfejlesztéséről

szabályozza
(VTT)

jogszabály,

szóló

törvény

a

Vásárhelyi-terv
keretében.

A

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tervezett módosítása
(a továbbiakban: Vgtv. mód.) – a VTT törvény rendelkezéseinek az
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egész ország területén történő érvényesítésével – a vízkárelhárítási célú
tározók (árvízi és belvízi) létesítésére, az érintett ingatlanok
használatára és a kártalanításra vonatkozó szabályokat határoz meg.
Rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján
az ingatlanát vízkárelhárítási célú tározóként kijelöljék, mivel az közérdeket szolgál. A vízügyi hatóság a jogerős
határozattal megkeresi a földrészlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot, amely a jogi jelleget
feljegyzi a tulajdoni lapra. Ha a vízkárelhárítási célú tározóhoz kapcsolódó vízilétesítmény elhelyezése vagy a
használati korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős mértékben akadályozza,
a tulajdonos az ingatlan megvásárlását, illetőleg kisajátítását a beruházótól kérheti. Amennyiben nem kerül sor
kisajátításra, illetve az ingatlan megvásárlására, a vízkárelhárítási célú tározó területéhez tartozó termőföld
ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosát – a rendelkezésre állással és a használat, illetve a hasznosítás
korlátozásával összefüggő értékcsökkenés miatt, azok ellenértékeként – tulajdoni illetőségének arányában
egyszeri térítés illeti meg. E mellett a tározó árvíz-szabályozási célból történő eseti igénybevétele esetén az
okozott tényleges kárért az ingatlan használóját kártalanítás illeti meg. Szabályozni kívánjuk a tulajdonjog
korlátozására vonatkozó szabályokat az építési tilalomtól a kártalanítással nem járó termőföld-használati
módokon keresztül a művelési ág változásának kezelői hozzájáruláshoz kötöttségéig. Amennyiben a korlátozott
tulajdonhasználatra vonatkozó szabályok nem kerülnek betartásra, nem jár eseti kártalanítás!

A vízkárelhárítási célú tározók létesítésének célja az árvizek idején lefolyó vízmennyiség
részleges és ideiglenes visszatartása, ezzel a veszélyeztetett térség elöntés elleni védelmének
biztosítása.


A nagyvízi meder elsődleges rendeltetése a mederből kilépő árvíz és a
jég levezetése. A nagyvízi mederben fekvő ingatlanok tulajdonosai
(használói)

a

nagyvízi

erdőgazdálkodást

vagy

mederben
más

mezőgazdasági

tevékenységet

művelést,

kizárólag

saját

felelősségükre, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül, a
környezet-, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások
megtartásával folytathatnak. A nagyvízi mederben a termőföld más
célú

hasznosítását,

valamint

a

művelési

ág

megváltoztatását

végrehajtani kizárólag az érintett folyószakasz-meder kezelőjének
előzetes hozzájárulásával lehet. A nagyvízi meder területén a
továbbiakban

épületet

nem

lehet

elhelyezni,

és

a

korábban

engedélyezett, ipari és szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó
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szervezetnek pedig érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.
A folyók nagyvízi medrére vonatkozóan kezelési tervet kell készíteni,
amely miniszteri rendeletekben kihirdetve a nagyvízi mederben
tevékenységet folytatókra kötelező, és amelynek célja a nagyvízi meder
árvízlevezető képességének megőrzése.
3. Katasztrófavédelmi ügyeleti, informatikai rendszerek fejlesztése
Napjainkban kiemelt igényként jelentkezik a veszély- és katasztrófahelyzetek kezelését, a
beavatkozó erők-eszközök irányítását biztosítani képes országos tevékenységirányító rendszer
létrehozása. Valós információk biztosításával, korszerű számítástechnikai, információ
technológiai megoldásokkal, jelentős mértékben lehet elősegíteni a szervezetek döntéshozatali
tevékenységét a katasztrófahelyzetek kezelése során. Kiemelt fontosságú terület a
veszélyhelyzeti kommunikáció rendszerének kialakítása.
Elsőrendű cél a veszélyhelyzetek és katasztrófák elhárításában résztvevő szervek
hatékonyságának

növelése.

Ehhez

alapvető

feltétel

a

térinformatikai

fejlesztések

megvalósítása, amellyel a veszélyhelyzet-kezelésben részt vevő hatóságok közötti
együttműködés, adatkommunikáció gördülékenyebbé válik, továbbá elemezhetőek a
különböző kockázati tényezők bekövetkezési valószínűsége (elöntési modellezés, terjedési
modellezés).

Az egységes segélyhívó rendszer és a Katasztrófavédelmi Operatív

Tevékenységirányító Rendszer megvalósítása erősíti és hatékonyabbá teszi a rendszeresen
jelentkező árvizek és egyéb veszélyhelyzetek elleni védekezés operativitását:


kihirdetett

veszélyhelyzetekben

katasztrófavédelmi

feladatok

biztosítja

a

végrehajtásához

kormányzati
szükséges

információáramlást,


javítva a lakosság védelmének eredményességét.



lehetőséget teremt a terepi viszonyok közötti adatkommunikációra, a
kockázatelemzések, a terjedési, valamint elöntési modellezések
futtatására.



biztosítja a veszélyesáru-szállítás eredményes kontrollját, a veszélyes
üzemek biztonsági felügyeletét
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támogatja

a

szolgálatszervezési,

az

erő-eszköz

átcsoportosítási

feladatokat,


biztosítja a riasztási és segítségnyújtási tervek településszintű, valós
idejű aktualizálását



lehetőséget

ad

a

lakosság

tájékoztatására

a

lehetséges

veszélyforrásokról, azok bekövetkezési valószínűségéről, a megelőzés
feladatairól, a legfontosabb tudni- és tennivalókról aszály, árvíz, belvíz,
tűz, földrengés, földcsuszamlás, migráció, járványok, terrortámadás,
tömegrendezvények, nukleáris veszély, veszélyes anyagok jelenléte,
panellakások tüzei, valamint rendkívüli időjáráshelyzetek esetére.

4. A kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedések tartalmi és a finanszírozási
normatíváinak bővítése
A kihirdetett veszélyhelyzet intézkedéseinek eseti alkalmazásakor meg kellett alapozni az
adott kárterületen tevékenykedő beavatkozó erők megbízható logisztikai támogatását, a
megelőző és tárgyidőszak azon intézkedéseit, rendszabályait, amelyek lehetővé teszik a
beszerzések

soron

kívüli

elvégzését.

A

kihirdetett

veszélyhelyzet

intézkedései

végrehajtásához elengedhetetlen feltételként hozzátartozik, hogy mind az előkészített
tervekben foglalt feladatokat, mind azok finanszírozásának normatíváit a konkrét
katasztrófavédelmi beavatkozás körülményei alapján pontosítani, illetve kiegészíteni
szükséges. A normatíva képzés alapjaira egység költségszámítással képezhetők azok a
normatívák, amelyeket a konkrét időszak során a KSH adatok, vagy a piaci árviszonyok
figyelembevételével frissíteni lehet.

A finanszírozási normaképzést az adott kárterületen

tevékenykedő beavatkozó erőkre egységes elv szerint szükséges elvégezni és a finanszírozási
normatívákat a hatáskörrel felruházott vezető intézkedésébe kell foglalni. A finanszírozási
normatívák nem szakadhatnak el az adott időben hatályos szabályozásoktól és a közgazdasági
elvektől.
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5. A katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás rendjének kialakítása
A katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás jogszabályokban rögzített rendjét módosítani
kellett. A katasztrófa sújtotta területen akár árvízi helyzet vagy más természeti csapás
jelentkezik, akár atomerőművi balesetről vagy az embereket, illetve az állatokat veszélyeztető
járványról van szó minden esetben az adott katasztrófahelyzetre kidolgozott tervek alapján
szükséges a beavatkozási feladatokat végrehajtani és az azonnal foganatosítható
intézkedéseket az arra jog- és hatáskörrel felruházott személynek megtenni.
Legfontosabb tényező a védekezésben résztvevő erők szervezett és vezetett tevékenysége,
amelyhez kapcsolódik az adott helyszínekre koncentrált hatékony szakmai irányítás és
minden oldalú támogatás. A katasztrófa sújtotta területen történő feladat végrehajtásban a
beavatkozó

erők

együttes

tevékenységet

folytatnak

a

lakossággal

és

a

polgári

szerveződésekkel olyan formában, hogy a katasztrófa sújtotta területen tevékenykedő
beavatkozó erők kijelölt vezetője folyamatos kapcsolatban áll a mentésben résztvevőkkel,
illetve a szakirányításért felelős állami szervek vezetőivel. A védelem során foganatosítandó
intézkedések meghozatalában és az intézkedések végrehajtási feltételeinek megteremtésében a
mentésben résztvevők és a szakirányításért felelősök között folyamatos és szoros
együttműködési kötelezettség áll fenn.
6. Katasztrófavédelmi hozzájárulás bevezetése
Hazánk veszélyeztetett térségeinek és az ott élő lakosság életének megóvása növelhető a
különböző veszélyforrásokat üzemeltető gazdálkodó szervezetek anyagi hozzájárulásaival,
befizetéseivel egy ún. katasztrófavédelmi hozzájárulás formájában. A veszélyes ipari
üzemekkel

kapcsolatos

díjakból,

bírságolásból

származó

bevételeket

külön

Katasztrófavédelmi Alapban lehet kezelni, és a hozzájáruláshoz hasonlóan a veszélyhelyzetkezelés, beavatkozás és helyreállítás finanszírozására lehet fordítani.
7. Tűzvédelmi rendszer korrekciója
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény kimondja,
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hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a tűzoltóságok szakmai
feladatainak végrehajtása érdekében meghatározza a tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok
végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervezetek
szakmai munkáját és tevékenységét, de ez a szakmai irányítás, felügyelet hatékony
tartalommal jogszabályi oldalról megtámogatásra nem került.
Mivel az önkormányzatiság megteremtésével párhuzamosan nem került megfelelően
tisztázásra a tűzoltóságok feletti szakmai felügyelet kérdésköre, ez azt eredményezte, hogy
nehézzé vált a szakmai hibák korrigálása, a hibázók felelősségre vonása. Ez hosszú távon azt
eredményezte, hogy sérült a tűzvédelmi törvényben megfogalmazott azon elv, hogy a
hivatásos önkormányzati tűzoltóság egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szervezet
része, mivel az egységes elvek érvényesítésére nincs hathatós lehetőség. E problémák
kiküszöbölésére a tűzvédelem állami kézbe történő helyezésével nyílik lehetőség, amely egy
helyi érdekektől mentes, megfelelő szintű irányítással bíró rendszer kialakítását biztosítja, és
hatékonyabb tűzvédelmet eredményez.
V. A védelmi igazgatás rendszerének szervezeti változásai
A védelmi igazgatás szabályrendszerének lényeges változása szervezeti és szerkezeti
változásokat eredményezett. Abból az alkotmányos alapelvből indul ki, hogy az
állampolgároknak egyfelől joguk van a biztonságra, másfelől viszont tevékenyen részt kell
venniük annak megteremtésében. A katasztrófák elleni védekezés a rendelkezésére álló
eszközeivel csökkenti a kockázati tényezőktől való félelmet és a bizonytalanságot, javítja az
emberek életminőségét, így pozitív hatással van a gazdaságra is.
Az átalakítás egy korszerűbb irányítási rendszer bevezetését eredményezte, mely a központi
szervek, területi szervek és a helyi szervek szintjén kezeli a feladatok ellátását. Ezzel
egyidejűleg a kormányzati koordináció is egyszerűsödött. A Kormány tájékoztatását a
Kormányzati Koordinációs Bizottság látja el, míg veszélyhelyzetben a Veszélyhelyzeti
Központ és az Operatív Törzs központi irányító és összehangoló szerepe kerül előtérbe, így a
Védekezési Munkabizottságok munkájának hatékonysága is fokozható.
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Katasztrófavédelmi rendszer
A katasztrófavédelem integrált feladatrendszere a változások után 3 fő területre tagozódik:
1. Iparbiztonság
2. Polgári védelem
3. Tűzvédelem
A katasztrófavédelem intézményrendszere:


Belügyminisztérium OKF



Katasztrófavédelmi Igazgatóságok



Integrált Katasztrófavédelmi kirendeltségek



Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek

A katasztrófavédelemben részt vevők köre:


Hivatásos katasztrófavédelmi szervek, hivatásos tűzoltók
o Országos illetékességgel működő központi szerv


BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv



biztosítja a szervezeten kívüli kapcsolattartást, együttműködést
a hazai és a nemzetközi szervezetekkel



jogkörei:
o Központi irányítási és felügyeleti jogkör


Gyakorolja a munkáltatói jogokat a BM OKF állományába
tartozó személyek felett



Javaslatot tesz a helyettesek kinevezésére, felmentésére:



Főigazgató-helyettesének vagy



Helyetteseinek

o Katasztrófa-elhárítás irányításával és koordinálásával
kapcsolatos jogkör


Biztosítja a szervezet működési feltételeit, tervezi a
fejlesztéseke
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Javaslatot

tesz

a

jogszabályok

és

közjogi

szervezetszabályzó eszközök megalkotására


Tervezési, szervezési feladatok, irányítja az alárendelt
szerveket



Következmények megelőzésére és elhárítására vonatkozó
tervezés



Felelős a központi pv. szervezet létrehozásáért



Meghatározza a szakmai követelményeket



Pv.

szervezetek

létrehozásával

és

felkészítésével,

alkalmazásával kapcsolatos feladatok; anyagi javak
tervezési szervezési feladatai


Részt vesz a védelmi igazgatás tervezési feladataihoz
szükséges szakértőket



Együttműködés az egyes ágazatokkal a katasztrófaelhárításban



Ingatlan-nyilvántartásból adatot kérhet le

o Nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkör


Nemzetközi szerződések előkészítése



NATO CEPC állandó képviselet



NATO Pv. bizottság tagjának kijelölése



Kapcsolattartás

az

EU

és

NATO

gyorsriasztó

rendszereivel


Humanitárius segítségnyújtás



Egyezményekben foglaltak megtartása



Regionális és határmenti együttműködésekkel összefüggő
feladatok végrehajtása



Biztosítja

a

nemzetközi

segítségnyújtásra

kijelölt

szervezetek rendelkezésre állását,


Biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, elősegíti annak
eljuttatását a veszélyeztetett területre



Végzi az EU tagságból eredő katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtását

o Megyei (fővárosi) illetékességgel működő területi szervek


Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
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Az igazgatóságok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervek, amelyek jogszabályban meghatározott ügyekben
hatóságként járnak el, ellátják a jogszabályokban részükre
meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat
és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket.



Ellátják:
o az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét
o ellenőrzik a létesítményi tűzoltóságok tevékenységét
o ellenőrzik

az

önkéntes

tűzoltó

egyesületek

tevékenységét
o Helyi szervek:


katasztrófavédelmi kirendeltségek (65), hivatásos tűzoltóságok


Illetékességi területén ellátja a helyi szintű katasztrófavédelmi
feladatok szakirányítását



Hatásköre

kiterjed

a

illetékességi

területén

működő

hiv.tűzoltóságokra, pv. irodákra


Három szakterület: tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági



Tűzoltó-parancsnokság:

önálló

működési

és

illetékességi

területtel rendelkezik


Hatásköre: tűzoltó őrsök, polgári védelmi irodák



Tűzoltó

parancsnok

irányítja

a

parancsnokság

pv.

szakterületéért felelős állomány, tűzoltó. őrsök, pv. irodák
tevékenységét


Pv. iroda: tűzoltó. parancsnokság belső szervezeti egysége,
illetékességi területtel nem rendelkezik.



Segíti a polgármesterek, közbiztonsági referensek munkáját



Valamint a helyi szintű feladatokat tervezi, szervezi
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Hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szerv,
amelynek

tagjai

hivatásos

állományúak,

kormánytisztviselők,

köztisztviselők

közalkalmazottak.



Egyéb közreműködők,
o Magyar Honvédség,
o rendvédelmi szervek,
o NAV, vízügyi ig. szervek,
o állami meteorológiai szolgálat,
o állami mentőszolgálat,
o egészségügyi állig. szerv,
o egyéb állami szervek,
o önkormányzatok



Pvtv. alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek,
o állampolgárok,
o gazdálkodó szervezetek,
o önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek,
o civil és erre a célra létrehozott köztestületek,
o nem természeti katasztrófák esetén annak okozója és előidézője,

Védelmi igazgatás rendszere
Kormány
HM

KIM

BM

/KORMÁNYHIVATAL/
Megyei/Fővárosi Védelmi Bizottságok
Helyi Védelmi Bizottság
Polgármesterek
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és

Szervezet kialakítását az alábbi jogszabályok határozták meg:
-

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggő törvénymódosításokról

-

288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról

A Kormány végzi:
 a katasztrófák elleni védekezés legfelsőbb szervezését és irányítását (különböző
előkészítő, szervező és tervező feladatok),
 a tervezés kormányszintű végrehajtását,
 a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok tárcák közötti koordinációját.
A Kormány a katasztrófavédelmi feladatok tekintetében döntéshozó és intézkedési
hatáskörökkel bír.
KKB feladata:
 A Kormány a katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése és a
védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolása és irányítása érdekében
kormányzati koordinációs szervet működtet.
 Részletes

feladatairól

a

Katasztrófavédelmi

Koordinációs

Kormánybizottság

létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról a
1515/2011. (XII. 29.) kormányhatározat rendelkezik.
 Elnöke a miniszterelnök, elnök-helyettese a belügyminiszter, tagjai a miniszterek.
 Tevékenységének

a

szakmailag

megalapozott

döntés-előkészítés

érdekében

Tudományos Tanácsot, operatív tevékenységének támogatása érdekében Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központot működtet.
 Évente tart rendes ülést, illetve szükségszerűen rendkívüli ülést.
Belügyminiszter feladata:
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 felel az irányítása alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerv működtetéséért,
 elrendeli a polgári védelmi szervezetek részleges alkalmazását,
 dönt

a

nemzetközi

segítségnyújtásra

fordítható

költségvetési

előirányzat

felhasználásáról,
 háromévente

jelentést

készít

az

Országgyűlésnek

és

a

Kormánynak

kockázatelemzésekről, és a katasztrófavédelem helyzetéről,
 gondoskodik a polgári veszélyhelyzeti tervezés katasztrófavédelmi feladatainak,
valamint az EU polgári védelmi tevékenységének hazai koordinálásáról és
végrehajtásáról,
 részt vesz a nemzetközi segítségnyújtásban,
 felelős a kritikus infrastruktúrák védelméért a katasztrófák elleni védekezés területén,
 jóváhagyja a központi veszély-elhárítási tervet.

A területi szintű igazgatás a megyei, fővárosi védelmi bizottság útján valósul meg.
Megyei, Fővárosi Védelmi Bizottságok átadására 2012. január 1-i hatállyal került sor.
Elnöke a Kormánymegbízott, elnökhelyettesei:
-

Katasztrófavédelmi elnök h. (BM/OKF)

-

Honvédelmi elnök h. (HM)

A megyei védelmi bizottság a Kormány irányítása alatt működő közigazgatási szerv, amely az
illetékességi területén ellátja a törvényben és kormányrendeletben számára megállapított
honvédelmi felkészítéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, Illetékességi
területén – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve közreműködésével –
összehangolja és irányítja a megelőzés, a felkészülés és a védekezés megyei és helyi szintű
feladatait. Működését Titkárság segíti, melynek tagjai:
-

Titkár (HM vagy BM OKF )

263

-

Titkár-helyettes (HM vagy BM OKF )

-

Hatósági referens (kormányhivatal

-

Ügykezelő (kormányhivatal)

A Megyei Védelmi Bizottság feladatai:
 A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a kormánymegbízott, akinek két
elnökhelyettese (egy honvédelmi és egy katasztrófavédelmi) van, melyek közül a
katasztrófavédelmi helyettes beosztását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének vezetője tölti be.
Az MVB (FVB) elnök fő feladatai:
1. Megelőzés időszakában
a. biztosítja a katasztrófavédelemben érintett és hatáskörébe tartozó megyei és
helyi szervezetek felkészítését, alkalmazhatóságát, részükre a felkészülés
érdekében feladatot határoz meg,
b. biztosítja a társadalmi és a karitatív szervezetek részvételét a felkészülés
feladataiban,
c. irányítja az MBV (FVB) által szervezett, a katasztrófák elleni védekezésben
érintett

szervek,

szervezetek

gyakorlatait,

ellenőrzi

a

felkészülés

hatékonyságát,
d. felelős a riasztás, tájékoztatás előkészítéséért és végrehajtásáért, gondoskodik a
lakosság és a gazdálkodó szervezetek riasztásához, tájékoztatásához szükséges
eszközök működtetéséről,
e. az MVB (FVB) ülésének napirendjére tűzi védekezésben részt vevő szervek
felkészültségéről szóló beszámolót,
f. az éves feladattervben meghatározza a polgármesterek felkészítésével
kapcsolatos feladatokat,
g. kezdeményezheti

kölcsönös

segítségnyújtási

tervek

kidolgozását

más

megyékkel és a fővárossal kötött megállapodások alapján,
h. egyetértési jogot gyakorol a területi pv szervezetek felépítésére, létszámára
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatosan,
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i. felterjeszti a területén lévő települések polgármestereinek a települések
katasztrófavédelmi besorolására vonatkozó javaslatait,
j. szervezi a közigazgatási szervek, az MH és a rendvédelmi szervek, a NAV, a
civil szervezetek, valamint a pv szervezetek együttműködését,
k. felelős a pv kötelezettségen alapuló területi pv szervezetek megalakításáért,
valamint a megyei (fővárosi) veszély-elhárítási terv elkészítéséért,
l. felelős a vezetési rendszer fenntartásáért, működő-képességének biztosításáért.
2. Védekezés irányításával kapcsolatban teendő intézkedései
a. egyetértési jogot gyakorol a területi pv szervezetek felépítésére, létszámára
vonatkozó javaslatokkal kapcsolatosan,
b. felterjeszti a területén lévő települések polgármestereinek a települések
katasztrófavédelmi besorolására vonatkozó javaslatait,
c. szervezi a közigazgatási szervek, az MH és a rendvédelmi szervek, a NAV, a
civil szervezetek, valamint a pv szervezetek együttműködését,
d. felelős a pv kötelezettségen alapuló területi pv szervezetek megalakításáért,
valamint a megyei (fővárosi) veszély-elhárítási terv elkészítéséért,
e. felelős a vezetési rendszer fenntartásáért, működő-képességének biztosításáért.
f. a helyben szokásos módon, átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi
javak védelméhez szükséges mértékben a veszélyeztetett területekről az
állampolgárok kimenekítését,
g. folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, a védekezés helyzetét, minderről
jelentést tesz a miniszteri biztosnak és tájékoztatja a KKB-t,
h. elrendeli a belügyminiszter intézkedése alapján a pv szervezetek alkalmazását,
i. összehangolja a lakosság és az anyagi javak kitelepítését, kimenekítését,
befogadását, ellátását, továbbá a helyi védekezés megszervezését.
A Megyei Védelmi Bizottság tagjai:
1./ Szavazati joggal:
-

a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester,
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-

a megyei jogú város(ok) polgármestere(i),

-

a katonai igazgatás területi szervének vezetője, képviselője,

-

a megyei, fővárosi rendőrfőkapitány,

-

az egészségügyi államigazgatási szerv képviselője,

-

a vízügyi igazgatási szerv képviselője,

-

a megyei védelmi bizottság titkára.

2./ Tanácskozási joggal:
•

OMSZ képviselője

•

BM képviselője (HM VH főigazgatója)

•

gazdaságfelkészítési tárgyú napirend esetén NGM képviselője

•

rendvédelmi szervek és fegyveres szervezetek megyei vezetői

•

a megyei kormányhivatal főigazgatója

•

BÁH területileg illetékes vezetője

•

Napirendben érintett honvédelemben közreműködő szerv vezetője

•

együttműködésre kijelölt katonai szervezet parancsnoka, képviselője

•

eseti meghívottak

Helyi Védelmi Bizottság (HVB)

A HVB-k a főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban, valamint a megyei védelmi
bizottság által kijelölt településeken működnek.
Helyi szinten a polgármester illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a
védekezés feladatait.
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HVB elnök feladatai:
 működési területén irányítja a védekezésben részt vevő szervek, szervezetek
tevékenységét,
 utasíthatja a védekezés irányítása során a védekezésben részt vevő szervezetek
vezetőit a hatáskörükbe tartozó intézkedések megtételére,
 intézkedik a védekezéshez igénybe vehető állomány és eszközök átcsoportosítására és
bevonására.
1. Megelőzés időszakában meglévő feladatai
a. felelős a települési veszély-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a
védekezés feltételeinek a biztosításáért,
b. irányítja a védekezésre való felkészítést,
c. gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú pv hatósági jogkört,
amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
d. a pv kötelezettség alatt álló állampolgárt a polgári védelmi szervezetbe
kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
e. felelős a pv kötelezettségen alapuló települési pv szervezet megalakításáért,
f. gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek
részére

a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is

tartalmazó tájékoztatásról,
g. a

gazdálkodó

szervezetek

részére

határozattal

elrendeli

a

pv

kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek megalakítását és az
alkalmazás feltételeinek biztosítását,
h. biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő,
rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését,
i. részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek által szervezett felkészítéseken,
j. kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban
közreműködő közbiztonsági referenst.
2. Védekezés időszakában megteendő intézkedések
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a. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett
irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet,
b. átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez
szükséges intézkedéseket,
c. a pv kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében
határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi,
d. szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését,
befogadását és visszatelepítését,
e. szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához
szükséges anyagi javakkal történő ellátását,
f. a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján
elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását,
g. együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont
más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.
Polgármester szerepe a védelmi igazgatásban:
 Feladatait fővárosi kerületben, városban, községben a jegyző vagy a körjegyző,
valamint a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el; katasztrófák elleni
védekezéssel, valamint a megelőzés és felkészülés időszakának feladataival
kapcsolatban munkáját a közbiztonsági referens támogatja.
 A

polgármester

a

helyi

katasztrófavédelmi

feladatok

végrehajtásának

letéteményese.
 Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a
Kormány döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és újjáépítésben.
 A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási
jogkörben jár el
 gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú pv hatósági jogkört, amit
jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe,
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 a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi
pv. szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be,
 a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen
alapuló pv. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek
biztosítását.
További közreműködők tevékenysége
 A polgármester határozattal lebiztosít épületeket, eszközöket, termékeket a polgári
védelmi szervezetek munkájához.


Közintézményektől



Állampolgároktól



Gazdálkodási egységektől



Civil szervezetektől

 Hivatásos mentőszervektől
Azonban veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását –
helyszínre érkezésétől – a polgármestertől a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt
személy veszi át.
Veszélyelhárítási tervezés
1995-ben került sor először hazánk településeinek polgári védelmi szempontú besorolására az
egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak
megóvása érdekében. Az elmúlt 10 év eseményei, (elsősorban a természeti eredetű )
veszélyforrások megváltozása (pl. szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válása),
a lakosságot érintő új kockázatok beazonosítása szükségessé tette a korábbi besorolási
rendszer felülvizsgálatát.
Új megközelítés szükséges a települések besorolásakor. melynek központi eleme az adott
területre jellemző, valós kockázat becslésen alapuló kockázatokhoz igazodás.
A besorolás szabályait a települések polgári védelmi besorolásáról és a védelmi
követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet határozta meg, melynek
megfelelően négy csoportba kerültek besorolás a települések. Jelenlegi polgári védelmi
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besorolás: összesen 1106 település van I. és II. csoportba sorolva (I. csoport: 144 település, II.
csoport: 962 település).
A korábbi besorolási rendszer merev szabályozásával, az alapvetően honvédelmi
kockázatokra épülő veszélyeztetettségi rendszerével ellentétben a 2012. január 1-jén hatályba
lépett,

az

egységes

katasztrófavédelmi

rendszert

létrehozó

jogszabályok,

a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (Kat.), valamint a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet (Kat. Vhr.) teljesen új alapokra helyezik a települések katasztrófavédelmi
besorolásának szabályait.
A megújult szabályozás lényege: minden egyes településre a valós helyi sajátosságokra
jellemző veszélyeztető hatások felmérésével, az elvégzett egyedi kockázatbecsléssel kell a
katasztrófavédelmi osztályba sorolást (3 osztály) meghatározni. A Kat. Vhr. meghatározza a
kockázatbecslés fogalmát is, mely a kockázatazonosítás, a kockázatelemzés és a
kockázatértékelés átfogó folyamatát jelenti.

A veszélyhelyzetek elkerülése, kezelése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
veszélyelhárítási tervezésre.
Készíteni kell a veszélyeztető hatások vizsgálata után:


országos,



megyei tervet,



helyi és települési tervet, mely tartalmazza a veszélyeztetettség leírását, általános
tevékenységi sorokat, forgatókönyveket, valamint adatokat.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai
Az ország területén található valamennyi települést az elvégzett kockázatbecslés eredményei
alapján a meghatározott veszélyeztetettségi szintnek megfelelően katasztrófavédelmi
osztályokba (I-III. osztály) kell sorolni.
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Az eljárás lépései:
1. lépés: Kockázatazonosítás
2. lépés: Kockázatelemzés és értékelés
3. lépés: Osztályba sorolás
4. lépés: Ellenőrzés, visszaellenőrzés

1. Kockázatazonosítás:
A besorolás előfeltétele a minden veszélyeztető hatásra kiterjedő információgyűjtés, a
felmerülő kockázati tényezők meghatározása. A veszélyeztető hatások beazonosítását az
önkormányzatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel szorosan együttműködve és az
államigazgatási szervek szakvéleményét figyelembe véve, helyismeretük és adatbázisaik
segítségével, az adott településen a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel képesek
hatékonyan és mindenre kiterjedően elvégezni.

A felsorolt veszélyek azonosításához a

részadatok összesítése szükséges.

Veszélyeztető hatások
Magyarország földrajzi elhelyezkedése, geográfiai és hidrológiai adottságai, valamint
településszerkezeti és infrastrukturális szempontból történő elemzése alapján egyértelmű, hogy a
különböző veszélyeztető hatások az egyes környezeti tényezőktől, a helyi sajátosságoktól jelentős
mértékben függ. Annak érdekében, hogy az ország teljes területén a megfelelő szintű védelmi
szint kialakítható legyen kockázatbecsléseket szükséges végezni a veszélyeztető hatások alapján:

1) elemi csapások, természeti eredetű veszélyek
 árvíz,
 belvíz,
 rendkívüli időjárás,
 földtani veszélyforrások:

271

o földrengés,földcsuszamlás,beszakadás,talajsüllyedés,partfalomlás.)

 ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek


a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem,



más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes
anyagszabadba kerülésének kockázata,



távolság nukleáris létesítménytől (atomerőmű, kutatóreaktor)



közlekedési útvonalak és csomópontok (veszélyes áruk szállítása, jelentős forgalom)



a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból
üzemeltetett veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal
foglalkozó létesítmények.

 egyéb eredetű veszélyek


felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége,



humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány,



a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség.

 kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok


a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége,



a közlekedés sérülékenysége,



a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák



sérülékenysége.

2. Kockázatelemzés és értékelés
A kockázatazonosítást követően - mely a települési adatok, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek és más államigazgatási szervek adatbázisai alapján történt - a kockázatelemzés és
értékelés során meg kell határozni:
 a település területére vonatkozó veszélyeztető hatások következményeit,
 illetve a bekövetkezés valószínűségét (gyakoriságát).
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 több veszélyeztetettség esetén figyelembe kell venni azok egymásra gyakorolt és
együttes hatásait is.
 több, azonos besorolást eredményező veszélyeztető hatás esetén célszerű a települést
1-el szigorúbb osztályba sorolni.
A kockázatelemzés, a kockázat értékelés eredményeit, (hatásait, kiterjedését, kölcsönhatását
más kockázati elemre, stb.) vizsgált elemenként dokumentálni kell (adatlap) és meg kell
őrizni, hogy az a települési veszélyelháritási terv alapját képezhesse.

3. A település katasztrófavédelmi osztályba sorolása
A településeket három osztályba kell sorolni, melynek során az alábbiakat kell figyelembe
venni:


az azonosított veszélyeztető hatások következményei



az események bekövetkezésének gyakorisága,



a korrekciós tényező alapján a kockázati mátrix felhasználásával

A veszélyforrások mindegyikére el kell végezni a mátrix alapú kockázatelemzést, és a
településen jelenlévő veszélyeztető hatások közül a legmagasabb osztályt kell figyelembe
venni a besorolási osztály mátrix alapú kockázat értékelésénél.
A bekövetkezési gyakoriság besorolási elve az alábbi:
a) Ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik;
b) Nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül;
c) Gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (5) éven belül;
d) Nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy
alkalommal vagy többször.
A bekövetkezés jövőbeni gyakoriságának meghatározásánál figyelembe kell venni az elmúlt években
bekövetkezett események gyakoriságát. Ha a vizsgált esemény nem következett be 10 éven belül akkor Ritka, ha
5-10 év között bekövetkezett, akkor Nem gyakori, ha 3-5 év között Gyakori, ha 3 éven belül bekövetkezett akkor
Nagyon gyakori gyakorisági elvbe kell sorolni.
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A veszélyeztető hatások szintje:
a) Nagyon súlyos:halálos áldozatokkal járó vagy visszafordíthatatlan környezetkárosodást előidéző,
illetve súlyos anyagi következményeket okozó esemény;

b) Súlyos: súlyos sérüléseket okozó vagy visszafordítható környezetkárosodást előidéző, illetve anyagi
károkkal is járó esemény;

c) Nem súlyos:enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem előidéző, illetve nem jelentős
anyagi károkkal járó esemény;
d)

Alacsony mértékű:nem jár orvosi segítséget igénylő sérüléssel, illetve nincs anyagi következménye.

A veszélyeztető hatások szintjének meghatározásánál a hatásonkénti legrosszabb esetét kell
figyelembe vennimég akkor is, ha az a veszélyeztető hatás korábban a településen nem
okozott olyan mértékű károsodást. (pl. rendkívüli időjárás hatása éjszaka, jégeső, tornádó
kiterjedtsége).
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A katasztrófavédelmi osztályok meghatározása a kockázati mátrix útján:
Bekövetkezési gyakoriság
Hatás
Ritka

Nem gyakori

Gyakori

Nagyon gyakori

Nagyon súlyos

II. osztály

II. osztály

I. osztály

I. osztály

Súlyos

III. osztály

II. osztály

II. osztály

I. osztály

Nem súlyos

III. osztály

III. osztály

II. osztály

II. osztály

III. osztály

III. osztály

III. osztály

III. osztály

Alacsony
mértékű

Anyagi károk meghatározása:
a) Anyagi kár:az adott település az eseményt helyi szinten kezelni tudja, nem szükséges egyéb források
igénybevétele;

b) Jelentős anyagi kárral járó:területi, központi forrás igénybevétele szükséges, de a kár nem éri el a
nemzetgazdasági szintet;

275

c)

Súlyos anyagi következményeket okozó esemény: nemzetgazdaságra hatással bíró, több
milliárdos, súlyos anyagi kár.
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Környezetkárosodás mértékének meghatározása:
a) Visszafordíthatatlan környezetkárosodás: a környezetkárosodás hosszú távon is
befolyásolhatatlan, kárelhárítási, kármentesítési tevékenységgel sem fordítható vissza;
b) Visszafordítható környezetkárosodás: a környezetkárosodás megszüntetése érdekében
helyreállítási intézkedéseket kell bevezetni, melynek keretében kárelhárítást, illetve
kármentesítést kell végezni, amivel a károsodás megszüntethető és visszafordítható.
4. Fenti szempontok alapján a katasztrófavédelmi osztályba sorolás
kritériumai
I. osztályba kell sorolni:
a) az atomerőmű 3 km-es és a kutatóreaktor 1 km-es körzetében;
b) a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem (veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem) által veszélyeztetettek és külső védelmi terv készítésére kötelezettek;
c) a kockázati mátrixban történő elhelyezése alapján I. besorolást kapják;
d) területén az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt és együttes hatására
tekintettel indokolt a települést fokozottabb védelemben részesíteni.
II. osztályba kell sorolni:
a) az atomerőmű által közvetetten veszélyeztetettek (3–30 km közötti területen lévő);
b) a Kat. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzem által veszélyeztetettek és külső védelmi
terv készítésére nem kötelezettek;
c) a kockázati mátrixban történő elhelyezése alapján a II. besorolást kapják.
III. osztályba kell sorolni:
a) a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok
környezetbe kerülése esetén veszélyeztetettek;
b) a kockázati mátrixban történő elhelyezése alapján a III. besorolást kapják.
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Az első, új típusú kockázatbecslésen alapuló besorolási eljárási szabályok, határidők
1. Az összegyűjtött adatokból következő kockázatazonosítás, kockázatelemzés és értékelés
elvégzését követően, a katasztrófavédelmi kirendeltségvezető javaslatot tesz a
polgármesternek a település katasztrófavédelmi besorolására. A település polgármestere
önálló hatáskörében megtett besorolási javaslatát megküldi a megyei védelmi bizottság
elnökének.
2. A megyei védelmi bizottság elnöke, a katasztrófavédelmi igazgatóság közreműködésével
felülvizsgálja a polgármester által tett besorolási javaslatot, és azt - egyetértés esetén - a
BM OKF főigazgatója útján a belügyminiszter részére jóváhagyásra felterjeszti.

