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M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2013. január 
30-án (szerdán) 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1./ Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Javaslat rendelet megalkotására a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./ Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI.29.) rendeletének módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./ Rendelettervezet elfogadása a köztemetők használatának rendjéről szóló 

20/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ Javaslat a Tiszafüredi Nemzeti Kft által biztosított gyermekétkeztetés 2013. 

évben fizetendő árak meghatározása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./ Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

terve 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./  Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Dr. Papp József 

Városi Könyvtár és Művelődési Otthon által kötendő munkamegosztási 
megállapodás elfogadása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
8./  Javaslat a Járóbeteg szakellátási feladat folytatására 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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9./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötött megállapodás 
felülvizsgálata  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
10./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
11./ Különfélék 
 

 
Tiszacsege, 2013. január 25. 
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára, új rendelet elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
2010. november 25. napjától van hatályban és azóta 14 alkalommal került módosításra. A 
rendelet alapját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) képezte. 2011. 
december 28-án azonban kihirdetésre került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), mely az önkormányzati rendszer 
vonatkozásában egy komplex, átfogó, az Ötv-nél sokkal bővebb szabályozást valósít meg.  Az 
Mötv. rendelkezései – a szabályozási átmenet biztosítása érdekében – fokozatosan léptek és 
lépnek hatályba és ezzel párhuzamos vesztik hatályukat az Ötv. rendelkezései és az egyéb 
vonatkozó jogszabályok. 2012. január 1-jén hatályba léptek az önkormányzat vagyonára 
vonatkozó rendelkezések, továbbá az önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletével 
kapcsolatos  szabályok. 
2013. január 1-én lépett hatályba  az Mötv. rendelkezéseinek zöme, köztük az önkormányzat 
feladat- és hatásköreire, a képviselő-testület működésére, szerveire, azok jogállására, a helyi 
önkormányzat tisztségviselőre vonatkozó szabályok. Végül a 2014. évi általános 
önkormányzati választások napján fognak hatályba lépni a képviselők jogállására, a képviselő 
és a polgármester összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok. 
 
A Képviselő-testület SZMSZ-ének felülvizsgálat és új rendelet megalkotását az indokolja, 
hogy  az önkormányzat SZMSZ-ének szabályait hozzá kell igazítani az új törvényi 
rendelkezésekhez. Emellett a rendelet-tervezet összeállításánál szempont volt még, hogy 
elhagyjuk a szükségtelen és nem alkalmazott szabályokat. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet természetesen a törvényi keretek között kiegészíthető újabb 
szabályokkal, de javaslom, hogy csak abban az esetben kerüljön sor a rendelkezések 
szaporítására, ha azok valóban szükségesek, ugyanis a fölösleges szabály, akár korlátja is 
lehet a működésnek. 
 
A képviselői munkához elengedhetetlen az Mötv. és az Ötv. szabályainak ismerete, ezért 
az előterjesztéshez mellékelem a jogszabályok hatályos szövegét.  A 2013. január 1-től 
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hatályos új, illetve módosult rendelkezések közül az alábbiakra külön felhívom a Tisztelt 
Képviselők figyelmét: 
 
 Az Mötv. a képviselő-testület szervei közé sorolja a jegyzőt is, ami együtt jár annak a 

szabálynak a bevezetésével is, hogy jegyzőre is ruházható át képviselő-testületi hatáskör.  
 
 Az  önkormányzati választást követően az alakuló ülésen a korelnök szerepe megszűnik, 

mert az alakuló ülést is a polgármester hívja össze és vezeti. 
 
 A zárt tartására vonatkozó szabályok változása: 

 - fegyelmi büntetés kiszabásakor kötelező zárt ülést tartani ( nem az érintett dönt),
 - személyi ügyben csak akkor kell zárt ülést tartani, ha azt az érintett kéri,  
 - a vagyonnal való rendelkezés esetén, továbbá az képviselő-testület által kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor is lehet zárt ülést 
tartani, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét 
sértené, 
 - meghívása esetén a polgármesteri hivatal ügyintézője is részt vehet a zárt ülésen, 
 - a nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag a nemzetiséget érintő ügy 
tárgyalásánál lehet jelen zárt ülésen. 
 

 Új szabályként kimondja a törvény, hogy jegyzőkönyv közokirat.  
 
 Ezentúl a zárt ülésen hozott döntést is nyilvánosságra kell hozni. 
 
 A közmeghallgatáson az elhangzott javaslatokra és kérdésekre a közmeghallgatáson vagy 

legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. 
 
 A bizottság tagja, elnöke megbízatásáról csak írásban mondhat le. A lemondásról szóló 

nyilatkozatot a polgármester részére kell benyújtani. A lemondás érvényességéhez nem 
szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

 
 A bizottság jegyzőkönyvét is a jegyző feladata megküldeni a kormányhivatalnak. 
 
 Rögzíti a törvény, hogy a polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztással 

keletkeznek. 
 
 A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki az általános önkormányzati választást 

megelőző év november 30. napjáig. ( Korábban október 1. napja volt a határnap.) 
 
 Kikerült a törvényből az, hogy a bizottság ellenőrízheti a képviselő-tetsület hivatalának a 

képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló  
munkáját. 

 
Az Mötv. és az Ötv. a Képviselő-testületek működésének legfontosabb szabályait 
meghatározzák, néhány szabály megalkotását azonban a képviselő-testületekre bízza, 
amelyek azokat a rendelettel elfogadott szervezetei és működési szabályzatban rögzítik. 
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Fontos megjegyezni, hogy az SZMSZ megalkotásánál is be kell tartani a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény  3. §-át, amely értelmében az önkormányzati rendeletben nem 
ismételhető meg annak a magasabb szintű jogszabálynak a rendelkezéseit, amelynek a 
végrehajtására irányul. Azaz az SZMSZ nem ismételheti meg az Mötv. és az Ötv. szabályait.  
 
Az SZMSZ tehát nem tartalmaz minden szabályt, mely a képviselő-testületek és szerveik 
működését rendezik, csak azokat, melyeket  a törvényekben nem határozott meg az 
Országgyűlés. Ebben az értelmezésben a SZMSZ csak kiegészítő jellegű, így mindig 
használnunk kell mellé a törvényeket is.  
A rendelet-tervezet könnyebb áttekinthetősége érdekében az alábbiakban felsorolom azokat 
a jogszabályi rendelkezéseket, melyek konkrét felhatalmazást adnak a Képviselő- 
testületnek. Minden jogszabályi felhatalmazás mellett megjelölöm a rendelet-tervezetnek 
azt a részét, ahol a vonatkozó helyi szabály található. 
 
III.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) által 
előírt, SZMSZ-ben szabályozandó területek: 
 
 Az  Mötv. 53. § (1) bekezdése előírja, a képviselő-testület a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletben  rendelkezik: 

  a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről, [ rendelet-
  tervezet  1 § ( 1)-(2) bek.] 
  b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; [ rendelet-
  tervezet  2. melléklet] 
  c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási 
  rendjéről; [ rendelet-tervezet  2-8. § ] 
  d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az 
  ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható     
  intézkedésekről; [ rendelet-tervezet  9. § ] 
  e) a nyilvánosság biztosításáról; [ rendelet-tervezet  6. § (4) bek., 7.§ (4) bek., 
  15. § (2) bek., 17. § ] 
  f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; [ rendelet-tervezet  10-
  12. § ] 
  g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; [ rendelet-tervezet  13-14. §] 
  h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; [ rendelet-tervezet  15. § ] 
  i) a közmeghallgatásról; [ rendelet-tervezet  16. § ] 
  j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; [ rendelet-
  tervezet  18-23. §, ] 
  k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló  
 kötelezettségéről; [ rendelet-tervezet  20. § ( 1) bek.] 
  l) a képviselő-testület bizottságairól. [ rendelet-tervezet  21-24. § ] 
 
 Mötv. 44. § : A képvisel-ő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 
[ rendelet-tervezet  2. § (1) bek.] 
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 Mötv. 45. §:  A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, 
tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a 
képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról. 
[ rendelet-tervezet  6. § (5) bek.] 

 
 Mötv. 46. § (3) bek: A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület 

tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá 
meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal 
ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke 
kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet 
részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben 
kötelező az érintett meghívása. 

     Szabályozási igény e kérdéskörben eddig nem merült fel. 
 
 Mötv. 48. § (2) bek : A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és 

működési szabályzat rendelkezik. 
      [ rendelet-tervezet  10.§ (3) bek.] 
 
 Mötv. 48. § (3) bek:  A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati 

képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. (…) A név szerinti 
szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik. 

     [ rendelet-tervezet  11. § ] 
     A név szerinti szavazás esetkörét nem javaslom bővíteni. 
 
 Mötv. 48. § (4) bek:  A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt 
ügyekben. 

      [ rendelet-tervezet  12. §] 
   
 Mötv. 49. § (2) bek:  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
[ rendelet-tervezet  31. § h) pont] 

 
 Mötv. 50. §: Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, 

továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek 
eldöntéséhez ........ 

      A  minősített többséget igénylő ügyek körének kibővítését nem javaslom. 
 
 Mötv. 51. § (2) bek: Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos 

lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott - módon ki kell hirdetni. 

     [ rendelet-tervezet  13. § (2) bek.] 
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 Mötv.  52. § (1) bek: A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely 
tartalmazza: n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

     Tekintettel arra, hogy az Mötv. a jegyzőkönyv kötelező tartalmát kellően részletesen    
     szabályozza, nem javaslom ezt bővíteni. 
 
 Mötv. 53. § (2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében 

meghatározhatja az egyes napirendek tárgyalására fordítható időkeretet, a 
hozzászólások maximális időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, 
indítványozás lehetőségét. 

      Nincs indoka korlátozó szabály megalkotásának. 
 
 Mötv. 53. § (3) bek: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 

határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi 
körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá azoknak 
a fórumoknak a rendjét (község-,várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, 
falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. 
[ rendelet-tervezet  7. § (4) bek.] 

 
 Mötv. 57. § (1) bek: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 

határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és 
hatáskörét, működésük alapvető szabályait. 
[ rendelet-tervezet  21-24. § ] 
 

 Mötv. 57. § (2) bek: A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok  
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 

     [ rendelet-tervezet  4. melléklet ]   
 
 Mötv. 59. § (2) bek: A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában 

határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá 
amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-
testületnek. 
[ rendelet-tervezet  5.§ ] 

 
 Mötv. 62. § (1) bek: A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére 
településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési 
képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. 

     Az önkormányzat eddigi működése során nem merült fel településrészi önkormányzat 
     létrehozásának szükségessége, így az új SZMSZ-ben sem indokolt erre vonatkozó     
    rendelkezés beemelése. 
 
 Mötv. 68. § (2) bek: Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy 

határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben 
nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban 
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meghatározott ügyben - a 42. §- ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. 
A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 
Teljesen új felhatalmazás, azonban tekintettel arra, hogy erre példa az elmúlt években 
nem  akadt, illetve éppen ezen oknál fogva ezen ügykörök nehezen meghatározhatók 
nem javaslom a szabályzatban meghatározni. 

 
 Mötv. 68. § (3) bek:  A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása 

mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti 
időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott - a képviselőtestület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 
Teljesen új felhatalmazás, azonban egyelőre  nem javaslom a szabályzatban 
meghatározni,mivel sürgős esetben rendkívüli képviselő-testület összehívására is van 
mód. 

 
 Mötv. 82. § (3) bek: A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve 

tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 

      [ rendelet-tervezet   20. § (2) bek.] 
 
 Mötv. 84. § (2) bek: A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos 

elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. 
     [ rendelet-tervezet  1.§ (4) bek.] 
 
 Mötv. 120. § (1)  bek. d) pont : A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és 

intézményeinél.....  ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott 
feladatokat. 

     [ rendelet-tervezet  4. melléklet] 
 
IV. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)által előírt, SZMSZ-ben 
szabályozandó területek: 
 
Az Ötv. 34. § (1) bekezdés rendelkezik az alpolgármesteri tisztségről, mely szerint „A 
képviselő-testület (…) egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 
Az alpolgármesterek száma szervezeti kérdés, ezért az új rendeletben a jelenlegihez 
hasonlóan 
rögzíteni kell, hogy két alpolgármester segíti a polgármester munkáját. Azt is szabályozza az 
SZMSZ, hogy az alpolgármesterek csak a képviselők közül kerülhetnek ki, így az 
önkormányzat a képviselő-testületen kívüli alpolgármester választásával nem él. 
[ rendelet-tervezet  19. § (2) bek.] 
 
V. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (Nektv.) által előírt, SZMSZ-ben 
szabályozandó területek: 
 
Nektv. 80. §  (2) bek: Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a 
helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, 
valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására 
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vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást 
minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést 
követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti 
működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon 
belül. 
[ rendelet-tervezet 7. melléklet ] 
 
VI. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pjtv.) által előírt az SZMSZ-ben szabályozandó 
területek: 
 
 
 Pjtv. 3. § (4) bek:  A polgármester illetményének emelését - a száznál kevesebb lakosú 

község kivételével a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság 
javaslatára - a képviselő-testület állapítja meg. 
[ rendelet-tervezet  4. melléklet ] 

 
 Pjtv. 13. §  (5) bek:  A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség 

megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az 
új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott személynek.  
[ rendelet-tervezet  19. § ] 

 
 Pjtv. 17. § (1) bek: A képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét, a természetbeni 

juttatást rendeletben szabályozhatja. 
     A tiszteletdíjra vonatkozó rendelkezéseket nem muszáj az SZMSZ-ben elhelyezni, de mivel    
    korábban ebben kaptak helyet, javaslom, hogy maradjon így. [ rendelet-tervezet  29-31. § 
] 
 
V. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 
törvény (Önkjtv.) által előírt az SZMSZ-ben szabályozandó területek: 
 
Önkjt. 9. § (1) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítását      
bárki kezdeményezheti a polgármesternél. 
(2) A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a  
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságnak adja át    
kivizsgálásra. 
  [ rendelet-tervezet  4. melléklet ] 
 
VI. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) által előírt az Szmsz-ben szabályozandó területek: 
 
Ávr. 26. § (1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett 
bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi 
költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. 



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
8/37  

 

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál 
működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint 
kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a 
költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. 
 
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel 
egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés 
eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a 
képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. 
(2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt 
rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a 
jogszabály alapján kötelező könyvvizsgálatról készített írásos jelentést. 
 
[ rendelet-tervezet  25-26.§ ] 
 
VII. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény   
 
 11. §  (6) A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 
személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős 
szabályzatban állapítja meg. 
 
[ rendelet-tervezet  6. melléklet] 
 
VIII. Egyéb 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatoknak nincs alapító okirata, ezért az önkormányzat  
szakfeladatait a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. [ rendelet-tervezet 
3. melléklet ] 
 
 
Az önkormányzat  kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét is az SZMSZ 
mellékleteként kell elfogadni. [ rendelet-tervezet  1. melléklet ] 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megvitatni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tiszacsege, 2013. január 23. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
Az előterjesztést elkészítette: 
 
Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

 Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról rendelet elfogadása 

 
A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A   Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
szabályainak megfelelő szervezeti és 
működési szabályzat megalkotása szükséges 

 
A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A   Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
szabályainak megsértése 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2013. 01.23. 
 

 

  
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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 T E R V E Z E T ! 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

..................... önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában, a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény  80. § (2) bekezdésében, a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (4) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében 
és a 17. § (1) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. §  

 
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata (a  

továbbiakban: önkormányzat)  
(2) Az  önkormányzat székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
(3) Az önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tiszacsege.hu 
(4) A önkormányzat polgármesteri hivatalának hivatalos megnevezése: Tiszacsegei 

Polgármesteri Hivatal. 
(5) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzékét az 1. melléklet 

tartalmazza. 
(6) A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 
(7) A helyi önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok rendjét a 3.  

melléklet tartalmazza. 
 

2. A Képviselő-testület ülései 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
(2) A Képviselő-testület évente legalább 11 ülést tart.  
(3) A munkatervben meghatározott időpontra összehívott ülés a rendes ülés. 
(4) A képviselő-testület rendkívüli ülést tart, ha  halaszthatatlan döntést kell hoznia a rendes 

ülés napja előtt. 
(5) A képviselő-testületi ülés helye a Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, amelytől a  

képviselő-testület indokolt esetben eltérhet. 
(6) A képviselő-testület üléséről - a zárt ülés kivételével - videofelvétel készül, melyet az 

ülést követő három héten belül közvetíteni kell Tiszacsege Város közigazgatási területén 
üzemelő kábeltelevíziós szolgáltatókon keresztül, a velük kötött szolgáltatói 
szerződésben foglaltak szerint. 
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3. A képviselő-testület munkaterve 
 

3. § 
 
(1) A képviselő-testület  munkáját  féléves időszakra meghatározott munkaterv alapján 

végzi. 
(2) A munkaterv tervezetét a polgármester készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé 

elfogadás végett minden év június 30-ig és  december 31-ig. 
(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérnie valamennyi önkormányzati 

képviselőtől és  az önkormányzati intézmények vezetőitől. 
(4) A munkaterv elfogadásáról a képviselő-testület félévente, a naptári félév szerinti utolsó 

ülésén dönt. 
(5) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) az egyes ülések tervezett időpontját, 
b) a javasolt napirendek megnevezését, 
c)  a napirendek előadóinak megnevezését, 
d) az egyes napirendi témák előkészítésében részt vevő bizottságok megjelölését, 
e) a közmeghallgatás és a lakossági fórumok időpontját. 

 
4. Az előterjesztések 

 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület a napirendeket  írásbeli vagy - a rendelet-tervezetek kivételével - 

szóbeli  előterjesztés alapján tárgyalja.   
(2) Szóbeli előterjesztés alapján képviselő-testületi döntés kizárólag abban az esetben 

hozható, ha a döntés elhalasztása az önkormányzat vagy más érintett  jogos érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné. 

(3) Az előterjesztés elkészítéséért a napirend  előadója a felelős. 
(4) Az írásbeli előterjesztéseket  az ülést megelőző 10. napig át kell adni a jegyzőnek 

törvényességi felülvizsgálatra. 
(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a) az előterjesztő szerv vagy személy megnevezését, 
b) az előterjesztés tárgyát, 
c)  az előterjesztő aláírását, 
d) a vonatkozó jogszabályi keretet, 
e) az adott téma alapos, tárgyilagos és tényszerű bemutatása, megjelölve mindazokat a 
körülményeket, melyek indokolják a javaslat előterjesztését, 
f) a jegyző törvényességi észrevételét, 
g) a rendelet-tervezet, határozati javaslat egyértelmű és tömör meghatározását, 
h) az anyagi források megjelölését, 
i) a végrehajtásért  felelős személy megnevezését, 
j) a végrehajtás határidejének pontos megjelölését. 
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5. § 
 

(1) Előterjesztés benyújtására jogosult a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,  az 
intézményvezető, az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottsága. 

(2) A Képviselő-testület elé csak olyan írásos előterjesztés kerülhet, melyet a jegyző 
törvényességi szempontból ellenőrzött. Az ellenőrzés tényét és eredményét az 
előterjesztésre fel kell jegyezni. 

 
5. A Képviselő-testület üléseinek összehívása 

 
6.§  

 
(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester írásbeli meghívóval hívja  össze. Írásbeli 

meghívónak tekintendő a papír alapon küldött levélben, az elektronikus levélben, 
valamint a digitális adathordozón továbbított meghívó, továbbá az ahhoz elektronikus 
rendszeren keresztül történő hozzáférés biztosítása. 

(2) A meghívót az előterjesztésekkel együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők az 
ülés előtt legalább 5 - rendkívüli ülés esetén 1 - nappal korábban megkapják. 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés kezdetének  idejét, helyét,  a tervezett 
napirendek címét és  az előterjesztőket. 

(4) A Képviselő-testület üléséről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát a 
meghívóknak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján 
történő közzétételével tájékoztatni kell. 

(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós 
akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti  a 
képviselő-testület ülését. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 
30 napot meghaladó folyamatos távollét. 

 
6. Tanácskozási jog a Képviselő-testület ülésén 

 
7. § 

 
(1) A Képviselő-testület ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a jegyzőt, 
b) a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit, 
c) a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
d) a bizottságok nem képviselő tagjait, 
e) az önkormányzati intézmények vezetőit és  
f) akiknek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi. 

(2) A Képviselő-testület ülésére esetenkénti tanácskozási joggal meghívhatók azok, akiknek 
jelenlétét a polgármester az adott napirendnél indokoltnak tartja. 

(3) Az állandó tanácskozási joggal kötelezően meghívottak részére a meghívóval együtt 
valamennyi előterjesztést - a zárt ülés anyagának kivételével - meg kell küldeni, az 
esetenkénti tanácskozási joggal meghívottak részére csak az őket érintő előterjesztéseket 
kell megküldeni. 

(4) Valamennyi Tiszacsegén működő önszerveződő közösség képviselőjét tanácskozási jog  
illeti meg tevékenységi körében a képviselő-testület és bizottsága ülésein. 
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7. Az ülés vezetése, tanácskozási rendje 

 
8. §  

 
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

vezeti. 
(2) Az ülés megnyitásakor az ülést vezető megállapítja a jelenlévő önkormányzati képviselők 

számát, a határozatképességet, majd ezt követően az alábbi sorrendben vezeti az ülést: 
a) javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő  személyére és elfogadtatja,  
b) javaslatot tesz a napirendekre  és elfogadtatja azt, 
c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát, 
d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a döntési javaslatot, megállapítja a 

szavazás számszerű eredményét és a hozott döntést,  
e) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülést 

követően tett fontosabb intézkedésekről, 
f) berekeszti az ülést. 

 
9. §  

 
(1)  Az ülésvezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása, melynek  érdekében 

a) megadja a szót az előterjesztőnek, jelentkezési sorrendben az önkormányzati 
képviselőknek, majd a testületi ülésen megjelenteknek, 

b) engedélyezi a kérdések felvetését, felkéri az előadót a hozzá intézett kérdések 
megválaszolására, 

c) figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, s ha a felszólítás eredménytelen, 
megvonja a szót, 

d) rendreutasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tekintélyét hozzászólásában 
sérti, illetve a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, a 
tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentéseket tesz, 

e) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót, és a 
képviselő-testület vita nélkül dönthet arról, hogy a további napirendek 
tárgyalásában e rendbontó részt vehet-e. E korlátozás önkormányzati képviselőre 
nem alkalmazható. 

(2)  Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás 
folytatását lehetetlenné teszi, az ülésvezető határozott időre, de maximum 30 percre 
félbeszakítja az          ülést. 

(3) Az ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett – e rendeletben meghatározott – 
intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, azokkal vitába szállni nem lehet.  

 
8. A döntéshozatali eljárás, a szavazás módja 

 
 10. § 
 
(1) Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”-mel, vagy „tartózkodom”-mal lehet.  
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(2) A vita lezárása után az ülésvezető összefoglalja a vitát és szavazásra teszi fel az 
elhangzott javaslatokat. A vita lezárása után, a szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, 
amennyiben bármely javaslat törvényességét érintő észrevételt kíván tenni. 

(3) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 

11. § 
 
(1) A polgármester és bármely önkormányzati képviselő kezdeményezhet név szerinti 

szavazást, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt.  
(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyzőkönyvvezető ábécé sorrendben felolvassa a 

képviselők névsorát. A képviselők  „igen”, „nem”, vagy  „tartózkodom” nyilatkozattal 
szavaznak. 

(3) A jegyzőkönyvvezető a szavazást a névsoron feltünteti, majd  névsort átadja az 
ülésvezetőnek. A szavazás eredményét az ülésvezető  állapítja meg és hirdeti ki. 