2013-tól a besorolási eljárás
1. A település polgármestere, a katasztrófavédelmi kirendeltségek közreműködésével
minden év június 30-ig elvégzi a kockázatbecslést, és új kockázat azonosítása esetén
javaslatot tesz a település besorolásának módosítására a megyei, fővárosi védelmi
bizottság elnökének.
2. A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
közreműködésével szeptember 30-ig a település besorolási javaslatát felülvizsgálja, és
azt - egyetértés esetén - a BM OKF útján a belügyminiszterhez jóváhagyásra felterjeszti.

II./Veszélyelhárítási tervezés
A veszélyelhárítási tervezés elsődleges célja:


a különböző hazai veszélyeztető tényezők kockázatainak azonosítása és elemzése
útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki,



amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi,
anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza.
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A veszélyelhárítási tervfogalma:


katasztrófaveszély,

valamint

katasztrófa

időszakában

végrehajtandó

katasztrófavédelmi feladatokat tartalmazó központi, területi (fővárosi), települési (a
fővárosban kerületi) és munkahelyi okmányrendszer.
A veszélyelhárítási tervezés szintjei igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a
polgári védelmi szervezetek tagozódásához:
 települési terv:
A települési veszélyelhárítási tervek alapján a polgármesterek a veszély esetén követendő
magatartásformák megismertetése céljából lakossági tájékoztató kiadványokat készítenek
(amelynek elkészítésébe bevonja a településen működő nemzetiségi önkormányzatokat),
amelyet a lakosság részére rendszeresen biztosítanak. A települési veszélyelhárítási tervet a
településfejlesztési és településrendezési tervezés, valamint a települési környezetvédelmi
program kialakítása és módosítása során figyelembe kell venni. Mellékletét képezi a
jogszabályokban meghatározott külsővédelmi terv és a helyi vízkárelhárítási terv.
 munkahelyi terv:
A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szerv munkahelyi veszélyelhárítási tervet készít a
gazdálkodó szerv területén munkát végzők és az egyéb okból ott tartózkodók védelmére. Az a
gazdálkodó szerv, amely jogszabály alapján belső védelmi tervet, súlyos káreseményelhárítási tervet készít, mentesül a munkahelyi veszélyelhárítási tervkészítése alól. A hatósági
határozattal kijelölt gazdálkodó szervek a telephelykörnyezetét veszélyeztető hatásokról
adatokat szolgáltatnak a kockázati tényezők megváltozása esetén soron kívül, egyebekben
minden

év

február

28-ig

a

települési

veszélyelhárítási

terv

elkészítéséhez

és

felülvizsgálatához a polgármester számára.
 hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terve:
Illetékességi területéhez tartozó települések veszélyelhárítási terveinek összesítését végzi, a
települési szintet meghaladó helyzet katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében.
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 területi terv:
A területi veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az adattárakat, térképeket tartalmazó
mellékletekből áll, és azt a területfejlesztési és területrendezési tervezés, illetve a
környezetvédelmi terv kialakítása során figyelembe kell venni.
 központi terv:
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője az érintett ágazatok
bevonásával központi veszélyelhárítási tervet készít a katasztrófaveszély elhárítására és a
katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentésére. A katasztrófaveszély
elhárítására és következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, az emberi élet,
az anyagi javak és a kritikus infrastruktúra elemek védelmét, valamint a lakosság alapvető
ellátásának biztosítását tartalmazó országos terv.

A BM OKF főigazgatója katasztrófaveszély esetén – a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal
intézkedik a katasztrófakövetkezményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében.

Közbiztonsági referens
A polgármester
 A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való
felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a
rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre.
 A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt
településeken, a katasztrófavédelemről szóló törvény és annak végrehajtási rendelete
alapján a polgármester jelöli ki.
 A közbiztonsági referens, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és
legkésőbb a kijelölését követő 90 napon belül eredményesen elvégzi a közbiztonsági
referensi tanfolyamot és vizsgabizonyítványt szerez.
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 A kijelölés során fontos szempont a helyismeret és a személyes kompetenciák közül a
szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
 A körjegyzőséghez tartozó települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst a
körjegyzőségekben, megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a körjegyzőség székhelye
szerinti település polgármestere gyakorolja.
 A közbiztonsági referensek kijelölése kizárólag a települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolásához kapcsolódik, és nem tesz különbséget a települések között
nagyságuk, lakosságszámuk tekintetében. A nagyobb településeken indokolt több
közbiztonsági referens kijelölése is.
 A közbiztonsági referens mindennapi munkáját a település polgármestere mellett,
annak hivatalában végzi, így elhelyezéséről és a munkakörülmények, egyéb feltételek
biztosításáról a polgármester gondoskodik.
 Működési területe a település közigazgatási területe. Napi feladatainak meghatározását
részben

a

polgármester,

de

elsődlegesen,

szakmai

iránymutatásként

a

katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője végzi.
 Feladatairól rendszeresen és szükség szerint beszámolni köteles a polgármester, illetve
a kirendeltség vezetője felé.
 A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi felkészítését és munkáját területi szinten
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság koordinálja.
A közbiztonsági referens feladatai:
 Fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának
elősegítése a polgármester közvetlen munkakörnyezetében.
 A közbiztonsági referens a felkészülési időszakban tervezési és szervezési, a
védekezés időszakában döntés-előkészítési és koordinációs, valamint a helyreállítás
időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatokat lát el.
1. Megelőzés és felkészülés időszakában
a.

Települési veszély-elhárítási tervekkel kapcsolatos feladatok:
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i. a meglévő tervek naprakészen tartása,
ii. a tervet befolyásoló események figyelemmel kísérése és a módosítások átvezetésének
kezdeményezése,
iii. a tervekkel kapcsolatos egyeztetésekben való közreműködés,
iv. új tervek készítésében való részvétel,

v. a tervben nevesített szervek és szervezetek felelőseivel történő folyamatos
kapcsolattartás;
b.

Katasztrófavédelmi felkészítésekkel kapcsolatos feladatok:
i. szervezési, koordinációs feladatok a felkészítésen résztvevőkkel összefüggésben,
ii. a felkészítések logisztikai biztosítása,
iii. egyéni adottságoknak megfelelően érdemi részvétel az előadások megtartásában,

iv. végzi a felkészítés adminisztrációját;
c.

Lakosság megelőző időszaki tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban:
i. közösségi rendezvényekhez kapcsolódóan tájékoztatási feladatok szervezése,
ii. közreműködik a lakossági tájékoztató kiadványok és internetes tájékoztató oldalak
elkészítésében, lakossághoz történő eljuttatásában;
iii. figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, magatartási
szabályokról történő tájékoztatását,
iv. kezdeményezi, illetve végzi a lakossági tájékoztatás aktualizálását,

v. kapcsolatot tart és szervezi a közoktatási intézményekben, és más közösségi
létesítményekben történő felkészítést;
d.

Közreműködik

a

lakossági

riasztó,

riasztó-tájékoztató

végpontok

működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében:
i. nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a működőképességet,
ii. kapcsolatot tart a rendszert működtető szervezettel,
iii. hiba, hiányosság, működő-képtelenség esetén kezdeményezi a javítását,

iv. figyelemmel kíséri a technikai fejlesztési lehetőségeket és kezdeményezi a
korszerűsítést;
e.

Pv kötelezettségen alapuló települési pv szervezet létrehozása és
megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit:
i. a települési veszély-elhárítási tervben foglaltakat megvizsgálja és összeállítja a
védekezéshez szükséges pv szervezet struktúráját,
ii. megvizsgálja és javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetbe beosztható,
kötelezettség alá eső állampolgárok személyére;
iii. megvizsgálja a logisztikai szükségleteket és kezdeményezi a szükséges beszerzéseket,
a gazdasági- anyagi szolgáltatásokra vonatkozó döntéseket;
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f.

Részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári
védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és
gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában:
i.

végzi a kötelezett személyek nyilvántartását és naprakészen tartását,

ii. döntésre előkészíti a pv szervezetbe beosztásra, gyakorlatra és szolgálat-teljesítésre
vonatkozó határozatokat,
iii. előkészíti a pv szervezetek megalakításának dokumentációját,

iv. szervezi a pv szervezetek gyakorlatait, a riasztást és mozgósítást, elkészíti annak
dokumentációját;
g.

Rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában
végrehajtott feladatokról:
i. nyilvántartja az elvégzett feladatokat, azok eredményességéről jelentést tesz,
ii. kezdeményezi az elmaradt, vagy nem megfelelően elvégzett feladat pótlását,
iii. előkészíti az éves beszámolót, jelentést;

h.

Kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a
katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és
szervezetekkel:
i. elsajátítja

a

katasztrófavédelemben

részt

vevő

szervezetek

működésével,

struktúrájával és feladataival kapcsolatos ismereteket,
ii. kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt személyekkel,
iii. elkészíti és naprakészen tartja a kapcsolattartó személyek elérhetőségeit,
iv. figyelemmel kíséri a változásokat és kezdeményezi a megfelelő nyilvántartásban,
adattárban történő módosítást.

2. Védelmi időszakban
a. Előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a
lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében:
i.

elemzi a beérkezett jelentéseket és tájékoztatásokat, összegzi és annak eredménye
alapján kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,

ii.

javaslatot tesz a beavatkozó állomány létszámára és összetételére, valamint az
alkalmazandó technikai eszközökre;

b. Kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő
szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert:
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i.

alkalmazza a felkészülési időszakban kiépített kapcsolatrendszerét,

ii.

gyűjti, elemzi és értékeli a beérkezett dokumentumok tartalmát, rendszerezi a
dokumentációt,

iii.

figyelemmel kíséri a veszély-elhárítási tervben meghatározott feladatok végrehajtását,
a rendelkezésre álló erőket és eszközöket és szükség szerint kezdeményezi a tervtől
történő eltérést, a megerősítő erők bevonását, illetve a védekezés magasabb szintre
történő helyezését;

c. Előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári
védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi
szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat:
i.

az előkészített határozatokat a döntéshozó számára biztosítja,

ii.

gondoskodik a szóban kihirdetett döntések írásba foglalásáról,

iii.

kezeli a polgári védelmi szervezet alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett
dokumentációt,

iv.

kezeli a gazdasági-anyagi szolgáltatás útján igénybe vett ingóságok és ingatlanok
dokumentációját;

d.

Részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban:
i.

a települési veszély-elhárítási terv végrehajtásának biztosításával előkészíti az
elrendelt lakosságvédelmi intézkedések bevezetését,

ii.

végzi a lakosság riasztását és kiértesítését, veszélyhelyzeti tájékoztatását,

iii.

közreműködik a kitelepítési/kimenekítési tevékenység szervezésében és feladataiban,

iv.

közreműködik a befogadás és visszatelepítés megszervezésében és feladataiban,

v.

biztosítja

a

kimenekített/kitelepített,

valamint

a

visszatelepített

nyilvántartását,
vi.

szervezi és közreműködik a befogadó-helyek nyilvántartásában,

vii.

gondoskodik a lakosság alapvető ellátásáról,

viii.

szervezi és gondoskodik a hátrahagyott anyagi javak őrzéséről.
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lakosság

3. A helyreállítás és újjáépítés időszakában
e.

Közreműködik a vis maior eljárásban:
i.

gondoskodik az önkormányzati ingatlanokat és közterületeket ért károk felméréséről,

ii.

gondoskodik a vis maior eljárás szabályai szerinti dokumentálásról és a kérelem
benyújtásához szükséges iratok elkészítéséről,

iii.

figyelemmel kíséri a vis maior eljárás egyes cselekményeit,

iv.

biztosítja az ellenőrzés körülményeit,

v.

gondoskodik a szükséges hiánypótlásról,

f. Közreműködik

a

településre

érkező

segélyszállítmányokkal

és

adományokkal kapcsolatos feladatokban:

g.

i.

kapcsolatot tart a karitatív szervezetekkel,

ii.

összegyűjti az igényeket és nyilvántartást készít,

iii.

javasolja az adományozásban részesülők körét,

iv.

közreműködik az adományozás dokumentálásában,

v.

segítséget nyújt a karitatív szervezetek számára a tevékenységük végzéséhez,

vi.

szükség szerint megszervezi a humanitárius központot,

Közreműködik

a

helyreállítási

és

újjáépítési

tevékenységek

ellenőrzésében:
i.

gondoskodik a jelentések rendszerének kialakításáról,

ii.

beszámoltatja a kivitelezőket,

iii.

ellenőrzi a helyreállításra vonatkozó kiviteli tervek és a megvalósítás összhangját,

iv.

figyelemmel kíséri az ütemterv szerinti végrehajtást,

v.

jelentést és beszámolót készít a végrehajtás helyzetéről,

vi.

szükség szerint kezdeményezi újabb döntések meghozatalát.

Polgári védelmi szervezetek
Olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, melynek célja:


katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a
o

lakosság életének megóvása,

o az életben maradás feltételeinek biztosítása,
o valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés
feltételeinek megteremtése érdekében.
Polgári védelem szervezete:
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 az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján az e törvényben
meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi
feladatokat lát el.

= Nem hivatásos pv. szervezet (Katasztrófák elleni védekezésbe

bevonható, nem hivatásosokból álló szervezetek.)
 Alapja: polgári védelmi kötelezettség (Alaptörvény: XXXI. Cikk (5) bekezdés)


(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos
törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.



(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos
törvényben meghatározottak szerint –mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás
teljesítésére kötelezhető.



Kat. tv. 53. § (1) A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi
élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.



(2) A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a
polgármester jár el.

A polgári védelmi kötelezettség tartalma
1. Adatszolgáltatás


a) szakképzettség,



b) foglalkozás,



c) munkahelye, címe megnevezése, megváltozása, (15 nap)



d) mentességi okok

2. Bejelentés


Kire vonatkozik?




a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár

Mit kell bejelenteni?


a szakképzettség megszerzését,
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a foglalkozás gyakorlásának megkezdését,



munkahelye és lakcíme megváltozását

Hol kell bejelenteni?




a nyilvántartást vezető szervnél

Mikor kell bejelenteni?


a kötelezettség alapjául szolgáló esemény, illetőleg változás napjától számított 15
napon belül

3. Megjelenés


Közös szabályok:


megelőzően legalább nyolc nappal felhívást kell kézbesíteni



megjelenés: a felhívásban megjelölt helyen és időpontban



helyszín: a kötelezett lakóhelyén vagy munkahelyén, illetőleg katasztrófavédelmi
oktatási intézményben kell megtartani



a részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztás, illetve felmentés adható



a felmentés alapjául szolgáló okot a megelőző öt napon belül kell bejelenteni és
igazolni



polgári védelmi kiképzés




évente legfeljebb 40 óra

Gyakorlat


évente legfeljebb 72 óra

4. Polgári védelmi szolgálat


Teljesítésének szabályai:


I.



- felhívás alapján,



- az ott megjelölt helyen és időpontban megjelenés
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- a rábízott polgári védelmi feladatot köteles ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani



II.



folyamatos pv. szolgálat



(időbeli korlátozás nélkül)



a) rendkívüli állapot,



b) szükségállapot idején,



III.



ideiglenes pv. szolgálat (alkalmanként legfeljebb 15 naptári nap)



a) veszélyhelyzetben,



b)a katasztrófa megelőzése érdekében



IV.



azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálatok



- aki pv. kötelezettség alatt áll, köteles részt venni azon a településen, amelynek
területén tartózkodik



Felmentés:



- indokolt esetben, kérelemre adható



a felmentés alapjául szolgáló okot a szolgálat elrendelt időpontját megelőző 3 napon
belül kell bejelenteni és igazolni.



- azonnali mentési munkák alól mentesíteni kell, aki igazolja, hogy hivatásbeli vagy
szolgálati feladatának ellátása, illetőleg katonai kötelezettségének teljesítése céljából
a helyszínt haladéktalanul el kell hagynia, illetőleg a munkavégzésre egészségi
állapota miatt alkalmatlan.



A polgári védelmi kötelezettség elrendelése



főszabály:

pv.

kötelezettségekkel

kapcsolatos

ügyekben

első

polgármester


ideiglenes pv. szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére jogosult:
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fokon

eljár:



- Kormány,



- kat. elleni védelemért felelős miniszter,



- megyei védelmi bizottság elnöke,



- főpolgármester,



- polgármester



Munkavállaló:



- kiképzés, gyakorlat és ideiglenes szolgálat idejére a munkavégzés alól fel kell
menteni,



- távolléti díj jár a felmentés időtartamára. (elrendelőt terhelik)



Nem áll munkaviszonyban:



- az egyébkénti kiesett munkaidőre járó térítésre jogosult, melyet az elrendelő
folyósítja.



A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik (utazási ktgtérítés,
természetbeni ellátás, ha napi 6 órát meghaladó teljesítés)



Mentesség



A/ akinek ‘gondoskodási’ kötelessége van:



a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy;



a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve;



a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig;



a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig;



a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza;



aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes
ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el;



B/ akinek egészségi állapota nem teszi lehetővé
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f) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki egészségi állapota
folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.



Pv. kötelezettség ellátása más módon
1.

munkaköre

ellátásával,

közmegbízatása

gyakorlásával

teljesíti

pv.

kötelezettségét:


ogy. képviselő,európai parlamenti képviselő,állami vezető,
vezetői megbízású, feladatköre szerint kat. feladatot ellátó
korm.tisztv., köztisztv. és közalk., jegyző, bíró, ügyész,
közjegyző,

bírósági

végrehajtó,

eü.

állig.

szerv

kormánytisztviselője,kórházi, járóbeteg- és alapellátást végző
orvos

és

szakképzett

szakdolgozó,állami

dolgozója, Magyar Honvédség tagja,
NAV

hivatásos

állományú

mentőszolgálat

rendvédelmi szervek,
tagja,

e

szervek

alkalmazottja,készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és lét.
tűzoltó,Önkéntes tűzoltó. egyesület tagja, hivatását gyakorló pap,
lelkész, rabbi



központi szervezetek



területi szervezetek



települési szervezetek



munkahelyi szervezetek

Védelmi igazgatás



2012. január 1-jétől hatályos, a katasztrófák elleni védekezés rendjét meghatározójogszabályok



Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)



2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyestörvények
módosításáról



234/2011 (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódóegyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról



2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint akülönleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről
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290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII.



törvény végrehajtásáról



62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól



1515/2011. (XII. 30.) kormányhatározat a Katasztrófavédelmi KoordinációsKormánybizottság
létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjénekmeghatározásáról

Melléklet:
KET alapvető fogalmak:

közigazgatási hatósági eljárás
Az eljárás kifejezés általában a szervezetek működési vagy cselekvési rendjét jelenti. A közigazgatási eljárás
tágabb értelemben a normatív és az egyedi aktusok létrehozására irányul, ezért e tekintetben beletartozik a
közigazgatási jogalkotás, a hatósági jogalkalmazás, a közigazgatási szervezetrendszeren belüli eljárás és a
közigazgatási ügyvitel. A közigazgatási eljárás szűkebb értelemben a közigazgatási szervek hatósági (külső)
eljárását jelenti, amely a közigazgatási hatósági jogalkalmazói aktusok kibocsátásának rendjét foglalja magában.
A közigazgatási szervek hatósági eljárási cselekményeinek szabályait a közigazgatási eljárási jog tartalmazza,
amely általános és speciális eljárási jogszabályok összessége.

A hatósági eljárás három elkülöníthető szakaszra tagolható: az elsőfokú eljárásra, a jogorvoslatokra és a
végrehajtási eljárásra.
Az elsőfokú eljárásra szükségszerűen mindig sor kerül, míg a másik kettőre nem feltétlenül.
A hatósági eljárás rendjét, s benne a hatóság és az ügyfél közötti viszonyt, mint elsődleges jogforrás a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályozza. A
törvény célja – többek között - a közhatalom szolgáltató funkciójának erőteljesebbé tétele, az ügyféli jogok
érvényre juttatása és a különös eljárási szabályok garanciális keretbe foglalása az általános szabályok
érvényesítésével.

közigazgatási hatóságok
A törvény szervi hatálya a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságra, valamint az
ún. kvázi közigazgatási hatóságra terjed ki. Ez utóbbi nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb
szerv, amely törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján gyakorol hatósági jogkört. Közigazgatási
hatóság: az államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben

291

szervei, a főjegyző, jegyző, a polgármesteri hivatal ügyintézője, a megyei jogú város hivatalvezetője, a hatósági
igazgatási társulás

az ügyfél
A törvény személyi hatálya az ügyfélre terjed ki, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti,
akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. Az ügyfél lehet
természetes

személy,

jogi

személy,

jogi

személyiséggel

nem

rendelkező

szervezet.

A létesítménnyel, illetve a tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásban azok az ügyfelek, akik a
hatásterületen levő ingatlanok tulajdonosai és jogszerű használói. Az ügyfél jogai megilletik azt a hatóságot is,
amelynek feladatkörét az ügy érinti. Meghatározott ügyekben ügyféli jogokkal ruházhatja fel törvény az
érdekvédelmi és más társadalmi szervezeteket. A hatósági eljárásban jogutódlás alapján a kieső ügyfél helyébe a
polgári jog szerinti jogutódja léphet.

közigazgatási hatósági ügy
A törvény tárgyi hatálya a közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki. Ennek minősül minden olyan ügy, amelyben
a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot
igazol, hatósági nyilvántartást vezet, hatósági ellenőrzést végez. Ezen túlmenően a köztestületi vagy más
szervezeti tagsághoz kötött tevékenység végzése vagy foglalkozás gyakorlása esetén a tevékenységhez szükséges
nyilvántartásba

vétel

és

a

nyilvántartásból

törlés.

A törvény tárgyi hatálya nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás
előkészítésére és lebonyolítására, a területszervezési eljárásra és az állampolgársági eljárásra (kivéve az
állampolgársági bizonyítvány kiadását). Meghatározott eljárásokban (pl. idegenrendészeti, menekültügyi eljárás)
az általános szabályokat csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem
állapít meg. Vannak olyan ügykategóriák, amelyeknél az általános szabályoktól való eltérés csak akkor
megengedett,
S

végül

bizonyos

jogintézményeknél

ha

azt

maga

ügycsoportokban
az

a

biztonsági

általánostól

eltérő

törvény

tényezőkre
különös

kifejezetten

visszavezethető
szabályok

okok

megengedi.
miatt

megalkotása

az

egyes

lehetséges.

Amennyiben a hatósági eljárási törvény hatálya alá tartozó ügyben az Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusa vagy nemzetközi szerződés eljárási szabályt határoz meg, az elsőbbséget élvez.

közigazgatási eljárási alapelvek
A

közigazgatási

hatósági

eljárás

alapelvei

jogi

és

eljárási-szervezési

alapelvek.

A jogi alapelvek részben általános, minden eljárásjogban fellelhető jogelvek, részben a hatóságok
hatáskörgyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint az ügyfelek jogait és kötelezettségeit fejezik ki.
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Általános eljárási jogi elvek: 1./ a törvény előtti egyenlőség, a hivatalból való eljárás, 2./ a jogorvoslathoz való
jog, 3./ anyanyelvhasználat, 4./ jogszabályok megtartásának és megtartatásának kötelezettsége, 5./ egyenlő
bánásmód elve.
A közigazgatási eljárásra jellemző jogelvek: 1./ a hatáskörgyakorlással való visszaélés tilalma, 2./ indokolatlan
megkülönböztetés és részrehajlás nélküli ügyintézés, 3./ az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása, 4./
jogokról, kötelességekről való tájékoztatás, 5./ a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme, 6./
meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog
Az eljárás-szervezési alapelvek: 1./ a szakszerűség, 2./ az egyszerűség, 3./ az ügyféllel való együttműködés, 4./ a
költségtakarékos,5./ gyors eljárás.

elsőfokú eljárás
A közigazgatási hatósági eljárás három elkülöníthető szakaszra tagolható: az elsőfokú eljárásra, a
jogorvoslatokra és a végrehajtási eljárásra. Az elsőfokú eljárásra szükségszerűen mindig sor kerül, míg a másik
kettőre nem feltétlenül. Az elsőfokú (alap)eljárás az eljárás kérelemre vagy hivatalból történő megindításától az
elsőfokú érdemi döntés meghozataláig tart.

a hatóság döntései
A döntés a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény értelmezésében gyűjtőfogalom,
amely átfogja az érdemi és az eljárási döntéseket. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, eljárási
kérdésekben pedig végzést bocsát ki.

hatósági bizonyítvány
A hatósági bizonyítvány olyan közokirat, amelyet a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására ad ki, ha
ezt jogszabály írja elő hivatalból, vagy kérelemre. A hatóság megtagadja kiadását, ha jogszabályba ütközik, az
igazolni kívánt tény, állapot, adat más okirattal bizonyítható, illetve, ha az ügyfél a felhasználás célját nem jelöli
meg vagy valótlan adat igazolását kéri. A hatósági bizonyítvány kiadására az általános és speciális illetékességi
okok alapján meghatározott hatóságokon kívül az a hatóság is illetékes, amelynek nyilvántartása az adatot
tartalmazza; illetve amelynek a területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, az állapot tartott vagy megszűnt; a
bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt. A hatósági bizonyítványt a
kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni, amelyben fel kell tüntetni, hogy kinek, milyen
célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági
bizonyítvány tartalmát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni.
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hatósági igazolvány
A hatósági igazolvány olyan közokirat, amelyet a hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott esetben - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására ad
ki. A hatósági igazolványba csak jogszabályban meghatározott tartalmú bejegyzést tehet az erre feljogosított
hatóság. A hatósági igazolványba foglaltak valódiságát vélelmezni kell, ami azt jelenti, hogy ellenkező
bizonyításig

mindenki

köteles

elfogadni

az

oda

bejegyzett

adatokat

és

jogokat.

Ha a hatósági igazolvány ellenőrzésére jogosult hatóság vagy hivatalos személy megállapítja, hogy a hatósági
igazolvány vagy az abban szereplő bejegyzés hamis, illetve valótlan, azt elveszi és átvételi elismervényt állít ki.

hatósági nyilvántartás
A hatósági nyilvántartás – jogszabályban meghatározott, közhitelű adatok rendszere, amelyeket a hatóságok
vezetnek. (Ilyenek például az ingatlan-nyilvántartás, népesség-nyilvántartás, gépjármű-nyilvántartás, stb.) A
személyes adatok nyilvántartását csak törvény vagy annak felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet írhatja
elő. Az ügyfél a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díj ellenében.

hatósági ellenőrzés
A hatósági ellenőrzés - a jogszabályok betartását, valamint a közigazgatási határozatban foglaltak teljesítését
hivatott elősegíteni, amelyre a hatóság hatáskörének keretei között jogosult. Rendszerint hivatalból kerül rá sor.
Hatósági ellenőrzés keretében az ügyféltől jogszabályban (személyes adatok tekintetében törvényben )
meghatározott adatok szolgáltatása, iratok bemutatása, tájékoztatás kérhető vagy helyszíni ellenőrzés tartható.
Az ügyfelet védő garanciális szabály, hogy a közigazgatási hatóság köteles őt előzetesen értesíteni. A
jogszabályban vagy a határozatban foglalt előírások megsértése esetén a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a
jogszabálysértésre és felszólítja annak megszüntetésére; hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást;
megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot (fegyelmi, szabálysértési, büntető, polgári vagy más
eljárást kezdeményez).

elektronikus ügyintézés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény lehetővé
teszi az elektronikus ügyintézést, amely részletszabályainak kidolgozása a jövő feladata. Általános szabály
szerint a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi törvény, kormányrendelet,
önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában. Ha az ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással rendelkezik, a kérelem az ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a központi elektronikus szolgáltató
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rendszeren keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz benyújtható. Álnévre kiállított elektronikus aláírás nem
alkalmazható. A természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer biztosítja. A központi
rendszer működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv felelős. A központi rendszer
igénybevételéhez az ügyfél ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Az ügyfélkapu létesítése személyes
megjelenéssel a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél vagy a körzetközponti feladatokat
ellátó jegyző által működtetett okmányirodában vagy kormányrendeletben meghatározott más szervnél
kezdeményezhető.

hatósági szolgáltatások
Jogszabályban arra feljogosított hatóság az ügyfél számára


más hatóságok elektronikus tájékoztató szolgáltatásához, illetve elektronikus ügyintézési rendszeréhez
történő hozzáférést biztosíthat,



az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból
történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő,



az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti,



az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget,
szakmai és informatikai segítséget nyújthat.

Hatáskör, illetékesség
A hatáskör anyagi jogi értelemben a feladatkör ellátását szolgáló jogi eszközöket, alaki jogi értelemben a
közigazgatási szervek közötti minőségi munkamegosztási szabályt jelenti. Alaki jogi értelemben tehát azt
mutatja meg, hogy az adott közigazgatási ügyben milyen típusú, milyen szintű és elnevezésű szerv jogosult és
köteles eljárni. A közigazgatási hatóság hatáskörét a konkrét ügyfajta meghatározásával jogszabály állapítja
meg.
Az illetékesség az azonos hatáskörű hatóságok közötti mennyiségi munkamegosztási elvet fejezi ki, amely
megmutatja, hogy az adott ügyben mely hatóság jogosult és köteles a konkrét ügyben eljárni. Jogszabályok
meghatározzák azt a területet, ahol a közigazgatási szervek hatáskörüket gyakorolhatják. Ezt nevezzük
illetékességi területnek. Az illetékességi okok, mint a jog által elismert tények, körülmények jelölik ki a konkrét
ügyben eljáró hatóságot. Az illetékességi okok lehetnek általánosak és speciálisak.

A jogsegély
Főszabályként a közigazgatási hatóság csak illetékességi területén járhat el, folytathat le különféle eljárási
cselekményeket (pl. tanúmeghallgatás, helyszíni szemle). Az illetékességi területen kívül felmerülő, az adott ügy
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tényállásának tisztázásához szükséges eljárási cselekmények megtétele céljából az eljáró közigazgatási hatóság a
jogsegély intézményét veszi igénybe.
Belföldi jogsegély esetén az erre irányuló megkeresést az adattal, bizonyítékkal stb. rendelkező hatósághoz, más
esetekben (pl. eljárási cselekmény megtétele végett) az ügy jellegétől függően a megkereső hatósággal azonos
hatáskörű illetékes szervhez, ennek hiányában az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell intézni. A
belföldi jogsegély iránti kérelmet a megkeresett hatóság adatszolgáltatás, iratküldés stb. esetén nyolc napon
belül, eljárási cselekmény megtételének szükségessége esetén pedig tizenöt napon belül köteles teljesíteni. Ha az
adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, a megkeresést napon belül kell teljesíteni.
Ha az eljárásban szükségessé váló adat, irat stb. külföldön található, illetve a szükséges eljárási cselekmény
külföldön végezhető el, a magyar hatóság a nemzetközi jogsegély intézményét alkalmazza. Nemzetközi
jogsegély igénybevételére közigazgatási jogsegélyegyezmény, együttműködési megállapodás vagy viszonossági
gyakorlat alapján, valamint akkor kerülhet sor, ha ezt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.

Melléklet:

Védelmi igazgatás
Felhasznált irodalom

1.

Józsa Fábián. KET-Kérdezz-Felelek, Opten Informatikai Kft 2008.

2.

Honvédelem,polgári védelem, katasztrófavédelem és tűzvédelem a települési önkormányzatoknál,
Közigazgatási Iroda Kft 2005.

3.

Segédanyag Pest megye polgármesterei és jegyzői számára, Pest Megyei Védelmi Bizottság 2011.

4.

Dr. Sárosi Magdolna: A Ket. hatályosulásának tapasztalatai KÖRSZÖV 2006. 247-253.

5.

Dr.Harsányi Zsolt: A Ket. hatályosulásának tapasztalatai KÖRSZÖV 2006. 253-257.

6.

Dr. Bálint József: A Ket. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai KÖRSZÖV 2006. 257-266.

7.

Csiszárné dr. Sajgó Erika: A Ket. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai KÖRSZÖV 2006. 266271.

8.

Dr. Bíró László: A Ket. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatok KÖRSZÖV 2006. 319-320.

296

A fejezetet készítette: dr. Kirchhof Attila

VI. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONGAZDÁLKODÁS ÁS ENNEK GYAKORLATI
KÉRDÉSEI

Rövid tartalom:
Közgazdasági szemlélet az önkormányzati vagyongazdálkodásban, Az önkormányzati
vagyongazdálkodás alapvető ismeretei, Az önkormányzati vagyonkezelői jog, Pályáztatási
szabályok a vagyongazdálkodásban, Az önkormányzat vagyongazdálkodási tárgyú rendeletei

Az 1990. évi rendszerváltást követően a helyi önkormányzati szektor (a települési és a területi
önkormányzatok) jelentős vagyontömeg tulajdonosai lettek (kb. 10.000 milliárd Ft). E
hatalmas vagyon legnagyobb részben a helyi közfeladatok ellátását, illetve általában az
önkormányzati

feladatellátás

költségvetési

önkormányzati

vagyongazdálkodás

eddigi

forrásainak
általános

kiegészítését

gyakorlatát

szolgálja.

elemezve

arra

Az
a

megállapításra juthatunk, hogy sajnálatos módon a vagyontárgyak állaga jelentősen leromlott
állagú, illetve gyakorta fellelhető az a helytelen gyakorlat is, hogy jelentős értékű vagyonelem
„kényszerértékesítésére” került sor az elmúlt időszakban. A hazai önkormányzati
gyakorlatban a forráshiányos tulajdonosok gyakorta kényszerülnek és kényszerültek halogatni
az állagmegóvási munkákat, amely később természetesen további többletköltséget okoz.
Gondoljunk csak az önkormányzati tulajdonú épületek állagára, vagy éppen az önkormányzati
közutak állapotára. Az önkormányzati vagyongazdálkodás legtágabb értelemben az
önkormányzatok tulajdonában lévő, célhoz kötött vagyonelemekkel történő gazdálkodást
jelenti, amelybe beleértem a vagyon állagának megőrzését, felújítását és gyarapítását is.
Lényeges különbséget jelent a magánszektorhoz képest, hogy az önkormányzatok esetében az
elsődleges cél nem a vagyon gyarapítása, hanem sokkal inkább különböző közszolgáltatások
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ellátása. Eltérően a magánszektortól itt a vagyon célhoz rendelt, általában testületi döntés
érvényesül, általában jellemző az, hogy az önkormányzatok nem gazdálkodhatnak teljesen
szabadon a vagyonnal, a döntések nyilvánosak.

Közgazdasági szemlélet az önkormányzati vagyongazdálkodásban

A szemléletmód lényegét a „mit (azaz milyen közszolgáltatást) és mennyiért” kérdésre adott
válasszal kell kezdenünk, azaz azzal, hogy szakítani kell azzal a kialakult szemlélettel, hogy
teljesen mindegy, hogy mi mennyibe kerül, hiszen úgyis el kell látni (mert jogszabály
kötelez). Egy önkormányzat esetében ez a kérdés sokkal hatványozottabban igaz, hiszen az
állam, amikor egy közfeladat ellátását az önkormányzatra bízza, akkor ehhez közvetlenül
pénzeszközt (normatíva) is biztosít. Azonban a közvetlenül juttatott pénzeszközök nagysága a
gyakorlatban általában kevésnek bizonyul és azt az önkormányzatnak egyéb bevételeiből ki
kell egészítenie. Az, hogy mely szolgáltatásból lesz végül is közjószág, a mindenkori politikai
hatalom döntésétől függ. A közjószágokra pedig általában igaz az a megállapítás, hogy
„fogyasztásából” főszabályként senkit nem lehet kizárni. Közgazdasági szempontból egyszerű
a képlet, hiszen az állam megrendelőként lép fel bizonyos közfeladatok ellátása során az
önkormányzat pedig „ál-szállító” megpróbálja teljesíteni azokat. A helyzet azért
bonyolultabb, mert az önkormányzat nem mondhatja azt, hogy nem tartja fent az általános
iskolát stb., mert költségei nem térülnek meg, ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk,
hogy egy ilyen fenntarthatatlan rendszer hosszútávon gazdasági képtelenség. Előbb, vagy
utóbb szemléletet kell váltani a gazdálkodás során, ellenkező esetben vagyonfelélésnek
lehetünk tanúi (pl. amikor az önkormányzat működési költségeit ingatlaneladásokkal próbálja
fedezni). Gyakorlatilag ez az a pont, amikor felértékelődik az a kérdés, hogy meddig tartható
fenn ez a helyzet. Több- kevesebb ideig bizonyosan, de egy idő után elfogy az önkormányzati
vagyon és ezzel úgy gondolom, hogy az önkormányzati rendszer egyik lényege, az
önkormányzatok Alkotmányban biztosított gazdasági önállósága is elvész.
Előbb, vagy utóbb tehát a közszolgáltatások esetében is vizsgálni szükséges a felmerülő valós
költségeket és az ezzel elérhető hasznosságot. Az önkormányzatok által vezetett pénzforgalmi
kettős könyvvitel rendszerében az „eredményesség” kérdése a gyakorlatban fel sem merül,
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melyen szintén változtatni lenne szükséges. A kialakult helyzetet az önkormányzatok
nyilvánvalóan nem tudják egyedül megoldani, ehhez szükséges lenne a jelenleg alkalmazott
„támogatási” rendszer felülvizsgálata is (normatívák, címzett-, céltámogatások stb.). Az
önkormányzati (intézményi) számvitel során pedig alkalmazni kellene az önköltségszámítás
alapjául szolgáló elszámolásokat (költségnemek és közvetlen és közvetett költségek
elszámolása, kontrolling rendszer, felújítási alap létrehozása stb.).
A hazai önkormányzati rendszerben a vagyon közvetlenül a feladatellátáshoz kapcsolódik. Az
ideális önkormányzati működés bázisa az úgynevezett program-költségvetés. Ez egy olyan
tervezési-elszámolási rendszer, amelyben az önkormányzat világos célok megvalósításáért
működik, és minden egyes költséget a feladatokhoz rendelnek. E feladatok lehetnek oktatási
(például általános iskolai oktatási), település-tisztasági (parkok karbantartása) vagy éppen
irányítási, adminisztratív jellegűek (települési irányítási, hatósági feladatok). A célok,
feladatok világos meghatározása a kulcsa annak, hogy az önkormányzat ne egymással
viaskodó, presztízsharcot vívó intézmények között őrlődjön, hanem intézményeivel szemben
teljesítmény-követelményeket tudjon támasztani, és képes legyen a számon kérésre is. Ez
lehetővé teszi az intézményi teljesítmények összehasonlítását és így könnyebben kimutatható
az esetleges pazarló gazdálkodás.

Az önkormányzati vagyongazdálkodás alapvető ismeretei

A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodására vonatkozó legfontosabb ismereteket az
Alkotmányban (a továbbiakban: Alkotmány), a helyi önkormányzatokról szóló törvényben (a
továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint
az önkormányzatok által alkotott vagyonrendeletben találhatjuk.
Az Ötv. alapján az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerültek az alábbi
vagyontárgyak:
a) az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és vizek törvényben
meghatározott köre;
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b) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított
állami gazdálkodó szervezetek — ideértve a fővárosi és megyei gyógyszertári központokat is
—, továbbá a költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekből átalakuló gazdasági
társaságokban az államot megillető vagyonrész;
c) a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas létesítményei,
berendezései a település belterületi határán belül, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó
létesítmények kivételével;
d) a tanácsok kezelésében, illetőleg tulajdonosi irányítása alatt álló oktatási, kulturális,
egészségügyi, szociális, sport és egyéb intézmények vagyona;
e) a tanácsi, illetőleg a tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében levő állami bérlakások;
f) a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a központi állami feladatokat szolgáló
épületek kivételével;
g) a tanács valamennyi pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga.

A tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levő állami ingatlanok, erdők, vizek,
— kivéve a védett természetvédelmi területeket és a műemlékileg védett épületeket,
építményeket, területeket — pénz és értékpapírok, az Ötv. hatálybalépésének napján a
törvény erejénél fogva a helyi önkormányzatok tulajdonába kerültek.

Voltak olyan vagyoni elemek, amelyek csak a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve döntésével kerültek önkormányzati tulajdonba, ilyenek
-

az önkormányzat belterületéhez tartozó állami tulajdonban levő föld, a kizárólag

állami tulajdonba kerülő földek kivételével,
-

a több helyi önkormányzat szükségletét kielégítő közüzemi és kommunális vállalatok,

továbbá a közművek települések közötti építményei, vonalas létesítményei, berendezései és a
települések közötti helyi közutak — ha az érintett helyi önkormányzatok másként nem
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állapodnak meg - a megyei önkormányzat tulajdonába vagy az érintett települési
önkormányzatok közös tulajdonába kerültek. A villamos közmű esetén a közművet
üzemeltető gazdasági társaság állami tulajdonú vagyonrészének 25%-a részvény formában a
szolgáltatásba bekapcsolt települési önkormányzatokat illette meg.
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják, azaz az
önkormányzati vagyon „célhoz kötött vagyon”. Az önkormányzati vagyon külön része a
törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves
zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.
Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.
A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan
forgalomképes:
a) forgalomképtelen a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedés és
minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat
forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen
törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a helyi önkormányzat –
törvényben szabályozott módon – másnak átengedheti;
b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a
helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan
forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek szerint lehet rendelkezni.
A helyi önkormányzatot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek,
amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok
gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. Az Ötv. rendelkezése szerint a Képviselőtestület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Ez a szabály azért nagyon
fontos, mert főszabály szerint az önkormányzati működés úgy általában nyilvános, viszont a
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jogalkotó figyelemmel volt arra, hogy a vagyonnal történő megfelelő gazdálkodás igényelheti
azt, hogy bizonyos döntések zárt ülés keretében szülessenek. Ez természetesen nem jelenti a
„nyilvánosság” teljes kizárását, hiszen az így hozott önkormányzati döntés (határozat) már
teljes egészében nyilvános lesz.
A helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését,
megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását önkormányzati
rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti.
A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A helyi önkormányzatok saját bevételének számít – egyebek mellett - a saját
tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó
nyereség, osztalék kamat és bérleti díj.
A helyi önkormányzat további vagyongazdálkodási önállóságát jelenti, hogy
a) közalapítványt hozhat létre, és közérdekű kötelezettségvállalást tehet;
b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki;
c) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, az állami hozzájárulás
kivételével;
d) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről.
A vagyon megőrzése és gyarapítása elsőrendű önkormányzati feladat, ezért az Ötv. külön
kiemeli azt is, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet
ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a
helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat
költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezett szervezeteknél is, illetve azt, hogy a pénzügyi bizottság — egyebek között
— az önkormányzatnál és intézményeinél figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek
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alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentős
csökkenéséről és más olyan tényről, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben
meghatározott felelősségre vonását vonhatja maga után, köteles a képviselő-testület
összehívását kérni a polgármestertől. Ha a polgármester a képviselő-testület ülését nem hívja
össze, a könyvvizsgáló kezdeményezésére a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelős szerv az ülést összehívja. Ha a képviselő-testület a szükséges döntéseket
nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szervet értesíti.
Az Önkormányzati vagyonkezelői jog

A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes
és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem
létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve társasházban
lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. A képviselő-testület a
vagyonkezelői jogot vagyonkezelési szerződéssel ruházhatja át jogi személyre, illetőleg
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: vagyonkezelő). A
képviselő-testület

hatásköréből

nem

ruházható

át

a

vagyonkezelési

szerződés

megkötéséről, tartalmának meghatározásáról hozandó döntés. A vagyonkezelői jog átadása
nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét.
A vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony
biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése
érdekében történhet. A vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához
kapcsolódva a közfeladatot szabályozó külön törvényben meghatározott feltételek és eljárási
rend, pályázati rend szerint, ilyen hiányában az államháztartásról szóló törvényben (a
továbbiakban: Áht.) szabályozott nyilvános pályázat útján ellenérték fejében lehet
megszerezni, és gyakorolni.
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A pályázat kiírása előtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni. A
vagyonkezelői jogot valós értéken – a közfeladat ellátásának garanciáit is figyelembe véve – a
legelőnyösebb ajánlattevő részére lehet átruházni.
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelői
jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló
a) más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,
b) az önkormányzat vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állam és önkormányzat
közös alapításában működő gazdasági társaság vagy az állam többségi részesedésével
létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság, ha ezek a szervezetek a közfeladat
ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik, azzal
a feltétellel, hogy az állami vagy az önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési
szerződés megszűnéséig fennáll.
A vagyonkezelői jog kijelöléssel kizárólag ingyenesen szerezhető meg. Az önkormányzati
tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a
műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti)
emlékek tekintetében az illetékes miniszter, a védművek és védelmi létesítmények esetében az
illetékes szerv hozzájárulása szükséges a vagyonkezelői jog átruházásához.
A vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai,
és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti
könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem
idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre
nem ruházhatja át. A vagyonkezelői jog megszerzésére, megszűnésére, a vagyonkezelői
szerződés tartalmára, a vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire, a vagyonkezelő feletti
tulajdonosi ellenőrzésre az e törvényben és az Áht.-ban foglaltakat kell alkalmazni.
A vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének
részletes szabályait a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza.
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A vagyonkezelésre vonatkozó nyilvános pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az
önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására vonatkozó törvényi előírások szerint a
pályázó személyi és szakmai felkészültségével kapcsolatos elvárásokat, az ellátás biztonságát
szavatoló tényezőket, az Ötv. 80/A. § (7) bekezdésben foglalt feladatok esetén a sajátos
védettség szempontjait, illetőleg az ellátás színvonalának emelését szolgáló befektetések
szükségességét.
A pályázati kiírást az önkormányzat honlapján vagy legalább egy országos napilapban és
a helyben szokásos módon egyidejűleg kell közzétenni. Az önkormányzat ajánlati
dokumentációt készít, amely tartalmazza a részletes szerződési feltételeket, a közfeladatellátással összefüggő követelményeket és a megfelelő ajánlattételhez szükséges határidőt
(pályázati kiírás). A pályázati eljárásban nem vehet részt olyan szervezet, amely csőd-,
felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek lejárt esedékességű adóvagy vámhatóságnál nyilvántartott, olyan végrehajtható adó-, illeték-, vám- vagy
társadalombiztosítási tartozása van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást.
Az önkormányzatnak esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a pályázók
számára. A pályázati kiírással és az Áht.-ben meghatározott eljárásrend megsértésével kötött
szerződés semmis.
A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, illetőleg e
célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. E kötelezettség, illetve
a tartalék elszámolásának és felhasználásának rendjét, részletes tartalmát a vagyonkezelési
szerződésben kell meghatározni.
A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időponttól a vagyont birtokba
veheti, gyakorolhatja a vagyonkezelőt megillető jogokat és viseli a rá háruló terheket,
kötelezettségeket. Ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés is szükséges.
A vagyonkezelési szerződés alapján az adott jog jogosultja az ingatlan tekintetében köteles
gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről. A vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és
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a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni. A
vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly
módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. Ha a
vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen végzi,
akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait
a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon köteles elkülöníteni.
A vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó
értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. A
vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után elszámolt értékcsökkenésnek
megfelelő összeget a vagyonkezelési szerződés szerint, a vagyonkezelésébe vett vagyon
pótlására, bővítésére, a kezelt vagyon felújítására fordítja.
A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésébe vett
vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított
különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint
elszámolni.
A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra, és az ahhoz
kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell:
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladatot és ellátható egyéb
tevékenységeket, valamint
b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg közreműködők
igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott vagyon birtoklására,
használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzékét értékével
együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó vagyon megjelölését,
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d) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket, és a
vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
e) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve kijelölés esetén az ingyenesség
tényét,
f) a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
g) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésébe adott vagyon
kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal történő
elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,
h) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
i) a teljesítés biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,
j) a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra vonatkozó
előírásokat,
k)a vagyonkezelési szerződés időtartamát.
A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel, de a szerződésben a felek
ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak.
A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettsége van. A
vagyonkezelő évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15-éig köteles a vagyonkezelésbe
vett ingatlan(ok) és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól a jegyző által
meghatározott módon és formában adatot szolgáltatni.
A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető
minden közérdekből nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit nem sértő – az
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására. A vagyonkezelői jog átadása nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával
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összefüggésben többlet központi költségvetési támogatási igényt. A közfeladathoz kapcsolódó
alapnormatívákon felüli kiadás teherviseléséről az átadó és az átvevő megállapodik.
A vagyonkezelői jog megszűnik:
a) határozott időtartamú vagyonkezelési szerződésben meghatározott időtartam elteltével,
b) határozatlan időtartamú vagyonkezelési szerződés esetén a szerződés felmondásával,
c) rendkívüli felmondással,
d) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, illetve
e) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, valamint
f) a szerződésben meghatározott egyéb ok vagy feltétel bekövetkezése esetén,
g) az ingatlan külön törvény szerinti kisajátításával.
A felmondási idő jogszabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában:
a) rendes felmondás esetén hat hónap,
b) rendkívüli felmondás esetén két hónap, kivéve az azonnali hatályú felmondás eseteit.
A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződését
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha
a) a

vagyonkezelő

kötelezettségét

a

helyi

önkormányzati

költségvetési

és

vagyongazdálkodási érdekeket hátrányosan érintő módon megszegi,
b) a vagyonkezelő, az ellene a szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási
eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja, illetőleg a
vagyonkezelő ellen a vagyonkezelési szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás
indul,
c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint
hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
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Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a kezelésbe adott önkormányzati
vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el, vagy a vagyonban kárt okoz. A helyi
önkormányzatnak a vagyonkezelői jog megszűnésekor gondoskodnia kell az ingatlannyilvántartásból való törléséről. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon
vagyonkezelésbe adása illetékmentes.

Pályáztatási szabályok a vagyongazdálkodásban

A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában
meghatározott értékhatár feletti vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a
vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben
zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés:
a) a

bérbeadásra,

használatba

adásra,

vagyonkezelésbe

adásra,

amennyiben

az

államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, önkormányzati
feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik,
b) ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály – ide nem értve az önkormányzati
rendeletet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy más
módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan,
c) a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az Ötv.
80/A. § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására.
A helyi önkormányzat tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes
vagyoni értékű jogot ingyenesen átruházni, továbbá az államháztartás alrendszereinek
követeléseiről lemondani csak a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott módon és
esetekben lehet.
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Az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági
társaság, egyesülés részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított
értéken vehető figyelembe.
Véleményem szerint célszerű, ha a pályázati felhívás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát és elektronikus levelezési címét;
b) a beszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét, a beszerzés műszaki leírását, illetőleg a
minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket;
c) a szerződés meghatározását;
d) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
e) a teljesítés helyét;
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit;
g) az ajánlatok bírálati szempontját;
h) a pályázók részére meghatározott alkalmassági követelményeket (pénzügyi szempontból
és műszaki-szakmai szempontból);
i) a hiánypótlás lehetőségét;
j) az ajánlattételi határidőt;
k) az ajánlat benyújtásának címét;
l) az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét;
m) annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el;
n) ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt
alapvető szabályait, az első tárgyalás időpontját;
p) a szerződéskötés tervezett időpontját;
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q) a pályázat elbírálásának rendjét (ki és mikor jogosult döntést hozni).

Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tárgyú rendeletei

-

a Vagyongazdálkodás rendjéről szóló rendelet,

-

Lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi rendelet,

-

Közterület rendeltetéstől eltérő célú hasznosításáról szóló rendelet,

-

Lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek

biztosításáról szóló rendelet (parkoló-megváltás).

Az önkormányzatok által alkotott rendeleteknek – általánosságban - az alábbiakban
meghatározott vagyongazdálkodási tevékenységeket kell érvényre juttatniuk:
-

A vagyon növelése, gyarapítása (beruházás, beszerzés, kisajátítás, térítésmentes
vagyonjuttatás, adományozás);

-

Fenntartás (üzemeltetés, karbantartás, felújítás);

-

Vagyonhasznosítás (eladás, térítésmentes átadás, (ajándékozás) bérlet, haszonbérlet,
vagyonkezelésbe adás, selejtezés, megsemmisítés, térítésmentes használat).

Ehelyütt szükséges külön is kiemelnem, hogy az önkormányzatok a vagyongazdálkodási
tevékenységüket nem kizárólagosan csak (törvényi) rendeleti formában alkotott jogszabályok
alapján végzik, hanem különböző koncepciók, illetve szabályzati formában elfogadott
szabályozók alapján is.
Témánk szempontjából az alábbi koncepciókat emelem ki:
-

Vagyongazdálkodási

koncepció

(legyen

összhangban

a

településfejlesztési

koncepcióval, a négy éves gazdasági programmal, az éves költségvetésekkel és az
ágazati koncepciók vagyongazdálkodási célrendszerével, elvárásokat, terveket
fogalmaz meg a forgalomképtelen, a forgalomképes és a korlátozottan forgalomképes
vagyon hasznosításával kapcsolatban, „eladni, vagy bérbeadás útján hasznosítani”
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kérdésre történő válaszadás, az ingatlanvagyonon kívüli vagyon hasznosítási
lehetőségei stb.)
-

Lakásgazdálkodási és felújítási koncepció (felújítási, hasznosítási elképzelések,
lakbér mértékére vonatkozó koncepció, bérlakás, vagy üzlethelyiségként történő
hasznosítás stb.),

-

Közlekedésfejlesztési koncepció (az úthálózat fejlesztésével kapcsolatos
elképzelések, tömegközlekedés),

-

Kommunális és infrastruktúrafejlesztési koncepció (a kommunális szolgáltatások
fejlesztésével kapcsolatos elképzelések)

-

Gazdasági program (az Ötv. alapján az önkormányzati választásokat követően a
polgármesternek a képviselő-testület elé kell terjesztenie a település négy éves
gazdasági programját. Ez a program bemutatja és értékeli a település és az
önkormányzat állapotát, továbbá meghatározza a következő négy év – választási
ciklus – főbb településfejlesztési, üzemeltetési, működési irányait, elképzeléseit. Az
értékelésnek és célmeghatározatásnak az önkormányzat működésének minden területét
érintenie kell.).

A szabályzatok közül kiemelendő a „Közbeszerzési szabályzat”, illetve a „Leltározási és
selejtezési szabályzat”.
A

kifejezetten

vagyongazdálkodási

tárgyú

rendeletek

közül

az

alábbiakban

a

vagyongazdálkodás helyi szabályairól szóló, valamint a lakásgazdálkodásról szóló rendeletet
mutatom be.
A lakásgazdálkodásról szóló helyi rendelet
A rendeletalkotásra vonatkozó főbb szabályokat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ltv.) határozza meg.
Az önkormányzati rendelet kötelező tartalma (Ltv. hivatkozásokkal):
a) a lakás bérbeadásának feltételeit [3. § (1)–(2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 84. § (1)–(2)
bekezdés],
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b) a bérlőtársi szerződés megkötésének, továbbá a lakásban maradó társbérlő részére a
megüresedett társbérleti lakrész bérbeadásának feltételeit [4. § (3) bekezdés, 5. § (3)
bekezdés],
c) a felek megállapodásának tartalmát a bérbeadó jogai és kötelezettségei vonatkozásában
[19. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (2) bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés],
d) a lakáshasználati díj emelésének mértékét és feltételeit [20. § (3) bekezdés],
e) a bérlő által a lakásba befogadható személyek körét és a befogadás feltételeit [21. § (6)
bekezdés],
f) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a másik lakás
bérbeadására, illetőleg a pénzbeli térítés mértékére és megfizetésére vonatkozó szabályokat
[23. § (3) bekezdés],
g) a cserelakás felajánlása helyett – megállapodás alapján – fizethető pénzbeli térítés
mértékét és feltételeit [27. § (2) bekezdés],
h) az elhelyezési kötelezettség vállalásának feltételeit, ideértve az elhelyezésre jogosultak
személyi körének és jövedelmi, vagyoni helyzetének szabályozását is [31. § (2) bekezdés],
i) a lakás egy részének albérletbe adásához való hozzájárulás feltételeit [33. § (3) bekezdés],
j) a lakbérnek a bérbeadás jellege – szociális, költségelvű vagy piaci alapú bérlet – szerint
differenciált mértékét [13. § (1)–(2) bekezdések, 34. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdések, továbbá
a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok tekintetében a 86. §],
k) a lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait [34. § (3) és (6)
bekezdések],
l) a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díját, ha azt a bérbeadónak nem másik
jogszabály alapján kell megállapítania [35. § (2) bekezdés; 91/A. § 18. pont],
m) a

lakásokra

vonatkozó

rendelkezések

megfelelő

alkalmazásával,

bérbeadásának és a bérbeadói hozzájárulásnak a feltételeit [36. § (2) bekezdés],
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a

helyiség

n) a helyiség bérleti jogának cseréjéhez, illetőleg átruházásához történő bérbeadói
hozzájárulás feltételeit [42. §],
o) a törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások vételárának mértékét és
megfizetésének feltételeit [54. § (1)–(2) bekezdések, figyelemmel a 49. § és az 52–53. §-ok
rendelkezéseire is], valamint a törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások
eladásának feltételeit [54. § (3) bekezdés],
p) a törvény alapján elővásárlási joggal érintett helyiségek vételárának mértékét és
megfizetésének módját, feltételeit [58. § (1)–(2) bekezdés], valamint a törvény alapján
elővásárlási joggal nem érintett helyiségek eladásának feltételeit [58. § (3) bekezdés],
q) a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályait
[62/B. § (2) bekezdés, továbbá a fővárosi önkormányzat tekintetében a 63. § (3) bekezdés],
r) a szociális intézményből elbocsátott személy részére a másik lakás bérbeadásának
feltételeit [68. § (2) bekezdés],
s) az önkormányzat költségvetési szervének (vállalatának) saját feladataihoz biztosított
önkormányzati helyiség és lakás bérbeadására történő felhatalmazást, illetőleg a bérbeadás
feltételeit [80. § (1)–(2) bekezdések].
Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen
működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a
helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell
hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére. A községi önkormányzatnak nem kell
rendeletben megállapítani az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére
vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a
bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat.

Az alábbiakban nézzünk meg néhány speciális, önkormányzati lakásra, helyiségre
vonatkozó rendelkezést:
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A törvény meghatározza, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra a tulajdonos
önkormányzat az Ltv. keretei között alkotott rendeletében meghatározott feltételekkel lehet
szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni az önkormányzati lakás
szociális helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és
vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit. Az önkormányzati rendelet a nem szociális
helyzet alapján történő bérbeadás esetén szabályozhatja a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő
óvadék kikötésének lehetőségét és feltételeit.
A rendeletben a bérbeadás feltételeként elő lehet írni, hogy a bérlő köteles a lakásbérleti
szerződés fennállása alatt, életvitelszerűen a lakásban lakni. Ezzel kapcsolatban a
rendeletben elő kell írni, hogy a lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a
bérlő köteles írásban bejelenteni a bérbeadónak a 2 hónapot meghaladó távollétét és annak
időtartamát. A törvény példálózó jelleggel külön is kiemeli, hogy az egészségügyi ok,
munkahely megváltozása, tanulmányok folytatása miatt történő távollét esetén a szerződést
felmondani nem lehet, amennyiben azt a bérlő bejelentette. Ha a bérlő menthető okból
mulasztotta el a bejelentést, szintén nem mondható fel a szerződés, ha erről a bérbeadót
írásban tájékoztatta.
A törvény szabályozza az ún. bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások bérbeadására
vonatkozó rendelkezéseket is, amely alapján az ilyen jellegű lakásokra a kijelölésre jogosult
által megjelölt személlyel kell szerződést kötni, ez leggyakrabban műteremlakások esetében
szokott előfordulni, de gyakoriak a honvédségi kijelölési joggal rendelkező lakások is.
A törvény alapján a bérbeadó köteles gondoskodni
a) az épület karbantartásáról;
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;
c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben
keletkezett hibák megszüntetéséről.
Külön rendelkezik a jogszabály arról, ha a bérlő ezeket, a bérbeadó feladatkörébe tartozó
költségeket a bérbeadó helyett megfizeti: ez esetben ugyanis a jogszabály arra kötelezi a
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bérbeadót, hogy ezeket a költségeket – azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében –
haladéktalanul térítse meg a bérlő részére. Azonnali beavatkozást nem igénylő munkák
esetében általában a felek megállapodása az irányadó (pl. bérbeszámítási megállapodás).
A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több
alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben
a lakásba történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles; ez a rendelkezés
megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a
lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén. Önkormányzati lakás
esetén az ellenőrzés egy naptári éven belül történő lefolytatásának gyakoriságát
önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
A bérlő a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az
együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával
fogadhat be. Önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is
befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét.
A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott
gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a másik bérlőtárs
írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.
A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést a bérbeadó írásbeli
hozzájárulásával köthet. A tartási szerződés megkötése után a felek a lakásba más személyt —
kiskorú gyermekük kivételével — a másik fél írásbeli hozzájárulásával fogadhatnak be.
Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való
hozzájárulását, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra
nem szorul, illetőleg az eltartó a tartásra nem képes.
Önkormányzati lakás esetén a pénzbeli térítés mértékét és fizetésének feltételeit
önkormányzati rendelet határozza meg.
Önkormányzati lakásbérleti joga kizárólag másik lakásbérleti vagy tulajdonjogára
cserélhető. Önkormányzati lakás esetén a bérbeadói hozzájárulás megadását és a
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csereszerződés érvényes megkötését megelőzően a bérbeadó – legalább 30 napos határidő
megjelölésével – köteles az önkormányzati lakásra bérleti jogot szerző cserélő féltől kérni:
a) a lakásbérleti szerződésének, illetőleg a lakásbérleti jogviszonya fennállását tanúsító
bérbeadó írásbeli nyilatkozatának,
b) lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó
tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának az iratokhoz történő benyújtását.
Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a
cserepartner a kérést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok,
illetőleg – szükség esetén – a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül
fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.
Az önkormányzati lakásbérleti jogának cseréjéhez történő hozzájárulás nem tagadható meg,
ha bármelyik cserélő fél
a) egészségügyi ok,
b) munkahely megváltozása,
c) lényeges személyi körülményeinek, így különösen a bérlővel állandó jelleggel jogszerűen
együttlakó személyek számának megváltozása miatt cseréli el a lakást, és a cserepartner a
szükséges nyilatkozatokat csatolta.
A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha
a) a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
b) az eltartó a szerződésben vállalt tartási — vagy ha a bíróság a tartási szerződést
életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti — kötelezettségét teljesítette, továbbá
c) a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.
Önkormányzati lakás esetén az, akit az Ltv. alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül
fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta
és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.
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Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét
a) szociális helyzet alapján, vagy
b) költségelven, vagy
c) piaci alapon
történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet állapítja meg.
A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás
alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a
lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, valamint a bérbeadó
által a szerződés keretében nyújtott szolgáltatás alapján kell meghatározni. A szociális helyzet
alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás
mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait – a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló külön törvényben meghatározott, önálló ellátásként nyújtható helyi
lakásfenntartási

támogatásra

vonatkozó

rendelkezések

figyelembevételével

–

az

önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A bérbeadó a jogosultság fennállását évente
felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén a lakbértámogatás nyújtását megszünteti.
A költségelven bérbe adott lakás lakbérének mértékét a lakás fentebb meghatározott alapvető
jellemzői alapján úgy kell megállapítani, hogy a bérbeadónak az épülettel, az épület központi
berendezéseivel és a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek.
A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy az
önkormányzat ebből származó bevételei nyereséget is tartalmazzanak.
Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának
a feltételeit – az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával –
önkormányzati rendelet határozza meg; a helyiségbér mértékét az önkormányzati
rendelet nem szabályozhatja.
Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati, illetőleg az állami
lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg
a) a bérlőt;
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b) a bérlőtársakat egyenlő arányban;
c) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában;
d) az a)—c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint
örökbe fogadott gyermekét.
A bérbeadás útján hasznosított önkormányzati lakás és helyiség tulajdonjoga nem pénzbeli
hozzájárulásként nem bocsátható gazdasági társaság vagy más, a cégnyilvántartás hatálya alá
tartozó jogalany rendelkezésére.
Az önkormányzatok más önkormányzat tulajdonára fennálló, Övt.-n alapuló elővásárlási joga
az önkormányzati lakásokra és a bérbeadás útján hasznosított önkormányzati helyiségekre
nem érvényesíthető.
Az önkormányzat képviselő-testülete dönthet arról, hogy a szociális helyzet alapján történő
bérbeadás érdekében évente lakásigénylési névjegyzéket készít. Az önkormányzat a
névjegyzék készítéséről hozott döntés esetén a lakásigénylés jogosultságát alátámasztó
szociális helyzetre vonatkozó személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján –
az igénylés elbírálásáig, illetőleg a lakásbérleti szerződés megszűnéséig – kezeli. A kérelmek
befogadásának, a névjegyzékbe vételnek és a névjegyzékbe vett igénylések teljesítésének
eljárási szabályait az önkormányzati rendelet állapítja meg; a kérelmek befogadásának
feltételeként azonban ellenérték megfizetése nem írható elő.

Az Önkormányzat vagyonrendelete

Elsőként tekintsük át a rendeletalkotásra felhatalmazó, illetve kötelező szabályokat!
1.

Az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy „a törzsvagyon korlátozottan

forgalomképes tárgyairól önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint
lehet rendelkezni”.
2.

Az Ötv. 80/A. §-a kimondja, hogy önkormányzatnak rendeletben kell

meghatároznia, hogy a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes
vagyonának mely körére létesíthető – önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódó
– vagyonkezelői jog. Az Ötv. 80/B. §-a előírja azt is, hogy a vagyonkezelői jog
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megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait a
helyi önkormányzat rendeletében szabályozza.
3.

Az Áht. 108. § (1) bekezdése szerint– önkormányzatok esetében – a költségvetési

törvényben, illetőleg a helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzat határozatában meghatározott értékhatár feletti – vagyont értékesíteni, a
vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát
átengedni – főszabály szerint – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés
útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
A 2011. évi költségvetésről szóló törvény 72. §(1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok,
települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1)
bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett
vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat
rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél
kisebb értékhatárt is meghatározhat.
4.Az Áht. 108. § (2) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon tulajdonjogát vagy a
vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes vagyoni értékű jogot ingyenesen átruházni,
továbbá az önkormányzatot megillető követeléseiről lemondani a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet.
A rendelet javasolt felépítése:
A rendelet hatálya: a rendelet tárgyi hatályáról beszélhetünk, azaz az önkormányzat
tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlan és ingó vagyonra, valamint a vagyoni
értékű jogokra teljes körűen kiterjed a rendeleti szabályozás.
A vagyontárgyak besorolása: az Ötv. alapján valamely vagyontárgyat az önkormányzat is
besorolhat forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. Ehelyütt azt
kell megemlítenünk, hogy a törvény alapján forgalomképtelennek, vagy korlátozottan
forgalomképesnek minősített vagyontárgyakat a képviselő-testület nem minősíthet át.
Általános gyakorlatnak tekinthető, hogy a vagyontárgyak minősítése képviselő-testületi
hatáskör.
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Tulajdonosi jogok gyakorlása: kisebb településeken általában a képviselő-testület
gyakorolja a jogokat, nagyobb településeken – általában értékhatárhoz kötötten – ez
megoszlik a polgármester, a bizottságok között.

Vagyongazdálkodásra vonatkozó eljárási szabályok:
- az önkormányzati vagyon értékének meghatározása,
- pályázati vagy ajánlatkérési eljárás szabályai,
- bírálat,
- versenytárgyalás (licit) szabályai,
- szerződéskötéssel kapcsolatos szabályok
- elidegenítésre, bérbeadásra vonatkozó szabályok.
Költségvetési szervek vagyongazdálkodása: az önkormányzati intézmények vezetői
általában bérbeadás útján hasznosíthatják a rájuk bízott ingatlanokat, illetve annak egy
részét, elidegenítésre nem jogosultak.
Záró rendelkezések: Hatálybaléptetési rendelkezések
A vagyongazdálkodás nyilvánosságára vonatkozó főbb szabályok

A nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseket a
szerződés létrejöttét követő 60 napon belül közzé kell tenni

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
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adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az
említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
A közzétételről az állami, illetve önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy
gondoskodik. Az adott Önkormányzat rendeletében a kötelezően közzétételre kerülő
szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A
szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított
– ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő
– egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség
szempontjából egybe kell számítani. A közzétételi kötelezettség teljesítését a helyi
önkormányzatoknál, továbbá a kisebbségi önkormányzatoknál a kincstár ellenőrizheti.
Amennyiben a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat a közzétételi
kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget és a támogatáshoz, illetve a pénzeszközfelhasználáshoz kötött felhasználású központi költségvetési támogatás kapcsolódik, akkor a
központi költségvetési támogatás felhasználása jogtalan felhasználásnak minősül és e
támogatást köteles – az ott meghatározott kamatfizetési kötelezettség mellett – a központi
költségvetés javára visszafizetni.
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Nettó 5 millió Ft elérő vagy
meghaladó értékű
szerződéskötés

Közzététel 60 napon belül:
hivatalos lapban, helyben
szokásos módon, vagy
önkormányzati honlapon
(ekkor legalább 5 évig
legyen hozzáférhető)

Amennyiben a szerződés
módosul, illetve az Áht.ben meghatározott adatok
köre változik, úgy azt is
közzé kell tenni

Az államháztartás alrendszereiből nem nyújtható támogatás a helyi önkormányzat,
kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása
alatt álló gazdasági társaság részére, amíg a társaság vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói, a társaság működése szempontjából
meghatározó jelentőségű munkakört ellátó egyéb munkavállalói nevének, munkakörének,
illetve tisztségének, valamint a részükre munkaviszonyuk, vezető tisztségük, felügyelő
bizottsági tagságuk alapján nyújtott valamennyi közvetett és közvetlen pénzbeli juttatás,egyéb
járandóság, a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére vonatkozó magatartás
tilalmának kötelezettségére kikötött időtartam és ellenérték adatainak név szerinti közzétételi
kötelezettségének – külön jogszabályban meghatározottak szerint – a társaság eleget nem tesz.
Az államháztartás alrendszereiben a költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok,
valamint a költségvetési és zárszámadási tervezetek, az államháztartás mérlegei, továbbá
az ezeket megalapozó információk az Országgyűlés, illetőleg a helyi önkormányzatok és a
kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlései) elé történő beterjesztés után –
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ha törvény eltérően nem rendelkezik – nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az
állam-, a szolgálati, a bank- és adótitkot képező adatokra.
Az adatvédelmi törvény rendelkezése szerint közérdekű adat „az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől”, illetve közérdekből
nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”
A törvény alapján a helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy a feladatkörébe tartozó ügyekben - így az
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az önkormányzati vagyon kezelésére,
a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a
magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására
vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Fentiek érdekében a törvény kötelezővé teszi, hogy ezek a szervek rendszeresen
elektronikusan vagy más módon közzétegyék, továbbá erre irányuló igény esetén
hozzáférhetővé tegyék a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb - így különösen a
hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről
szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó - adatokat.
Irodalomjegyzék:


Dr. Kovács Róbert, Németh Adrienn ROP 3.1.1 Program: 7. Helyi önkormányzatok
Kovács Gábor: Önkormanyzati kötvények: A helyi önkormányzatok tőkepiaci
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helyi
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Félúton : tanulmányok a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének
továbbfejlesztési lehetőségeiről / [szerk. Vigvári András] ; [közread. a] TÖOSZ és a
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A fejezetet készítette: dr. Kirchhof Attila
VII. Fejezet

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS ÖNKORMÁNYZATI EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK
ELLÁTÁSA ÉS ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI

Rövid tartalom:
Önkormányzati egészségügyi feladatok, Önkormányzati szociális feladatok, Önkormányzati
gyermekvédelmi feladatok, Szociális ügyek a Polgármesteri Hivatalban, Egyes támogatási formák
a gyakorlatban,

Önkormányzati egészségügyi feladatok

-

A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi
szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági
csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a
betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében.