(4) A  jegyző által hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 

12. § 
 
(1) A titkos szavazásnál a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  szavazatszámláló bizottságként jár 

el. 
(2) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon  urna igénybevételével történik. 
(3) A szavazásról  a Pénzügyi és ügyrendi bizottság külön jegyzőkönyvet készít.  
 

9. Rendeletalkotás  
 

13. § 
 
(1) A jegyző által előkészített  rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-

testület elé.  
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

kifüggesztéssel történik. 
 

10. Határozathozatal 
 

14. § 
 

(1) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a 
napirendek meghatározásáról, továbbá azon ügyrendi kérdésekről, amelyekről a 
képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt és a döntés azonnal 
végrehajtható. 

(2) A képviselő-testület számozott határozatait minden évben előröl kezdve, növekvő 
rendben, arab számmal kell jelölni, törve az évszámmal, zárójelben feltüntetve a 
határozathozatal időpontját (a hónapot római számmal, a napot arab számmal.) Ezt 
követően a „KT.sz.” rövidítést kell használni. (pl.: 1/2010.(I. 01.) KT. sz. határozat.) 

(3) A számozott határozatnak tartalmazni kell a testületi döntés szószerinti 
megfogalmazását, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy 
megnevezését.  
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11. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 
 

15. § 
 
(1)   A képviselő-testület  saját tagjai közül - ábécé szerint meghatározott sorrendben követve 

egymást - egy főt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választ, akinek  az adott testületi ülésen 
végig jelen kell lennie.  

(2) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit, továbbá a zárt ülésen hozott 
döntéseket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint Városi Könyvtárban az 
állampolgárok számára hozzáférhetővé, az önkormányzat honlapján pedig közzé kell 
tenni. 

(3) A jegyzőkönyv elkészültét követő 8 napon belül a határozat-kivonatokat meg kell 
küldeni a végrehajtásért felelős személyek és annak, akire nézve a határozat 
kötelezettséget, vagy jogosultságot állapít meg, valamint, a határozattal érintett más 
személynek vagy szervnek. Nem kell határozat-kivonatot küldeni az ügyfél számára a 
hatósági ügyben hozott olyan döntésről, amelyről alakszerű határozatot kap. 

 
12. A közmeghallgatás 

 
16. §  

 
(1) A képviselő-testület  munkatervében előre meghatározza  a közmeghallgatás időpontját.  
(2) A közmeghallgatás képviselő-testületi ülés, melynek összehívására és levezetésére   -  az 

e paragrafusban meghatározott eltérésekkel - az e rendeletben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni. 

(3) A közmeghallgatáson megjelentek egyenként legfeljebb 5 percben szólalhatnak fel. 
(4) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot legalább 15 nappal korábban  

értesíteni kell a helyi újságban  és az önkormányzat honlapján közzétett, továbbá  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint  a körzeti hirdetőtáblákon  kifüggesztett 
meghívóval. 

13. Lakossági fórum 
 

17.  § 
 

(1) A Képviselő-testület a lakosság és az önkormányzat illetékességi területén működő 
társadalmi és egyéb szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések 
előkészítésébe való bevonása  érdekében évente legalább egyszer lakossági fórumot 
tart. 

(2) A lakossági fórum helyéről és időpontjáról  a lakosságot legalább 15 nappal korábban  
értesíteni kell a helyi újságban  és az önkormányzat honlapján közzétett, továbbá  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint  a körzeti hirdetőtáblákon  kifüggesztett 
meghívóval 

(3) A polgármester feladata a lakossági fórum összehívása és levezetése 
 

14. Polgármester,  alpolgármester, jegyző 
 

18. § 
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 A polgármester általános feladata 

a) a település fejlődésének elősegítése, 
b) a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás, 
c) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása, 
d) az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése, 
e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése, a közakarat 

érvényesítésének biztosítása, 
f) a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok megrendezése, 
g) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési 

formák kialakítása,    a képviselő-testület működési feltételeinek a megteremtése, 
munkájának a  megszervezése, 

h) az önkormányzati képviselők és a bizottsági elnökök munkájának  segítése, 
i) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának a 

megszervezése és ellenőrzése, 
j) az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése, 
k) a képviselő-testület tájékoztatása a tárgyalásairól és azok eredményéről, 
l) beszámolás a Képviselő-testületnek a két ülés között végzett munkáról, 
m) rendszeres kapcsolattartás az önkormányzati intézmények vezetőivel, 
n) kapcsolattartás az egyházak helyi képviselőivel, 
o) kapcsolattartás a több személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezetekkel. 

 
19. §  

 
(1) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc 

munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek 
hiányában az alpolgármesternek, alpolgármester hiányában  pedig a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének.  

(2) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ. A 
helyettesítés rendjét az alpolgármester szabályozza. 

(3) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el. 
 

20. §  
 
(1) A jegyző vagy megbízottja köteles a képviselő-testület és bizottsága ülésén részt venni, 

ott a szükséges tájékoztatást megadni és  jelezni, ha döntésüknél vagy működésüknél 
törvénysértést észlel. 

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén - legfeljebb hat 
hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal hatósági irodájának 
vezetője látja el. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 15 
munkanapot  meghaladó folyamatos távollét. 

 
15. A képviselő-testület bizottságai 

 
21. § 
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(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: 
a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
b) Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

(2) A bizottságok létszáma 3 fő. 
(3) Az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza. 
(4) A bizottság a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor 

állásfoglalást, véleményt alakít ki, melyet a képviselő-testület ülésén a napirend 
tárgyalásakor a bizottság elnöke ismertet.  

(5) Az  5. melléklet tartalmazza azoknak az ügyeknek  a jegyzékét, amelyeket a bizottságok 
nyújthatnak be a Képviselő-testületnek, és  amelyeket a bizottságok nyújthatnak be a 
Képviselő-testületnek. 
 

22. § 
 
A Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre meghatározott időre vagy  egy 
feladat elvégzésére. A feladat elvégzésével az ideiglenes bizottság megbízatása megszűnik. 
Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 

23. §  
 
(1) Ahol önkormányzati rendelet  

a) Ügyrendi és Etikai Bizottságot, 
b) Pénzügyi Bizottságot, 
c) Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot, 
d) pénzügyi bizottságit 

 említ, azon Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot kell érteni. 
(2) Ahol önkormányzati rendelet  - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 

a) Ügyrendi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot, 
b) Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot, 
c) Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottságot 

 említ, azon Szociális és Egészségügyi Bizottságot kell érteni. 
(3) Ahol az önkormányzat által alapított elismerő címről, kitüntetésekről szóló 3/2001.(II.01.) 

KT.sz. rendelet Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottságot említ, ott Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottságot kell érteni. 

 
16. A bizottságok működése 

 
24. § 

 
(1) A bizottságok működésére - törvényben és e rendeletben meghatározott kivételekkel- a 

képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(2) A bizottság szükség szerint, de évente legalább 11  ülést tart. 
(3) A bizottság ülését az elnök  – akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag -  

hívja össze és vezeti. 
(4) A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző . 
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(5) Több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei 
kötelesek egymást tájékoztatni és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet 
biztosítani. 

(6) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő 
megtárgyalásáról. Ebben az esetben az ülést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
jár el. 

(7) Az együttes ülésen résztvevő bizottságok határozataikat külön szavazással hozzák meg. 
 

17. A költségvetési koncepció és  a költségvetési rendelet véleményezése 
 

25. § 
 
(1) A polgármester a jegyző által elkészített költségvetési koncepció tervezetét 

véleményezésre a valamennyi bizottság  elé beterjeszti.  
(2) A bizottságok  a koncepció tervezetéről kialakított véleményüket határozatba foglalják.  
(3) A polgármester a bizottságok véleményével együtt terjeszti s képviselő-testület elé a 

koncepció tervezetét.  
 

26. §  
 

(1) A polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet 
véleményezésre  valamennyi bizottság   elé beterjeszti.  

(2) A bizottságok  a rendele-ttervezetről kialakított véleményüket határozatba foglalják.  
(3) A polgármester a bizottságok  véleményével együtt terjeszti s képviselő-testület elé a 

költségvetési rendelet-tervezetet.  
 

18. Vagyonnyilatkozat 
 

27. § 
 

(1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, 
nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével kapcsolatos feladatokat.  

(2) A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó egyes szabályokat a  6.melléklet határozza meg. 
 
 

19. Az önkormányzat kapcsolata a helyi nemzetiségi önkormányzattal 
 

28. § 
 

A Képviselő-testület a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges 
feltételeket a 7. mellékletben meghatározottak szerint biztosítja. 
 

20. A képviselők tiszteletdíja 
 

29. § 
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(1) A képviselőt havi 30.000  Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként ( a továbbiakban: alapdíj). 
(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 15.000  tiszteletdíj illeti meg. 
(3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül és a bizottság nem képviselő tagját havi 

7.000  Ft illeti meg. 
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére utólag, minden hónap 10-ig kerül sor. 
 

30. § 
 

(1) A Képviselő-testület a tiszteletdíj csökkentéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
javaslata alapján dönt. 

(2) Bármelyik képviselő kezdeményezésére köteles a Pénzügyi és  Ügyrendi Bizottság 
megvizsgálni a képviselő kötelezettségszegését és annak eredményéről a képviselő-
testületet tájékoztatni. 

 
31.  § 

 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése alkalmazása szempontjából a 
képviselő kötelezettségének tekintendő 

a) a részvétel a képviselő-testület és a bizottság (melynek tagja) ülésein; 
b) a részvétel a lakossági fórumokon; 
c) előzetes  bejelentés a polgármesternek, bizottság esetén a bizottság elnökének, ha az 

a)- b) pontokban meghatározott üléseken való részvételben akadályoztatva van; 
d) a képviselő-testület és a bizottságok ülésein a tanácskozásra vonatkozó, e 

rendeletben meghatározott szabályok betartása; 
e) a képviselő-testület és a bizottságok ülésein tartózkodás a másokat becsmérlő 

 kijelentésektől; 
f) a tudomására jutott állami, szolgálati, illetőleg magán- és üzleti titkok megőrzése, 

valamint annak akár a maga, akár a más javára, vagy kárára történő felhasználásától 
való tartózkodás; 

g) a hozzá intézett lakossági észrevételek és kérdések eljuttatása a hatáskörrel 
rendelkező önkormányzati szervhez vagy személyhez; 

h) a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség 
 
 

21. Záró rendelkezések 
 

32. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelet. 
 