-

Az egészségügy szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért,
valamint az ezekkel összefüggő jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért
való felelősség – az e törvényben foglaltaknak megfelelően – az Országgyűlést, a
Kormányt, a minisztert, az egészségügyi államigazgatási szervet, a helyi
önkormányzatokat,

az

egészségügyi

szolgáltatók

további

fenntartóit,

az

egészségbiztosítási szerveket, a Regionális Egészségügyi Tanácsokat (RET) terheli.
-

A regionális egészségfejlesztési program összeállítása során ki kell kérni a
gyógyintézettel nem rendelkező helyi önkormányzatok javaslatait is. A programot
meg kell küldeni a régióban működő valamennyi egészségügyi közszolgáltató
fenntartójának és helyi önkormányzatnak, továbbá a miniszternek is.

-

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
o a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
o a fogorvosi alapellátásról,
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o az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
o a védőnői ellátásról,
o az iskola-egészségügyi ellátásról.
-

A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a
körzet székhelyét.

-

A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbetegszakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények
működését.
o A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok
körében
o gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
o biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,
o folyamatosan

figyelemmel

kíséri

a

település

környezet-egészségügyi

helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez
képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és
illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
o együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja
és aktívan kezdeményezi ezeket.
-

A

települési

önkormányzat

képviselő-testülete

dönt

a

gyógyiszap

és

gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és
a

gyógyforrástermék

palackozásáról,

csomagolásáról,

valamint

forgalomba

hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységeket.

Önkormányzati szociális feladatok

-

A helyi önkormányzatok a szociális törvényben szabályozott ellátásokon túl saját
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
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-

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása — az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl — az állam
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

-

A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az
arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

-

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt,
hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselőtestülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és
az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben
szabályozza.

-

Ha a helyi önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó szociális ellátás
megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat
összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné – méltányosságból
o elengedheti,
o csökkentheti,
o részletekben fizettetheti meg.

-

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

-

a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) időskorúak járadékát,
ab) bérpótló juttatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) ápolási díjat;

-

a települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) lakásfenntartási támogatást,
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bb) ápolási díjat,
bc) átmeneti segélyt,
bd) temetési segélyt
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
-

A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli
ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében
meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is
megállapíthat.

-

Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.

-

A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a
megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen
a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai
kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat,
illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői,
továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

-

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból
vagy más okból származó problémáik megoldásában.

-

A települési önkormányzat köteles biztosítani
o étkeztetést,
o házi segítségnyújtást,
o állandó lakosainak számától függően a szociális szolgáltatásokat,
o a fentiekben nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a
családsegítéshez – való hozzáférést.
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-

Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és
idősek nappali ellátását,
c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és
a b) pontban nem említett nappali ellátást,
d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális
szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást,
e) ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)–d) pont szerinti szociális
szolgáltatásokat és utcai szociális munkát
köteles biztosítani.

-

A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára,
valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki,
kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják
fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben
a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta.

-

A megyei önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények
ellátási területe az egész megyére kiterjed.

-

A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti
elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat megszervezni, valamint a megyei
önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó feladatok közül az idősellátás,
továbbá – előzetes igényfelmérésre alapozva – a lakossági szükségletek alapján
meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei
önkormányzat azonban – szükség esetén – a megyei jogú város lakosainak
ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.
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-

A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó
szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó
önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt
működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi
önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló megállapodás,
illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

-

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati
társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak
szerint rendeletet alkot.

-

A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat
a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek
részére

biztosítandó

szolgáltatási

feladatok

meghatározása

érdekében

szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a
szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési
koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente
felülvizsgálja és aktualizálja.

-

A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami
szerv a szociális szolgáltatást vagy a pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló
szolgáltatást egyházi vagy más, nem állami szervvel, fenntartóval kötött ellátási
szerződés útján is biztosíthatja.

Önkormányzati gyermekvédelmi feladatok
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-

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

-

A jogosult gyermek számára
o a települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek
szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot,
o a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást
állapít meg.

-

A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást
kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a
gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is
megállapíthat.

-

A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a
védelembe vett gyermekek számára.

-

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében
meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

-

A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjról rendeletet alkot.

-

Ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza
o az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
o az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
o az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható
ellátásokat,
o az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
o a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit,
módjait.
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-

A

helyi

önkormányzatok,

az

önkormányzatokkal

kötött

szerződés

alapján

önkormányzati feladatokat ellátó természetes személyek, jogi személyek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező más szervezetek (nem állami szerv), valamint a
normatív állami hozzájárulást igénybe vevő nem állami szervek a személyes
gondoskodást – eltérő rendelkezés hiányában – a törvényben, valamint a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint biztosítják.
-

A

települési

önkormányzat

a

gyermekjóléti

szolgáltatás

feladatait

önálló

intézményként, illetve családsegítő szolgálat, vagy az egészségügyi vagy közoktatási
intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységként, illetve a
külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy
foglalkoztatásával biztosítja.
-

A megyei, fővárosi önkormányzat a gyermekvédelmi szakszolgáltatás
o feladatait – az elhelyezési javaslat kivételével – a megyei, fővárosi
gyermekvédelmi szakértői bizottság útján biztosítja,
o egyéb feladatait, gyermekvédő intézet vagy más szakszolgáltatást nyújtó
intézmény (területi gyermekvédelmi szakszolgálat) működtetésével biztosítja.

-

A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a
gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén
lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

-

A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében
a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti
gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.

-

Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek
területén
a. tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,
b. húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett
gyermekek átmeneti otthonát,
c. harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak
mellett családok átmeneti otthonát,
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d. negyvenezernél több állandó lakos él, az a)–c) pontokban meghatározottak
mellett gyermekjóléti központot köteles működtetni.
-

A megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot
működtetni.

-

A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település
lakosságára terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn,
vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően.

-

Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét
meghaladja, – eltérő megállapodás hiányában – az ellátást valamennyi jogosult
számára azonos feltételek szerint kell biztosítani.

-

A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok
átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését a külön jogszabályban
meghatározott többcélú kistérségi társulás útján is biztosíthatják.

-

A megyei, a fővárosi és a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak
szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást, a megyei, a
fővárosi önkormányzat a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

-

A megyei, a fővárosi önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint
utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe – a megyei jogú város
területének kivételével – a megyére, illetve a fővárosra terjed ki.

-

A fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat között létrejött
megállapodás arról is rendelkezhet, hogy a fővárosi önkormányzat gondoskodik a
gyermekek átmeneti gondozásának e törvényben meghatározott formájáról.

-

A helyi önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó
ellátást a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 81. § (1)
bekezdése szerint, valamint a több önkormányzat illetékességi területére kiterjedő
intézményi ellátási kötelezettségnek és más szervvel, személlyel kötött ellátási
szerződés útján, illetve társulásban biztosítja.

-

A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó
értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az
értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés
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kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal
javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
-

A törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes
körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását a helyi önkormányzat, valamint az
állami szerv nem állami szervvel kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. A helyi
önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötésének, a szerződés
módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem ruházhatja át.

-

Bármely települési önkormányzat képviselőtestülete az arra rászoruló gyermek részére
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít, ha ennek hiányában a késedelem a
gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. Az ellátást biztosító települési
önkormányzat haladéktalanul értesíti az illetékes települési önkormányzatot, amelytől
követelheti a kifizetett támogatás megtérítését.

-

A helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyilatkozat
tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a
jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben
szabályozza.

-

Az állam hozzájárul az önkormányzat által megállapított és folyósított pénzbeli és
természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott, a
személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátási formák működési és fejlesztési
költségeihez.

Szociális ügyek intézése a Polgármesteri Hivatalban

Valamennyi kérelemhez mellékelni kell a jogosultsági feltételt igazoló okiratokat (például
ha a segély jövedelemhatárhoz kötött, akkor a jövedelmeket igazoló okiratokat; ha
vagyonnyilatkozathoz kötött, akkor a kitöltött és aláírt vagyonnyilatkozatot).
Valamennyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igazgatási eljárás tárgyánál fogva
illetékmentes, valamint költségmentes.
Az első fokú határozattal szemben minden esetben fellebbezéssel lehet élni.
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A fellebbezést a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani és az alábbi szerveknek kell
címezni:
- ha a határozatot a jegyző nevében hozták meg, akkor a Megyei Kormányhivatal illetékes
szervéhez
- ha a határozatot a polgármester hozta meg, akkor a Képviselő-testületnek

A törvény előírásai szerint jövedelem alatt az alábbiakat kell érteni:
A jövedelemnek nem tekinthető bevételek kivételével az elismert költségekkel és a befizetési
kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési
díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
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f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a
tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni,
akire tekintettel azt folyósítják.
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A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor
az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
meghaladó részét.
Ha a segély megállapítására csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező vagy családtagja
(háztartásának tagja) vagyonnal nem rendelkezik, akkor vagyon alatt az alábbiakat kell érteni:
a) szociális ellátások esetében az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog,
amelynek
ab) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát (2011-ben 855.000 Ft), vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát (2011-ben 2.280.000 Ft)
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meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése vétele esetén az a hasznosítható
ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket
gondozó családban
ba) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2011-ben
570.000 Ft), vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2011-ben
1.995.000 Ft)
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.

Egyes támogatási formák a gyakorlatban

A következőkben vizsgáljuk meg a leggyakrabban nyújtott önkormányzati szociális és
gyermekvédelmi ellátásokat. Az egyes ellátásoknál vannak olyanok, amelyeket minden
települési önkormányzatnak ugyanolyan jogosultsági feltételek fennállása esetén nyújtaniuk
kell, illetve vannak olyanok, amelyeket az adott település a törvény felhatalmazása alapján a
helyi lakosok számára állapított meg (önkormányzati rendeletben). A helyi támogatások
esetében Szentendre Város Önkormányzatának rendeletéből vettem a példákat. A helyi
támogatások rendszerét csak a példa kedvéért mutatom be.
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Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Időskorúak járadéka
A jövedelemmel nem rendelkező időskorúak részére nyújtott megélhetési támogatás.
Jogosultsági feltételek:
Időskorúak járadékában részesíthető a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személy, ha
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte
aa) és saját, illetve a vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján az egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 80 %-át (2011-ben 22.800
Ft),
ab) egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
összegének 95 %-át (2011-ben 27.075 Ft),
b) egyedülálló, 75. életévét betöltötte, és jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum
összegének 130 %-át (2011-ben 37.050 Ft).

Támogatás összege:
aa) pont esetében a nyugdíjminimum 80 %-a (2011-ben 22.800 Ft),
ab) pont esetében a nyugdíjminimum 95 %-a (2011-ben 27.075 Ft),
b) pont esetében a nyugdíjminimum 130 %-a (2011-ben 37.050 Ft).
A jövedelemmel rendelkező jogosult esetében az adható támogatás a fenti összeg és a jogosult
havi jövedelmének különbözete. Ha a különbözet összege nem éri el az 1.000 Ft-ot, akkor
legalább 1.000 Ft járadékot kell megállapítani.
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Aktívkorúak ellátása
A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott
támogatás.

Jogosultsági feltételek:
Aktív korúak ellátására jogosult az az aktív korú személy,
a) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, (az a)-c) pontok együtt a továbbiakban:
egészségkárosodott), vagy
d) akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
vállalkozói járadék (továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás folyósítási időtartama
lejárt), vagy
e) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő
lejártát megelőzően szüntették meg, és a kereső tevékenységet követően az Flt. alapján
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami
foglalkoztatási szervvel, legalább egy év időtartamig együttműködött (jelen esetben ez az
együttműködés kezdődik), vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj a Tny. 52. §-ának
(3) bekezdése szerinti okból szűnt meg és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a
munkaügyi központtal, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig
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együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a
háztartási munkát - nem folytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át
(2011. évben 25.650.- Ft-ot), és vagyona nincs.
A segély összege:
A. Rendszeres szociális segély

Annak jár, aki:
- egészségkárosodott, vagy
- az 55.életévét betöltötte, vagy
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, nem részesül gyermekgondozási támogatásban,
gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben, és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy
- megfelel az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott feltételeknek
Az ellátás összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi
jövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és a nyugdíjminimum 90 %-a
(2011-ben 25.650 Ft) szorzatával.
Ha a segély összege a számítás szerint a havi 1.000 Ft-ot nem éri el, a jogosult részére 1.000
Ft összegű ellátást kell megállapítani. A rendszeres szociális segély legmagasabb összege
2011. évben 60.600.-Ft.
Aki rendszeres szociális segélyre jogosult, az köteles együttműködni a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal.
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B./ Bérpótló juttatás
Annak jár, aki az előző kategóriába nem tartozik.
Az ellátás összege a nyugdíjminimum összege (2011. évben 28.500 Ft/hó).
Aki bérpótló juttatásra jogosult, az köteles együttműködni az illetékes Munkaügyi Központtal
és köteles a számára felajánlott munkalehetőséget elfogadni, ellenkező esetben a segély
megszüntethető.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- gyermek esetén tanulói jogviszony igazolása
- jogosultsági feltételt igazoló dokumentumok (egészségkárosodottság mértékének igazolása,
Munkaügyi Központ igazolása
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata

Lakásfenntartási támogatás
Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás
fenntartásához.
Fajtái:
1.) normatív lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: normatív támogatás)
2.) helyi lakásfenntartási támogatás (továbbiakban: helyi támogatás)

Jogosultsági feltételek:
1.) Normatív támogatásra jogosult az a személy, akinek
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- a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %át, amely 2011.évben 42.750.-Ft
- a lakás fenntartásának havi költségei a háztartásban élők havi összjövedelmének 20 %-át
meghaladják
A lakásfenntartás elismert havi költsége 2011.évben 450.-Ft/m2
Elismert lakásnagyság:
a)ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2,
b)ha a háztartásban két személy lakik 45 m2,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55 m2,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

2.) Helyi támogatásra jogosult az a személy, aki
a) a normatív támogatás feltételeinek megfelel, és a háztartás tagjai vagyonnal nem
rendelkeznek (kiegészítésként nyújtott helyi támogatás), VAGY
b) ha a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át, ÉS a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft) és a
kérelmező által lakott lakás nagysága nem haladja meg a 30 m2/főt, illetve a legfeljebb 120
m2-t (önálló helyi támogatás)
A b) pont esetén a lakásfenntartási kiadások körében az alábbi költségeket lehet figyelembe
venni:
a) a lakbért vagy albérleti díjat;
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b) a távhőszolgáltatás díját;
c) a gázfogyasztás (vezetékes vagy gázpalack) díját, valamint az egyéb tüzelőanyag (fa, szén,
villany stb.) költségeit;
d) a csatornahasználati díjat;
e) a szennyvízszippantás költségeit;
f) a szemétszállítás költségeit;
g) a villanyáram fogyasztás költségét;
h) a közös költséget;
i) a lakás vásárlásához, építéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez felvett pénzintézeti
kölcsön törlesztő részletét;
j) a lakás vásárlásához, építéséhez felvett önkormányzati kölcsön és lakáscélú munkáltatói
kölcsön törlesztő részletét;
k) a közműbeszerelésre, illetve közműfejlesztésre felvett kölcsön törlesztő részleteit;
l) az önkormányzati bérlakás vásárlásának törlesztő részleteit;
m) a vízfogyasztás költségeit.
A támogatás összege:
1.) A normatív támogatás összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
50%-át (2011-ben 14.250 Ft);
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni. A TM kiszámítása a következő módon történik:
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TM = 0,3- (J-0,5

NYM)/NYM

x 0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az

NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2011-ben 28.500 Ft) jelöli. A
TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
2.) A helyi támogatás összege
a) kiegészítés esetén a normatív támogatás összegének 100%-a
b) az önálló helyi támogatás esetén
- 7.000 Ft/hónap abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (2011-ben 51.300 Ft) nem éri el,
és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi
összjövedelmének 50%-át;
- 6.000 Ft/hónap abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (2011-ben 51.300 Ft) nem éri el,
és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi
összjövedelmének 30%-át;
- 5.000 Ft/hónap abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át meghaladja, de annak 200%-át
nem haladja meg, és a lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a
háztartás havi összjövedelmének 50%-át;
- 4.000 Ft/hónap abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi

nyugdíj

mindenkori

legkisebb

összegének

180%-át

(2011-ben

51.300

Ft) meghaladja, de annak 200%-át (2011-ben 57.000 Ft) nem haladja meg, és a
lakásfenntartás indokolt havi költségei elérik vagy meghaladják a háztartás havi
összjövedelmének 30%-át.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- helyi támogatás esetén a lakásfenntartás költségeiről tett nyilatkozat és az annak tartalmát
igazoló dokumentumok
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Ápolási díj
A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás.
Fajtái:
a)

súlyosan

fogyatékos,

látás,

hallás,

értelmi-középsúlyos,

vagy

annál

nagyobb

mértékű, mozgásszervi betegségben szenvedő személy ápolásához nyújtott támogatás
b) fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolásához nyújtott támogatás, ha az
ápolt segítség nélkül önállóan nem képes étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet
használni, lakásán belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni
c) 18 év alatti tartósan beteg személy ápolásához nyújtott támogatás
d) 18 év feletti tartós beteg személy ápolásához nyújtott támogatás

Jogosultsági feltételek
Ápolási díj akkor jár, ha az állandó és tartós gondozásra szoruló személyt annak
hozzátartozója gondozza, ápolja, és emiatt a hozzátartozó dolgozni nem tud vagy dolgozik
ugyan, de munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát nem
haladja meg.
Az a)-c) pontokban felsorolt ellátások alanyi jogon járnak.
A b) pontban említett ellátás megállapításának akkor van helye, ha a fokozott ápolási igényt a
tartózkodási hely szerint illetékes módszertani intézet szakvéleménye megállapítja.
A d) pontban említett ellátás további feltétele, hogy
- az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft)
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- az ápoló családtagjai vagyonnal nem rendelkezhetnek
- a kérelmezőnek és az ápolásra szoruló személynek ténylegesen, életvitelszerűen Szentendre
Város közigazgatási területén kell laknia.
A támogatás összege
1. Az a) és c) pontban foglalt esetekben az ápolási díj összege az éves költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg (2011-ben 29.500 Ft) 100%-a (29.500 Ft).
2. A b) pontban foglalt esetben az ápolási díj összege az éves költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg (2011-ben 29.500 Ft) 130%-a (38.350 Ft).
3. A d) pontban foglalt esetben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege (2011-ben 28.500 Ft).
4. Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a
fenti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a
különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű
ápolási díjat kell megállapítani.
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért az ápolási díjban
részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény
- d) pont esetén a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Átmeneti segély (Helyi támogatás)
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek támogatása.
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Fajtái:
a) eseti átmeneti segély
b) rendszeres átmeneti segély
c) rendszeres nevelési támogatás
Jogosultsági feltételek
a) eseti átmeneti segélyt kaphat, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2011-ben 42.750 Ft), egyedül élő
esetében 200%–át (2011-ben 57.000 Ft),
b) rendszeres átmeneti segélyt kaphat, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzd,
c) rendszeres nevelési támogatás adható, ha a gyermeket gondozó család időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzd.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a
kérelmező
- váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;
- bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
- létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt –
önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik.
Létfenntartási gonddal küzd az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át (2011-ben 28.500
Ft), egyedül élő esetében 150%-át (2011-ben 42.750 Ft).
A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló tényről, rendkívüli
körülményről, az őt ért anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és azokat okiratokkal
igazolnia kell.
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A támogatás összege
1. Az a) pontban megjelölt esetben egyedi elbírálás alapján, de
- egyszerre adható legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az 50%–a (2011-ben 14.250 Ft);
- egy személy egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
90%–ára (2011-ben 25.650 Ft) jogosult.
2. A b) pontban megjelölt esetben havi 2.000 Ft.
3. A c) pontban megjelölt esetben a családban nevelt gyermekenként havi 2.000 Ft.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- eseti átmeneti segély esetén az indokoltságot igazoló okirat.
Temetési segély (helyi támogatás)
A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A temetési segély a temetés
után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.
Jogosultsági feltételek
Temetési segély annak állapítható meg,
- aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti;
- akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300%–át (2011-ben 85.500 Ft) nem haladja meg és a családtagok
vagyonnal nem rendelkeznek.
A segély összege
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a) abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese (2011-ben 57.000 Ft) vagy annak
kétszeresét meghaladja, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 25%-a;
b) abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszerese (2011-ben 42.750 Ft) vagy annak
másfélszeresét meghaladja, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 35%-a;
c)

abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-a (2011-ben 17.100 Ft) vagy annak 60%-át
meghaladja, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 45%-a;
d) abban az esetben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-át (2011-ben 17.100 Ft) nem éri el,
a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 100%-a.
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét évente állapítja meg a Polgármesteri
Hivatal, annak összege 2011-ben 121.250 Ft (a temetés számlákkal igazolt költségét a
támogatás összege nem haladhatja meg).

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- az elhunyt és a kérelmező közti hozzátartozói viszony igazolása,
- az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata,
- a temetés költségeit igazoló számla.

Fűtési támogatás (helyi támogatás)
A fűtési költségekhez nyújtott pénzbeli vagy (tűzifa biztosításával) természetbeni támogatás.
Jogosultsági feltételek
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Fűtési támogatás annak állapítható meg, akinek
- a háztartása által lakott lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a
háztartás havi összjövedelmének 20%-át; és
- a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft); és
- a kérelmező által lakott lakás nagysága nem haladja meg a 30 m2/főt, illetve 120 m2-t,
egyedül élő esetén 60 m2-t; és
- vagyona nincs.
A támogatás iránti igényeket tárgyév szeptember 01-től a következő év április 30-ig lehet
benyújtani, a támogatható fűtési szezon a tárgyév októberétől a tárgyévet követő év
márciusának végéig tart.
Nem nyújtható fűtési támogatás arra az időszakra, amikor a kérelmező vagy a vele közös
háztartásban élő személy bármilyen jogcímen – normatív, vagy helyi – lakásfenntartási
támogatásban részesül.
- vagyona nincs.

A támogatás összege
A fűtési támogatás mértéke megegyezik a kérelmező által igazolt fűtési költség összegével
azzal, hogy a támogatás mértéke a 7.000 Ft/hónap/fűtési szezon összeget (42.000 Ft) nem
haladhatja meg.
Amennyiben a kérelmező a tűzifa költségeinek megelőlegezésére nem képes, a fűtési
támogatást tűzifa formájában nyújtjuk.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és a háztartásban élők jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- a fűtési költséget igazoló számla
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- a lakás nagyságának és a lakásban élők számának igazolása

Köztemetés
Ha nincs olyan személy, aki az elhunyt temetéséről gondoskodna, akkor a haláleset helye
szerinti önkormányzatnak kell a temetés iránt intézkednie.
A köztemetés feltétele
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének önkormányzati
hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül gondoskodnia
kell az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről
- ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
A köztemetés költségeit az elhunyt elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti
önkormányzatnak meg kell térítenie a temettető önkormányzat részére, majd azokat a
költségeket
- hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
- ha van eltemettetésre köteles személy, akkor azt a köztemetés költségeinek megtérítésére
kötelezi.

Közgyógyellátás
A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
Fajtái
a) alanyi jogon járó közgyógyellátás
b) jövedelemtől függő közgyógyellátás
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c) az önkormányzat rendelete alapján igénybe vehető közgyógyellátás

Jogosultság feltételei
a) Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult, aki
- az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy;
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
- a központi szociális segélyben részesülő;
- a rokkantsági járadékos;
- az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
- az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
b) Jövedelemre tekintettel közgyógyellátásra jogosult az,
- akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által
elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2011-ben 2.850 Ft) meghaladja, és
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét (2011-ben 28.500 Ft_ot), egyedül élő esetén 150%-át (2011-ben 42.750
Ft-ot).
c) A helyi rendelet előírásai alapján közgyógyellátásra jogosult az is,
- akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %–át (2011-ben 42.750 Ft-ot), egyedül élő esetében 250 %–át
(2011-ben 71.250 Ft-ot) nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %–át (2011-ben 5.700 Ft) eléri vagy
azt meghaladja; vagy
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- aki 80. életévét betöltötte és Szentendrén legalább 10 éve állandó lakóhellyel rendelkezik,
tekintet nélkül arra, hogy milyen mértékű jövedelemmel rendelkezik és milyen mértékű a havi
rendszeres gyógyító ellátásának költsége.
Az eljárás menete
A kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell a háziorvos igazolását a havi rendszeres
gyógyító ellátási szükségletről. Ezt a Hivatal megküldi az egészségbiztosítónak, mely a
szakmai megalapozottságot megvizsgálja és igazolást ad ki az általa elismert rendszeres
gyógyító ellátások havi összegéről és külön a gyógyszerköltségről.
A Polgármesteri Hivatal ezen igazolás birtokában hoz határozatot a jogosultságról, a
rendszeres gyógyító ellátások havi összegéről és a gyógyszerkeretről, mely alapján a kártyát
az egészségbiztosító gyártja le és küldi meg a jogosultnak.
Gyógyszer csak a havi gyógyszerkeret erejéig váltható ki, ha a tényleges gyógyszerköltség ezt
meghaladja, akkor azt a betegnek magának kell megfizetnie.

Mi váltható ki a közgyógyellátási igazolvánnyal?
- Járóbeteg-ellátás keretében rendelhető valamennyi gyógyszer és a különleges táplálkozási
igényt

kielégítő,

tb

támogatott

tápszer, de

csak a

fentiek

szerint

megállapított

havi gyógyszerkeret erejéig! Ha a költségek ezt meghaladják, akkor azt a betegnek magának
kell állnia. A gyógyszerkeret összege legfeljebb havi 6.000 Ft lehet, ha a kérelmező nem szed
olyan gyógyszert, amely csak szakorvos által vagy csak szakorvosi javaslatra rendelhető. Ha a
kérelmező ilyen gyógyszert is igénybe vesz, a gyógyszerkeret maximális összege havi 12.000
Ft. Minden egyes igazolványhoz kapcsolódik egy eseti keret is, melynek összege évi 6.000 Ft.
Ez az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgálja.
- Társadalombiztosítási támogatással igénybe vehetők egyes gyógyászati segédeszközök,
protetikai és fogszabályozó eszközök a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig.
- A gyógyászati segédeszközök (ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is) javítása
és kölcsönzése a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig.
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- Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra a közfinanszírozás
alapjául elfogadott ár erejéig (pl. gyógyfürdő ellátás).
Fontos, hogy a gyógyászati segédeszközök és a rehabilitációs gyógyászati ellátások
(gyógyfürdő) nem a teljes vételárra vonatkozóan vehetők igénybe térítésmentesen, hanem az
ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig térítésmentes az ellátás. Ha a forgalmazó
vagy az ellátást nyújtó szolgáltató a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felül, annál
drágábban nyújtja az ellátást, a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felüli vételárat, mint
térítési díjat a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező betegnek is meg kell fizetnie.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a jogosultsági feltételt igazoló okiratot (pl. határozat)
- a háziorvos igazolása a havi rendszeres gyógyító ellátásokról (zárt borítékban)
- ahol ez feltétel, ott a kérelmező és a családban élők jövedelemigazolása és
vagyonnyilatkozata

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása

A szociálisan rászorult személyek részére egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.
Jogosultsági feltételek
Ha valakinek nincs biztosítási jogviszonya (járulékfizetéssel járó keresőtevékenysége), akkor
az egészségügyi szolgáltatások (pl. háziorvosi, fogorvosi, járóbeteg, kórházi, stb)
igénybevételére vonatkozó jogosultságot szociális alapon a jegyző igazolja az alábbi feltételek
fennállása esetén:
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- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át (2011-ben 34.200 Ft), egyedül élő esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2011-ben 42.750 Ft) nem haladja meg, és
- családjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, mely
tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az
igazolás hatályosságát.
A bizonyítvány hatályossága 1 év, mely a feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési többletköltségeihez nyújtott támogatások.
Fajtái:
A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményei a következők:
a) személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás),
b) személygépkocsi átalakítási támogatás (a továbbiakban: átalakítási támogatás)
c) közlekedési támogatás.
A 2011. június 29. napján megjelent 72. számú Magyar Közlönyben kihirdetett és 2011. július
2. napján hatályba lépett 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet jelentősen módosította a súlyos
mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehető közlekedési kedvezményekre vonatkozó
előírásokat.
Az új szabályozás szerint:
a) Súlyosan mozgáskorlátozott az,
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- aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül
(akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a
külön

jogszabály

szerinti

mozgásszervi

betegsége

miatt

állapota

segédeszközzel

eredményesen nem befolyásolható, és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá
önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul, vagy
- a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L)
pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy (1. Egy végtag
vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha
tartós funkciózavarral járnak. 2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos
mozgászavarok, bénulások. 3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen
károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely
miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjelnappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt). 4. Achondroplasia. 5. Aki a
mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen,
szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi
gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.) vagy
- a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó
vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással
rendelkező személy.
b) A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmeket a jövőben nem a
Polgármesteri Hivatalban, hanem a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalhoz kell
közvetlenül benyújtani.
c) A szerzési támogatás mértéke új jármű esetén 900.000 Ft, egyéb jármű esetén a vételár
60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft;
d) Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 Ft.
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e) A közlekedési támogatás 2012. december 31-ig vehető már csak igénybe, melyet továbbra
is a Polgármesteri Hivatalban lehet kérelmezni!
Az eddigieknek megfelelően a közlekedési támogatás egy olyan pénzbeli ellátás, melynek
összege:
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 24.500 Ft, egyébként 7.000 Ft;
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: 7.000 Ft;
- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról gondoskodik, részére az
eltartottak számától függetlenül további 3.500 Ft jár.

A közlekedési támogatás
- csak annak adható, aki 2011. július 2. napját megelőzően kiállított orvosi szakvéleménnyel
rendelkezik;
- a 2012. év során csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek,
amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása
utáni időpontot jelöl meg.
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása
- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvélemény

360

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult,
célja annak megállapítása, hogy a gyermek jogosult a törvényben meghatározott pénzbeli
támogatások és egyéb kedvezmények igénybe vételére.
Jogosultsági feltételek
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható
meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (2011-ben 39.900 Ft),
- aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
mindkét esetben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
(hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog) értéke nem haladja meg különkülön vagy együttesen az alábbi értékeket:
ba) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2011-ben
570.000 Ft), vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2011- ben
1.995.000 Ft)
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azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra:
- a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
- a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat
folytat
- a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanul.

Mire jogosít?
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többek között jogosít:
- a bölcsődés, az óvodás és az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő gyermekek ingyenes étkezésre
- fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fenti életkorú gyermekek számára
ingyenes étkezésre
- a fenti életkor alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell megfizetni
- egyszeri támogatásra (akinek a rendszeres kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
augusztus 01. napján fennáll augusztus hónapban, akinek jogosultsága november 01. napján
fennáll, november hónapban), melynek összege 2011-ben alkalmanként 5.800 Ft
- hátrányos helyzetűnek minősítésre a felsőoktatási intézménybe történő felvétel során
- ingyenes tankönyvellátásra.
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A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó veheti igénybe.
Jogosultsági feltételek:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális
pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást határozatlan időre állapítjuk meg.

A támogatás összege:
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka (2011-ben 6.270 Ft).
Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett – pótlékot folyósítunk.
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A pótlék esetenkénti összege 8.400 Ft.
Ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást jogerősen megállapították, az a kérelem
benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet
a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően nyújtották be, a támogatás ötven százalékát
kell kifizetni.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit évente kell
felülvizsgálni. Ha a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszűnik, az a
jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés
a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követően következik be, a támogatás teljes összegét
kell kifizetni.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a jogosultsági feltételek b) pontjában meghatározott ellátást igazoló okirat

Óvodáztatási támogatás
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járatását ösztönző támogatás.

Jogosultsági feltételek
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője
részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik
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a) az év első felében történt és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 2 hónapja fennáll
– júniusban
b) az év első felében történt, de júniusig nem telt el két hónap - decemberben
c) az év második felében történik és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 2 hónapja
fennáll – decemberben
d) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a
következő év június hónapjában
- a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési
jogviszony fennállásáig a tárgyév június és december hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot,
mindkét szülő az eljárás során önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte
be sikeresen.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betöltötte.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell.
A támogatás összege:
A támogatás összegét a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg, mely 2011-ben:
- első alkalommal történő folyósítás esetén gyermekenként 20.000 Ft
- ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000 Ft.

365

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- kitöltött és aláírt formanyomtatvány, mely tartalmazza a szülők nyilatkozatát az iskolai
végzettségről
Beiskolázási segély (helyi támogatás)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, de alacsony jövedelmű családok
gyermekeinek iskolakezdéséhez nyújtott helyi támogatás.
Jogosultsági feltételek:
Szentendre Város Polgármestere a gyermeket beiskolázási segélyben részesíti, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft) és a család tagjai vagyonnal
nem rendelkeznek.
Nem jogosult beiskolázási segélyre az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül.
A beiskolázási segély megállapítása szempontjából gyermek az a személy is, aki a nappali
oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a huszonharmadik életévét még nem
töltötte be.
A támogatás évente egy alkalommal vehető igénybe. A támogatásra vonatkozó kérelmet
tárgyév május 01. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.
A támogatás összege:
A támogatás összege gyermekenként 7.000 Ft.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- kitöltött és aláírt formanyomtatvány
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- jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat
- iskolalátogatási igazolás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi támogatás)
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került családok támogatása.
Jogosultsági feltételek
A Polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft).
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a család
- váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved;
- valamely tagja bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul;
- létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt –
önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik.
Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az
alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen ha a gyermek árvává válik vagy a család
a gyermek testi, lelki, erkölcsi nevelését veszélyeztető szociális helyzetbe került) rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás a Családvédelmi Munkacsoport környezettanulmányának
ismeretében, a Munkacsoport javaslata alapján akkor is nyújtható, ha a kérelmező családjában
az egy főre eső jövedelem meghaladja a fenti jövedelemhatárt. Az egy főre eső jövedelem
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ebben az esetben sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%–át (2011-ben 85.500 Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemben a kérelmezőnek
nyilatkoznia kell a kérelem indokául szolgáló, a gyermeket veszélyeztető tényről, rendkívüli
körülményről, helyzetről, a családot ért esetleges anyagi veszteségről, jövedelem–kiesésről, és
azokat okiratokkal igazolnia kell.
Nem jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a gyermek, akinek családja a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel más eseti szociális vagy
gyermekvédelmi ellátásban részesül.
A támogatás összege:
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
a) egyszerre adható legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének az 50%–a (2011-ben 14.250 Ft);
b) egy gyermek egy évben maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
90%–ára jogosult (25.650 Ft).

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást indokoltságát igazoló okirat.

Gyermekintézmény térítési díjának átvállalása (helyi támogatás)
A gyermekek napközbeni ellátása során fizetendő térítési díjhoz nyújtott helyi támogatás.
Jogosultsági feltételek:
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A Polgármester természetben nyújtott szociális ellátásként a gyermekintézményben (bölcsőde,
óvoda, iskola) fizetendő térítési díjat részben vagy teljes egészében átvállalja, ha a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2011-ben 57.000 Ft).
Nem jogosult az ellátásra a gyermek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, és e jogosultsága alapján térítési díjat nem fizet.
Az ellátás megállapítása iránti kérelmet a gyermekintézmény is benyújthatja, ebben az
esetben azonban köteles gondoskodni a kérelemmel együtt benyújtandó okiratok szülőktől
történő begyűjtéséről és csatolásáról.
Az ellátást az adott nevelési évre, illetve tanévre kell megállapítani.
A támogatás megállapítása szempontjából gyermek az a személy is, aki a nappali oktatás
munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és a huszonharmadik életévét még nem töltötte
be.
A támogatás összege:
A támogatás mértéke, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%–át (2011-ben 28.500 Ft)
nem haladja meg, akkor a fizetendő térítési díj 100%-a;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%–át (2011-ben 28.500 Ft)
meghaladja, de 150%-át (2011-ben 42.750 Ft) nem haladja meg, akkor a fizetendő térítési díj
50%-a;
c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%–át (2011-ben 42.750 Ft)
meghaladja, de 200%-át (2011-ben 57.000 Ft) nem haladja meg, akkor a fizetendő térítési díj
25%-a.
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (különösen ha a gyermek árvává válik vagy a család
a gyermek testi, lelki, erkölcsi nevelését veszélyeztető szociális helyzetbe került) kérelemre, a
Családvédelmi Munkacsoport által elvégzett környezettanulmányt követően, a Munkacsoport
támogatása esetén a Polgármester a fentieknél magasabb támogatást is megállapíthat.
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A támogatásra való jogosultságot megállapító határozat alapján a gyermekintézmény utólag
közli az igénybevett étkezések számát, és ez alapján kerül sor a térítési díj gyermekintézmény
javára történő átutalására.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
- a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
- a gyermekintézményben fennálló jogviszonyt igazoló okirat.

Irodalomjegyzék:


Dr. Kovács Róbert, Németh Adrienn ROP 3.1.1 Program: 7. Helyi önkormányzatok
Kovács Gábor: Önkormanyzati kötvények: A helyi önkormányzatok tőkepiaci
finanszírozása, Doktori Értekezés
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A fejezetet készítette: dr. Dietz Ferenc

VIII. Fejezet

A TELEPÜLÉSTERVEZÉS ESZKÖZRENDSZERE

Rövid tartalom:
A településtervezés eszközrendszere és ennek gyakorlati kérdései. A településtervezés során a
településfejlesztés és a településrendezés valamennyi eszközét ki kell dolgozni a hatályos
jogszabályokra tekintettel. A településfejlesztés témakörén belül külön kiemelést érdemel a
településfejlesztési koncepció és a településrendezésen belül a helyi építési szabályzat
kidolgozásának és elfogadásának jogi szabályozása és gyakorlati problémái.

I. Bevezetés
Minden önkormányzati vezetésnek kötelessége a települése jövőjén munkálkodnia. A
polgármesternek kell lennie egy víziónak, amelyet a képviselő-testülettel és a lakossággal
egyetértésben kimunkál, hogy hova szeretné a helyi közösséget eljuttatni. Ennek
megvalósítása érdekében a polgármesteri hivatallal karöltve fel kell használnia a
területfejlesztés és a településfejlesztés valamennyi elméleti és gyakorlati valamint a hatályos
jogszabályokban meghatározott eszközét.
II. A területfejlesztés
Magyarország területe - sok kisebb és nagyobb települést összefogva - társadalmi, gazdasági,
infrastrukturális és foglalkoztatási szempontból rendkívül nagy különbségekkel rendelkezik.
Az egyes régiókban levő települések polgármestereinek problémáit hallva, az embernek néha
az az érzése támad mintha, nem is egy, hanem több kis ország községeiről és városairól
beszélnénk, annyira élesen különböznek egyes területek megoldandó kérdései. Az Európai
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Unió az 1996-os bázeli regionalizmusról szóló nyilatkozatban, majd az 1999-es potsdami
európai térségfejlesztési koncepcióban nem az egyes településekre kíván hatást gyakorolni,
hanem az általuk alkotott térség fejlődésére.

Alapelvek
A legfontosabb két alapelv a decentralizáció (központosítás helyett megfelelő alsó szintre
delegálása a döntéseknek) és a szubszidiaritás (legtöbb információnál, kompetenciánál a
döntési szint elhelyezése), amely elősegíti a helyi érdekek, szellemi és anyagi erőforrások
leghatékonyabb érvényesülését. Fontos kiegészítője mindennek a partnerség, amelynek során
az állami és gazdasági szereplők mellett a társadalmi szervezetek, lakossági csoportok is
bevonásra kerülnek a döntési folyamatba. Participáció során rendkívül hasznos a civil
szervezettel, már a munkakapcsolat megkezdésekor, lehetőleg írásban tisztázni, az
együttműködés pontos formáját, annak kereteit, azaz mit várunk tőlük, mert ennek hiányában
gyakran azt állítják az eljárás végén, hogy becsapták és nem vették komolyan Őket. A
társadalmasítás intézményesített formái a hazai gyakorlatban a régiós területfejlesztési
tanácsokban ülő kamarai képviselők és szintén a magánszféra véleményének a
becsatornázására szolgál az európai uniós pályázati kiírás előtti széleskörű társadalmi
egyeztetés. Kellő kritikával sajnos azt kell mondani, hogy mindkét fórum – a kevés pozitív
példát nem számítva - csekély hatékonysággal működik, csak formai kötelezettség az EU felé
a pályázatok kiírásához. Fontos még a koncentráció és az addicionalitás elve, azaz hogy a
támogatások a helyi önerő segítségére, jól meghatározott célokra irányuljanak. Országos
Területfejlesztési Koncepcióban további nevesített alapelvek a nyilvánosság, a részvétel és a
koordináció.
Egyezmények
A regionalizmusról szóló nyilatkozatot 1996. december 4-én Bazelben az Európai Régiók
Gyűlése fogadta el. Az előszóban 14 fő gondolatot fogalmaztak meg, melyben utaltak arra,
hogy a szövetség több mint 30 európai régióban, majd 400 millió embert képvisel. Elismerte
az integráció és a regionalizáció fontosságát. Kiemelte, hogy azon államok sikeresek, amelyek
az erős regionális politikai struktúrájukkal (pl.: saját költségvetés) más nemzeteknél
hatékonyabban tudják megoldani a gazdasági, társadalmi problémákat. Tudatosította a
demokrácia és a decentralizáció fontosságát és az Európai Unió régiói közötti politikai,
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társadalmi, gazdasági és kulturális együttműködésben rejlő lehetőségeket. Ezt követően 13
cikkelyben szólt a régiók politikai függetlenségéről, intézményi szervezetéről, az állam és a
régiók közti hatalommegosztásról, pénzügyi függetlenségről, annak a forrásairól és a területi
kiegyenlítődéséről. Külön szólt az államok központi szintjeiben történő részvételről, állam és
régiók kapcsolatáról, helyi közhatalom és régiók együttműködéséről, a régiók nemzetközi
kapcsolatairól, a határmenti együttműködésről, és az Európai Unióban való szerepükről.
A Potsdami Európai Területfejlesztési Koncepció első tervezete még az 1960-as években
született meg, de a hatályos szövegét csak 1999 májusában fogadták el az Európai Unió
regionális tervezésért felelős miniszterei, hogy segítse az uniós ágazati politikák közötti
együttműködést és a tagállami szakpolitikák összehangolását. A fő tézisei: a több központú és
kiegyensúlyozott városok fejlesztése, a város és a vidék közötti viszony megújítása, a
tudáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a természeti és kulturális erőforrások
fenntartható fejlesztése és hatékony védelme.
A Lipcsei Charta a városfejlesztés területén talán a legtöbbet hivatkozott európai dokumentum,
a részletes elemzését az Integrált Városfejlesztési Stratégia tantárgy keretén belül tárgyaljuk.
Internet hivatkozás: Lipcsei Charta
http://www.e-epites.hu/1238
Területfejlesztés feladata
A területfejlesztés egyik legfontosabb célja a területi különbségek kiegyenlítése, amelynek
érdekében vannak területszervezési, pénzügyi és hatósági feladatok. Hazánkban a területek
régiókra, megyékre és kistérségekre vannak lebontva. A rendszerváltás előtti tanácsrendszer a
központosításával,

erősen

átpolitizált

struktúrájával

elnyomta

a

demokratikus

érdekérvényesítést. Mindezek után érthető, hogy az önkormányzati rendszer kiépítésekor az
önszabályozó helyi közösség kapott elsődleges szerepet, a hatékonyság a méretgazdaságosság
rovására. A települési autonómia hangsúlyozása elaprózott széles hatáskörű forráshiányos
szervezetet eredményezett.
A területfejlesztésnek az Európai Uniós támogatás lehívásához kikényszerített regionális
formája a hét hazai régió és lokális alakzata a kistérség. A régiók a magyar történelmi
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hagyományoktól eltérően a nagyobb fejlesztési egységek kialakítása érdekében valósultak
meg. A legvitatottabb egység a közép magyarországi régió, ahol a fejlettebb Budapest
hátrányosan érinti Pest Megye pályázati lehetőségeit. A régiós tanácsok felállásával a megyei
területfejlesztési tanácsok feladat és hatásköre a hozzá kapcsolódó forrásokkal együtt
erőteljesen megcsappant. A területi kiegyenlítésre szolgáló fejlesztési támogatások megyékre
felosztását jogszabály határozza meg.
Palkó Katalin írja: „A regionális politika alakulásának irányvonalát általában az szabta meg,
hogy melyik párt volt hatalmon (Nagy, 2005) – jellemezték így az 1945 utáni brit történéseket.
Azt hiszem nincs ez másképpen hazánkban sem. Abban kell bíznunk, hogy a döntéshozók a
politikavezérelt folyamatok ellenére sem feledkeznek meg arról, hogy az ország elemi érdeke
- elsősorban az uniós források felhasználhatósága érdekében – a hatékony fejlesztéspolitikai
rendszer működése, nem különben az ún. „megye-régió”vita nyugvópontra juttatása. Legyen
bár a középszint, a régió vagy a megye, biztosítani kell számukra a demokratikus
felhatalmazást, és nem utolsó sorban a hatékonyságukhoz szükséges anyagi forrásokat.” A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: Ötv.)
szerint a területfejlesztés iránya megváltozott, az erős helyi szintet a területfejlesztésre,
vidékfejlesztésre, területrendezésre valamint koordinációs feladatokra szűkült feladat-és
hatáskörrel rendelkező megyei szint fogja össze.
A kedvezményezett másnéven elmaradott térségek, külön kategóriában szerepelnek. A
hátrányos helyzetű kistérségek előnyt élveznek az uniós támogatással megvalósuló
beruházások során. A hatályos szabályozás hibája, hogy az elmaradott térség településeit és
nem a konkrét elmaradott települést definiálja, ezért előfordul, hogy az elmaradott térség
központi települése, fejlettebb egy normál térség kistelepülésénél, mégis az előbbi kap kiemelt
támogatást, az utóbbi pedig nem. Külön kiegészítő támogatási rendszerként jelent meg és az
utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapott az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levő
önkormányzatok támogatása, valamint a vis maior esetekhez (árvíz, belvíz, viharkár stb.)
fűződő központi forrás. Az önkormányzati kárelhárítások és központi támogatások lehívása
szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek, a vis maior szabályok előírásai, mert a szigorú
formai előírások (határidő stb.) megsértése esetén a teljes támogatástól elesik a település.

374

Területfejlesztés helyi legalacsonyabb szintjei a kistérségi területfejlesztési tanácsok, amelyek
szerepét az elmúlt évek során a velük azonos összetételű többcélú kistérségi társulások vették
át. Az Ötv. szerint a területfejlesztés bástyái a megyék, a kistérségek helyébe pedig a helyi
önkormányzati társulások léphetnek. Az önkormányzati ügyintézés terén költségtakarékossági
és hatékonysági szempontból jelentős előrelépés volt a körjegyzőségek létrejötte, amelyeket a
2014. évi önkormányzati választások után felváltanak a közös önkormányzati hivatalok.
A területfejlesztés kiemelt feladata a versenyképesség (hatékonyság) és a fenntartható fejlődés
elősegítése. A terület és településfejlesztés között bár kimutatható egy hierarchikus kapcsolat,
mivel a több település érdeke megelőzi az egyes önkormányzati érdekeket, mégis a kettő
között egy változó erősségű együttmozgás, kölcsönös egymásra hatás zajlik. Összehangolt
terület és településfejlesztés sajnos a külső anyagi ösztönzők ellenére is, eddig csak
formálisan valósult meg. Az egyes területeken a települések működéséhez szükséges
fejlesztések helyett, indokolatlan, megalomán beruházásokra is sor került, amelyek kizárólag
presztízs célokat szolgáltattak, tényleges alapvető társadalmi igények és fenntartható
üzemeltetés nélkül, máshová pedig alig jutottak a szükséges források.
III. Településfejlesztés
A területfejlesztésnél szűkebb kategória a településfejlesztés, amelynek a község vagy város
határain belül a lakosság számára az adott feltételek közötti legjobb életminőség biztosítása a
célja, egyrészt az infrastrukturális területen, másrészt a humán szolgáltatások terjedelmében
és minőségében. A településfejlesztés során fel kell mérni a helyi társadalom igényeit, az
adottságokat, a szükségleteket, a veszélyeket, a lehetőségeket, majd meg kell határozni a
prioritásokat a hatályos jogszabályokkal, az objektív valamint szubjektív feltételekkel és a
hozzá rendelhető forrásokkal együtt. A településfejlesztés, tudatos, kézben tartott, a
hatóságokkal és a lakossággal egyetértésben megvalósított tevékenység, amelynek elsődleges
forrása a - képviselő-testület által elfogadott - településfejlesztési koncepció.
A településfejlesztés egy összetett sokszereplős program, amelynek a helyi társadalmi
csoportok elvárásain kell nyugodnia ahhoz, hogy megfelelő lakossági támogatással
eredményes legyen. A megfelelő azonosuláshoz a lakosság széleskörű bevonása szükséges az
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alapadatok felmérésétől kezdve a tervek kidolgozásáig, majd megvalósításáig. Az utóbbi
években a hazai támogatású pályázatok jelentős része megszűnt (pl. TEUT), de rendkívül sok
EU támogatási lehetőség igénybevételére van lehetőség. Egy elkötelezett jövőképpel
rendelkező, dinamikus település, tudatosan tervez, tudatosan pályázik és fenntartható módon
építkezik. Érdemes egy adott terület fejlesztését előre végig gondolni, majd utána lépésről
lépésre haladva építkezni, pl.: először élet és vagyon védelem biztosítása (árvízvédelem), az
infrastruktúra döntő elemének az úthálózat tartósságának elősegítése (csapadékvíz elvezetés),
majd úthálózat tervezése, építése, végül a vállalkozói park és rekreációs övezetek kidolgozása,
figyelemmel a fenntartási költségekre és a meglevő ismeretek birtokában tervezhető
változásokra. Tudatosan építkező település nem mindenre lő, ami pályázati kiírásra kerül,
hanem kizárólag arra, ami elősegíti a jövőképét. Már a pályázatok társadalmi egyeztetésén
érdemes indokolással és önkormányzati szövetségi támogatással a kiírásokat a települések
szükségletei irányába befolyásolni (pl.: Közép Magyarországi Régióban a nagy gyereklétszám
miatt, a többi hat régiónál nagyobb szerepet kapott az óvoda és iskola felújítások és építések
szerepe.)
Napjainkban akarjuk, vagy nem akarjuk, nem tudjuk településünket a globalizáció pozitív és
negatív hatásaitól mentesíteni. Magyarország oly módon nyitott gazdaság, hogy sem falu, sem
város nem tud a környezete és az uralkodó trendek ellenére hatékony fejlődést elérni. Egyik
település sikere sem ér véget a határát jelző táblánál, akármilyen korszerűek ugyanis az aszfalt
útjai, ha a határban földútra vagy kátyútengerre változnak, senki nem tér be hozzá, vagy rossz
szájízzel távozik tőle. Elmondhatjuk, hogy a fogyasztói társadalom a végnapjait éli, bár ez a
lassú elmúlás eltarthat még akár évtizedekig is. Egyre erőteljesebben épül már az információs
társadalom, ahol az autópályák sztrádái mellé felsorakoznak a szélessávú internet hálózatok.
Ahol a szénhidrogének helyébe az alternatív energiaforrások és az emberi tudás lép, ahol az
energiatakarékos gépek, a szolgáltatások tárháza helyett a tudományos kutatások, a kreatív
elmék csiszolása veszi át a vezetést. Ki kell használni a ma még uralkodó autópályák
közelségét, de már kevés csupán az ipari parkra koncentrálni, megfelelő oktatási és kutatási
bázis építése nélkül. Ez az igazi esélyegyenlőség, mert az államoknak a versenyelőny
megszerzéséhez nincs szükségük nyersanyagra, energiára, csak megfelelő oktatási
infrastruktúrára, tanműhelyekre, laborokra és kitűnő pedagógusokra.
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A településfejlesztés egy komplex feladat, amelyben az építésügyi szabályok mellett az egyéb
tudományágak (helytörténet, statisztika, szociológia, közgazdaságtan stb.) eredményeit is fel
kell használni az adott község vagy város vonatkozásában.
A településfejlesztésnél alkalmazott legfontosabb tudományok

Településfejlesztés alkalmazott
tudományágai

1

gazdaság-, és társadalomföldrajz
európai és hazai politika
helytörténet
statisztika
szociológia
turizmus és vendéglátás

IV. A településtervezés
A településtervezés a településügyi cél megvalósítását szolgáló eszközök és módszerek
összessége. A településtervezés eszközeinek a két fő csoportja a településfejlesztés és a
településrendezés. A településfejlesztés dokumentumai a koncepció, a program és a terv, a
településrendezésé pedig a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a helyi építési
szabályzat.
A településfejlesztés egyes elemeinek a meghatározására, feltétel rendszerének a kibontására
nincs hatályos normatív szabályozás, ennek ellenére a sikeres települések hatékonyan
alkalmazzák az elemeit. Az Európai Uniós támogatások egyik legkedveltebb formája volt a
kis és nagy települések részére kiírt Fő tér program, amelyek egy-egy település központjának
új funkciókkal bővített megújítását tűzte ki céljául. Ezen pályázatok kötelező eleme, a
városok számára az integrált városfejlesztési stratégia kimunkálása és elfogadása.
A településfejlesztés első lépése a helyzetfelmérés (környezeti, gazdasági, társadalmi), majd
ezen ismeretek alapján a jövőkép, a rangsorolt célok, és eszközök meghatározása a társadalmi
csoportok és a lakosság széles körének a bevonásával. Az Étv.-ben meghatározott fejlesztési
koncepción belül a távlati tervektől a megvalósítandó tényleges projektig több időtáv
elhatárolható. A koncepció hosszútávra (15-20 év), a program középtávra (4-5 év), a
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cselekvési terv rövid távra (1-2 év) szól, a projekt pedig egy konkrét beruházás megvalósítása.
A településfejlesztés folyamatát az integrált városstratégia tantárgy keretében ismertetjük.
Területi terveknél – hatályos kormányrendelet – viszont nagy (20-25 év), hosszú (14 év),
közép (7 év) és rövid (2 év) időtávot nevesít.
A településtervezés folyamatábrája

Forrás:

www.eukn.org/dsresource?objectid=171228

VÁTI:

Települési

tervek

érvényesülésének erősítése, Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján –
Kutatási jelentés
V. A településrendezés
A településrendezés alapja a településfejlesztési koncepció, de a kialakításánál kötelező
figyelemmel lenni az országos és megyei területrendezési szabályokra is. Az Étv.
meghatározza a területrendezési terv fogalmát. A hatályos területrendezési terv 2008-ban
került módosításra, a következő átdolgozása 2013-ban várható. Az Országos Területrendezési
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Terv, olyan terület-felhasználási kérdésekkel és építményekkel foglalkozik, amelyek az
ország egészének a működőképességére kihatnak, ezt finomítja tovább a Megyei
Területrendezési Terv, a térségi jelentőségű terület-felhasználási és építményekre vonatkozó
előírásokkal.
A településrendezési terv alkotóelemei közül az első a településszerkezeti terv, amely
meghatározza a területrészek felhasználási módját, a műszaki infrastruktúra, a település
szerkezet térbeli kialakítását. Kötelező elemei a környezetalakítás, a közlekedés és
alátámasztó elemei a tájrendezés, a közművesítés és a hírközlés. A településszerkezeti terv,
egy kiszámítható átlátható keret, amelyet tízévente felül kell vizsgálni és önkormányzati
határozattal kell elfogadnia
II., III. Melléklet - OTÉK kötelező munkarészeit és a településszerkezeti terv egy részletét.
A településrendezési terv másik alkotóeleme a településszabályozási terv, a település
közigazgatási területének, legalább telektömb nagyságú területrészeinek és a környezeti
értékeinek védelmével kapcsolatos szabályok. A beépítésre vagy átépítésre kerülő területek
esetén kötelező szabályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítése.
VI. A helyi építési szabályzat
A helyi építési szabályzat a település beépítésre szánt területén, a helyi sajátosságoknak
megfelelő építési rend feltételeit és módját határozza meg önkormányzati rendeletben. A
településszerkezet és terület-felhasználás szempontjából az igazgatási terület beépítésre szánt
(beépítettség legalább 10 %) és beépítésre nem szánt (beépítettség legfeljebb 5 %) lehet. A
beépítésre szánt területen azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségű területeket a következő
csoportokba sorolhatjuk: lakóterületek és vegyes területek. A beépítettségre nem szánt
területek lehetnek mezőgazdasági, erdő, vízgazdálkodási, zöld, valamint közlekedési és
közműterületek.
A HÉSZ elkészítésénél az Étv. és a 3/1997 (I.22.) AB hat. alapján egy hierarchikus rangsorra
kell figyelemmel lenni. Legfelül vannak az országos és kiemelt (pl.: Budapest Agglomerációs
háló) térképek, amelyek elsőbbséget élveznek a megyei területrendezési tervekhez, és a
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településrendezési terveknek pedig mindkettőhöz igazodniuk kötelező. A hatályos
szabályozás szerint a szomszédos településeknek a HÉSZ elkészítése során nem kötelező
együttműködni, csak az anyagot véleményezésre kell megküldeni. Sajnos egyes települések
úgy gondolják, hogy a fejlesztéseik hatása megáll a közigazgatási határaiknál, nem számolnak
például egy nagyobb lakóterületi fejlesztésnek a szomszédos település szűk utcájára zúduló
forgalmával vagy az építési telkek romboló hatásával a közigazgatási határokon túllévő
természetvédelmi területeken. A Kormányhivatalok jogosultak a törvényességi felügyeletük
körében a fenti szabályok betartásának utólagos ellenőrzésére és jogszabálysértés esetén a
Bírósághoz fordulhatnak. További kontrollt gyakorol az állami főépítész, az önkormányzat
főépítésze és a település tervtanácsa.
Tudatos, kézben tartott városfejlesztés esetén, az önkormányzat előre kijelöli – sőt, ha
megfelelő forrás rendelkezésére áll, a saját költségére megfejleszti - a befektetők részére a
vállalkozói parkot, az ipari centrumot, esetleg a bevásárlóközpont helyét. Természetesen a
befektetői lehetőségek változnak, így előfordulhat, hogy a fejlesztésre kijelölt övezetek
mellett az önkormányzati ingatlan értékesítéséhez, koncesszióba adásához vagy akár
magántulajdonú ingatlan fejlesztéséhez átminősítés szükséges. A képviselő-testület jogosult a
tömbszerű területeket a hatályos jogszabályokra figyelemmel más kategóriába sorolni.
Kreatív, fejlődő, sikeres város, vállalkozóbarát politikát folytatva érzékenyen reagál a
befektetői igényekre. A testületi döntés előtt azonban az önkormányzatnak mérlegelnie kell az
átminősítés segítségével megvalósuló beruházás előnyeit (van-e megfelelő számú képzett
munkanélküli szakmunkása stb.) és hátrányait (esetleges környezeti terhek, az emissziós
tevékenység), a fejlesztő hasznát, az eljárás költségeit. Az önkormányzatnak a saját útját kell
követnie és nem szabad a befektetői délibábokra (adóbevételek, munkahelyek stb.) meginogni.
Számszerűsíteni kell a beruházás önkormányzat számára nyújtott előnyeit (munkahelyekre
kihatása, adóbevételek, szponzorációk stb.) a fejlesztő hasznát (beépítettség növekedése stb.),
és ennek megfelelően lehet a vállalkozókat közművesítésre és pénzbeli befizetésre kötelezni.
Lényeges szempont a hatóságokkal szakmai alapon való jó együttműködés (árvízveszély,
vízgyűjtő terület, zöld értékek, stb.) A vállalkozói fejlesztésnél testületnek egy a vállalkozó
(fizető), az önkormányzat (megbízó) és a tervező (megbízott) közötti háromoldalú
szerződésben meg kell határozni a HÉSZ módosítás feltételeit. Mindig figyelni kell arra,
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hogy bár az építési szabályzat módosítását ilyenkor a cég fizeti, azonban a döntés felelőssége
a Képviselő-testületé.
Az átminősítés általános - rangsor nélküli - mérlegelési szempontjai

Átminősítés mérlegelési
szempontjai

Jogszabályokkal való összhang
Az országos, megyei, szomszéd
település terveivel való összhang
Városi övezetekbe illeszkedés
Infrastrukturális fejlesztés igények
Fenntartható fejlesztés
Egész város érdeke
Városi feladatellátás kötelezettsége
Városi feladatellátás kiváltása
Városi bevétel növelése
Zöld szempontok érvényesülése

A működő tőke, az új beruházások nélkülözhetetlenek egy település fejlődéséhez, ezért az
önkormányzatok

kedvezményekkel

csalogatják

a

befektetőket.

Másfelől

azonban

forráshiányuk miatt, jelentősebb beruházásnál közvetlen (pénzügyi) vagy közvetett (pl:
sportpálya

építése)

támogatást

kérnek.

Korábban

az

önkormányzatok

saját

közműfejlesztésekben, vagy közalapítványuk számára történő befizetésekben állapodtak meg.
Étv. 2006.évi módosítása óta, azonban lehetőség van mindezeket a kérdéseket úgynevezett
településrendezési szerződésben meghatározni. A szerződés tárgya lehet a településrendezési
tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek,
helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történő - kidolgozásának finanszírozása.
A településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok - a telek
felhasználásának az ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének
funkcionális és területi megőrzése mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás
és feltétel esetén, valamint azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél
megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy
következményei és az önkormányzatot terhelik. A szerződés alapját a cél megvalósítója által
készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget,
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hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a
szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja.
Fontos, hogy az önkormányzat az elfogadására nem csak a megindítására vállalhat
kötelezettséget. A településrendezési szerződésben kikötött, illetőleg vállalt kötelezettségek és
a megvalósuló településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A
jogalkotóknak az önkormányzatok számára, a településrendezési szerződések feltételeit
pontosítani kellene egy példálózó felsorolással a figyelembe veendő szempontokra, másfelől
egyes indokolatlan, nem életszerű kötelező szabályokat - pl. a fejlesztés csak közvetlen
környezetben valósulhat meg, - enyhíteni kellene. A településrendezési szerződésben az
ingatlan tulajdonosa, vagy annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek
teljesítése érdekében a településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat
jegyzőjének megkeresésére szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni.
A kötelezettség megszűnését követő 15 munkanapon belül az önkormányzat jegyzője
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében.
IV. melléklet - a településrendezési szerződés főbb pontjai
Jelentős, közcélú magánberuházás esetén az önkormányzat másik lehetősége, közös gazdasági
társaság alapítása a vállalkozóval. A többségi tulajdon az önkormányzat kezében van, így
hatással van a vezető kiválasztására és szakmai nem politikai delegáltak esetén megfelelő
ellenőrzési jogosultságokkal rendelkezik a felügyelő bizottságon és a könyvvizsgáló
személyén keresztül. Az ilyen szoros, formalizált együttműködés, kizárólag a közösségi
érdekek érvényesítése érdekében (pl.: városrész fejlesztése, múzeum) indokolt.
A közös tulajdonú gazdasági társaságok előnyei és hátrányai
Közös tulajdonú gazdasági társaságok
Előnyei
Hátrányai
Magántőke bevonása
Erős magánérdek
Piacorientált gondolkodás
Gazdasági viták
Gyors reagálás
A helyi építési szabályzatok elkészítésénél az önkormányzat és a vállalkozók mellett a
harmadik nagy érdekcsoport a civil szervezetek. Ennél a harmadik szektornál általában kettős
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probléma figyelhető meg, teljes passzivitás, érdektelenség a település ügyei iránt, amíg a
személyes szférájukban meg nem jelenik meg a szabályozás következménye. Másik véglet
egy adott közérdek (környezetvédelem, történelmi múlt stb.) iránt erős érzelmi elkötelezettség,
ami a tárgyalási készség és reális kompromisszumok teljes hiányát okozza. Az önkormányzat
számára megfelelő partner, a nyitott, politikától független, megfelelő szakembergárdával
rendelkező, komplex városi érdekekben gondolkodni tudó, tárgyalóképes, megegyezést
kereső társadalmi szervezet vagy lakossági csoportosulás. Utóbbi időkben egyre gyakoribbak
a tőkeerős cégek lehetséges beruházásai környékén feltűnő civil szervezetek, amelyeknél
viszont feltűnően nagy a „megegyezési készség” a megfelelő környezetvédelmi tanulmányok
elkészülte után.
Participáció intézményesített formái

Participáció intézményesített formái

állampolgári tanácskozás
mediáció
bizottsági tagság
civil tanácsok

Szinte feloldhatatlanok az ellentétek a lakóövezetbe vonás kérdésében a már belterületben
élők, és a kijelölt fejlesztési területek tulajdonosai között. A fővárosból az alvóvárosokba a
nyugodt, csöndes otthon miatt költöznek ki, ezért az agglomerációból kiköltözők, a
településre utolsónak beköltözők szeretnének lenni. Minden követ megmozgatnak azért, hogy
ők még felépíthessék az új telkeken az otthonukat, de miután az elkészült, már elszánt
természetvédőként minden új lehetséges építkezővel szembeszállnak a lakóövezetbe vonandó
területeken.
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Érvek és ellenérvek a lakóövezetbe vonás esetén
Lakóövezetbe vonás
Érvek
közművesítés kiépítése saját
költségen
ingatlanpiaci kínálat bővülése
városszerkezet korszerűsítése
kárpótoltak segítése
szellemi tőke gyarapodása

Ellenérvek
növekvő közúti forgalom, zaj- és
levegőszennyezettség
közintézmények zsúfoltsága
(óvodák, iskolák)
lakás árak csökkenése
természet megbolygatása

A civilekkel való közös munkának a tárgyalások megkezdésénél mindig tisztázni kell
feladatköröket, az együttműködés szintjeit, az időtartamát, az esetleges költségek megosztását,
hogy a felek ne álljanak fel sértődötten az eljárás egy szakaszában vélt sérelmeik miatt.
Civilekkel együttműködés szintjei
tájékoztatás

Civilekkel való együttműködés

megegyezés

szintjei

döntésátruházás (bizottság stb.)

A HÉSZ készítésének törvényben meghatározott folyamata az alábbi lépésekből áll. A
településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti terv elfogadása után a HÉSZ
elkészítése vagy módosítása. A HÉSZ átfogó módosítására – a közbeszerzési értékhatárra
figyelemmel általában – külön eljárást kell lefolytatni a tervező kiválasztására. Az anyag
elkészítése során meg kell határozni a területet, a célt, a hatásokat. Az elkészült tervezetet a
jogszabályban meghatározott felek számára írásban meg kell küldeni 45 nap véleményezésre.
Eltérő álláspontok beérkezése után egyeztető tárgyalás lefolytatására kerül sor. A
véleményezési eljárás után pedig egy hónap közzététel következik.
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HÉSZ elfogadásának lépései
Rendezendő terület
kijelölése, célok,
változások
meghatározása

Észrevételek ismertetése
a döntésre jogosult
testülettel

Véleményezési eljárás
befejezése

Tervek ismertetés a
lakosokkal, érintett
szervekkel

Egyeztető tárgyalások

Szakmai véleményezés a
településrendezési
eszközökről (állami
főépítész,
minisztériumok)

Véleménynyilvánítási
lehetőség biztosítása

Tervtanácsi vizsgálat

Elfogadás
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Mellékletek
I. melléklet – Lipcsei Charta Preambuluma

LIPCSEI CHARTA a fenntartható európai városokról,
PREAMBULUM
„A fenntartható európai városokról szóló LIPCSEI CHARTA” a tagállamok
dokumentuma, melyet az európai kulcsszereplők széles körű és átlátható
részvételével dolgoztak ki. Az európai városok kihívásainak és esélyeinek, valamint
eltérő történelmi, gazdasági, társadalmi és környezeti hátterének tudatában a
tagállamok városfejlesztésért felelős miniszterei közös városfejlesztés-politikai
elvekben és stratégiákban állapodnak meg. A miniszterek kötelezettséget vállalnak
arra, hogy
− saját országukban politikai vitát kezdeményeznek arról, hogyan integrálják a
fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Chartában lefektetett alapelveket és
stratégiákat a nemzeti, regionális és helyi fejlesztési politikákba;
− alkalmazzák az integrált városfejlesztés eszközét és az ehhez kapcsolódó
kormányzást a végrehajtás érdekében, valamint megteremtik nemzeti szinten a
szükséges kereteket;
− támogatnak egy olyan kiegyensúlyozott területi fejlődést, mely európai
policentrikus városhálózati struktúrán alapul.

II.

Az OTÉK munkarészei
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

(3) A településszerkezeti terv kötelező alátámasztó szakági munkarésze:
1. a tájrendezési,
2. a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is
megfelelő tartalommal),
3. a közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata,
csomópontjai és keresztmetszetei),
4. a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és
5. a hírközlési (távközlés, műsorszórás),
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6. a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló
térkép és leírás (számítás) javaslat.
Szentendre városfejlesztési koncepció főbb elemei.
III.

Szentendre településszerkezeti tervének egy részlete
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IV.

A településrendezési szerződéstervezet a főbb pontjai
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- a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi
LXXXIX tv.
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műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) Korm.
rendelet
a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006
(XII.07.) Korm. r.
a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok
előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes
szabályairól szóló 47/2008 (III.5.) Korm. rendelet
az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk
központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet
a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009 (IV.8.) Korm. rendelet
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a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési
terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályiról szóló
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet
a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól
szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
a területrendezési és településrendezési jogosultságról szóló 77/2010 (III.25.)
Korm. rendelet
a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet

-

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az
azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM
rendelet

-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az
azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV.17.) FVM
rendelet
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések
megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 145/2009. (XI.6.) FVM rendelet
Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 97/2005 (XII.25.) Ogy. hat.
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-
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A fejezetet készítette: dr. Molnár Ildikó

IX. Fejezet

ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS, ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI
FELADATELLÁTÁSA SORÁN FELMERÜLŐ SZABÁLYOZÁSI IGÉNY ÉS ENNEK
GYAKORLATI KÉRDÉSEI
Rövid tartalom:
Közoktatási feladat-ellátás, Közművelődési és sport feladatok ellátása,

Az önkormányzatok kötelező feladatellátása során ellátandó oktatási feladatok,
intézményműködtetés kérdései, problémái, más fenntartónak történő intézményátadás
eljárási folyamata, kulturális és közművelődési feladatellátás önkormányzati színterei, az
egyes önkormányzatok közötti feladatellátás problémái, ezek áttekintése gyakorlati
példákon keresztül

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról szóló törvény (továbbiakban: Ötv)
meghatározza az önkormányzatok kötelező feladatait. A községnek, városnak, fővárosnak és
kerületeinek (továbbiakban: települési önkormányzat), a megyei önkormányzatnak egymástól
eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek, a hatáskör mindig feladatokra épül.