Kelt: 
 

Szilágyi Sándor 
Polgármester 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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1. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 
 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke 
 

Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke 
 
 

Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése 
vagy a  
feladatellátás alapja  

 
Egészségügyi ellátás 

 
háziorvosi alapellátás    feladat-ellátási szerződés 

háziorvosi és házi 
gyermekorvosi 
szolgáltatókkal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

fogorvosi ellátás  feladat-ellátási szerződés  
fogorvosi szolgáltatókkal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

háziorvosi ügyeleti ellátás  
 

a Tiszacsege-Egyek- 
Újszentmargita Központi 
Ügyeletet fenntartó társulás, 
Polgármesteri Hivatal  
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

védőnői ellátás  feladat-ellátási szerződés  
védőnői szolgálattal 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

iskola-egészségügyi  
 

a gyermekorvosi szolgálattal 
kötött szerződés 
útján 
 

1997. évi CLIV. tv. 152. §  
 

 
Szociális ellátás 

 
rendszeres szociális segéllyel 
kapcsolatos feladatok 
 

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 37/A § - 37/H 
§  
 

lakásfenntartási 
támogatással (normatív) 
  

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 38 § - 39 §  
 

átmeneti segéllyel 
kapcsolatos feladatok 

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 45. §  
 

temetési segéllyel a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 46. §  
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kapcsolatos feladatok 
 

 

köztemetéssel kapcsolatos 
feladatok 
  

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 48. §  
 

egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultsággal 
kapcsolatos ügyek  
 

a Polgármesteri Hivatal által 1993. évi III. tv. 54. §  
 

közmunka megszervezése a Polgármesteri Hivatal  és az 
önkormányzati intézmények 

által 
 

1993. évi III. tv. 36. §  
 

hadigondozottak pénzbeli 
juttatásaival  
kapcsolatos feladatok  
 

a Polgármesteri Hivatal által 1994. évi XLV. tv. 26. §  
 

szociális étkeztetés  
 

 a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 62. §  
 

házi segítségnyújtás 
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 63. §  
 

nappali ellátás  a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 

 

1993. évi III. tv. 65/F. §  
 

 családsegítés működtetése  
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1993. évi III. tv. 64. §  
 

 
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 
gyermekjóléti szolgálat 

 
a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 
intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 
 

1997. évi XXXI. tv. 39. § - 40. 
§  
 

helyettes szülői hálózat  
 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás 

1997. XXXI. tv. 49. §  
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intézménye, a Humán 
Szolgáltató Központ  útján 

 
gyermekvédelmi 
kedvezményekre való  
jogosultsággal kapcsolatos 
feladatok  

 

a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi XXXI. tv. 19. § - 
20/A §  
 

kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatással  
kapcsolatos feladatok  

a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi XXXI. tv. 20/B §  
 

rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatással  
kapcsolatos feladatok  
 

a Polgármesteri Hivatal által rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatással  
kapcsolatos feladatok  
 

gyermekétkeztetés Tiszafüredi Nemzeti Kft-vel 
kötött szerződés 

 

1997. évi XXXI. tv 

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 
 

nyilvános könyvtári ellátása 
 

Dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 
 

1997. CXL. tv. 53-54. § 67.§ 
(1)  
 

közművelődési tevékenység 
ellátása,  
közösségi tér biztosítása  
 

Dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 
 

1997. CXL. tv. 73-81. §  
1990. évi LXV. tv. 8. § (1 

 
Környezetvédelmi feladatok 

 
a környezeti állapot 
figyelemmel kísérése,  
adatnyilvántartás és -
szolgáltatás teljesítése  

a Polgármesteri Hivatal által 1995. évi LIII. tv. 12. § (3)  
 

 környezetvédelmi program 
kidolgozása,  
jóváhagyása, az illetékességi 
terület  
környezeti állapotának 
elemzése, értékelése, a  
lakosság tájékoztatása; a 
környezetvédelmi  
programban foglaltak 
végrehajtása,  
folyamatos felülvizsgálata  

a Polgármesteri Hivatal által 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) b./, 
e./  
 

hulladékkezelési a Remondis Tisza Kft-vel 2000. XLIII. 21.§ (1)  
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közszolgáltatás szervezése és 
fenntartása  
 

kötött szerződés  

közterületen elhagyott 
hulladék elszállítása,  
hasznosítása, ill. 
ártalmatlanítása   
 

a Remondis Tisza Kft-vel 
kötött szerződés 

2000. évi XLIII. tv. 30. § (2)  
 

hulladékgazdálkodási terv 
készítése  

 a Tisza-tavi Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Társulás útján 
 

2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), 
(3)  
 

közterületek tisztántartása 
 

az önkormányzat 
intézménye,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

2000. XLIII. 31.§ (1) 

 
Kommunális feladatok 

 
víztermelés, -kezelés, -ellátás a Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok Vízmű Zrt-
vel kötött üzemeltetési 
szerződés 
 

1990. évi LXV. tv. 8.§ (4)  
 

ár- és belvízvédelemmel 
összefüggő tevékenységek 

az önkormányzat által   
 

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./  
 

közvilágítás  
 

 szerződéssel az E.ON Zrt. 
útján 

1990. évi LXV. tv. 8.§ (4)  
 

köztemető fenntartása és 
üzemeltetése  

a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató Szervezet által 

1990. évi LXV. tv. 8.§ (4)  
1999. évi LXIII. tv. 5.§ (3)  
 

helyi közutak fenntartása az önkormányzat 
intézményei,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet és a Polgármesteri 
Hivatal útján 

 

1990. évi LXV. tv. 8.§ (4)  
1988. évi I. tv. 8.§ (1)   
 

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezése 

a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt-
vel kötött üzemeltetési 
szerződés és a  az 
önkormányzat intézményei,  
a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató szervezet és a 
Polgármesteri Hivatal útján 

 

 



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
24/37  

 

helyi közterületek 
fenntartása 
 

az önkormányzat 
intézményei,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet és a Polgármesteri 
Hivatal útján 

 

2000. évi XLIII. tv. 21. § (1), 
(3) b./  
 

 
Településfejlesztési és területrendezési feladatok 

 
helyi építészeti örökség 

értékeinek védelme 
a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) 

b./, 57. § (2)  
 

településfejlesztés 
 

a Polgármesteri Hivatal által 2004. évi CVII. tv. 1. § (1)  

településrendezés 
 

a Polgármesteri Hivatal által 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) 
a./  

 
Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok 

 
óvodai nevelés  az önkormányzat 

intézménye, a Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1)  
1990. évi LXV. tv. 8. § (1)  
 
 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai  
nevelése  

az önkormányzat 
intézménye, a Városi Óvoda 

és Bölcsőde 

1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1)  
 

 
Sport feladatok 

 
a települési sport hosszú 
távú fejlesztése, a  
sport-szervezetekkel való 
együttműködés  
biztosítása, önkormányzati 
tulajdonú  
sportlétesítmények 
fenntartása  
 

a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)  
2004. évi I. tv. 55. § (1)  
 

a közoktatási törvény alapján 
az  
önkormányzati iskolai 
sportkörök működési  
feltételeinek biztosítása  

az önkormányzat 
intézménye a Tiszacsegei 
Általános Művelődési 
Központ intézményegysége, 
a Fekete István Általános 
Iskola 
 
 
 

2004. évi I. tv. 55. § (2)  
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Egyéb feladatok 

 
a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogainak  
érvényesítése, a helyi roma 
önkormányzatok 
munkájának segítése  
 

a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi LXV. tv. 8. § (4)  
2011. évi CLXXIX. tv.  
 

polgármesteri 
hivatallétrehozása  
az önkormányzat 
működésével,  
valamint az államigazgatási 
ügyek döntésre  
való előkészítésével és 
végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok 
ellátására  
 
 

Polgármesteri Hivatal 
fenntartása 

1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1)  
 

adó, illeték kiszabása, 
beszedése, adóellenőrzés 

a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi C. tv 

önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodás 

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 
által 
 

 1990. évi LXV. tv. 1. § (4) 
bekezdés b.) pontja, 

vagyonkataszteri 
nyilvántartás vezetése 
 

a Polgármesteri Hivatal által 147/1992. (XI. 6.) Korm. 
rendelet 1. § (1)  

lakó- és nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
  

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 
által 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1)  
1993. évi LXXVII. tv.  
Helyi vagyonrendelet  
 

közreműködés a 
foglalkoztatás  
megoldásában 
 

a Polgármesteri Hivatal és az 
önkormányzat intézményei 
által 
 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1)  
 

állati eredetű melléktermék 
elszállítása,  
ártalmatlanná tétele, ha az 
állati eredetű  
melléktermék - így 
különösen az elhullott állat  
tetemének - tulajdonosa 
ismeretlen vagy  
ismeretlen helyen 

a Balmazújvárosi Többcélú 
Kistérségi Társulás útján) 

2008. évi XLVI. törvény 19. §  
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tartózkodik, vagy az állati  
eredetű melléktermék a 
közterületen, vagy  
közúton van.  
 
 

Az önkormányzat  önként vállalt feladatainak jegyzéke 
Feladat A feladatellátás módja Jogszabályhely megjelölése 

vagy a  
feladatellátás alapja  

 
Egészségügyi ellátás 

 
Vérvétellel és vérszállítással 

kapcsolatos feladatok 
kislabor működtetése  

 
Szociális ellátás 

 
Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat 

pénzbeli támogatás, a 
Polgármesteri Hivatal 
szervezete útján 
 

Helyi rendelet 

Arany János Ösztöndíj 
Pályázat 

pénzbeli támogatás, a 
Polgármesteri Hivatal 
szervezete útján 
 

képviselő-testületi határozat 

Tanyagondnoki szolgálat Intézmény nélküli 
működtetés 

1993. évi III. tv.  

 
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok 

 
gyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítása 
bölcsőde fenntartásával 

az önkormányzat 
intézménye, a Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

1997. XXXI. tv. 42. §  
1997. XXXI. tv. 94. § (3) a)  
 

 
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok 

 
rendezvények, közösségi 
programok szervezése  
 

az önkormányzat 
intézményei 

1990. évi LXV. tv. 8. § (1),  
 

közművelődési, kulturális 
programok  
támogatása  
 
 
 
 

pénzbeli támogatás Költségvetési rendelet 
alapján  
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Kommunális feladatok 

 
helyi piac működtetése az önkormányzat 

intézménye,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 

 

 

 
Sport feladatok 

 
sporttámogatások nyújtása   

 
pénzbeli támogatás a 
Polgármesteri Hivatal útján 

költségvetési rendelet, 
képviselő-testület határozata 
 

 
Egyéb feladatok 

 
civil szervezetek működési 
támogatása 
 

tevékenységükhöz pénzbeli, 
adminisztratív támogatás 
 

1990. évi LXV. tv. 8. § (5)  
költségvetési rendelet 
 

önkormányzati lap kiadása a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

képviselő-testületi határozat 

kitüntetések adományozása a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

helyi rendelet 

nemzetközi kapcsolatok 
ápolása 

a Polgármesteri Hivatal általi 
végrehajtás 
 

képviselő-testületi határozat 

helytörténeti  helyek 
emlékek gyűjtése, 
falumúzeumok fenntartása 

dr. Papp József Könyvtár és 
Művelődési Otthon 

képviselő-testületi határozat 

tourinform iroda 
működtetése 

intézmény nélküli 
működtetés 
 

 

önkormányzati tűzoltóság 
támogatása 
 

pénzbeli támogatás  

termálstarnd üzemeltetése az önkormányzat 
intézménye,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
 

 

kempingszolgáltatás 
 

az önkormányzat 
intézménye,  a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 

 



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
28/37  

 

 
komp- és révközlekedés Csege – Rév Bt-vel kötött 

szerződés 
 

elektromos, híradás-
technikai célú közmű építése 

az önkormányzat 
intézménye, a Tiszacsegei 
Kommunális Szolgáltató 
szervezet útján 
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2. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE  

 
 

I. A polgármesterre átruházott  hatáskörök 
   

 Átmeneti segély megállapítása [1993. évi III. törvény 45. § (1)bek. §   ;a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 26/2006.(XII.14.)  rendelet 9. § (1)] 

Temetési segély megállapítása [1993. évi III. törvény 46. § (1)bek. §; a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 26/2006.(XII.14.)  rendelet  10. § (1) bek] 

Temetési kölcsön megállítása [a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.)  rendelet 11.§ 
(1)bek.] 

 Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítása 

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III.30.) 
rendelet 4.§ (1) bek. 

Lakbértámogatás megállapítása Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) rendelet 7.§ (6) bek. 

Házszám megállapítása és 
megváltoztatása 

Az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2012.(X.1.) 
önkormányzati rendelet 5.§ 

Közterület-használati 
hozzájárulás megadása 

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. 
rendelet 6.§ (1) bek. 

Felmentés adása a közterület-
használati díj fizetésének 
kötelezettsége alól 

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30.) KT. sz. 
rendelet 11.§ 

Szociális célú tűzifára való 
jogosultság megállapítása 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatás felhasználásáról szóló 30/2012.(XII.19.) 
önk.rend. 

Az önkormányzat általános 
tartalékának felhasználási joga 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012.(II.13.) önk.rend. 

 
 

II. A Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott  hatáskörök 
 
 

Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatás iránti kérelem 
elbírálása 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
elbírálásának szabályairól szóló 15/2007.(IX.27.) 
rendelet 3. § (1) bekezdése 

Lakástámogatás iránti kérelem 
elbírálása 

A lakástámogatás helyi szabályairól szóló 7/2009.(IV.1.) 
rendelet 5. § (2) bekezdése 
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3.  melléklet a ................... önkormányzati rendelethez 

 
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ  
KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK RENDJE 

 
813000 Zöldterületek kezelése 

421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

500001 Komp- és révközlekedés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889935 Otthonteremtési támogatás 
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889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

841154 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

931201 Versenysport tevékenység támogatás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

 
 

AZ 562913 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI SZAKFELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ  
 

TELEPHELY 
 

1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha 

2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 
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4. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez 
 
 
 

I. TISZACSEGE VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE 
 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - a törvényben meghatározott feladatain túl - 

 
1.  javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására, 
2. javaslatot tesz a költségvetési szervek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére 

és részt vesz annak szervezésében, 
3. közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában, 
4. közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadásnak 

előkészítésében, 
5. javaslatot tesz a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata alapján, a gazdálkodás 

biztonságának megteremtésére, 
6. pénzügyi ellenőrzéseket tart,  
7. részt vesz a gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében, 
8. figyelemmel kíséri a feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és 

javaslatával együtt a testület elé terjeszti azokat, 
9. javaslatot tesz az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kérdésekben, 
10. véleményezi az Önkormányzat és intézményei vagyonhelyzetét, 
11. javaslatot tesz az Önkormányzati vagyon vállalkozásba való vitelére, illetve 

véleményezi a testület elé kerülő ilyen irányú előterjesztéseket, 
12. részt vesz az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak 

előkészítésében, testület elé való terjesztésében, 
13. előzetesen véleményezi az önkormányzat nevében, pénzügyi források elnyerése 

érdekében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő 
előterjesztéseket, a bizottság véleményének kikérése nélkül pályázat nem nyújtható 
be. 

 
 
14. ellátja a  vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával, kezelésével  és 

őrzésével kapcsolatos feladatokat.  
15. a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést 

kivizsgálja  
16. véleményezi, előkészíti és lebonyolítja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 

választásokat, kinevezéseket, megbízásokat, 
17. előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazást, 
18. véleményezi, előkészíti és figyelemmel kíséri a szervezeti és működési szabályzat  

hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges módosításokra és kiegészítésekre 
vonatkozóan, 
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19. javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, jutalmazására és 
egyéb juttatásaira vonatkozóan, 

20. közreműködik a helyi népszavazás előkészítésében és lebonyolításában, 
21. közreműködik a Képviselő-testület üléseinek szervezésében, 
22. közreműködik a lakossággal való kapcsolattartás (közmeghallgatás, lakossági fórum) 

megszervezésében, 
23. figyelemmel kíséri az összeférhetetlenség kérdését és kezdeményezi annak 

megszüntetését vagy annak megállapítását, 
24. figyelemmel kíséri és elősegíti a lakossági szerveződéseket, 
25. megszervezi a lakosság rendszeres tájékoztatását, 
26. javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatallal és a hivatal köztisztviselőinek jogállásával 

kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatalára, valamint véleményezi az e 
témában készült előterjesztéseket, 

27. véleményezi, hogy mely napirendi pontok és mikor kerüljenek a képviselő-testület 
elé, 

28. figyelemmel kíséri a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, hatályosulását, 
29. közreműködik a sport intézmények munkájának fejlesztésében, ellenőrzésében, 
30. közreműködik sport koncepciók kidolgozásában, illetve e témákban készült 

előterjesztések véleményezésében, testület elé terjesztésében, 
31. javaslatot tesz a sport rendezvényekre vonatkozó költségvetési előirányzatokra és 

ellenőrzi azok felhasználását,  
32. kezdeményezi feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve részt vesz 

az ilyen irányú önkormányzati rendeletek előkészítésében, 
33. figyelemmel kíséri a feladatkörébe megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és 

javaslatával együtt a Képviselő-testület elé terjeszti azokat. 
34. javaslatot tesz településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi 

kérdésekben, véleményezi az e kérdésekben a Képviselő-testület elé kerülő 
elképzeléseket, előterjesztéseket, 

35. javaslatot tesz területfejlesztési kérdésekben és közműhálózat fejlesztésében, 
36. véleményezi a településfejlesztési terveket és részt vesz azok előkészítésében, 
37. kezdeményezi a településre vonatkozó településrendezési, környezetvédelmi, 

illetve idegenforgalmi koncepció kidolgozását és részt vesz azok előkészítésében, 
38. figyelemmel kíséri az önkormányzati beruházások előkészítését, kivitelezését és 

műszaki átadását. 
39. átruházott hatáskörben dönt e rendelet 2. mellékletében meghatározott ügyekben. 

 
 

II. TISZACSEGE VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE 
 
 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság: 

1. javaslatot tesz a település szociális és egészségügyi helyzetének fejlesztésére, 
2. javaslatot tesz a szociális és egészségügyi intézmények átszervezésére, 

megszüntetésére, létesítésére, 
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3. javaslatot tesz, illetve részt vesz a település szociális, egészségügyi és ifjúságvédelmi 
koncepciójának kidolgozásában, 

4. javaslatot tesz az iskolai egészségügyi feladatok ellátására, részt vesz az ifjúság 
egészségét megőrző program kidolgozásában, 

5. javaslatot tesz az állategészségügyi feladatok ellátásának módjára és részt vesz annak 
előkészítésében, 

6. kezdeményezi a feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve 
véleményezi az ilyen jellegű előterjesztéseket, 

7. közreműködik a település szociális, egészségügyi helyzetének figyelemmel 
kísérésében, ellenőrzésében, 

8. közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének figyelemmel kísérésében, 
különös tekintettel a veszélyeztetettekre, 

9. közreműködik szociális és egészségügyi intézmények ellenőrzésében, 
10. kezdeményezi a szociális és egészségügyi helyzet javítása érdekében más szervekkel 

történő kapcsolattartást, 
11. figyelemmel kíséri feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, javaslataival 

együtt a testület elé terjeszti azokat, 
12. javaslatot tesz az oktatási, kulturális intézmények létesítésére, átszervezésére és 

megszüntetésére, 
13. közreműködik az oktatási, nevelési és sport intézmények munkájának fejlesztésében, 

ellenőrzésében, 
14. közreműködik közoktatási, közművelődési koncepciók kidolgozásában, illetve e 

témákban készült előterjesztések véleményezésében, testület elé terjesztésében, 
15. javaslatot tesz az oktatási, művelődési rendezvények költségvetési előirányzatokra és 

ellenőrzi azok felhasználását, 
16. javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére, 

állást foglal az önkormányzati intézmények elnevezésére és névváltoztatására 
vonatkozóan, 

17. átruházott hatáskörben dönt e rendelet  2.  mellékletében meghatározott ügyekben. 
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5. melléklet a ......................rendelethez. 
 
 

I. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE, AMELYEKET A PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI  BIZOTTSÁG 
NYÚJTHAT BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 

 
 

1. Díszpolgári cím visszavonására vonatkozó javaslat  és a  "Díszpolgári Cím", "PRO URBE'" 
kitüntető díj és a "Tiszacsege Városért Emlékérem" - kivéve annak bronz fokozatát - 
odaítélésére tett javaslatok az önkormányzat által alapított és adományozott elismerő 
címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 3/2001.(II.01.) önkormányzati rendelet alapján. 

2. Az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek pályázati az önkormányzati biztosról 
szóló 19/2004.(V.3.) rendelet alapján. 

3. Javaslat képviselői tiszteletdíj csökkentésére e rendelet alapján.  
 

II. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE,  AMELYEKET SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  BIZOTTSÁG 
NYÚJTHAT BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 

 
 

1.  Javaslat önkormányzati lakás bérlőjének kijelölésre az önkormányzati lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II.01.) rendelet alapján. 
 
 

III. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE, AMELYEKET    A PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI  BIZOTTSÁG 
ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL NYÚJTHATÓ BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 

 
1. Az önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezete. 
2. Az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezete. 
3.  Az önkormányzat vállalkozásban való részvételéről az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.(V.3.) rendelet alapján. 
 
 

IV. ELŐTERJESZTÉSEK JEGYZÉKE,  AMELYEKET SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI  BIZOTTSÁG 
ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL NYÚJTHATÓ BE A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 
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6. melléklet a................. rendelethez 

 
 

A VAGYONNYILATKOZATOK KEZELÉSÉNEK,  NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELLENŐRZÉSÉNEK 
SZABÁLYAI 

 
 
I. A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok: 
 
1. A vagyonnyilatkozatokat 2 példányban, tollal kell kitölteni, melyből 1-1 példány a 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél marad. 
2. Az önkormányzati képviselő  a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát a törvényben 
megállapított határidőig, külön-külön zárt borítékban adja át a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság ( a továbbiakban: Bizottság) elnökének, akinek az átvételnél a a jegyző által kijelölt 
köztisztviselő (továbbiakban: köztisztviselő) technikai segítséget nyújt. 
3. A vagyonnyilatkozatok átvételét a bizottság elnöke írásban,  átadás-átvételi igazolás 
kitöltésével tanúsítja, melynek 1 példányát a köztisztviselő a képviselő részére átadja. 
4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért 
a Bizottság felelős. 
 
 
II. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és az eljárással kapcsolatos szabályok: 
 
1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak 
valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál 
bárki kezdeményezheti. 
2. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét 
tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Amennyiben az eljárásra irányuló 
kezdeményezés nem határozza meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és 
tartalmát, a Bizottság elnöke a kezdeményezőt hiánypótlásra (kiegészítésre) hívja fel. Ha a 
kezdeményező a hiánypótlásnak 10 munkanapon belül nem tesz eleget, a Képviselő-testület  
az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. Azonos módon jár el a Képviselő-
testület, ha megállapítja a kezdeményezésről, hogy az nyilvánvalóan alaptalan, vagy ha a 
bejelentés névtelenül érkezett. 
3. A Bizottság a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás eredményéről a  
Képviselő-testületet  a soron következő ülésén tájékoztatja. 
 
III. A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai, a betekintési jog gyakorlása 
 
1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos technikai tevékenységet a köztisztviselő végzi.  
2. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes 
iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten, a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell kezelni. A 
vagyonnyilatkozatokat zárható lemezszekrényben kell tárolni. 
3. A betekintési jog gyakorlását a Bizottság elnöke biztosítja. 
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7.  melléklet a ................... önkormányzati rendelethez 
 

 
Az önkormányzat kapcsolata a helyi nemzetiségi önkormányzattal 

 
 
Az önkormányzat a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges 
feltételeket az alábbiak  szerint biztosítja: 

1. Az önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant igény szerint, de 
legalább havonta tizenhat órában a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátja. 

2.  A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi 
feltételeket a Polgármesteri Hivatal által biztosítja az önkormányzat. 

3.  A képviselő-testületi és a bizottsági ülések anyagainak előkészítése, a jegyzőkönyvek 
vezetése és az ügyirat-kezelési teendők ellátása a jegyző által kijelölt ügyintéző feladata.   

4. A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai 
eszközök, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti 
ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatal Titkársági Irodája 18. számú szobájában található 
eszközök ingyenes használatával biztosítottak. 

5. A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodájának feladata. 

 
 



 

1990. évi LXV. törvény 

a helyi önkormányzatokról 

Az Országgyűlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati 
Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait. 

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg a választott 
helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. 

Az Országgyűlés, támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges 
feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. 

Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja: 

I. fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

1-7. § 

II. fejezet 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

8-18. § 

A települési képviselő 

19. § (1) A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. 
Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében. A 
települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a 
megválasztását követő ülésen a 32. § szerint esküt tesz. 

(2) A települési képviselő: 
a) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől 

önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - 
érdemi választ kell adni; 

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg kérésére a 
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság 
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a 
települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 
polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi nemzetiségi önkormányzat testületének - a képviselő-
testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 
e) a képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 
tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; 

f) köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. 
20. § (1) A települési képviselőt a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartamra a munkahelyén fel 

kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján a 
települési képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat. 