Közoktatási feladat-ellátás

Az Ötv. alapján a települési önkormányzat feladata „….. az óvodáról, az alapfokú
nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési,

395

tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása….„.A megyei önkormányzat,
területi önkormányzat, köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek
megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. A megyei önkormányzat kötelező
feladatként gondoskodik – bizonyos feltételek fennállása esetén - különösen a középiskolai,
szakiskolai és kollégiumi ellátásról, a természet és a társadalom megyében levő kulturális
javainak, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról;
továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokról, a pedagógiai és közművelődési szakmai
tanácsadásról és szolgáltatásokról; a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint a
gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról;
b) az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a
többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről,
gondozásáról.
A megyei önkormányzatok számára kötelező vagy bizonyos körülmények között kötelezővé
váló feladatokat a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85-8687. §-ai határoznak meg. A közoktatási törvény 87. §-a (1) és (4) bekezdésében részletezi a
megyei önkormányzatok kötelezően végzendő közoktatás feladatait. Ezek szerint a megyei
képviselőtestület köteles gondoskodni
a)

az általános iskolát követően azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy

évfolyamismétlés nélküli iskolaváltásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodás
helyén, a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei,
b) a középiskolai és a szakiskolai felvételekkel összefüggő tájékoztató tevékenységről,
c) az önkormányzati pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról,
d) a gyermeküdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós
gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról,
e)

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nem foglalkoztatható, illetőleg oktatható testi,

érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermekek, tanulók óvoda, iskolai,
továbbá kollégiumi ellátásáról,
f) a képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekről,
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g) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás megszervezéséről, a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységről, továbbá a konduktív
pedagógiai ellátásról,
h)

az e)-f) pontban meghatározott feladatok, továbbá a gyógytestnevelés feladatainak

ellátásához szükséges utazó szakember hálózat működtetéséről.
Továbbá a megyei önkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerint - gondoskodik a
pedagógusok megyei állandó helyettesítési rendszerének működtetéséről.
Ugyanezen törvény 86. § (3) bekezdésében további, a megyei önkormányzat számára kötelező
feladatokat állapít meg abban az esetben, ha az adott közoktatási feladatot a községi, városi
önkormányzat nem vállalja, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. Ezek a
feladatok a következők: a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátás, a
középiskolai és szakiskolai ellátás, a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai
ellátása, a felnőttoktatás, az alapfokú művészetoktatás,

a továbbtanulási, pályaválasztási

tanácsadás, a nevelési tanácsadás, a logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelés.
A közoktatási törvény az intézményfenntartók számára több részében ír elő kötelezettségeket
és jogokat (pl. intézményalapítás, fenntartás, intézményvezető megbízása, nevelésipedagógiai programok jóváhagyása, stb.) a megyei önkormányzat feladatainak más csoportja
ezekből következik.
A közoktatási törvény 85. § (4) bekezdése azoknak az önkormányzatoknak, amelyek legalább
2 közoktatási intézményt tartanak fenn, előírja, hogy a feladatok megszervezéséhez szükséges
döntések előkészítéséhez feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet
kell készíteni. Ezen intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelező
(az előbbiekben részletezett: területi és intézményfenntartói) feladatait milyen módon látja el,
a fenntartásában lévő intézményrendszert hogyan működteti, fejleszti, milyen az átszervezésre
vonatkozó elképzelései vannak.
A jogszabályban előírt oktatási intézmény-fenntartási kötelezettség az elmúlt években komoly
feszültségekkel

volt

terhes.

Kistelepülések

küzdöttek

a

gyermekhiányból

adódó

problémákkal, továbbá az önkormányzatot normatíván felül kiegészítendő pénzügyi terhével,
mely több estben iskolák megszüntetéséhez, az oktatás szűkítéséhez vezetett. Több esetben
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kerültek önkormányzatok olyan helyzetbe, hogy az iskolák fenntartási, személyi juttatási
kiadásait nem volt képes előteremteni a nehéz gazdasági helyzet miatt. Emellett egyre több
önkormányzat adta és adja egyházi, illetve alapítványi fenntartó részére át iskoláját, esetleg
óvodáját. Ezt a tendenciát erősíti az egyre kedvezőbb jogszabályi és finanszírozási környezet (
közbeszerzési törvény változása,egyházi normatíva összege).
A magyar közoktatás problémáinak a kezelésére négy alapvető célt jelölhetünk ki: először a
tanári kar minőségét, és ezáltal a tanári szakma társadalmi presztízsét javító intézkedéseket
tartjuk a legfontosabbnak, mely magába foglalja a pedagógusok relatív jövedelmi helyzetének
javítását. Fontos az is, hogy a tanárképző és -továbbképző helyek a magasabb presztízs
kivívására alkalmas tudást közvetítsenek. Második cél „a tananyagot csupán közvetítő iskola"
meghaladása, amelyhez cél az alapkészségeket fejlesztő oktatás. A harmadik cél megelőzni a
behozhatatlan induló lemaradásokat
szegregációval

válaszoló

gyakorlaton.

és

túllépni
Az

a tanulók közötti

iskolában

deszegregációs

különbségekre
programra

és

oktatásirányítási változásokra van szükség. A negyedik cél az, hogy az iskolai munka és az
oktatás fejlesztése megfelelő visszacsatolások alapján történjék. Az egyén, az iskola és az
iskolarendszer

egésze

kaphasson

szakszerűen

felvett

adatokon

nyugvó,

nehezen

manipulálható jelzést a fejlődéséről, illetve a munkája minőségéről. A fő cél úgy
megváltoztatni országunk oktatási rendszerét, hogy az a társadalmi fejlődés motorjává váljon.
A jegyzet készítésének időszakában készül az új Önkormányzati törvény, valamint a
Közoktatási törvény előkészítése. Koncepcionális változásként jelent meg az új Ötv.
koncepcióban, hogy az alapfokú oktatás személyi kiadásait az állam vállalná át az
önkormányzattól forráselvonás és racionalizálás mellett, biztosítva ezzel a finanszírozás
biztonságát, függetlenül a települési önkormányzat pénzügyi helyzetétől. Természetesen ez a
változás összhangban a módosuló közoktatási törvénnyel a fent kifejtett feladat-ellátási
struktúrát alapjaiban írja felül. Az új Ötv. koncepció még több alternatívát tartalmaz a megyei
intézmény-ellátási szint tartalmára. az államnak vissza kell térnie az oktatás világába. A
tervezetekben szereplő cél szerint nem függhet az oktatás színvonala az önkormányzatok
helyzetétől és eseti döntéseitől, az állam ezen a téren egységes rendet tud tenni.
Az oktatás központosítása nagyjából 450 milliárd forintos pluszkiadást jelente a
költségvetésnek. Jelenleg nagyjából nyolcezer közoktatási intézmény és további mintegy
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háromezer oktatási részleg, tagintézmény van az országban, az egész rendszer fenntartása
nagyjából 880 milliárd forintba kerül.
A két alaptörvény megváltozása alapjaiban változtathatja meg az önkormányzatok oktatás
területén fennálló kötelezettségét és annak ellátási feladatait, melyet a jegyzet írásának idején
még nem lehet részleteiben ismerni. Az tűnik valószínűnek, hogy a közoktatás személyi
kiadásai központi forrásból kerülnek finanszírozásra, az épületek karbantartása viszont az
önkormányzatok kötelezettsége maradna. Várhatóan 2011 őszén kerül elfogadásra az új
Önkormányzati törvény és a módosított Közoktatási törvény, mely meghatározza az
önkormányzatok feladat – és hatáskörét a közoktatás területén.

2011 év végén az Országgyűlés elfogadta az új Köznevelési törvényt, mely jelentős
változásokat eredményezett a nevelés, oktatás területén.
Ezeket a változásokat érinti a jegyzet jelen része.

Mi várható a Nemzeti köznevelési törvény alapján?

A 2011. évi CXC., a nevelés, a nevelés-oktatás területére megalkotott új törvény szabályai a
95. §- ban meghatározottak szerint különböző időpontokban lépnek hatályba rendelkezései,
2012. 09. 01.
2013. 01. 01.
2013. 09. 01.
2014. 09. 01.
2016. 01. 01. a jelenleg hatályos közoktatási törvény szabályainak fokozatos kivezetése
mellett.
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A leglényegesebb változások

1. Az állam gondoskodik – az óvoda – kivételével a köznevelés alapfeladatainak ellátásáról.
A köznevelési törvény a kötelezően ellátandó állami feladatokat intézményalapítással és
fenntartással, továbbá egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési
szerződés útján látja el.

2. Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy
köznevelési szerződés révén gondoskodik. Amennyiben a helyi önkormányzat (továbbiakban:
ök.) ezt a kötelezettségét világnézeti alapon nevelő intézménynek, fenntartónak adja át
köznevelési szerződés megkötésével, a világnézeti szempontból semleges nevelést kérő
szülők gyermekei tekintetében továbbra is megmarad az ök. feladat ellátási kötelezettsége.

3. Az alábbi köznevelési feladatokat a települési önkormányzat – lakossági számtól
függetlenül – az államtól köznevelési szerződéssel átveheti:
a) az általános iskolai nevelés-oktatás,
b) a középiskolai nevelés-oktatás,
c) alapfokú művészetoktatás,
d) a kollégiumi ellátás,
e) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai,
kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.
74. § (1)-(7)
Hatályos: 2013. 01. 01.

4. A köznevelési feladatellátást nem szolgáltatásként, hanem szolgálatként fogja fel a törvény.
5. A köznevelési folyamatban erősödik a szakmaiság érvényesülése.
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6. Minden érettségiző tanulónak – a törvény által megjelölt csoport kivételével - a vizsgái
megkezdésének feltétele, hogy közmunkát végezzen.

7. A közoktatás résztvevőinek jogaik biztosítása mellett a kötelezettségek ugyanilyen méretű
hangsúlyozását is részletezi.

8. A 3. évüket betöltő gyermekeknek óvodai nevelésben való kötelezettséget ír elő.
9. A tanulók tankötelezettségét 16. életévben határozza meg.

10. A

különleges

ellátásra

szoruló

gyermekek,

tanulók

nevelését-oktatását

nagy

körültekintéssel kezeli, ebbe a körbe sorolja a tehetségek felismerését, fejlesztését is.

11. Az 1-8. osztályosoknak ingyenes tankönyvellátást biztosít.

12. Minimum alsós osztálynak - tagiskolai formában - minden településen működnie kell, ha
legalább nyolc tanuló szülője kéri, és a működtetésnek legalább 3 évre előreláthatólag
megvannak a feltételei.

13.Teljesen új elgondolás a Hídprogram (I. II.)
Ezen az általános iskola 8. évfolyama után középfokon valamilyen okból tovább nem
tanuló diákok vesznek részt, ennek működtetése a Kormányhivatal feladata.

14. Kerettörvény, a köznevelés területének főbb irányait határozza meg, a részletes kidolgozás
a törvény végrehatását segítő rendeletekben jelenik majd meg.
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15. Nyomában változik a Nemzeti Alaptanterv és az iskolai oktatás körülményeit részletező
Kerettantervi rendelet és Az óvodai nevelés országos alapprogramja előírásait szabályozó
rendelet is.

Óvoda

1.

létszámok – 4. sz. melléklet alapján 2013. szeptember 1.-től hatályos
-

a csoportok maximált létszáma: 25 fő

-

a csoportokra megállapított maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha a nevelési év
során gyermekek felvétel, átvétele indokolt – 25. § (7)
(a Kt. 132.§ (6) bekezdése (2013. augusztus 31.-ig minden olyan szülő gyermekét fel

-

kell venni, akik azt igénylik) 2012. szeptember 1-jével hatályát veszti!)

2.

alkalmazottak – 2. melléklet alapján 2013. szeptember 1.-től hatályos

alkalmazott

előírás szerint

óvodatitkár

intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a
100 főt: továbbá 450 gyermekenként egy
csoportonként 1 fő

dajka

gondozónő és takarító 1 fő intézményenként, továbbá telephelyenként, ahol
együtt

legalább 3 csoport működik

pedagógiai

3 csoportonként 1 fő

asszisztens
óvodapszichológus

500 gyermek felett 1 fő

rendszergazda

intézményenként 1 fő

3.

intézményvezetés – 68.§ (3) és 1. melléklet alapján 2013. szeptember 1.-től hatályos
- igazgatói megbízást kap 1 fő – önálló intézményként működő köznevelési
intézmény élén (fő)igazgató áll
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- 3 fő igazgatóhelyettesi megbízást kap – 500-nál több gyermek esetén
- 7 fő igazgatóhelyettesi megbízást kap – önálló intézmény tagintézményeként
működő intézményegység élén tagintézmény-vezető áll

4.

2014. szeptember 1.-től általános érvényű követelmény az óvodai nevelésben részt
venni – a 8. § (2) alapján
- 3 éves kortól
- min. napi 4 óra délelőtti foglalkozáson részt vesz
- jegyző kivételt tehet – így maradhat otthon a gyermek, vagy kerülhet családi
napközibe

Iskolák

A feladatvégzést bármilyen fenntartásban működő közoktatási intézménynek a megyei
Kormányhivatalok által készített megyei fejlesztési tervvel összhangban kell végeznie.

Feladatellátás
A köznevelési törvény hatályba lépés után a feladat ellátási kötelezettség megváltozik:

A helyi önkormányzat köteles területén az óvodai nevelés feladatát ellátni.

-

Az általános iskolákban ellátott feladatokat köznevelési szerződés alapján továbbra
is végezheti.

-

A többcélú iskolában ellátott feladatokat köznevelési szerződés alapján továbbra is
elláthatja.

74. § (4)
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Az állami fenntartó a nevelési, nevelési-oktatási feladatot köznevelési szerződés
keretében, a megyei közoktatási fejlesztési tervvel összhangban átadhatja egyházi, vagy
más nem állami, nem önkormányzati fenntartónak is.
A szakszolgálati területen eddig ellátott több feladatunkat pl. gyógytestnevelés,
logopédia, stb. nem kínálja fel átvállalható feladatként.
A köznevelési szerződés megkötése előtt vizsgálni kell, hogy a feladatot ellátni szándékozó
fenntartó eleget tud-e tenni tervezett vállalásának.76. § (7)
A köznevelési szerződés érvényességi ideje 5 év. 76. § (5)
Ez idő alatt a feladatot átvállaló fenntartónak olyan színvonalon kell működtetni az
intézményt, mint amilyen kondíciókkal az államtól átvette. A feltételek megváltozásának
minősül:
-

a tárgyi feltételek romlása,

-

szakmai feltételek romlása pl. kevesebb feladatot tud csak az int. ellátni,

-

a nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök hiánya.

Szülői, nevelőtestületi jelzés következtében a kh. hatósági ellenőrzés során vizsgálja a
feltételek megváltozását. Amennyiben bebizonyosodik a feltételek romlása, a kh. :
-

kötelezi a fenntartót az eredeti állapot helyreállítására,

-

bírságot szab ki,

-

az eredeti állapot helyreállítására irányuló ismételt eredménytelen felszólítás
eredménytelensége után a szerződést felbontja.74. § (3)

Az állam 2013. 01. 01-től veszi át az iskolák fenntartói feladatait.74. §

Finanszírozás a központi, fenntartói és intézményi bevételekből történik.
A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok
fedezetét. 88. § (1)
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- Minden nevelési, nevelési-oktatási intézményben a kormányhivatal nyilvántartásai
alapján a központi költségvetés biztosítja a pedagógusok és a pedagógus munkát
közvetlenül segítők illetményét és annak járulékait.
- Állami fenntartású intézményben a dologi kiadásokat is a központi költségvetésből
fedezik.
- Amennyiben a helyi önkormányzat átvállal feladatot és vele intézmény működtetését, a
működéshez szükséges további pénzeszközt, az épület állagának megóvását vállalnia kell.
Ezen túlmenően a rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezete már nem kötelessége, de
ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújt.
76. § (1), 88. §
Az éves költségvetési tv. alapján a fenntartó támogatást kap a tanulói tankönyvek
megvásárlásának támogatásához. Az iskolának a tankönyvpiac rendjéről szóló
törvényben

meghatározottak

szerint

gondoskodnia

kell

a

térítésmentes

tankönyvellátásról.
46. § (5), 89. §
Az éves költségvetési tv. alapján a fenntartó támogatást kap a gyermekek kedvezményes
étkezésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyámügyi igazgatásról szóló
rendelkezések előírásait.
88. §
A pedagógusok bér besorolási lehetőségét és előmenetelét az előírt továbbképzések teljesítése
következtében a 7. sz. melléklet tartalmazza.
- Pótlékok
Intézményvezetői pótlék: a pótlékalap 40-80 %,
Intézményvezető helyettesi pótlék: az igazgatói pótlék fele,
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Osztályfőnöki pótlék: pótlékalap 10-30 %,
Munkaközösség vezetői p.: pótlék alap 5-10 %.
„Címzetes igazgatói” pótlék, a korábbi ig.-i pótlékuk 25 %-a.
8.sz.melléklet, 69. § (6)

-

Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottakat az intézményben

pedagógusként dolgozó munkatársak létszámának legfeljebb 20 %-áig ajánlott felvenni,
figyelembe véve az intézmény adottságait.
Bérük és annak járuléka kifizetése a pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül
segítők bérén túli kötelezettség, a mindenkori fenntartót terheli.
61. § (5)
Hatályos 213. 09. 01.

Működés
- A tankötelezettség számításának időpontja továbbtolódott. Az a gyermek, aki az adott év
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét tankötelessé válik.
45. § (2)
Hatályos: 2013. 01. 01-től
Nem a legkedvezőbb a városi beiskolázás szempontjából, mivel a május 31-től augusztus 31ig születettek még megnövelik az egyébként is rendkívüli magas évfolyam létszámot, ha csak
a Nevelési tanácsadó, vagy Szakértői bizottság nem tart vissza több gyermeket a szokásosnál.
- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskolában a 16 óráig tartó kötelező és egyéb
foglalkozásokon, ez gyakorlatilag az egész napos ellátást jelenti.
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46. § (1)
- Az intézmény vezetőjét az óvoda kivételével, a törvényi előírásoknak megfelelően pályázati
eljárási folyamatban az oktatási ügyekért felelős miniszter bízza meg 5 évre, ebben a
folyamatban a fenntartó közreműködik, az igazgató felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.
83. § (2) f)
- Az intézményvezető munkáját igazgató helyettesek segítik. 51-200 tanuló esetén 1 igh., 201500 tanuló esetén 2 igh., 500 tanuló felett 3 igh. Az intézményvezető bízza meg, legfeljebb 5
évre.
1. sz. melléklet
- Az intézményi szakmai munka irányításában a szakmai munkaközösségek is részt vesznek,
amit legalább 5 pedagógus alkot. Egy iskolában max. 10 szakmai munkaközösség működhet.
71. §
Az alapdokumentumokat a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá a fenntartói
ellenőrzést követően. A fenntartó kötelessége az SZMSZ és a Házirend jogi szempontú
ellenőrzése.
69. § (1) e), 70. § (2) a), b), g, 83. § (2) i)

Finanszírozott csoport és osztálylétszámok
4. sz. és 6. sz. melléklet
A kis létszámú fejlesztő osztályok szervezésének lehetőségét a törvény már nem tartalmazza.

A normál csoportok finanszírozott létszámai:
Létszámhatárok:

Átlaglétszám:

1-4. évfolyam 13-25 fő

23 fő
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5-8. évfolyam 14-27 fő

23 fő

gimnázium, szakközépiskola 26-34 fő

28 fő

szakiskolai elmélet

16-28 fő

8 fő

„ szakmai gyakorlat” 6-12 fő

8 fő

A tanulói létszámokat a törvény 25. § (7) bekezdése alapján az intézmény fenntartói
jóváhagyással, a pedagógiai szempontok mérlegelésével rugalmasan kezelheti évközi
átiratkozások miatt.

Osztályok, csoportok óraszámai:
- A törvény 6. sz. melléklete részletezi az évfolyam/osztályonként azt az
időkeretet, amit a tanuló, amit az osztálya felhasználhat.
- Ebben már a délutáni sávban igénybe vehető óraszámok is benne vannak.
- Az évfolyamonként igénybe vehető óraszámokat az integráltan nevelkedő SNI-s
tanulók fejlesztő órái és a tehetségfejlesztésre, felzárkóztatásra adott órák növelik.

A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek a BTMN-es, SNI-s és a
tehetséges tanulók nevelésben az intézmény dolgozói és/vagy utazó pedagógusok, más
szakemberek vesznek részt.
- Az SNI-sek vonatkozásában cél a minél tökéletesebb integráció. Új elgondolás az ő
nevelésükben a csak részben integrált nevelés (pl. a közismereti anyagokat külön
fejlesztőpedagógussal tanulja a rászoruló, de az iskola többi programjában teljesen
bekapcsolódik.)
- A tehetséges tanulók felismerése, gondozása a pedagógusok kötelező feladata. Országos
programok is segítik ezt a tevékenységet.

408

- A BTMN-es tanulók fejlesztő foglalkozásokra jogosultak, ez a nevelési tanácsadás és az
iskolai nevelés-oktatás folyamatában is megvalósulhat. Ennek részleteiről külön jogszabály
fog rendezni.
-

A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége megteremtésére nagy gondot fordít a
törvény. Országos hatósági

és szakmai ellenőrzések során is

figyelik a

hátránykompenzációs lépéseket, és az egyenlő bánásmód elvének teljesülését.
Amennyiben ez sérül, az intézmény komoly büntetést kaphat. Iskolai körzetek
alakításánál továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányos
megoszlásra kell törekedni. A körzetek kialakítását a Kormányhivatal végzi, megkérve
a települési önkormányzat véleményét.
A köznevelés térítésmentesen vehető igénybe.
2. § (1)

Foglalkoztatás
Pedagógus továbbképzés, a pedagógusok alkalmazásában új lehetőségek
A pedagógusok 7 évenként kötelesek továbbképzésen részt venni, aki e kötelezettségének
nem tesz eleget alkalmatlanság címén megszűntethető a jogviszonya, vagy alacsonyabb
fizetési kategóriába sorolható vissza. Annak a gyakornoknak, aki a megismételt minősítő
folyamatban

a nem felelt meg

minősítést kapja, szintén

megszűntethető a

munkaviszonya.
62. § (2), (3)
Az 55. évét betöltő pedagógus már nem köteles a továbbképzésben részt venni.

65.§ (6) – hatályos 2013. szeptember 1-től
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„A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz,
vagy egyéni tudományos továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli
szabadságot (alkotói szabadság vehet igénybe.”

Az a pedagógus, aki legalább Tanár II. fokozatot eléri 10 évenként kiveheti az egy év
alkotói szabadságát (fizetés nélküli szabadság).

Új kötelezettség, a pedagógusoknak és vezetőknek a teljes munkaidejük 80%-át az
intézményben kell tölteniük.

Az órarend szerinti kötelező óraszámuk ezen belül

teljesítendő.

65.§ (7) – hatályos 2013. szeptember 1-től
„Az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint
csökkentett munkaidőben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidő-csökkenés
arányának ötven százalékával csökken. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok
választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év
szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus munkakörben vagy óvodai dajkaként.”

Az a legalább 20 éve dolgozó pedagógus, óvodai dajka, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt
5 éven belül eléri, csökkentett idejű alkalmazásban vehet részt, és a bére csak a
munkaidő csökkenés arányának 50 %-val lesz kevesebb.
65. § (6)

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők:
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- iskolatitkár intézményenként 1 fő ha a tanulók száma eléri a 100 főt, különben 450
tanulónként 1 fő
- laboráns 5. évfolyamtól számítva 250 tanuló után 1 fő,
- pedagógiai asszisztens 100 tanuló után 1 fő,
- iskolapszichológus 1-500 tanuló esetén 0,5 fő, 500 fő felett 1 fő,
- könyvtáros, 101-500 tanulói létszámnál 1 fő, 500 felett 2 fő,
-

úszómester, uszodával rendelkező iskolában 1 fő,

-

rendszergazda intézményenként 1 fő

E munkatársak alkalmazása, fizetése, bérük előremenete a Kjt. alapján történik.

Önkormányzati fenntartó esetén a jegyző részt vesz:
-

az érettségi vizsga bonyolításában,

-

adatszolgáltatásban a KIR felé,

-

mérési, értékelési feladatok szervezésében,

-

az intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos, a törvényben meghatározott
feladatokban,

-

rendkívüli esetben szünetet rendelhet el a településen

A jegyző megmaradt feladatai a törvény értelmében:
-

gondoskodik az óvodai nevelésre kötelezettek nyilvántartásáról,

-

gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról,

-

a nyilvántartott adatokat rendszeresen megküldi a Kormányhivatalnak,

-

felügyeli és elrendeli a tankötelezettség teljesülését,

-

felügyeli és elrendeli a gyermek, tanulók szakértői bizottsági vizsgálaton való
megjelenését,

-

jelzi, ha a szülő ismételten nem jelent meg a kötelező vizsgálaton gyermekével
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45. § (8)
-

a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adhat a gyermek óvodából történő kimaradására,

53. § (1)
-

kötelezi a szülőt a kötelezettségei betartására, ha különleges ellátásra szoruló
gyermekével nem jelenik a gyermeke számára megjelölt, segítséget nyújtó helyeken.

72. § (4)

Ellenőrzés
Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai –szakmai ellenőrzés
rendszerét. Ennek keretében minden intézmény 5 évente ismétlődő értékeléssel záruló
vizsgálaton esik át.
87. § (1)
A fenntartó maga is végezhet intézményeiben különböző pl. törvényességi ellenőrzéseket, és
jóváhagyja az intézmények tantárgyfelosztását, továbbképzési programját.
83. § (2) g)
A kormányhivatal a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény
jogszabályi feltételeknek megfelelő működését.
79. § (2)
Ezek értelmében az eddigi fenntartói ellenőrzési kötelezettség jelentősen megváltozik,
csökken, végezhetővé válik, a központi irányítás ellenőrző kötelezettsége rendszeresebb,
kötelező lesz.
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Közművelődési és sport feladatok ellátása

A jogszabályok rendelkezései szerint a helyi önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik:
- Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának Képviselő-testülete
dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
- Nem önkormányzati tulajdonú épületen művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat
képviselő-testülete - szakvélemény kikérésével - védeni köteles, új elhelyezés esetén
véleményezési joga van.
-A közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenységekkel, valamint a testneveléssel és
a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a Képviselő-testület látja el.
-A Képviselő-testület az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti,
testnevelési, valamint sportintézmények, egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással és
működtetéssel kapcsolatos feladatokat látja el.
Az 1991.évi XX.tv. (hatásköri törvény)
121.§.
a./ a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, művelődésre, társas életre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok megvalósításának támogatása.
b./ a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és művészeti
értékek létrehozásának, megőrzésének segítése.

Közművelődési feladat ellátása
Az önkormányzatok jelentős része a közművelődési feladatainak ellátásáról rendeletet
alkotott. a rendeletek célja a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek
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figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint a
támogatandó közművelődési tevékenységek körének, ellátásuk módjának, szervezeti
formáinak, és finanszírozási alapelveinek meghatározása. A rendelet hatálya általában kiterjed
a közművelődési tevékenységet folytató állampolgárokra, az önkormányzat képviselőtestületére, bizottságaira, valamint közművelődési tevékenység ellátására történő társulás
esetén a társult önkormányzatokra, az önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézményekre, valamint mindazokra a nem önkormányzat által fenntartott közművelődési és
kulturális intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, kisebbségi
önkormányzatokra,

társulásokra

és

magánszemélyekre,

amelyekkel

(akikkel)

az

önkormányzat a település kulturális életét gazdagító tevékenységek,szolgáltatások ellátására
közművelődési megállapodást köt. A közművelődési megállapodás megkötése útján történő
feladatellátás a tipikus, melynek nyomán az önkormányzat a feladatellátás ellentételezéseként
pénzügyi támogatást biztosít a feladatot tőle átvállaló szervezet számára. Az önkormányzatok
a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezelik a helytörténeti hagyományok
ápolását, a helytörténeti értékek feltárását, gyűjtését, dokumentálását, a helyi értékek
védelmének erősítését, a közgyűjteményi és képzőművészeti kiállításokat és az azokhoz
kapcsolódó programok szervezését, a közművelődési színterek működési feltételeinek
biztosítását, fejlesztését mindenki számára hozzáférhető fesztivál jellegű kulturális események
megrendezését, az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítését, művelődési
kezdeményezéseinek segítését, az időskorúak közművelődési igényeinek, közösségi életének
támogatását.
Az önkormányzatok feladatuknak tekintik, hogy a közművelődés sajátos eszközrendszerével
segítsék a kulturális közélethez kapcsolódó alkotó - és előadóművészek és az őket tömörítő
szervezetek, az önszerveződő csoportok, művészeti együttesek, alkotó, művelődő közösségek
támogatását, a település szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó növelését, a civil
társadalom kulturális tevékenységének erősítését, a település kulturális értékeinek,
hagyományainak

feltárását,

megismertetését,

ápolását,

kiemelkedő

személyiségeinek

értékteremtő tevékenységét, az alap- és középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli
közművelődési törekvéseit, a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését,
köztéri alkotások helyreállításával, új szobrok, hagyományőrző emléktáblák felállításával, és
a testvérvárosi kapcsolatok kulturális részének ápolását.
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A települések anyagi lehetőségeik függvényében pályázati úton (pl. közművelődési vagy
kulturális pályázat) nyújthatnak pénzügyi támogatást a kiírási feltételeknek megfelelő
társadalmi és civil szervezeteknek, gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek. A
támogatási összeg megállapodásban rögzített elszámolási kötelezettséggel szolgálja a kívánt
cél leghatékonyabb elérését. A közművelődési feladat-ellátásra fordítható összeget az
önkormányzatok tárgyévi költségvetése határozza meg. Eredményesebb és a település valós
igényeihez igazodó közművelődési feladat-ellátást eredményez a település életében aktívan
közreműködő szervezetekkel, személyekkel történő kapcsolattartás és konzultáció. Ennek
lehet intézményesített formája (kulturális v. közművelődési tanácsadó testület), illetve
polgármester vagy szakbizottság általi alkalmankénti egyeztetés.

Sporttevékenység támogatása
Az önkormányzat együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő testneveléssel és
sporttal foglalkozó szervezetekkel, melynek általános formája, hogy az önkormányzatok által
megalkotott sportkoncepció előkészítése során folyamatos konzultáció útján csatornázódnak
be a vélemények, álláspontok. A sportkoncepció rövid és közép- és hosszútávon
meghatározza a fő irányvonalakat, megteendő intézkedéseket, és ezek alapján születnek meg a
sportrendeletek, melyek a költségvetési koncepcióban és a tárgyévi költségvetésben nyernek
konkrét formát az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport
támogatásáról, az Alkotmánnyal, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel
(továbbiakban közoktatási törvény), az Európai Sport Chartával összhangban, a sportról szóló
2004. évi I. törvény (továbbiakban sporttörvény) 55. § (6) bek.-ben kapott felhatalmazás
alapján. Az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozhat az illetékességi területén a
települési sporttevékenység támogatása. A települési önkormányzat – figyelemmel a sport
hosszú távú fejlesztési koncepciójára – gondoskodik annak megvalósításáról, e célkitűzésével
összhangban együttműködhet a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntarthatja
és működtetheti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, fejleszti a szabadidősport
feltételrendszerét, segítheti a sportrendezvények lebonyolítását, a település adottságainak
megfelelő részt vehet a nemzetközi sportkapcsolatokban. A sportra fordítható támogatás
összegét általános gyakorlat szerint az önkormányzatok évente a költségvetésben határozzák
meg %-os vagy fix összegben. A sportrendelet tartalmazza a meghatározott keretösszeg
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felosztási elveit ( pl. óvodai-,és gyógytestnevelés, diáksport, versenysport, utánpótlás-nevelés
vagy szabadidősport) és az egyéb elosztás alapját képező feltételeket (pl. előző évi
elszámolási kötelezettség teljesítése, bejegyzett szervezetnél székhely településen léte, nincs
köztartozása, stb).A támogatás mértékét meghatározó szempontok lehetnek például a
foglalkoztatott létszám,a foglalkozások rendszeressége, gyakorisága, intenzitása óvodai és
gyógytestnevelés esetén,diáksport esetében további szempont a sportrendezvényeken való
részvétel. Versenysport esetén a felosztásnál figyelembe vehető szempontok például a
foglalkoztatott sportolók létszáma, sportolók korosztálya, eredményesség, szakosztályok
száma, edzők száma, képesítése. A szabadidősport támogatásának elvei lehetnek lakóterületi
egyesületek szabadidősport rendezvényeinek lehetőség szerinti támogatása, önkormányzati
tulajdonú sportlétesítményt üzemeltető egyesületek lehetőség szerinti támogatása, melynek
főbb alapelve a sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az esemény turisztikai,
közösségi vonzereje.
Az utóbbi években az önkormányzatok szerepvállalása a sport területén erőn felüli volt, kb.
20 Mrd Ft/év, mely tendencia 2009-2010 óta nem tartható a megváltozott gazdasági
körülmények miatt. Mivel kevesebb a pénz, annak minél hatékonyabb felhasználására kell
törekedni.
A központi finanszírozás az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:
2005-ig kötött felhasználású diáksport-normatíva1300Ft/fő+településenként sport feladatokra
219Ft/fő volt. 2006-ban a kétoldali sporttámogatás megszűnt, helyette „településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok ellátására”szolgáló normatíva1400Ft/fő lett. 2007ben településüzemeltetési, igazgatási

és sportfeladatok önkormányzati normatívája:

1380Ft/főre változott. 2008-ban ugyanez a normatíva: 1430Ft/főre emelkedett. 2009-ben a
településüzemeltetési és igazgatási normatíva1057Ft/fő volt és külön megállapításra került a
sport normatíva, melynek értéke 500Ft/fő. 2010-ben településüzemeltetési, igazgatási,
közösségi közlekedési, kulturális és sport feladatok egy normatívában 1947Ft/fő lett, mely
2011. évben 2769 Ft/fő összegre emelkedett.
Érdekes adat, hogy 2009-ben településüzemeltetési, igazgatási, közösségi közlekedési,
kulturális és sportfeladatok normatívájának összértéke 3133Ft/fő volt. A diáksport normatíva
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(430Ft/tanuló/év) 2010-ben megszűnt. 2010-ben 16,7 milliárd Ft szerepelt sporttámogatásban,
ezzel szemben 2011-ben ez 27,5 milliárd Ft-ra emelkedett
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladataira 2010ben: 22,846 milliárd Ft, mely a teljes állami finanszírozásnak alig 2%-a. Mindamellett az
önkormányzatok által kötelezően ellátott állami feladatokhoz szükséges források csupán 47
%-át kapják meg az a központi költségvetésből. Mivel 2010-ben reálértékben is csökken az
állam részvétele az önkormányzatok finanszírozásában, így a korábbiakhoz képest visszaesik
az önkormányzati sporttámogatás mértéke, valamint a létesítmények fenntartására fordítható
összeg is.
Szükséges az állami és az önkormányzati feladatok és hatáskörök, valamint azok
finanszírozásának újragondolása, a minden napos testmozgás feltételeinek megteremtése, az
önkormányzatokhoz telepített feladatokhoz szükséges forrás biztosítása. Ennek a folyamatnak
egy jelentős lépése a sportról szóló törvény megújítása.
A sportról szóló új törvény egyik legfőbb célja, hogy a köztestületek száma csökkenjen, ennek
következtében a finanszírozás és a sportirányítás átláthatóbbá és egyszerűbbé váljon, valamint
jól elkülönüljenek egymástól az állami és nem állami, sportszakmai feladatok. Időszerű az
egycsatornás finanszírozás bevezetése, mert eddig az intézményrendszer túlméretezett volt, s
a párhuzamosan ellátott feladatok a költségeket is növelték. Ha elfogadják a javaslatot, és a
MOB lesz az egyetlen köztestület, amely a magyar sportot irányítja, akkor partneri kapcsolat
alakítható ki az eddigi köztestületekkel, a Nemzeti Sportszövetséggel, a Magyar Paralimpiai
Bizottsággal, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével és a Magyar Szabadidősport
Szövetséggel. Az egycsatornás finanszírozási rendszer működésének garanciája az lehet, ha a
költségvetésben egyértelműen meghatározzák majd ennek részleteit. A módosítás legnagyobb
nyertese a szabadidősport, amely több mint tízszer annyi forráshoz jut, mint a korábbi
években. A kiemelt, ún. látvány-sportágak (öt látványsport: a labdarúgás, a kosárlabda, a
kézilabda, a vízilabda és a jégkorong) kedvező adózási feltételekkel történő támogatásának
megnyílása

lehetővé

teszi

eddig

nehezen

hozzáférhető

források

bevonását

a

sportfinanszírozásba, mely az önkormányzatok számára is kedvező változást eredményezhet.
A támogatás egyebek között utánpótlás-nevelésre és infrastruktúra-fejlesztésre fordítható.
Európában egyedülálló adótámogatási rendszert dolgoztak ki, ami éves szinten 20 milliárd
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forintnyi többletforrást hoz a magyar sportnak. Az a cél, hogy alakuljon ki a sportgazdaság
Magyarországon, ami az elmúlt húsz évben nem történt meg. A cégek átlátható
gazdálkodással rendelkezzenek, és szűnjenek meg azok a színlelt szerződések, amelyek
napjainkban borzolják a kedélyeket, ennek eredményeként mindenki legális szerződésekkel,
tiszta viszonyok között gazdálkodhat. A sporttörvény egyik legfontosabb része annak
szabályozása, hogy a legfiatalabb korosztályokkal kizárólag magasan képzett szakemberek
foglalkozhatnak. A gyermekekkel való foglalkozás során nincs helye az improvizációnak,
hiszen ha a gyermekeket nem megfelelő módon vezetjük be a sportba, akkor abban sem
lehetünk biztosak, lesz-e egyáltalán bármiféle jövője a sportnak.