(2) A képviselő-testület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak - 
törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 



21. § A képviselő-testület a polgármesternek, bármely települési képviselőnek a javaslatára a települési képviselők 
közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati 
feladatkörök ellátását. 

A képviselő-testület bizottságai 

22-29. § 

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző 

30-31. § 
32. § 
33. § 
33/A. § (1) A polgármester nem lehet: 
a) köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos, 
b) az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője, 
c) a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv 

köztisztviselője, 
d) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető 

alkalmazottja és munkavállalója, 
e) bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, 
f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 

tagja, 
g) más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, 
h) más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja, 
i) a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek 

a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az 
önkormányzatra kiterjed, 

j) jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője, 
k) a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója, 
l) a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá 

olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja, 
m) aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a 

képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy 
munkaszerződés alapján lát el, 

n) kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének 
tisztségviselője, 

o) a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, 
igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja, 

p) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, 
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

r) az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság 
vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 
vezető testületének tagja, 

s) helyi és körzeti médiaszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek 
vezető állású alkalmazottja, 

sz) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, alelnöke és köztisztviselője. 
(1a) A főállású polgármester: 
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével 

egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet; 
b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, 

vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, 



bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, 
felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

bc) szövetkezet tisztségviselője, 
bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 
(2) Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a polgármesternek, 
a) akit - képviselői megbízatásának ideje alatt - bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, kivéve ha a 

közügyek gyakorlásától eltiltották, 
b) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, 

és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás 
esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi. 

(2a) 
(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok 

felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszüntetni. 
(3a) A polgármester köteles az ellene indított büntetőeljárás során az első tárgyalás időpontjáról, illetve a 

bűnösséget megállapító jogerős ítéletről az idézés, illetve a jogerős ítélet kézhezvételétől számított három napon 
belül tájékoztatni a képviselő-testületet, a helyi választási bizottságot és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely képviselő indítványára 
- a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú község kivételével a képviselők közül választott háromtagú bizottság 
javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 
kezdeményezését követő 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 
körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha e 
törvény ezt lehetővé teszi. A képviselő-testület határozatát az ülést követő munkanapon a polgármesternek 
kézbesíteni kell. 

(5) A polgármester az összeférhetetlenségét, illetőleg a megbízatás megszűnését megállapító képviselő-testületi 
határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 

(6) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - nemperes eljárásban, három 
hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság a polgármestert, a keresettel megtámadott határozatot hozó 
képviselő-testület képviselőjét, illetőleg a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további 
jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) A fővárosi és megyei kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti a 
polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy 
döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 
bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett polgármester, illetve a fővárosi 
és megyei kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon 
belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése 
ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

33/B. § A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

33/C. § (1) 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 alapján - keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat 
székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése 
érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a keresetet 
soron kívül bírálja el. 

(2) A bíróság eljárása során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye. 

34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, 
a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási 
joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a 
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 



(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
(4) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az önkormányzati választáson 

települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselő-testület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az 
önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a 
választás napjával megszűnik. 

35-40. § 

III. fejezet 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI 

41-44. § 

IV. fejezet 

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

45. § (1) A helyi népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választó. 

(2) A helyi népszavazás 
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és 
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
(3)-(5) 
46. § (1) A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben: 
a) a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezése, 
b) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése, 
c) új község alakításának kezdeményezése, 
d) lakott területrész átadása, átvétele, cseréje, 
e) társult képviselő-testület alakítása, a társult képviselő-testületből való kiválás, továbbá 
f) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz. 
(2) 
(3) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el: 
a) a képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, 
b) az önkormányzati rendelet megerősítésére. 
(4) Nem rendelhető el helyi népszavazás: 
a) a költségvetésről való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
c) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben, a képviselő-testület 

feloszlásának a kimondásáról. 
47. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
a) a települési képviselők legalább egynegyede, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi egyesület vezető testülete, 
d) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok 

tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. 
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott 

számú választópolgár kezdeményezte. 
(3) 
(4) A képviselő-testület az ötszáz lakoson aluli községben a helyi népszavazást a falugyűlés hatáskörébe utalhatja, 

azzal a feltétellel, hogy a falugyűlés döntése abban az esetben számít népszavazási döntésnek, ha a falugyűlésen a 
választópolgároknak több mint a fele jelen van. 

48. § A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a 
népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi népszavazást egy 
éven belül nem lehet kitűzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt. 



49. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, amelynek eldöntése a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletében meghatározott - a választópolgárok öt százalékánál nem 
kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb - számú választópolgár a népi kezdeményezést a polgármesternek 
nyújthatja be. A képviselő-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a képviselő-testület által 
meghatározott számú választópolgár indítványozott. 

50. § (1) 
(2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés 

további feltételeit, az eljárás rendjét. 
51. § 

V. fejezet 

A KÖZSÉG, A VÁROS ÉS TERÜLETÜK 

52-60. § 

VI. fejezet 

A MEGYEI JOGÚ VÁROS 

61. § (1) 
(2)-(6) 
61/A. § 

VII. fejezet 

A FŐVÁROS 

62-68/D. § 

VIII. fejezet 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

A megyei önkormányzat feladata és hatásköre 

69-70. § 
71. § 

A megyei önkormányzat szervezete 

72. § 
73. § A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés - saját tagjai sorából - titkos szavazással választja a 

megbízatásának időtartamára. 
74. § (1) A megyei közgyűlés tisztségviselői: az elnök, egy vagy több alelnök. A megyei közgyűlés a megyei 

közgyűlés elnökének javaslatára a titkos szavazással, minősített többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A 
megyei közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg. A megyei közgyűlés alelnökének 
megbízatása megszűnik, ha a megyei közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
megbízását visszavonja. Azon megyei közgyűlési alelnök, akit nem a megyei közgyűlés tagjai közül választottak, 
nem tagja a megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét, mint a testület elnökét nem helyettesítheti, a megyei 



közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnök jogállására 
egyebekben a megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2)-(3) 
75-76. § 

IX. fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 

77. § 

Az önkormányzat vagyona 

78-80/B. § 

Az önkormányzat bevételei 

81-87. § 

Az önkormányzat gazdálkodása 

88. § (1) A helyi önkormányzat: 
a) 
b) 
c)-d) 
(2)-(4) 
89-92/E. § 

X. fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK, AZ 
ÖNKORMÁNYZATI JOGOK VÉDELME 

93-97. § 

A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése 

98-99. § 
100. § 

A felterjesztési jog 

101-102. § 

X/A. fejezet 

102/A-102/F. § 

XI. fejezet 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

103-114. § 
115. § (1)-(4) 
(5) 
(6) 
116. § Felhatalmazást kap a fővárosi közgyűlés, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 

közötti forrásmegosztással kapcsolatban 
a) a forrásmegosztás évenként korrigált mértékét, és 
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen megillető mértékből az egyes kerületi önkormányzatokat megillető 

részesedés mértékét 
- a kerületi önkormányzatok véleményének kikérésével - rendeletben állapítsa meg. 

117. § E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. 
törvénnyel megállapított 45. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 



 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. 
A helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt 

államcélok megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését. 
Az Országgyűlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai előtt, az Alaptörvényben 

meghatározott önkormányzati jogok kiteljesítése, a helyi önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtése, a 
nemzeti együttműködés erősítése, a települések önfenntartási képességének elősegítése, valamint a helyi közösség 
öngondoskodásra való képességének erősítése érdekében - figyelembe véve a Helyi Önkormányzatok Európai 
Chartájában foglalt alapelveket - az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, az 51. § (2) 
és (3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Értelmező rendelkezések 

1. § E törvény alkalmazásában: 
1. választópolgár: aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, 
2. kormányhivatal: a helyi önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó fővárosi vagy megyei kormányhivatal, 
3. képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat. 

Alapvető rendelkezések 

2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során 
érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. 

(2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi 
és megvalósítja a helyi közakaratot. 

3. § (1) A helyi önkormányzás joga a települések (települési önkormányzatok) és a megyék (területi 
önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti meg. 

(2) Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban 
és a fővárosi kerületekben működnek. 

(3) A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat. 
(4) A választópolgárok választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják az 

önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. 
4. § A helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi 

önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez 
kapcsolódnak. 

5. § A helyi önkormányzatok által ellátott, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat- és 
hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. 

6. § A helyi önkormányzat feladatai ellátása során: 
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi 

közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; 
b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait; 
c) egyes közszolgáltatások igénybevételét - törvény felhatalmazása alapján - rendeletében feltételekhez kötheti. 



7. § (1) Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja szerint megkeresett szerv a helyi önkormányzat 
megkeresésére harminc napon belül érdemben köteles válaszolni. 

(2) Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az 
köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez és erről a megkereső helyi 
önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni. 

8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek: 
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a 

közösségi feladatok ellátásához; 
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt 

kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. 
9. § Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a 

társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni. 

II. FEJEZET 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

Önkormányzati feladat- és hatáskörök 

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és 
hatásköröket. 

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja 
minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az 
önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként 
vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és 
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 
lehetséges. 

(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján 
elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról. 

11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a fővárosnak és 
kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek. 

(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és 
hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen 

a) a gazdasági teljesítőképességet; 
b) a lakosságszámot; 
c) a közigazgatási terület nagyságát. 
(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörellátáshoz szükséges 

minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. 
12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező 

feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési önkormányzat vagy társulása önként akkor 
vállalhatja, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül 

képes ellátni. 
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a feladat- és hatáskör eredeti 

címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás 
tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a 
kormányhivatal - indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében 
vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás megkezdésének időpontja a 
döntést követő év január 1. napja. 

(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi költségvetéstől igényelheti a 
vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 



13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok különösen: 

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, előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
8. szociális, gyermekjóléti 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; 
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; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi 

önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi 

önkormányzati feladatot is megállapíthat. 
14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként 

nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 

fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül 

utal. 
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) 

bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. 
15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és 

mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül 

telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel 
összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben 
történő megvalósításáról egyedi határozatban dönt. 

(2) A Kormány határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-testülete a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat képviselő-testülete, 
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt - ha a Kormány az (1) bekezdésben említett határozatában másként 
nem rendelkezik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter képviseli. A bíróság a határozat felülvizsgálata során 
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit - a (3) bekezdésben írt 
eltérésekkel - alkalmazva, soron kívül jár el. 

(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő miniszternél a felülvizsgálni kért határozatnak a 
Magyar Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani. Ha a perben a 
miniszter által vezetett minisztérium ügyintézője jár el képviselőként, képviseleti jogosultságát - külön 



meghatalmazás nélkül - munkáltatói igazolványával igazolja. A perben első fokon eljárt közigazgatási szervnek a 
minisztert kell tekinteni. A bíróság ítélete ellen felülvizsgálatnak és perújításnak helye nincs. 

(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő intézkedések 
tűrésére. 

(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás teljesítésének megvalósulását 
megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter - a személyes adatok kivételével - adatot kérhet be, 
jogosult a beruházást megvalósító önkormányzat irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját 
megismerni. 

(6) Az önkormányzat és a jogszabályban meghatározott állami szervek - annak érdekében, hogy a beruházások 
megvalósítása figyelemmel kísérhető legyen - a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatják az (5) bekezdés 
szerinti miniszter részére. Az adatszolgáltatás személyes adatokra nem terjed ki. 

16/A. § 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, 100%-os 
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 közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok 

17. § (1) A települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más értékének védelméről 
kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is gondoskodhat. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi önkormányzat 
területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött írásbeli együttműködési megállapodás 
alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhető feladatokat, az alkalmazható kényszerítő 
eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére vonatkozó szabályokat, továbbá az 
e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi feltételeket törvény határozza meg. 

(4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott 
feladatokról nem önálló szervezet létrehozásával gondoskodik. 

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző 

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy 
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi 

irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, 
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. 