Meg tudod oldani?

1./ Tájékozódjon lakóhelyén a közművelődési feladatok ellátásának formájáról. Értékelje a
megoldást, és amennyiben ennél célszerűbb és hatékonyabb megoldást tartasz megfelelőnek,
vázolja fel és fejtse ki a megteendő lépéseket.
2./ Tájékozódjon lakóhelyén a sportkoncepció, sportrendelet és a sport tevékenységek
támogatásának módjáról. Amennyiben ezekkel nem rendelkezik a település, készítse elő a
sportkoncepció lehetséges sarokpontjait, és ennek alapján a sportrendelet-tervezetét.
A jegyzet készítésének időszakában hatályos jogszabályi rendelkezéseket az alábbi táblázat
összegzi.
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Vonatkozó jogszabály vagy határozat

Feladat

A feladat ellátásának módja

KULTÚRA
Közösségi

tér

biztosítása, 1990.

évi

LXV.

tv.

a

helyi Saját

intézmény,

közművelődési, tudományos, önkormányzatokról 8. § (1), 1997. évi közművelődési megállapodás
művészeti
támogatása

tevékenység CXL. tv. a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről 76. §

Közművelődési
megalkotása

rendelet 1997. évi CXL. tv. a muzeális Rendelet az Önkormányzat
intézményekről, a nyilvános könyvtári közművelődési feladatairól
ellátásról és a közművelődésről, 77. §

Közművelődési
biztosítása

intézmény 1997. évi CXL. tv. a muzeális Saját

intézmény,

intézményekről, a nyilvános könyvtári közművelődési megállapodás
ellátásról és a közművelődésről, 78. §
(2)

OKTATÁS
Óvodai nevelés

1990.

évi

LXV.

tv.

a

helyi Saját intézmény, közoktatási

önkormányzatokról 8. § (1), 1993. évi megállapodás
LXXIX. tv. a közoktatásról 86. § (1)
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Megjegyzés

Általános iskolai oktatás

1990.

évi

LXV.

tv.

a

helyi Saját intézmény, közoktatási

önkormányzatokról 8. § (1), 1993. évi megállapodás
LXXIX. tv. a közoktatásról 86. § (1)
Nemzeti

és

kisebbségek

etnikai 1990.

részére

évi

LXV.

tv.

a

helyi Saját intézmény, közoktatási

is önkormányzatokról 8. § (1), 1993. évi megállapodás

óvodai és általános iskolai LXXIX. tv. a közoktatásról 86. § (1)
oktatás
Sajátos

nevelési

igényű 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról Saját intézmény

gyermekek, tanulók számára 86. § (2)
is, óvodai és általános iskolai
oktatás,

ha

integráltan

nevelhetők, oktathatók.
Enyhe

értelmi

tanulók

fogyatékos 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról Saját intézmény, közoktatási

általános

iskolai 86. § (4) a)

megállapodás

oktatása
Alapfokú művészetoktatás

1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról Saját intézmény
86. § (4) b)

Általános

iskolai 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról Saját intézmény, Igény esetén
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felnőttoktatás

86. § (4) c)

Nevelési

megállapodással

tanácsadás, 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról

logopédiai

szolgáltatás, 86. § (4) d)

gyógytestnevelés
Pedagógiai
szolgáltatás

szakmai 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról
óvodák

és 87. § (2)

általános iskolák részére
SPORT
Sport támogatása

1990.

évi

LXV.

tv.

a

helyi

önkormányzatokról 8. § (1)
Meghatározza
sportfejlesztési
és

a

helyi 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (1) a)

koncepciót,

gondoskodik

annak

megvalósításáról
Együttműködik

a

helyi 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (1) b)

sportszervezetekkel,
sportszövetségekkel
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Fenntartja és működteti a 2004. évi I. tv. a sportról. 55. § (1) c)
tulajdonát

képező

sportlétesítményeket
az 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (1) d)

Megteremti
önkormányzati

Saját intézmény

iskolai
és

testnevelés
sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit

Biztosítja az önkormányzati 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (2), Saját
iskolai
működéséhez

intézmények

sportkörök 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról költségvetésében,
szükséges 53. § (2) c)

DSE

támogatások

feltételeket
Sporttal kapcsolatos helyi 2004. évi I. tv. a sportról 55. § (6)

rendelet az Önkormányzat

rendelet megalkotása

testnevelési
sportfeladatairól

422

és

A fejezetet készítette. dr. Kirchhof Attila

X. Fejezet

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, PROJEKTEK, PÁLYÁZTATÁSKÖZBESZERZÉS HELYI SZINTŰ FELADATAI ÉS ENNEK GYAKORLATI
KÉRDÉSEI

Rövid tartalom:
Magyarországon meghirdetett programok, Projektek, Projekttervezés,Projektértékelés,
Hatályos pályázati rendszer főbb szabályai, A közbeszerzési szabályok alkalmazása a
pályázati rendszerben,

Bevezetés

A beruházásokkal a „Jelenkori közszolgáltatás-szervezési alternatívák” című
jegyzetben, míg a közbeszerzéssel pedig a Közbeszerzések gyakorlata című önálló
jegyzetben foglalkoztunk. Jelen fejezetben a projektekre, illetve a pályázatokra
vonatkozó főbb ismereteket foglaljuk össze.
Az EU terminológia szerint „projektekről” az alábbi összefüggésrendszerben
beszélhetünk:
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Pályázat
Projekt

Program
Szakpolitika

I.

Az EU fontosabb szakpolitikái a következők:
- Közös versenypolitika
- Foglalkoztatás politika
- Esélyegyenlőség
- Közös agrárpolitika (1999-től magában foglalja a vidékpolitikát)
- Környezetvédelmi politika
- K + F politika
- Strukturális politika (a Strukturális Alapok támogatásainak felhasználása)

Lényegét tekintve a „szakpolitikák” egy-egy átfogó problémakör kezelésére hosszabb
távra elfogadott irányelvek, cselekvési nyomvonalak összességét jelenti, amelyek
megvalósítását az adott költségvetési ciklusra jóváhagyott eszközrendszer, illetve
különféle támogatási források alapoznak meg.

II.

A szakpolitikák alapján meghirdetett főbb állami programok Magyarországon:

Új Széchenyi Terv
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
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Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Vállalkozásfejlesztési Program
Tudomány – Innováció Program
Foglalkoztatási Program
Közlekedésfejlesztési Program
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Államreform Operatív Program (ÁROP)
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
Regionális Operatív Programok (ROP)
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Pólus Program
Akkreditált Innovációs Klaszterek
Európai Területi Együttműködés programok
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
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Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz
Határon Átnyúló Együttműködési Program
Szlovénia-Magyarország határon Átnyúló Együttműködési Program
Ausztria-Magyaroszág Határon Átnyúló Együttműködési Program
Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program

A „programok” a szakpolitikák strukturált megjelenítése.

Célkitűzés

Súlypontok

Helyzetfeltárás
Módszerek
Stratégiai

Prioritások

programozás
Programok, alprogramok

A programok rendszerbe foglalása

Intézkedés csoportok

Idő és pénzügyi keretek

Intézkedések

Ütemezés

Projektek

Pénzügyi megvalósítás

Operatív
programozás

„A tervezés előrehaladási fázisától függően megkülönböztetjük a stratégiai programozás és
az operatív programozás szakaszait. A prioritások a tervezésben a fejlesztendő szakterületek
fontosság szerinti meghatározását, rangsorolását jelentik, az intézkedések pedig a
fejlesztendő szakterületeken a konkrét beavatkozási területeket jelölik.
Az intézkedés tehát, más szóval egy adott fejlesztendő terület további részletezése,
konkretizálása, amely keretbe foglalja a fejlesztési feladatokat. Az operatív programokban
foglalt intézkedésekhez különböző számú projekt megvalósítása kapcsolódik. Összefoglalóan
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a programozás annak részletes előrejelzését kívánja biztosítani, hogy adott intézkedéshez
kapcsolódóan milyen projekteket lehet, érdemes finanszírozásra, implementálásra
kiválasztani. Ennek keretfeltételei a pályázati programokban kerülnek meghirdetésre. Az
operatív programozást alapos és részletes helyzetfeltárás, - ennek részeként a valós igények
meghatározása - kell, hogy megelőzze. A programozás és projektgenerálás eredményességét
az operatív program révén meghirdetett intézkedések pályázati projektekkel történő
„lefedettsége” igazolja vissza. Az eredményességnek természetesen több más – objektív és
szubjektív – feltétele is van, amely összefügg az intézményrendszer és eljárásrendszer
működésének hatékonyságával.”1

III.

Projekt

„Az uniós térségfejlesztési támogatások elnyeréséhez mindenekelőtt szükség van egy jó
projekt ötletre, amelyből több lépésben projektcsíra, projektkoncepció, majd projektterv
fejleszthető, amelyre egy sikeres pályázatot lehet ráépíteni. Tehát különbséget kell tenni az
ötlet és a projekt között. A projekt latin eredetű szó (projectum = előre helyezett dolog), és
olyan összetett műszaki, gazdasági feladatot jelent, amelyhez világosan megfogalmazott
célok, továbbá idő-, költség-, és teljesítményértékek rendelhetők. Úgy is fogalmazhatjuk,
hogy a projekt a kitűzött világos céljaink, az elvárható eredmények, azok elérését szolgáló
tevékenységek és erőforrások, továbbá a megvalósítás szempontjából döntő külső tényezők
mérhető, koherens módon történő leírása, összefoglalása.”2

1

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban, MKI szerkesztette: Dr. Kovács
Katalin
2
Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban, MKI szerkesztette: Dr. Kovács
Katalin
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Projektciklus- elmélet

A projekt definiálás során megválaszolandó kérdések (Forrás: Projekttervezés és projektciklusmenedzsment ismeretek a közigazgatásban, MKI szerkesztette: Dr. Kovács Katalin)

Az EU Bizottság az 1990-es évek elején vezette be az ún. „Projekt Ciklus Menedzsment”
módszertanát (a továbbiakban: PCM).
Egy projektciklus hat szakaszból áll:
1. programozás: a fejlesztési igények felmérése, országos, regionális elemzések
2. identifikáció: a projektötletek azonosítása, programkeretbe történő illesztése
3. tervezés:

a

releváns

ötletekből

projekttervek

készítése,

előértékelés,

megvalósíthatóság, fenntarthatóság vizsgálata
4. finanszírozás: a megvalósítható és fenntartható projekttervek kiválasztása
5. megvalósítás: a projekt megvalósításának menedzselése, monitoring, jelentések az
előrehaladásról, a projekt végrehajtásának dokumentálása
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6. értékelés: az elvárt eredmények (outputok) utólagos (ex post) ellenőrzése, elemzése

A PCM alapelvei (Forrás: Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban,
MKI szerkesztette: Dr. Kovács Katalin)

„A PCM által felkínált integrált megoldás azt jelenti, hogy a módszertan magában
foglalja
a támogatások kezelésnek alapelveit, elemzési eszközeit és technikáit, a projekt-ciklus
strukturált döntéshozatali eljárás pedig alkalmazza azokat annak érdekében, hogy:
1. a projektek relevánsak legyenek, azaz megfeleljenek az egyeztetett stratégiának és
a
-

kedvezményezettek valós igényeinek, nevezetesen:

-

a projektek kapcsolódnak a szektorális, nemzeti és közösségi célkitűzésekhez;

-

a kedvezményezettek már a kezdeti szakaszoktól részt vesznek a tervezési
folyamatban;

-

alapos problémaelemzés készül;

2. a célokat világosan meghatározzák a célcsoportok számára kínált előnyök
formájában, erre építve történik a projekt stratégia kiválasztása és a projekt
céljának meghatározása.
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3. a projektek megvalósíthatóak legyenek, abban az értelemben, hogy a célokat
reálisan teljesíteni lehessen a működési környezet korlátai között és a végrehajtó
intézmények kapacitása mellett, nevezetesen:
-

a célkitűzések logikusak és mérhetőek;

-

számba veszik a kockázatokat és feltételezéseket, valamint a végrehajtó
intézmények kapacitását;

-

a monitoring a releváns célokra koncentrál.

4. a projektek fenntarthatóak legyenek, nevezetesen:
-

a fenntarthatóságot befolyásoló tényezőkkel a projekttervezés részeként
foglalkoznak;

-

az értékelések eredményeit felhasználják és figyelembe veszik a jövőbeni
projektek tervezése során.”3

Projekttervezés

Elemzési szakasz
Érintettek elemzése,
Brainstorming, SWOT
analízis, Probléma-fa, Célfa

Tervezési szakasz
Logikai keretmátrixLOGFRAME

Érintettek elemzése: A projekt megvalósításában érintett partnerek, érdekeltek,
támogatók azonosítása és elemzése.
3Projekttervezés
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Brainstorming: 6-10 fős csoportban végzett, legfeljebb 45 percig tartó ötletgyűjtés,
melyet gyakran alkalmaznak a SWOT analízis bevezetéseként. A munkát moderátor
vezeti, aki az ötleteket csak jutalmazhatja (nem büntetheti). Nagyon fontos a munka
eredményének összefoglalása, megfelelő strukturálása.
SWOT analízis:

Erősségek (Strengths)
Belső tényezők +Pozitív tényezők,
amelyek jól működnek, és
befolyásolhatók.

Gyengeségek (Weaknesses)
Belső tényezők -Negatív tényezők,
amelyek nem jól működnek, de
befolyásolhatók a helyzet javítása
érdekében.

Lehetőségek (Opportunities)

Veszélyek (Threats)

Külső tényezők +Olyan kedvező

Külső tényezők -Olyan korlátok,

adottságok, amelyek nem

negatív tényezők, amelyek nem

befolyásolhatók, de rájuk építve

befolyásolhatók és csökkentik a siker

kihasználhatók az erősségek.

esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

„A SWOT elemzés elkészítésének lépései a következők:
- Először el kell döntenünk, hogy mire készül a SWOT tábla, ehhez körvonalaznunk kell a
projektötletet vagy projektcsírát, ill. a megoldandó problémát, vagy a stratégiai
célterületet.
- Ezt követően meg kell határoznunk az időbeli (milyen időszakra terjed ki) és térbeli
(térségi, regionális, országos) dimenziókat.
- Majd elkezdhetjük osztályozni a rendelkezésünkre álló információkat, egyrészt aszerint,
hogy az adott probléma szempontjából belső vagy külső tényezőket akarunk vizsgálni,
másrészt, hogy azok pozitívan vagy negatívan értékelhetők. Ügyelnünk kell arra, hogy
csak azokat a tényezőket célszerű figyelembe venni, amelyek a fő cél szempontjából
lényegesek.
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- Az erősségek és gyengeségek meghatározásakor és leírásakor könnyen azt tapasztaljuk,
hogy keverednek az átfogó észrevételek a konkrét elemekkel.
- A térségfejlesztési probléma feltárásra alkalmazott SWOT elemzésnél néha nehézséget
okoz a külső és belső tényezők helyes elhatárolása. Ehhez egy praktikus megfontolás:
minden olyan tényezők külsőnek tekinthetünk, amelyet az általunk kialakított stratégia
nem képes érdemben és közvetlenül befolyásolni.
- A SWOT tábla készítői gyakran esnek abba a hibába, hogy a „lehetőségek”
megfogalmazásánál elkezdik megfogalmazni a cselekvési programot, amely már túlmutat
a helyzetelemzésen.
- A lehetőségek és veszélyek megfogalmazásánál nem árt a bekövetkezés valószínűsége
szempontjából is átgondolni a leírtakat és a valószínűtlen külső tényezőket kihagyni az
elemzésből.”4
Probléma-fa: ok-okozati összefüggések meghatározása
„A problémaelemzés során először a lehető legpontosabban igyekezzünk megfogalmazni
azokat a problémákat, amelyek jelentkezése miatt a projektet elkezdtük tervezni.
Célszerű, ha először itt is előre meghatározott idejű szabad ötletelés (brainstorming)
keretében

gyűjtjük

össze

a

problémákat,

majd

közösen

pontosítjuk

azok

megfogalmazását. A problémákat cédulákra írjuk fel.
Kezdődhet az ok-okozati összefüggések feltárása. Ha az A probléma B probléma oka,
akkor B alá helyezzük, ha következménye, akkor B fölé helyezzük, ha pedig sem nem oka,
sem nem következménye, akkor egyelőre melléhelyezzük, annak reményében, hogy a
problémafa ágainak „bokrosodása” során egyszer csak megtaláljuk alsóbb vagy felsőbb
szinten az összekapcsolódást. A gyakorlat eredménye egy ágakra bomló fa-struktúra,
amely világosan mutatja a területen jelentkezőproblémák ok-okozati összefüggéseit.”5
Cél-fa: a negatívumok átfordítása pozitív eredménnyé, eszköz-cél elemzés
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Logikai keretmátrix: 4 sorból és 4 oszlopból álló mátrix, amely összefoglalja a projekt
megvalósítása szempontjából releváns információkat

Valamennyi projekt
esetében el kell
készíteni a

Munkatervet
Gantt-diagram

Humánerőforrás tervet
Projektszervezet
összeállítása

Kommunikációs tervet

Pénzügyi tervet
Cash flow, likviditási
terv

A projekt-munkaterv elkészítésének menete:
1. A célok eléréséhez szükséges tevékenységek meghatározása,
2. Kulcsfeladatok kijelölése, majd azok rész - feladatokra bontása,
3. Az egyes tevékenységek időbeli és logikai kapcsolódásainak megállapítása,
4. Projektszakaszok és munkacsomagok kijelölése,
5. Az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges időtartam meghatározása,
6. Az egyes tevékenységek elvégzéséhez szükséges szakértelem meghatározása,
7. Felelősök kijelölése.

433

Projektértékelés
Aprojektciklus szintje

A vizsgált információk

Input, tervadatok,
Tervezés, programozás

korábbi
tapasztalatok
Output

Végrehajtás

tevékenység,
eredmény

Befejezés

Az értékelés fajtája

jellege

Az értékelés jellemzője

Előzetes „ex-

Hatás-és relevancia

ante”

vizsgálat

Időközi "midterm"

Output, eredmény,

Utólagos "ex-

hatás

post"
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Hasznossági és
hatékonysági
vizsgálat
Eredményességi és
fenntarthatósági
vizsgálat

A hatályos pályázati rendszer főbb szabályai
A pályázatok esetében kiemelkedő végrehajtási jogszabály a 2011. július 1-től hatályos, a
2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet.
Fejlesztéspolitikai intézményrendszer
1.) Kormány: A legátfogóbb döntések meghozatalára jogosult, jogosult döntést hozni a
fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási
rendszerének kialakításáról. Határozatban dönt - egyebek mellett – a kiemelt
projektekről,

illetve

az

5

milliárd

forintot

meghaladó

támogatási

igényű

projektjavaslatokról.
2.) Fejlesztéspolitikáért felelős miniszter: A legfontosabb feladata a támogatáspolitikai
intézkedések összehangolása, koordinálása, különböző elemzések, jelentések készítése a
Kormány részére, illetve a miniszter irányítja az NFÜ-t és elbírálja az NFÜ döntései
ellen benyújtott jogorvoslati kérelmekről.
3.) Miniszterek: Ágazati feladatokat látnak el, szakmai szempontból nyomon követik a
feladatkörükbe tartozó pályázati és kiemelt programokat.
4.) Az államháztartásért felelős miniszter: Az államháztartásért felelős miniszter feladata az
alapokból származó támogatások ellenőrzésének szabályozása, harmonizációja,
koordinációja, valamint az ellenőrzési hatósági és az igazoló hatósági feladatok
ellátásának biztosítása.
5.) Regionális fejlesztési tanácsok: alapvetően javaslattevő, illetve döntést előkészítő
feladatokkal rendelkeznek a szakmai felelősségébe tartozó regionális operatív program
és akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel során.
6.) Monitoring Bizottságok:Az operatív programok végrehajtását monitoring bizottságok
követik nyomon.
7.) Döntés-előkészítő bizottságok: Az NFÜ a projektjavaslatok elbírálására döntéselőkészítő bizottságot hoz létre. A döntés-előkészítő bizottság elnöke felügyeli az eljárás
átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betartását.
8.) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: feladata az operatív programok tervezésének,
programozásának és megvalósításának koordinációja.
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9.) Közreműködő szervezet: az NFÜ-vel kötött szerződés alapján a legfontosabb feladata a
projektek megvalósítása előrehaladásának nyomon követése, a támogatás kifizetésének
engedélyezése, folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és
kockázatelemezésre alapozott helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával
kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés a szabálytalanságkezelési rendszer
működtetésében.
10.) Forráskezelő szervezet: feladata a kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó
pénzügyi programok kidolgozása és lebonyolítása.
11.) Alapkezelő szervezet: feladata a kis- és középvállalkozások finanszírozását célzó
pénzügyi programok lebonyolítása.
Tervezési és támogatás-végrehajtási folyamat
a.) Tervezés, programozás
Az alapok támogatásait a forrásgazdának a feladatkörében érintett miniszterrel
egyeztetve kell megterveznie.
b.) Pályázati felhívás és a pályázat tartalmi követelményei
Az NFÜ kiemelt projekt esetén kiemelt projekt felhívásban, pályázat esetén pályázati
felhívásban tájékoztatja az akciótervben meghatározott lehetséges támogatást
igénylőket a támogatás igénylésének feltételeiről. A felhívást az NFÜ internetes
honlapján teszi közzé.
A felhívás tartalmazza legalább
a) a támogatási konstrukció akcióterv szerinti bemutatását,
b) az elkészített projekt adatlapot,
c) a projektjavaslat elkészítéséhez összeállított útmutatót és
d) a támogatási szerződés tervezetét.
Az útmutató tartalmazza legalább
a) a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját,
b) az elszámolható költségek ismertetését,
c) a projektjavaslat benyújtásának módját, helyét és határidejét,
d) a projekt kiválasztásának és megvalósításának eljárásrendjét, különösen a
közreműködő szervezetnek a projektjavaslat benyújtását követő tevékenységeit és
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ezek határidőit, a hiánypótlás szabályait, a kiválasztás szempontrendszerét, a kifogás
benyújtásának lehetőségét, a támogatás folyósításának formáját, a kifizetési kérelmek
benyújtásának gyakoriságát, valamint a biztosítékokra vonatkozó szabályokat és
e) a további részletes információk elérhetőségét.

Az egymilliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó fejlesztés esetén a projekt
adatlaphoz csatolni kell a megvalósíthatósági tanulmányt. Az egymilliárd forintot el nem érő
támogatással megvalósítandó fejlesztéseknél a megvalósíthatósági tanulmány csatolásának
szükségességéről a felhívás rendelkezik.
A közreműködő szervezet a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző
tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7
napon belül tájékoztatást kapjanak.
Folyamatos elbírálás esetében, ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret
kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a
benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló
tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről
szóló tájékoztató NFÜ honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges.
c.) Támogatási kérelem
A támogatási kérelemnek – a felhívásban közölt formában elkészítve – tartalmaznia
kell
a) a támogatást igénylő azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét
(címét),
b) a támogatást igénylő – külföldi támogatást igénylő esetén a magyarországi –
adóazonosító számát,
c) szükség szerint a támogatást igénylő képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
d) a támogatást igénylő elérhetőségét,
e) a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek,
feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait,
összefüggéseit a felhívásban megjelölt céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, és megvalósíthatósági
tanulmányt,
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f) a támogatott tevékenységhez igényelt költségvetésből nyújtott támogatás általános
forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános
forgalmi adó összegét,
g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét,
i) nagyprojekt esetén az 1828/2006/EK bizottsági rendelet XXI. vagy XXII. számú
melléklete szerinti támogatási kérelmet,
j) a felhívásban meghatározott egyéb adatokat.
A támogatási kérelmeket elektronikusan kell (EMIR rendszeren keresztül)
megküldeni a közreműködő szervezethez. Kivételesen a felhívás előírhatja, hogy papír
alapon is be kell nyújtani a projekt adatlapot, ekkor a papír alapon benyújtott kérelem
tekinthető elsődlegesnek (amennyiben eltérés mutatkozik az elektronikus formában és
a papír alapon benyújtott adatlap között).
Ha a projektjavaslat nem felel meg a pályázati feltételeknek, a közreműködő
szervezet a támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok
megjelölésével, a projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül
hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot. A tájékoztatásban ki kell
térni a kifogás benyújtásának lehetőségére és módjára is.
d.) A támogatási kérelem elbírálása
Ha a támogatást igénylő által benyújtott támogatási kérelem nem felel meg a
felhívásban meghatározott követelményeknek, és a felhívás lehetőséget nyújt a
hiánypótlásra, megfelelő, de legalább 5 napos határidő kitűzésével – az összes hiány,
vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – fel kell szólítani a támogatást igénylőt
támogatási kérelmének kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a
támogatást igénylőt.
Ha a támogatást igénylő a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás,
hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy ha
befogadási vagy jogosultsági kritériumra vonatkozó adat hiányzik, úgy további
vizsgálat nélkül el kell utasítani.
438

Ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban meghatározott befogadási és jogosultsági
kritériumoknak, a közreműködő szervezet azt befogadja, és az NFÜ által
meghatározott módon tartalmilag értékeli. A közreműködő szervezet a benyújtási
határidőtől – folyamatos elbírálás esetén a projektjavaslat beérkezésétől – számított 7
napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a projektjavaslat befogadásáról
(befogadó nyilatkozat). Ha a beérkező projektjavaslatok száma jelentősen
meghaladja a tervezettet, a befogadásról szóló értesítésre meghatározott határidőt az
NFÜ egy alkalommal meghosszabbíthatja.
A közreműködő szervezet a befogadott projekteket az objektív és számszerűsíthető
tartalmi értékelési kritériumok alapján sorrendbe rendezi, jelzi a további szempontokra
vonatkozó szakmai javaslatát és összegző lapokkal a döntés-előkészítő bizottság elé
terjeszti.
A projektjavaslat csökkentett elszámolható összköltséggel, vagy csökkentett
támogatási összeggel történő támogatására kell javaslatot tenni, ha a projektjavaslat
tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem
elszámolható, nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, vagy aránytalanul
magas.
A projekt kiválasztási eljárás keretében a támogatott projektek egyfordulós, könnyített
elbírálású vagy kiemelt projekt kiválasztási eljárás során kerülnek kiválasztásra,
amelyek folyamatos vagy szakaszos meghirdetésűek.
Az NFÜ a döntési javaslat kézhezvételétől számított 5 napon belül jóváhagyja a
döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatát, vagy részletes írásban rögzített
indokolás

alapján,

Jogszabálysértés

a

vagy

döntés-előkészítő
a

pályázati

kiírás

bizottság
szerinti

javaslatát

megváltoztatja.

tájékoztatásban

foglaltak

megsértésének gyanúja esetén részletes, írásban rögzített indokolás alapján elrendeli a
projektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését.
A döntésről a közreműködő szervezet tájékoztatja a támogatást igénylőt. A
közreműködő szervezet döntésről szóló tájékoztatása tartalmazza a projektjavaslat
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elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő
támogatása esetén a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.
A támogatást igénylők a döntési javaslat pályázatukra vonatkozó részét
megtekinthetik.
A közreműködő szervezet a döntést, a döntést követő 4 napon belül rögzíti az EMIRben.
A projektek esetében az NFÜ – támogatásról vagy elutasításról hozott – döntési
határideje, ide nem számítva az esetleges hiánypótlás vagy a kifogás elbírálására
irányuló eljárás időtartamát
a) kiemelt projekt esetében a projektjavaslat beérkezésétől számított hatvanadik nap,
nagyprojekteknél a projektjavaslat beérkezésétől számított kilencvenedik nap,
b) a benyújtási határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől
számított hatvanadik nap, könnyített elbírálású támogatás esetében a benyújtási
határidőtől, folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől számított
harmincadik nap,
c) kistérségi programban meghatározott projektek esetében a projektjavaslat részletes
kidolgozását követően, a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beérkezésétől
számított hatvanadik nap.
Ha a támogatási konstrukció sajátosságai indokolják, vagy ha a beérkező
projektjavaslatok száma meghaladja a tervezettet, a határidőt az NFÜ egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.
e.) A támogatási szerződés, támogató okirat
Könnyített elbírálású támogatás esetén az NFÜ támogatói okiratot bocsát ki, egyéb
esetekben támogatói okiratot bocsát ki vagy támogatási szerződést köt.
A támogatási szerződés megkötése és a támogatói okirat kiadása előtt helyszíni szemle
rendelhető el. A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé
teszi –legkésőbb az első kifizetési kérelemhez a kedvezményezet köteles benyújtani
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a) a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv,
a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyház, a felsőoktatási
intézmény, a közalapítvány és a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő
gazdasági társaság kivételével – bank által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett,
vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját,
b) a kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi
önkormányzat, az egyház, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány, és a Magyar
Állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő)
okiratát, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát,
c) a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat, és
d) a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági
engedélyt, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló
dokumentumokat.
A közreműködő szervezet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumok beérkezésétől számított 10 napon belül az általa aláírt támogatási
szerződést a kedvezményezettnek megküldi. Ha a megküldött dokumentumok
hiányosak vagy hibásak, a közreműködő szervezet a beérkezéstől számított 10 napon
belül, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével, hiánypótlásra hívja fel a
kedvezményezettet.
Az NFÜ jogosult – a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb
esetek mellett – a támogatási szerződéstől elállni, vagy támogatói okirat alkalmazása
esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a következő feltételek közül
legalább egy bekövetkezik:
a) a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási
időszak kezdő időpontjától számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem
kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó
szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett –
nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg,
b) a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási
időszak kezdő időpontjától számított 12 hónapon belül a kedvezményezett a támogatás
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem
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benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,
c) bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben
befolyásoló valótlan adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor vagy a
támogatási szerződés megkötésekor,
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy
a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős
késedelmet szenved,
e) a kedvezményezett megszegi a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben
foglalt, vagy más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget
ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység
szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,
f) a kedvezményezett az adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
g) a kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik
személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik.
A kedvezményezett a támogatási szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
a) a projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik,
b) a hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható
teljesülése nem éri el a célérték 90%-át,
c) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.
Közbeszerzési szabályok alkalmazása pályázatok esetében

Ha a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó
kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, és a felelőssége szabálytalansági eljárás
keretében megállapításra kerül, a támogatási szerződés szerinti támogatás egy része vagy
egésze visszavonható, kiemelt és kistérségi programban meghatározott projektek esetében az
igényelthez képest csökkentett támogatás ítélhető meg.
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a.) A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás
során:
A

támogatást

igénylő,

illetve

a

kedvezményezett

a

közbeszerzési

eljárás

eredményhirdetésének időpontjáról – legalább 5 nappal az eredményhirdetést megelőzően
– értesíti a közreműködő szervezetet. Eredményhirdetés alatt az eljárás eredményéről szóló
összegzés megküldésének napját is érteni kell.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eredményhirdetést követő 5 napon
belül megküldi a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumot –
jogorvoslati

eljárás

esetén

a

Közbeszerzési

Döntőbizottság

döntését

tartalmazó

dokumentumot is – a közreműködő szervezet részére.
A közreműködő szervezet a dokumentumokat utóellenőrzésnek veti alá. A közreműködő
szervezet a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül az ellenőrzés eredményéről a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezettet értesíti. A közreműködő szervezet az
ellenőrzés eredményétől függően szabálytalansági eljárást folytat le, illetve jogorvoslati
eljárást kezdeményez.
Ha a közbeszerzési eljárásban utóellenőrzés szükséges, azt a közreműködő szervezet folytatja
le. Az NFÜ a közbeszerzési eljárások utóellenőrzését – a közreműködő szervezet egyidejű
értesítése mellett – magához vonhatja.
b.) A közösségi értékhatárokat, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a
háromszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárás során:
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett – a műszaki-szakmai tartalom közreműködő
szervezettel történt egyeztetését követően – a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően
legalább 20 nappal a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi minőségellenőrzés
céljából az NFÜ részére megküldi.
Az NFÜ a közbeszerzési dokumentum beérkezésétől számított 7 napon belül elvégzi a
közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési-jogi minőségellenőrzését, és az erről készített
közbeszerzési-jogi

minőségellenőrzési

jelentését
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a

támogatást

igénylő,

illetve

a

kedvezményezett részére megküldi. Az NFÜ a határidőt – az indokok megjelölésével
egyidejűleg – legfeljebb 7 nappal meghosszabbíthatja.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési
jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat – a közbeszerzési-jogi
minőségellenőrzési jelentésben foglaltakkal egyet nem értése esetén a részletes írásbeli
indokolással együtt – a közbeszerzési-jogi minőségellenőrzési jelentés közlésétől számított 5
napon belül az NFÜ részére megküldi.
Az NFÜ a módosított közbeszerzési dokumentumok beérkezését követő 5 napon belül
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állít ki és erről tájékoztatja a támogatást
igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat a
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítvány figyelembevételével véglegesíti.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást abban az esetben
indíthatja meg, ha az NFÜ a közbeszerzési dokumentumokat ellenőrizte, és erről
közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt állított ki.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás megindításával egyidejűleg az
eljárást megindító végleges dokumentumot az NFÜ részére megküldi.
Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve
jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról
legalább 15 nappal korábban tájékoztatja az NFÜ-t. Az NFÜ a közbeszerzési eljárásba – a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett tájékoztatása alapján – megfigyelőt jelöl, erről
a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet egyidejűleg értesíti.
A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a
közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.
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A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a megfigyelőt a közbeszerzési eljárás
lefolytatása során valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben írásban tájékoztatja,
illetve az eljárás során keletkezett dokumentumokat, különösen a felvett jegyzőkönyveket, az
egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó dokumentumokat, jogorvoslat esetén az azzal
összefüggésben keletkezett dokumentumokat, valamint az ajánlatkérői döntéseket, döntési
javaslatokat tartalmazó dokumentumokat a megfigyelő részére megfelelő időben megküldi.
Az NFÜ az eljárás eredményhirdetését megelőzően a dokumentumok kézhezvételét követő
15 napon belül – közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, amelyet megküld a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közbeszerzési eljárást lezáró döntését
akkor hozhatja meg, ha az NFÜ az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési
szabályossági tanúsítványt állított ki. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó
személy vagy testület a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a
közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az
eljárást lezáró döntését.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az eljárás eredményének kihirdetésével
egyidejűleg az írásbeli összegezést, valamint – eltérő vélemény esetén – a közbeszerzési
szabályossági tanúsítványban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját az NFÜ részére megküldi.
Az NFÜ egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve
jogorvoslati eljárás kezdeményezéséről.
Támogatás csak a közreműködő szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő
költségekre folyósítható.
A szerződést a közreműködő szervezet ellenjegyzi, ha
a) a szerződés ellenjegyzését megalapozó feltételeket az NFÜ a közbeszerzési eljárás
előkészítése, illetve lefolytatása során közbeszerzési-jogi megfelelőségi szempontból
ellenőrizte, és erről közbeszerzési minőségellenőrzési, illetve közbeszerzési szabályossági
tanúsítványt állított ki, és
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b) a szerződés tartalma a pályázatban vagy a támogatási szerződésben meghatározott
projektcéllal összhangban áll, illetve annak tartalmával szemben támogathatósági kifogás nem
merül fel.
Ha a közreműködő szervezet a szerződés ellenjegyzését megtagadja, annak okáról részletes
írásbeli indokolást ad, amelyet a támogatást igénylőnek, illetve a kedvezményezettnek és az
NFÜ-nek is megküld.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy
meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a
háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés módosításával kapcsolatban – a módosítást 30 nappal megelőzően – az
NFÜ írásbeli véleményét kéri. A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződést,
a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, az indokolást alátámasztó valamennyi
dokumentumot, a közreműködő szervezetnek a módosítással kapcsolatos előzetes jogi
álláspontját, valamint a módosítás műszaki-szakmai szempontú indokoltságára vonatkozó
nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot az NFÜ részére egyidejűleg megküldi. Az NFÜ a
szerződés módosításával összefüggésben további dokumentumok benyújtását is kérheti.
Az NFÜ a szerződés módosítását közbeszerzési-jogi szempontból véleményezi.
Az NFÜ a szerződés módosításával kapcsolatos véleményét a szerződés módosításával
kapcsolatban benyújtott kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére.
A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a vélemény alapján módosított
dokumentumokat – egyet nem értése esetén a részletes írásbeli indokolással együtt – a
vélemény kézhezvételét követő 7 napon belül megküldi az NFÜ részére.
Az NFÜ a további észrevételeiről a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett (4)
bekezdése szerinti válaszának beérkezésétől számított 7 napon belül tájékoztatja a támogatást
igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
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A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a módosított szerződést az (5) bekezdés
szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül megküldi az NFÜ részére. Az NFÜ
egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról, illetve jogorvoslati
eljárás kezdeményezéséről.
Ha a közbeszerzési eljárásban utóellenőrzés szükséges, azt az NFÜ folytatja le.
Ha az NFÜ a meghatározott határidőket elmulasztja, az ellenőrzést megtörténtnek kell
tekinteni. Az NFÜ számára meghatározott határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve
a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig
terjedő idő, jogorvoslati, illetve szabálytalansági eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének
időtartama.
Támogatás kifizetése
A támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igénylés – az előleget kivéve – az időszakos
vagy a záró beszámolóval együttesen nyújtható be.
Támogatás kizárólag az NFÜ vagy az általa kijelölt közreműködő szervezet által
jóváhagyott beszámolóval elszámolható, valós költségek vonatkozásában folyósítható.
A beszámoló információkat tartalmaz a támogatott projekt eredményességéről és
hatékonyságáról, így különösen
a) a célokhoz mért előrehaladásról, ideértve a számszerűsített célok mutatóit, továbbá –
megfelelő indokolással és a célok aktualizálásával – a céloktól való jelentős eltérésekről,
b) a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről,
c) a helyszíni szemlék és a helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján a kedvezményezett
által készített intézkedési tervekről és a megtett intézkedésekről.
A kifizetés igénylése elektronikusan történik.
A kifizetési igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell
a) az eredeti számlák hitelesített másolatát,
b) a számlák – a szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén a számla támogatáson
felüli összege – kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát, és
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c) az NFÜ által meghatározott formátumú összesítőt.
A kedvezményezett az eredeti számlán köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és
azt, hogy a számla „támogatás elszámolására benyújtásra került”.
Ha a kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított 30 – szállítói
finanszírozás esetén 15 – napon belül legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, az adott
igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba
javítására kell felhívni a kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a
határidő elteltétől számított 7 napon belül nem kerül sor, ez a kifizetési igénylés érintett
részének elutasítását eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.
Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült
fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a
közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 –
szállítói finanszírozás esetén 30 – napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást
vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosítani kell a szállító részére 30 napon
belül történő kifizetést.