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti 
államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem 
bírálhatja felül. 

III. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, SZERVEIK ÉS MŰKÖDÉSÜK 

Értelmező rendelkezés 

19. § E fejezet alkalmazása során: 
a) a képviselő-testület, közgyűlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői 

megbízás joga - a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével - magában foglalja a felmentés, a megbízás 
visszavonásának jogát; 



b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden 
más munkáltatói jogot kell érteni. 

A települési önkormányzatok 

20. § (1) A községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a 
helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit 
biztosítják. 

(2) A nagyközségi címet használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek a törvény hatálybalépésekor 
nagyközségi címmel rendelkeztek, továbbá, amelyek területén legalább háromezer lakos él. 

21. § (1) A járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak szerint - olyan 
közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén gazdaságosan, 
hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. 

(2) A megyei jogú város települési önkormányzat, amely - törvényben meghatározottak szerint, az abban foglalt 
kivételekkel - azokat a közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy 
részére kiterjednek. 

(3) Megyei jogú város a megyeszékhely város és az Országgyűlés által e törvény hatálybalépése előtt megyei 
jogúvá nyilvánított város. 

(4) A megyei jogú város képviselő-testülete a közgyűlés. 

A főváros és kerületei 

Általános rendelkezések 

22. § (1) Budapest főváros kétszintű önkormányzata (a főváros önkormányzati rendszere) a fővárosi és a kerületi 
szintű önkormányzatokból áll. 

(2) A fővárosi, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok önkormányzati alapjogaikat tekintve egyenlőek, 
feladat- és hatásköreik egymástól eltérnek. 

(3) A fővárosi önkormányzat olyan önkormányzat, amely a települési és a területi önkormányzat feladat- és 
hatásköreit is elláthatja. A fővárosi önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés. A közgyűlést a főpolgármester 
képviseli. 

(4) A főváros területe kerületekre tagozódik, minden fővárosi kerületben települési önkormányzat működik. 
(5) A fővárosban főpolgármesteri hivatal, a fővárosi kerületben polgármesteri hivatal működik. A főpolgármesteri 

hivatalt a főjegyző, a kerületi polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A fővárosban és a fővárosi kerületben több 
aljegyző is kinevezhető. 

(6) Törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet egyes államigazgatási ügyeket a főváros 
egészére kiterjedő illetékességgel a főpolgármester hatáskörébe utalhat. 

Feladat- és hatásköri szabályok 

23. § (1) A fővárosi önkormányzat az e törvényben meghatározottak szerint ellátja mindazokat a terület- és 
településfejlesztési, valamint területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a 
főváros egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak. 

(2) A fővárosi önkormányzat látja el - a (4) és (5) bekezdésben szabályozott feladatmegosztás szerint - a főváros 
egészét, valamint a több kerületét érintő helyi önkormányzati feladatokat. 

(3) A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési 
önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat 
kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják az (1) bekezdésbe nem tartozó településfejlesztési, valamint 
településrendezési és településüzemeltetési feladatokat. 

(4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen: 
1. törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben 

fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt 
közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet 



működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, 
forgalomszervezés; 

2. a kerületek határain átnyúló településrendezés, terület- és településfejlesztés; 
3. településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); 
4. szociális ellátások biztosítása; 
5. állategészségügyi feladatok; 
6. az érintett kerületek véleményének kikérésével közutak, közparkok, közterek elnevezése; 
7. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; 
8. fővárosi szintű sport és szabadidősport; 
9. közvilágítás biztosítása, köztemetők fenntartása, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása; 
10. helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése, valamint a főváros területén a parkolás 

feltételrendszerének kialakítása; 
11. távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), 

hulladékgazdálkodás; 
12. környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; 
14. fővárosi helyi adóval kapcsolatos feladatok; 
15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok; 
16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása, közművelődési tevékenység támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása; 
17. a kiemelt kulturális örökség védelme; 
18. a hajléktalan ellátás; 
19. a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása. 
(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen: 
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; 
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása; 
3. a parkolás-üzemeltetés; 
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. 

pontjában meghatározott területet; 
5. helyi településrendezés, településfejlesztés; 
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján); 
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; 
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök; 
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
10. óvodai ellátás; 
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; 
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok; 
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; 
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában; 
19. nemzetiségi ügyek. 
(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározottak szerinti feladatok részletes szabályait, ha e törvény másként nem 

rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. 
(7) A fővárosi önkormányzat megállapodhat a kerületi önkormányzattal, hogy a fővárosi önkormányzat feladat- és 

hatáskörét a kerületi önkormányzat vagy azok társulása látja el. A fővárosi önkormányzat az átadott feladat- és 
hatáskörök arányában az ellátásukhoz szükséges anyagi eszközöket köteles a kerületi önkormányzatnak, illetve azok 
társulásának átadni. 

24. § A fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány, valamint 
a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével - a megalakulását követő egy éven belül minősített 
többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. 



A főváros és kerületei rendeletalkotása 

25. § E törvény, továbbá az adott önkormányzati feladat meghatározásáról szóló törvény határozza meg, hogy 
rendelkezései végrehajtására a fővárosi közgyűlés vagy a fővárosi kerületi képviselő-testület alkothat rendeletet. 

A főváros és a kerületi önkormányzatok gazdálkodása 

26. § Helyi adó bevezetésére és működtetésére az e törvényben rögzített feladatellátás alapján a fővárosi és a 
fővárosi kerületi önkormányzat is jogosult. Az adókivetés, bevezetés és működtetés rendjét törvény szabályozza. 

Megyei önkormányzat 

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint 
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei önkormányzat 
képviselő-testülete a közgyűlés. 

(2) 
(3) A megyei közgyűlés elnöke - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az 

aljegyzőt. 
(4) A megyei önkormányzatra a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseket az (1)-(3) bekezdésben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

A helyi önkormányzati képviselő 

A megbízatás keletkezése és megszűnése 

28-31. § 

Jogok és kötelezettségek 

32-34. § 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése 

35. § 

Összeférhetetlenség 

36. § 

Összeférhetetlenségi eljárás 

37. § 

Méltatlanság 

38. § 

Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

39. § 



A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjaira vonatkozó külön 
szabályok 

40. § 

A képviselő-testület 

41. § (1) A helyi önkormányzat jogi személy. A képviselő-testületet a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a 
főpolgármester képviseli. 

(2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a 
polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat 
testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá 
a társulás. 

(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 
képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. 

(4) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a 
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. 

(5) Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
(6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak 

szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban 
együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel. 

(7) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény 
vezetőjét. 

(8) Törvény előírhatja, hogy meghatározott közszolgáltatást kizárólag erre a célra alapított költségvetési szerv, 
olyan állami vagy legalább többségi önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társaság, amelyben az állam vagy az önkormányzat legalább többségi befolyással bír vagy e gazdasági társaság 
legalább többségi tulajdonában álló és legalább többségi befolyása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság vagy önkormányzati társulás láthat el. 

42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
1. a rendeletalkotás; 
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, 

vezetői megbízás; 
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, 

társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való 

csatlakozás, abból történő kiválás; 
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti; 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá 

összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt 

a képviselő-testület ülésén; 
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
15. területszervezési kezdeményezés; 
16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 



A képviselő-testület működése 

43. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. 
(2) Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. A megyei közgyűlés alakuló ülését a választást követő 

tizenöt napon belül a korelnök hívja össze, és vezeti a megyei közgyűlés új elnökének szervezeti és működési 
szabályzat szerinti megválasztásának időpontjáig. 

(3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján 
megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, 
tiszteletdíjukról. 

44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente 
legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők 
egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a 
testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

45. § A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskörét az 
alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri 
és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési 
szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról. 

46. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános. 
(2) A képviselő-testület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 

(3) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a 
jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal 
ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt 
nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet 
előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 

47. § (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele 
jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, 
minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének igen 
szavazata szükséges. Ennek hiányában a képviselő-testület a javaslatot elutasította. A betöltetlen önkormányzati 
képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

48. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. 
(2) A nyílt szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik. 
(3) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára, továbbá 

név szerinti szavazást rendelhet el a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon 
döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást 
tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő 
(ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. A név szerinti szavazás módjának meghatározásáról a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezik. 

(4) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 
46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben. 

(5) Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely 
önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 

49. § (1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület 
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 



(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában meghatározza a személyes érintettségre vonatkozó 
bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben 
meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni. 

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az 
összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való 
döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

51. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 
(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat 
rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A helyi önkormányzat az önkormányzati 
rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, és a kormányhivatal továbbítja azt 
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek. 

(3) Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati rendelet aláírt szövegétől, a 
polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését 
megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a 
helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik. 

(4) 
(5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg. 
(6) A (2)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell. 
52. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
a) a testületi ülés helyét; 
b) időpontját; 
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
f) az előterjesztéseket; 
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 

elhangzottak lényegét; 
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
l) a szavazás számszerű eredményét; 
m) a hozott döntéseket és 
n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 
(2) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, 

amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet 
az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak. 

(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének 
jegyzőkönyvébe. A közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása 
esetén is biztosítani kell. A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános. 

53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben 
rendelkezik: 

a) az önkormányzat hivatalos megnevezéséről, székhelyéről; 
b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról; 
c) a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről; 
d) az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról, az ülés rendjének fenntartásáról és az 

annak érdekében hozható intézkedésekről; 
e) a nyilvánosság biztosításáról; 
f) a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról; 
g) a rendeletalkotásról és határozathozatalról; 
h) a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéről; 
i) a közmeghallgatásról; 



j) az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól; 
k) a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló kötelezettségéről; 
l) a képviselő-testület bizottságairól. 
(2) A képviselő-testület érdemi tevékenységének elősegítése érdekében meghatározhatja az egyes napirendek 

tárgyalására fordítható időkeretet, a hozzászólások maximális időtartamát, korlátozhatja az ismételt hozzászólás, 
indítványozás lehetőségét. 

(3) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek 
képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, továbbá 
azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a 
lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. 
Ezek állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 

54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi 
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az 
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

55. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel 
kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben a feloszlás szabályszerűségére vonatkozó kormányhivatali nyilatkozat 
beszerzését követően három hónapon belüli időpontra időközi választást kell kitűzni. Az időközi választás költségét 
az önkormányzat viseli. 

(2) A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános 
választást megelőző év november 30. napját követően. A határidő megállapításkor a feloszlásra irányuló 
kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni. 

(3) A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester 
megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. 

Társult képviselő-testület 

56. § (1) A települési képviselő-testület más települési képviselő-testülettel társult képviselő-testületet alakíthat. 
(2) Társult képviselő-testület alakítása esetén a képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik a 

költségvetésüket, közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen működtetik. 
(3) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes települések képviselő-testülete 

önállóan dönt. 
(4) A társult képviselő-testület alakuló ülésén határozatba foglalja a megalakulását, a székhelyét, a hozzá tartozó 

települések felsorolását. A társult képviselő-testület dönt a szervezetéről, működési rendjéről. A társult képviselő-
testület ülését össze kell hívni bármely részt vevő település polgármesterének a kezdeményezésére. 

(5) Társult képviselő-testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselő-testületek a települések 
lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési képviselők közül. 

A képviselő-testület bizottságai 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok 
tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő 
ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági 
feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező bizottsági feladat- 
és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A 
nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati 
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 

(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely 
gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, 
amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat 
létre. 

58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön 
létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - 



tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy 
tagja a polgármester. 

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor 
megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti. 

(3) A bizottság elnöke, tagja e megbízatásáról írásban lemondhat. A lemondásáról szóló nyilatkozatot a 
polgármester részére kell benyújtani. A megbízatás a lemondásban meghatározott, a lemondást követő egy hónapon 
belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható 
vissza, továbbá érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. 