Monitoring
Az NFÜ köteles a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának, a fizikai megvalósítás ellenőrzése, a monitoring és folyamatba épített
ellenőrzés teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni, és előírni annak alkalmazását
valamennyi hitelesítést végző szervezet számára.
A folyamatba épített – dokumentum alapú és helyszíni – ellenőrzés részeként valamennyi,
hitelesítést végző szervezetnek a hitelesítés keretében gondoskodnia kell a kedvezményezett
által benyújtott jelentések, nyilatkozatok és kifizetési igénylések formai és tartalmi
ellenőrzésének lefolytatásáról, annak megállapítása céljából, hogy a kedvezményezett a
támogatási szerződésben rögzített, vagy a projekt adatlap alapján vállalt kötelezettségeit – a
vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban – teljesítette.
A pénzügyi lebonyolítás során az ellenőrzés a kifizetési igénylés ellenőrzéséből áll.
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A dokumentum alapú ellenőrzés keretében ellenőrizni kell
a) a projekt támogatási szerződésének megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok
összhangját,
b) azt, hogy a benyújtott számla valós költségeken alapul-e, az operatív program keretében
jóváhagyott projekt kapcsán merült-e fel, és megfelel-e a támogatási szerződésben vállalt
kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,
c) – szállítói finanszírozás esetén – a kedvezményezett vagy a támogatási szerződésben
megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevő kifizette-e a számla teljes összegének a
támogatáson felüli részét, utófinanszírozás esetében a számla összegét,
d) a teljesítés igazolását és megalapozottságát,
e) a kedvezményezett köztartozás-mentességét az EMIR-en keresztül,
f) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését,
g) azt, hogy a benyújtott számlán szereplő teljesítés összhangban van-e a közbeszerzésre
vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal, és
h) azt, hogy mely költségvetési fejezet biztosította a kifizetett költségek forrását, ha a
projekt fedezete kizárólag központi költségvetési forrásból került megelőlegezésre.
A tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, valamint a
környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítését folyamatosan, de legkésőbb a
záró kifizetési igénylés jóváhagyásáig ellenőrizni kell.
A folyamatba épített ellenőrzés részeként a kincstár, az NFÜ, az NFÜ által megbízott személy
és a közreműködő szervezet kockázatelemzésen alapuló mintavételezéssel kiválasztott
projektek vonatkozásában helyszíni ellenőrzést végez.
A tízmillió forint alatti támogatással megvalósuló projektek esetében a közreműködő
szervezet a projektek – kockázatelemzés alapján kiválasztott – legalább 5%-át a projekt
befejezését megelőzően a helyszínen ellenőrzi.
A tízmillió és a huszonötmillió forint közötti támogatással megvalósuló projektek esetében
a közreműködő szervezet a projektek – kockázatelemzés alapján kiválasztott – legalább 25%át a projekt befejezését megelőzően a helyszínen ellenőrzi.
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Ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a huszonötmillió forintot, a közreműködő
szervezet a projektet legalább egyszer – ha kockázatelemzés korábban nem indokolja – a
projekt befejezését megelőzően a helyszínen ellenőrzi.
Ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja a kétszázötvenmillió forintot, a
közreműködő szervezet a projektet évente legalább egyszer, és a projekt befejezését
megelőzően a helyszínen ellenőrzi.
A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen
a) a projekt támogatási szerződésének megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását és azok
összhangját,
b) a kifizetési igényléshez benyújtott alátámasztó bizonylatok és dokumentumok eredeti
példánya rendelkezésre áll, megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott másolattal,
c) a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó
bizonylatokkal,
d) a termékek, szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,
e) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,
f) a közbeszerzésekre vonatkozóan a dokumentumok alapján nem ellenőrizhető szabályok
betartását, így különösen a benyújtott dokumentumok eredeti dokumentumokkal való
összhangját, a benyújtott dokumentumok valódiságát, a dokumentumok megőrzésére
vonatkozó szabályokat,
g) a projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.
A

helyszíni

ellenőrzések

keretében

a

kifizetési

igénylésben

szereplő

költségek

elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi
számlaösszesítőben feltüntetett számlákat is, a számlákhoz kapcsolódó szerződéseket, és az
azokhoz a kapcsolódó teljesítésigazolásokat, valamint a számlák mellé be nem nyújtott
kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat.
A folyamatba épített ellenőrzéseket megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett
munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint szabálytalanságok és hibák feltárása esetén a
megtett intézkedéseket.
A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentumalapú ellenőrzés a lehívási értesítés és annak
mellékletei ellenőrzéséből áll.
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A dokumentumalapú ellenőrzések keretében ellenőrizni kell legalább
a) a programnak az akcióterv és a finanszírozási szerződés szerinti megfelelő előrehaladását,
b) azt, hogy a benyújtott lehívási értesítés az operatív program keretében jóváhagyott
pénzügyi eszközök végrehajtására irányuló program kapcsán merült fel, és megfelel a
program célkitűzéseinek,
c) a forráskezelő szervezet köztartozás-mentességét az EMIR-en keresztül, és
d) azt, hogy a benyújtott lehívási értesítés összhangban van-e a finanszírozási szerződéssel,
a havi kifizetési előrejelzéssel és az elszámolhatósági szabályokkal.
A helyszíni ellenőrzések során a forráskezelő szervezetnél ellenőrizni kell különösen
a) a programnak az akcióterv és a finanszírozási szerződés szerinti megfelelő előrehaladását,
b) a forráskezelő szervezet által benyújtott beszámolók és a program tényleges
előrehaladásának összhangját,
c) hogy a forráskezelő szervezet által az NFÜ részére teljesített adatszolgáltatás
összhangban áll-e a közvetítők által a forráskezelő szervezet részére teljesített
adatszolgáltatással,
d) a forráskezelő szervezet és a közvetítők által elvégzett ellenőrzések megfelelőségét,
e) a nyilvánosságra, a tájékoztatásra és az állami támogatásokra vonatkozó közösségi
szabályok betartását, továbbá
f) a jogszabályok, valamint a hatékony és célszerű működés követelményeinek betartását.
Fenntartás, monitoring
A pályázati eljárási cselekményeinek hatékony és szabályszerű végrehajtásához szükséges –
különösen a költségvetések nyilvántartása, a finanszírozás, a költségigazolás, az ellenőrzések,
a nyomon követés, a szabálytalanságok kezelése, a követeléskezelés, a számvitel
adatcsoportokba tartozó – adatokat az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján
finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló
kormányrendelet szerint meghatározott módon és határidőben az EMIR-ben kell rögzíteni.
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Kifogás
A támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a
támogatási jogviszony időtartama alatt a közreműködő szervezet döntése ellen a
közreműködő szervezetnél az NFÜ-nek címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a
fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra,
a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok
kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba,illetve a
támogatási szerződésbe ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10
napon belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy
alkalommal, az indokok megjelölésével van lehetőség.
Kifogás benyújtásának nincs helye a szabálytalanságot megállapító döntés és a
jogorvoslati eljárást lezáró döntés ellen.
A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.
A támogatást igénylő által a kifogással érintett pályázatra vonatkozó támogatási szerződésnek
a kifogás elbírálásának ideje alatt történő megkötését a kifogásban foglaltak kivizsgálása
iránti igényről való lemondásnak kell tekinteni.
Szabálytalanságkezelés
Szabálytalansági eljárás megindítására, szabálytalanság megállapítására kizárólag a
támogatási szerződés megkötését, illetve a támogatói okirat kiállítását követően kerülhet sor.
A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági eljárás eredményeit a döntéshozataltól
számított 3 napon belül rögzíti az EMIR-ben.
A szabálytalansági eljárás eredményéről a szervezet szabálytalanság-felelőse 5 napon belül
értesíti a kedvezményezettet.
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Az NFÜ a honlapján közzéteszi – a személyes adatok kivételével – a szabálytalansági
eljárásban az NFÜ vagy a közreműködő szervezet által hozott, szabálytalanság megtörténtét
megállapító jogerős döntéseket, a döntést követő 10 napon belül a kedvezményezett nevének,
a

projekt

címének,

a

szabálytalanság

elkövetése

módjának,

a

szabálytalanság

következményének, és a szabálytalansággal érintett összegnek a feltüntetésével.
Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági eljárást lefolytató
szervezet vezetője köteles a szervezet belső ellenőrzését, az NFÜ-t, az ellenőrzési hatóságot
és az igazoló hatóságot 5 napon belül értesíteni.
A szabálytalansági eljárással érintett támogatási szerződés szerinti kedvezményezett, akire
nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jogokat vagy
kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve megszüntet, a döntés jogszabálysértő vagy
támogatási szerződésbe vagy felhívásba ütközése esetén a szabálytalansági döntés ellen egy
alkalommal, jogorvoslattal élhet.
A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 10 napon belül az
indokok megjelölésével írásban kell előterjeszteni a szabálytalansági eljárás során eljáró
szervezetnél. A szabálytalansági döntésben meghatározott jogkövetkezmények érvényesítése
az NFÜ – e jogkör átruházása esetén az érintett szervezet – vezetőjének döntése alapján a
jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig felfüggeszthető.
A szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva
álló határidő valamennyi, a szabálytalansági eljárásban jogorvoslati kérelem benyújtására
jogosult személy tekintetében való elteltét követő 5 napon belül értesíti a támogatási
szerződés szerinti kedvezményezetteket a beérkezett és visszavonásra nem került jogorvoslati
kérelmek megküldésével a jogorvoslati vizsgálat megindításáról. Ha a határidő elteltéig
jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra, vagy a határidő elteltéig valamennyi jogorvoslati
kérelem visszavonásra került, a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezet ennek tényéről
értesíti a támogatási szerződés szerinti kedvezményezetteket.
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A követeléskezelés szabályai
Ha a támogató a költségvetésből nyújtott támogatást részben vagy egészben visszavonja, vagy
a támogatási szerződéstől bármelyik fél eláll, a kedvezményezett az addig folyósított
támogatás visszavonással érintett összegét a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerinti kamattal
növelt mértékben a visszafizetésre kötelezés közlésétől számított 30 napon belül köteles
visszafizetni.
A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a
visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie.
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A fejezetet készítette: dr. Kirchhof Attila

XI. Fejezet

ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSA (ÖNKORMÁNYZATI GAZDASÁGI
TÁRSASÁGAI) ÉS ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI
Rövid tartalom:

A helyi önkormányzatok gazdasági társaság alapítására vonatkozó legfontosabb jogszabályi
rendelkezéseket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.),
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), valamint a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.).



A helyi önkormányzatok az Ötv.-ben szabályozott keretek között tulajdonával
önállóan rendelkeznek, bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, az önként vállalt és a
kötelező

önkormányzati

feladatok

ellátásáról

egységes

költségvetésükből

gondoskodnak, saját felelősségükre vállalkozói tevékenységet folytathatnak.


A helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését,
megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását
önkormányzati rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti.



A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti.



Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. E szabályok azt jelentik, hogy az
önkormányzatok

korlátolt

felelősségű

társaságot,

illetve

részvénytársaságot

alapíthatnak.


Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának
vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot
átvállaló, az önkormányzat vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat
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többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állam és
önkormányzat közös alapításában működő gazdasági társaság vagy az állam többségi
részesedésével létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság, ha ezek a
szervezetek a közfeladat ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű
vállalkozási tevékenységként végzik, azzal a feltétellel, hogy az állami vagy az
önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerződés megszűnéséig fennáll.


Az Ötv. szerint – egyebek mellett - saját bevételnek számít az önkormányzat saját
tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó
nyereség, osztalék kamat és bérleti díj.



A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti
járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy
kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv,
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi
személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja
el külön törvényben szabályozottak szerint.



A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személy vagy szervezet ellenőrzést
végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági
társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi
önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.



Az Áht. szerint az államháztartás alrendszereiből nem nyújtható támogatás a Magyar
Állam, a helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv vagy
közalapítvány legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére, amíg a
társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói,
a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört ellátó egyéb
munkavállalói nevének, munkakörének, illetve tisztségének, valamint a részükre
munkaviszonyuk, vezető tisztségük, felügyelő bizottsági tagságuk alapján nyújtott
valamennyi közvetett és közvetlen pénzbeli juttatás, egyéb járandóság, a munkáltató
jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére vonatkozó magatartás tilalmának
kötelezettségére kikötött időtartam és ellenérték adatainak név szerinti közzétételi
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kötelezettségének – külön jogszabályban meghatározottak szerint – a társaság eleget
nem tesz.


Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága esetében a
tag (részvényes) – főszabály szerint - a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja
el. Az olyan közszolgáltatás ellátása céljából alapított egyszemélyes gazdálkodó
szervezetnél, mely közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az
alapító (tag, részvényes) felelős, és amelyben kizárólag önkormányzati költségvetési
szerv rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító (tag,
részvényes) képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai
szerint, a közszolgáltatás ellátásáról való folyamatos gondoskodás követelményét
figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a szakmai irányítási körben a vezető
tisztségviselő hatáskörét az alapító (tag, részvényes) elvonhatja, korlátozhatja, a
vezető tisztségviselő pedig – gazdasági társaság esetén – ezzel mentesül a Gt. 30. §ában foglalt felelősség alól.



Az önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes gazdasági társasága esetében a
tag (részvényes) – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek
kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető
tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan
döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, email) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül
köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos
vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az
egyedüli tag (részvényes) határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított
harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.



A költségvetési szerv alapítására jogosult szerv – közszolgáltatás ellátása céljából –
külön törvény vagy önkormányzati rendelet alapján gazdálkodó szervezetet alapíthat.
E törvény (önkormányzati rendelet) alapján lehetséges továbbá ugyanazon
közszolgáltatást végző költségvetési szerv – a gazdálkodó szervezet alapításával
összehangoltan történő – megszüntetése is. Az így létrejövő gazdálkodó szervezet (a
továbbiakban: utódszervezet) alapítására és működésére a Polgári Törvénykönyvben, a
gazdasági társaságokról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben,
továbbá e fejezetben foglaltak alkalmazandók. Az utódszervezet előtársaságként nem
működhet, továbbá állami vagy önkormányzati vagyont nem pénzbeli hozzájárulás
formájában

(apportként)

csak

kivételesen,
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törvényben

vagy

önkormányzati

rendeletben foglalt esetben és feltételekkel szerezhet meg. Az utódszervezetben a
tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorlónak – ha törvény vagy
önkormányzati rendelet más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi
befolyással kell rendelkeznie. A megszűnő költségvetési szervet megszüntető
jogszabályban (határozatban) rendelkezni kell a költségvetési szerv valamennyi
közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve
az utódszervezetnek juttatandó vagyonelemeket is, valamint meg kell jelölni azt a
naptári napot, illetőleg időtartamot, amikor, illetőleg ameddig a költségvetési szerv
utoljára

kötelezettséget

vállalhat.

A

költségvetési

szerv

ezt

követő

kötelezettségvállalása semmis. A költségvetési szervet úgy kell megszüntetni, és az
utódszervezetet úgy kell alapítani, hogy a megszűnés napját követő naptól az
utódszervezet megkezdhesse működését.


Az államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve az állami, önkormányzati
tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés
részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken
vehető figyelembe.

Fenti előírásokat figyelembe véve az önkormányzatok gazdasági társaságban való
részvételének két fő esete a következő lehet:
• az önkormányzat főleg kötelező szolgáltatási feladatainak ellátása érdekében
vagyonával gazdasági társaságot hozhat létre,
• az önkormányzat − elsősorban befektetési, osztalék szerzési céllal − szabad
pénzeszközeivel és tárgyi eszközeivel részt vehet gazdasági társaság alapításában,
tőkéjének emelésében, illetve részvényt (üzletrészt) vásárolhat.
Az önkormányzatoknak alapos mérlegelés − szakmai és gazdasági előkészítés − alapján
kell dönteniük, hogy a tervezett feladataikat költségvetési gazdálkodás keretében, vagy
pedig költségvetésen kívül, az önkormányzat által alapított, de önálló döntési jogkörrel
rendelkező gazdasági társaság keretében valósítják meg.
Főszabály szerint az önkormányzat képviselő-testületét illetik meg a tulajdonosi jogok, a
vállalkozás-alapítással

kapcsolatos

kérdéseket

általában

a

vagyongazdálkodási

rendeletben szükséges szabályozni. Meg kell határozni ebben a képviselő-testület
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kizárólagos jogát a gazdasági társaság alapításában, s ezen túlmenően azt is rögzíteni
kell, hogy milyen jogosítványokat kíván átruházni bizottságokra és a polgármesterre.
Az önkormányzat által alapítandó vállalkozás előnye, hogy a saját vállalkozás jelentős
társadalmi feszültségeket enyhíthet, eredményes működés esetén kiegészítő bevételt
juttathat a tulajdonos önkormányzatnak. Az önkormányzati hivatali szervezet mentesül
az ellátó tevékenység operatív irányításától, s nem elhanyagolható az önkormányzati
saját vállalkozás települési marketing hatása sem.
Hátrányként lehet megemlíteni, hogy megszűnik az önkormányzat ad hoc jellegű
beavatkozásának lehetősége (csökken az „utasíthatóság” joga).
Az önkormányzati vállalkozások az eredmény felosztásánál ugyanúgy viselkednek, mint
bármely más vállalkozás. Az önkormányzat legfeljebb a tulajdoni hányada arányában
részesedhet az esetleges osztalékból, viszont az elhasználódott eszközeik pótlásának
vagy az eszközállomány bővítésének igényét a tulajdonos önkormányzatokkal szemben
támasztják, amennyiben a vállalkozás nyeresége erre nem nyújt megfelelő fedezetet.
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A fejezetet készítette: dr. Kirchhof Attila

XII. Fejezet

ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLTATÁS-SZERVEZÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATAI ÉS ENNEK GYAKORLATI KÉRDÉSEI
Rövid tartalom:
Általános bevezető, Hatósági áras termékek, A megfelelően szervezett közszolgáltatás
szervezésének alapelvei

A „Jelenkori közszolgáltatás-szervezési alternatívák” című jegyzet keretében már
foglalkoztunk a közszolgáltatásokkal, így azokra az ismeretekre jelen jegyzetben nem térünk
ki.
A közszolgáltatásokra jellemző, hogy társadalmi szükségletek kielégítését szolgálják és
ellátásuk, megszervezésük közösségi szervezést igényel. A közszolgáltatásoknak tehát a
„közösségi jelleg” adja a lényegét.
Ezen szolgáltatások ellátásának mértéke koronként és társadalmanként (államonként)
különböző lehet. A különbözőség okait az alábbiakban kereshetjük:
-

az állami szerepvállalás mértéke,

-

az adott állam gazdasági rendszerének működése, fejlettsége,

-

az állam központi és helyi feladatvállalás közötti munkamegosztás arányai,
módjai,

-

az állami szabályozás módja, alkalmazott eszközei,

-

a társadalmi gazdasági folyamatok változása.

A közszolgáltatások ellátásának mértékében, minőségében a feladatellátás forrásai
meghatározóak, lényegében – sok esetben elsődleges – abszolút korlátot jelentenek.
Mint minden feladatellátásban, a közszolgáltatások ellátásakor is kiemelten fontos feladat, a
rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználása. A közszolgáltatások szervezése,
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átalakítása és egyáltalán eredményes működtetése, szervezése egy jól működő, hatékony
pénzügyi rendszer, illetve pénzügyi információs rendszer nélkül elképzelhetetlen.
Az EU Bizottság által 2004. májusában kiadott ún. „Zöld Könyv” előírásai szerint kiemelt cél,
hogy az Unióban minden állampolgár és vállalkozás magas színvonalú közszolgáltatáshoz
jusson és emellett kiemelten fontos:
-

a reális ár (a szolgáltatást az érintettek számára megfizethető áron kell biztosítani,
csak az indokolt költségeket lehet elszámolni és „elfogadható ésszerű nyereséggel”
lehet számolni;

-

a szolgáltatások folyamatos monitoringja és értékelése (az értékelést jogi,
gazdasági, műszaki, szociális és környezetvédelmi szempontból kell végezni).

A közszolgáltatások ellátását az állam pénzügyi szerepvállalásán kívül több tényező is
befolyásolhatja, ilyenek például a demográfiai tényezők, tendenciák, a foglalkoztatottsági
adatok stb. Példával illusztrálva a közszolgáltatások ellátásának tervezésekor figyelemmel
kell lenni a várható demográfiai folyamatokra, a munkaerő-piaci változásokra, illetve a
társadalomszerkezeti jellemzők alakulására. 2011. évben Magyarországon népszámlálás
zajlik, az előrejelzések szerint az ország lakossága tízmillió alá süllyed. Ennek legfőbb oka a
kevesebb gyermek vállalása. Ebből adódóan kevesebb lehet az iskoláskorú, vagy éppen az
óvodáskorú gyermekek száma, ami például befolyással lehet a közoktatási feladatok
megszervezésére.
A helyi önkormányzatok országos szinten, évente több, mint 3000 milliárd Ft-ot költenek a
közszolgáltatási feladatok ellátására. Az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások
megszervezésének lehetőségeit és egyben korlátait jelentik az alábbi jogszabályi előírások:
-

az önkormányzat saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel,
kiadásaival önállóan gazdálkodik,

-

vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják,

-

a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait saját
költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások
vásárlásával, illetve egyéb módon látja el,
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-

feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi
előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat,

-

a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból
átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint
támogatásokból teremti meg,

-

adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevétel.

Az önkormányzat a közszolgáltatások ellátásának forrásairól, finanszírozásáról költségvetési
rendeletében, illetve egyéb rendeleteiben gondoskodik. A közszolgáltatások ellátásához
szükséges adott évi bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása előkészítési-,
javaslattételi-, egyeztetési- és jóváhagyási munkaszakaszokból áll.
Az önkormányzatoknak az Ötv. 91. §-a alapján a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra gazdasági programot kell készítenie. A gazdasági
program tartalmazza – különösen - a fejlesztési elképzeléseket, a településfejlesztési politika,
az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó megoldásokat. A gazdasági programban megfogalmazott célkitűzések
alapján a reálisan tervezhető feladatok az adott éves költségvetési koncepcióban jelennek meg
és végleges formában az önkormányzat adott éves költségvetésben és az elemi
költségvetésben jelennek meg.
A közszolgáltatások megszervezésekor, fejlesztésekor kiemelten fontos szerep jut a
költségvetési gazdálkodás elemzésének, melynek a legfontosabb célja, hogy elősegítse a
rendelkezésre álló források lehető legjobb felhasználását. Ez azért nagyon fontos, mert
figyelemmel kell lenni az alábbiakra:
-

a források csak korlátozottan állnak rendelkezésre,

-

a feladatellátás módja, szervezése során vizsgálni kell az egyes alternatívák
előnyeit, hátrányait, ráfordításait,

-

a feladatellátás egyes elemei ráfordításait (személyi, dologi, üzemeltetési
kiadások), ezek változásait, változtatási lehetőségeit,

-

a kapacitás kihasználtságát, a hasznosítás, hasznosíthatóság eseteit.
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Az elemzések elvégzéséhez megbízható adatokra, információkra van szükség: statisztikai
adatok, a számviteli információk, intézményi nyilvántartások. A közszolgáltatások ellátási
színvonalának elemzését az értékelemzés módszerével vizsgálhatjuk.

Az értékelemzés két kérdése:
-

Mi a funkciója az adott közszolgáltatásnak (szociális ellátás, oktatás, egészségügy
stb.), milyen igényeket elégít ki, és ez mennyibe kerül.

-

Más módon teljesíthető-e az adott funkció és mennyibe kerül(ne) az új változat.

A közszolgáltatások árával kapcsolatban fontos kérdés az ún. hatósági áras termékek,
szolgáltatások köre. A hatósági ár megállapítással kapcsolatos feladatokat az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: Ámt.) szabályozza. A
hatósági áras termékeket és szolgáltatásokat a törvény melléklete határozza meg:
Hatósági áras termékek

I. Legmagasabb ár
A) Termékek
Termékszám
(ITJ)(BTO)
113

Megnevezés

A hatósági ár megállapítója

Földgáz ára

gazdasági

és

közlekedési

miniszter
141

Villamos-energia ára

144112

Az állami tulajdonú víziközműből más vízgazdálkodásért
víziközműnek átadott ivóvíz díja

gazdasági miniszter
felelős

miniszter

B) Szolgáltatások
Szolgáltatásszám Megnevezés

A hatósági ár megállapítója
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(SZTJ)(ITJ)
4051102-ből

A belföldi közforgalmú, vasúti menetrend közlekedésért felelős miniszter
szerinti személyszállítás díja

4052201-ből

A belföldi menetrend szerinti távolsági közlekedésért felelős miniszter
autóbusz-közlekedés

díja;

iskolák

és

tanintézetek által rendelt belföldi távolsági
autóbusz-különjáratok díja
4052202-ből

A menetrend szerinti helyi autóbusz- települési

önkormányzat

közlekedés díja; iskolák és tanintézetek fővárosban

a

által rendelt helyi autóbusz-különjáratok Önkormányzat
díja
4053-ból

–

–

Fővárosi
képviselő-

testülete

A menetrend szerinti személyszállítás települési
(villamos,

fogaskerekű,

troli,

önkormányzat

metró, fővárosban

földalatti) és a helyiérdekű vasút díja

a

Önkormányzat

–

–

Fővárosi
képviselő-

testülete
64.11.12.0-ból

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § postaügyért felelős miniszter

64.11.14.0-ból

(1) bekezdésében meghatározott postai

64.11.15.0-ból

belföldi fenntartott szolgáltatások díja

64.20.11.0

Az

64.20.12.1

szolgáltatás díja

egyetemes

elektronikus

hírközlési elektronikus hírközlésért felelős
miniszter

64.20.12.2
50734, 45-ből

Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében egészségügyért felelős miniszter
társadalombiztosítási

támogatással

forgalmazható gyógyszerek kereskedelmi
árrése
05511

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből települési
szolgáltatott ivóvíz díja

önkormányzat

fővárosban

a

Önkormányzat

–

–

Fővárosi
képviselő-

testülete
1811112

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű települési
által biztosított

önkormányzat

szennyvízelvezetés, fővárosban

szennyvíztisztítás és -kezelés díja

Önkormányzat

a
–

–

Fővárosi
képviselő467

testülete
05511

Az

állami

tulajdonú

víziközműből vízgazdálkodásért

szolgáltatott ivóvíz díja
1811112

miniszter

Az állami tulajdonú víziközmű által vízgazdálkodásért
biztosított

felelős

felelős

szennyvízelvezetés, miniszter

szennyvíztisztítás és -kezelés díja
40.30.90.0-ból

Távhőszolgáltatás csatlakozási díja

települési

önkormányzat

fővárosban

a

Önkormányzat

–

Fővárosi
–

képviselő-testülete
SZJ’03 72.30.21 A céginformációs szolgálat által biztosított igazságügyért felelős miniszter
céginformáció
adattovábbításának ára

elektronikus és az államháztartásért felelős
miniszter

Az Ámt. előírásai szerint a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan
működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet
biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. Az önkormányzatok
gyakorlatában ütközhetnek a tulajdonosi és az ellátási érdekek. Ekkor nem minden esetben
érvényesül az ártörvény előírása. Az önkormányzat tulajdonosi érdeke, hogy a közüzemi
szolgáltatási tevékenységből minél nagyobb haszonra tegyen szert, illetve költségei teljes
mértékben megtérüljenek. Az önkormányzat ellátási érdeke a tulajdonos önkormányzattal
szemben azt az igényt juttatja érvényre, hogy olyan díjakat állapítson meg, amelyet a lakosság
meg tud fizetni. Gyakorta előfordulhat, hogy az önkormányzat – különösen a
távhőszolgáltatásnál – a tevékenységet dotálja, azaz más bevételeiből finanszírozza a
lakossági távhőszolgáltatást.
A hatékony önkormányzati közszolgáltatás megszervezésekor kiemelt figyelmet kell fordítani
a teljesítmény számszerűsítésére, a teljesítményindikátorok alkalmazására és kvantitatív
értékelésre.

A kedvezőtlen költségstruktúra kialakulását általában az alábbi tényezők okozzák:
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– a közszolgáltatás megszervezésekor nincsenek tekintettel a méretgazdaságossági
szempontokra: alacsony kapacitás-kihasználtság, ami drágán működtetett szolgáltatást
eredményez,
– nincsen ösztönzés a lehetséges költségmegtakarítási, költségcsökkentési lehetőségek
felismerésére,
– egyes feladatokat szokásjog alapján finanszíroznak, értékelemzés nem történik,
– funkcionálisan alkalmatlan vagy elavult infrastruktúra okoz többletköltséget, s a helyzet
felismerésekor nincs megfelelő forrás a technikai korszerűsítés finanszírozásához,
– az önkormányzat erejét meghaladó fejlesztések finanszírozására fordítja a forrásait,
kihasználva a pályázati támogatási lehetőségeket.
Jól jegyezzük meg, hogy minél tovább konzerválódik a fenti hibás szemléletű
közszolgáltatás-szervezésből adódó helyzet, annál nehezebben számolható fel. Ki kell
dolgozni minden közszolgáltatás esetében azt a mérési módszert, ami megfelelő
összehasonlítási alapot biztosít a költségszerkezet, a költségszínvonal mérlegelésére,
összehasonlítására.
A hazai önkormányzati gyakorlatban sajnos nem ritka, hogy az éves költségvetés (vagy elemi
költségvetés) megalkotására nem a valós igények alapján kerül sor, így gyakori, hogy az
amortizációs költségek nem kerülnek betervezésre, ami hosszabb távon a közszolgáltatás
hosszútávon történő biztonságos ellátását veszélyezteti.
A közszolgáltatási feladatok éves költségvetésének tervezésekor ezért mindenképpen javasolt,
hogy
-

az önkormányzat alkalmazza az értékelemzés módszerét;

-

számoljon az amortizációs költségekkel;

-

a beruházások indokoltságának alátámasztásakor végezzenek gazdaságossági
számításokat arra vonatkozóan, hogy a beruházás megvalósítása, vagy annak
elmaradása a működési költségvetésben milyen rövid és hosszútávú hatással jár;

-

készüljön többéves fejlesztési koncepció (és ne az elnyerhető pályázati források
határozzák meg azt, hogy a településnek mire is van szüksége);
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A megfelelően szervezett közszolgáltatások szervezésének alapelvei

1. stratégiai tervezés, melyben deklarálják a közösség céljait, a célok megvalósításának
lépéseit (eszközeit) (a közszolgáltatással érintett lakosok tényleges szükségleteiből
kell levezetni a közszolgáltatás-szervezést): 1. azonosítani szükséges a jelenlegi
helyzetet és azt a célt, amihez szeretnénk elérni (most milyen a közszolgáltatás és
milyet szeretnénk, lakossági kérdőívek, internetes szavazás stb.) 2. meglévő és a
szükséges infrastruktúra felmérése 3. szükséges források meghatározása 4. jogszabályi
környezet elemzése;
2. tervezéskor fontos a reális pénzügyi szükségletek meghatározása/biztosítása, ennek
elmaradása az ellátás színvonalának romlásához vezet;
3. a vevői elégedettséget központba állító szolgáltatásszervezés;
4. teljesítményszemlélet, elszámoltathatóság, objektíven mérhető teljesítmények
(indikátorok, mutatók megfelelő megválasztása kiemelkedően fontos).

Vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatoknak arra, hogy egy adott
közszolgáltatás ellátását megszervezzék!

A városüzemeltetési
(közszolgáltatási) feladatok
ellátásának lehetséges
szervezési módszerei

Saját alapítású költségvetési
szerv által

Polgármesteri Hivatal
szervezeti egysége által

Saját alapítású gazdasági
társaság által

Önkormányzati társulás,
többcélú kistérségi társulás
által

Outsourcing (kiszervezés)
által (pályáztatás,
közbeszerzés)

Általánosságban elmondható, hogy önmagában egyik szervezési megoldás sem jobb a
másiknál. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok útján történő
feladatellátás inkább a nagyobb településekre jellemző megoldás. Ebben az esetben egy biztos
piacon működő gazdasági társasággal állunk szemben, ahol az önkormányzat, mint
megrendelő lép fel és a szabályozási szerepe arra szorítkozik, hogy milyen jogcímen,
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mekkora összegű „megrendeléssel” bízza meg a társaságot. A gyakorlatban a legnagyobb
probléma az, hogy az önkormányzat csak nagyon áttételesen és nehezen lát bele a társaság
pénzügyeibe, gazdasági folyamataiba, ugyanakkor a Hivatalon keresztül történő feladatellátás
esetében pedig általában a megfelelő szakértelem hiányzik, illetve még az is jellemző, hogy a
megbízott hivatali köztisztviselő mintegy „mellékesen” a közszolgáltatásokkal is foglalkozik
egyéb munkaköri feladatai mellett.
A valamilyen formában, de mégis saját fenntartásban működő szervezeti megoldások előnye,
hogy az „ad-hoc” jellegű feladatok ellátása jobban „kikényszeríthető”, nagyobb az
önkormányzati befolyásolás lehetősége (jobban rálát az önkormányzat a feladatellátásra). A
vállalkozói szerződés keretében megszervezett feladatellátás esetében pedig nagyon fontos,
hogy

a

szerződés

megfelelő

lehetőséget

biztosítson

a

garanciális

feltételek

érvényesíthetőségére.
Bármelyik megoldást is alkalmazza az önkormányzat mindig meg kell teremteni a
feladatellátás polgármesteri hivatali kontrollját. A feladatellátást véletlenszerűen és
rendszeresen is ellenőrizni kell, mert általános tapasztalat, hogy az ellenőrzöttség érzete
javítja a színvonalat. Fontosnak tartom azt is, hogy a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos
panaszok is a hivatalba érkezzenek, hiszen ezek megfelelő elemzése által nagyon fontos
információkhoz juthatunk a szolgáltatással kapcsolatban.
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