59. § (1) A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-
testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

(2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg azokat az előterjesztéseket, 
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-
testületnek. 

(3) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat. 
60. § A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 

határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített 
jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt 
napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 

61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül. 

(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az 
ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a 
képviselő-testület a következő ülésén határoz. 

(3) A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a 
közös önkormányzati hivatal látja el. 

Településrészi önkormányzat 

62. § (1) A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - valamely 
településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre 
települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból. 

(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át. 
(3) A településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali kirendeltségeket 

hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is elláthatnak. 
(4) A részönkormányzat szervezetére, működésére és tagjaira - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a bizottságokra 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A helyi önkormányzat tisztségviselői 

Polgármester 

63. § A polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről okmányt ír alá. Az eskü 
szövegét az 1. melléklet tartalmazza. A polgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a 
megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

64. § 
65. § A képviselő-testület elnöke a polgármester. A polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, 

valamint képviseli a képviselő-testületet. 
66. § A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, 

működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. 
67. § A polgármester 
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös 

önkormányzati hivatalt; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati 

hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 



c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes 
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös 
önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, 
létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők 

tekintetében. 
68. § (1) Amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 

ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott 
ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az 
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül 
minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt 
tárgyalás alapján nem dönt. 

(2) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást 
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott ügyben - a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével - döntést hozhat. A polgármester a döntésről a 
képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. 

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével 
dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 

(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 

69-70. § 

A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnöke díjazása, költségtérítése 

71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével. A főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

(2)-(6) 

Összeférhetetlenség 

72-73. § 

Az alpolgármester 

74-78. § 
79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét és a 

főpolgármestert is érteni kell. 
(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat az 

alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell. 

A főpolgármester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat 
közgyűlésének alelnöke díjazása, költségtérítése 

80. § 



A jegyző és az aljegyző 

81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. 
(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 
(3) A jegyző 
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és 

munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük 

jogszabálysértő; 
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
(4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal, a közös 

önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, 
felmentéséhez és jutalmazásához. 

82. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A tízezer főnél kevesebb 
lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös 
önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - 
kinevezheti, más önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői 
kinevezés vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény vonatkozó rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető. 

(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében az 
érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok 
ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek 
megfelelő hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új 
jegyző kinevezéséig tart. 

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb 
hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jegyzőn a főjegyzőt is érteni kell. 
(5) A jegyző, főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzőre is megfelelően alkalmazni kell. 
83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is alkalmazni kell az alábbi 

eltérésekkel: 
a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 
b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszámarányos, többségi döntése 

szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye 
szerinti település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt létrehozó 
települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az 
adott településekre vonatkoztatott százalékarány összesítve meghaladja az 50%-ot; 

c) a 85. § (4) bekezdésében foglalt esetben - az érintett települések eltérő megállapodásának hiányában - a jegyzőt 
a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös 
önkormányzati hivatal 

84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy 
a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti 
és működési szabályzatában feltünteti. 



(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre. 
(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a 
megye részére, e célra elkülönített számlájára folyósít. 

(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 
a) települési polgármesteri hivatal esetén: (település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 
b) közös önkormányzati hivatal esetén: (székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal; 
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: (megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal; 
d) megyei jogú városi polgármesteri hivatal esetén: (település neve) Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 
(6) A polgármesteri hivatalon megyei önkormányzati hivatalt és főpolgármesteri hivatalt is érteni kell, kivéve a 

22. § (5) bekezdését és a 98. § (11) bekezdését. 
85. § (1) 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 kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös 
önkormányzati hivatalhoz. 

(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös 
hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 

(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok 
képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. 
Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely 
település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli 
a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban 
meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - 
jogszabálysértésre hivatkozással - a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat. 

(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a város a 
székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok 
képviselő-testületei határozzák meg. 

(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett települések 
képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi önkormányzat 
képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett képviselő-
testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) 
és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem 
tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos 
település kezdeményezi. 

(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával 
megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-
testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a Törvényszékhez fordulhat. 

(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint minden érintett 
településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. 

(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy 
ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 
alkalmazásával történjen. 

(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás 
során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések 
összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma 
legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített 
többséggel elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett települések történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai 
azt indokolttá teszik - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak 
szerint a közös önkormányzati hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól. 

(11) A közös hivatal működési költségeit a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - eltérő megállapodásuk 
hiányában - lakosságszámuk arányában biztosítják. 



86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a képviselő-testület 
ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 

(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselő-testületek 
megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő ügyfélfogadást. 

IV. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI 

87. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati 
feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, 
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

A helyi önkormányzatok társulásának általános szabályai 

88. § (1) A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A 
megállapodást a polgármester írja alá. 

(2) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a 
társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. 

89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy 
a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal 
korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 
90. § (1) A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - 

költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 
vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulásának mértékét. 

(2) A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a társulás tagjai az 
általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

(3) A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. 
(4) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a 

társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(5) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés 
alapján - használati díj illeti meg. 

91. § A társulás megszűnik: 
a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel 

megvalósult; 
b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
c) a törvény erejénél fogva; 
d) a bíróság jogerős döntése alapján. 
92. § A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás 

kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. A társult önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt 
önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a 
kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását. 

A társulási megállapodás alapvető szabályai 

93. § A társulási megállapodás tartalmazza: 



1. a társulás nevét, székhelyét; 
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét; 
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát; 
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket; 
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt; 
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit; 
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését; 
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 
9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a társulás döntésétől 

függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére 
vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz); 

10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét; 
11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket; 
12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok 

részére történő) feladatellátás módját; 
13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit; 
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét; 
15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét; 
16. a megállapodás módosításának feltételeit; 
17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit; 
18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját; 
19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 

A társulás szervezete és működése 

94. § (1) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 
(2) A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a 

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
(3) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
(4) A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott számú, de legalább a 

szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott 
számú, de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők 
szavazatainak több mint a felét. 

(5) A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának érvényes döntéséhez a megállapodásban 
meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

(6) A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. 
(7) A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

(8) A döntéshozatali eljárás egyéb szabályairól - beleértve a szavazatarányok és a költségek viselésének kérdését is 
- a társulás tagjai a társulási megállapodás keretében szabadon döntenek. Törvény vagy a társulási megállapodás 
eltérő rendelkezésének hiányában a társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 

95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. Együttes akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

(2) A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat alakíthat. 
(3) A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati 

bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
(4) A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő 

megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. 
(5) A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

V. FEJEZET 



TERÜLETSZERVEZÉS 

A területszervezési eljárás közös szabályai 

96. § (1) Az állami területi tagozódást érintő területszervezési kezdeményezésről az Országgyűlés, a köztársasági 
elnök - az országgyűlési képviselői és az önkormányzati általános választás évének kivételével - évente egy 
alkalommal dönt. 

(2) A Kormány, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter (e fejezet 
alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a kezdeményezést június 30-áig nyújtja be az Országgyűlésnek, és 
javaslatot tesz a köztársasági elnöknek. Az Országgyűlés és a köztársasági elnök a területszervezési 
kezdeményezésről - a várossá nyilvánítás kivételével - december 31-ig dönt. 

(3) Az Országgyűlés döntése az országgyűlési képviselők választását érintően a következő országgyűlési 
képviselői általános választás kitűzésének napján, az önkormányzati választást érintően a következő önkormányzati 
általános választás kitűzésének napján lép hatályba; erről szükség esetén az Országgyűlés a területszervezési 
döntéssel egyidejűleg határoz. 

(4) A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyben - a várossá nyilvánítás kivételével - a döntés az 
önkormányzati általános választás napján lép hatályba. 

(5) A köztársasági elnök július 31-ig dönt a várossá nyilvánításról, döntését a Magyar Közlönyben közzéteszi. 
97. § (1) A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni az országban lévő más 

helység nevével. 
(2) A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a területátcsatolás. 

Önálló község alakítása 

98. § (1) A választópolgárok kezdeményezésére, helyi népszavazás alapján új község alakítható az olyan - 
földrajzilag és építészetileg - elkülönült, lakott településrészből, amely választópolgárainak közössége képes a helyi 
önkormányzás jogának önálló gyakorlására, a községi önkormányzat számára meghatározott feladatok önállóan vagy 
társulás útján történő teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül úgy, hogy ezeknek a 
feltételeknek az a település is megfeleljen, amelyből az új község megalakult. A helyi népszavazást a település teljes 
közigazgatási területére kell kitűzni. 

(2) Az új község alakításának további feltétele, hogy az elkülönült településrész lakosságszáma a kezdeményezést 
megelőző tíz évben folyamatosan növekedjen, és infrastrukturális ellátottsága meghaladja az országos átlagot, 
valamint a községi önkormányzat számára meghatározott feladatokat az országos átlagot meg nem haladó 
költségráfordítással látja el. 

(3) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyűlés, város esetében a községalakítással érintett 
településrész lakossági fóruma (a továbbiakban együtt: falugyűlés) legalább háromtagú előkészítő bizottságot választ 
a településrészen lakó települési képviselőkből vagy más választópolgárokból. 

(4) Az előkészítő bizottság javaslatot készít az (1) és (2) bekezdésben írt követelmények és a területszervezési 
eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítésére. 

(5) A miniszter március 31-ig határozatában dönt arról, hogy nem terjeszti elő a kezdeményezést, ha az nem felel 
meg az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, vagy a jogszabályban előírt eljárási szabályt nem tartották meg. 
Az előkészítő bizottság, a képviselő-testület a miniszter határozatának felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 
harminc napon belül a miniszternek benyújtott kérelemben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól 
kérheti. A miniszter az iratokat a kérelem beérkezésétől számított három napon belül megküldi a bírósághoz. 

(6) A bíróság az ügyben a beérkezéstől számított harminc napon belül nemperes eljárásban dönt. Végzésében a 
kérelmet elutasítja, vagy a miniszter határozatát hatályon kívül helyezi. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A 
miniszter a határozat hatályon kívül helyezése esetén június 30-áig nyújtja be a kezdeményezést a köztársasági 
elnöknek. 

(7) A településrész új községgé alakításáról szóló köztársasági elnöki döntés közzétételétől számított harminc 
napon belül az előkészítő bizottság településrészi önkormányzattá alakul át. A településrészi önkormányzat 
egyetértése szükséges a településrészt érintő 

a) területszervezési kérdésben; 
b) a bel- és külterületek lehatárolásához; 
c) önkormányzati vagyonról, vagyoni jogokról és kötelezettségekről szóló döntéshez. 



(8) Az önkormányzati vagyon megosztásáról a községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követő hat 
hónapon belül az érintett önkormányzatok állapodnak meg. Megállapodás hiányában az önkormányzati vagyont 
lakosságarányosan kell megosztani. 

(9) Az új község területéről a községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követő hat hónapon belül az 
érintett önkormányzatok állapodnak meg. A megállapodásban az új község alakítására vonatkozó népszavazással 
érintett területtől eltérni nem lehet. Az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggő terület. Eltérő 
megállapodás hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani. 

(10) Az új község vagyonára, területére vonatkozó megállapodás hiányában bármelyik érintett önkormányzat 
keresete alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

(11) A községgé nyilvánításról szóló döntés hatálybalépését követő hat hónapon belül az új község önkormányzata 
a törvényi feltételek keretei között polgármesteri hivatalt hoz létre vagy közös önkormányzati hivatalhoz (a 
továbbiakban: hivatal) csatlakozik. Eddig az időpontig az új község hivatali feladatait annak a településnek a hivatala 
látja el, amelyből az új község megalakult. A hivatal költségeinek viseléséről az érintett önkormányzatok állapodnak 
meg. Ennek hiányában a költségekhez az érintett önkormányzatok a települések lakosságszámának arányában 
járulnak hozzá. 

99. § (1) Új község alakítását településegyesítés megszüntetés jogcímén akkor lehet kezdeményezni, ha a 
településrész egyesítése 1950. január 1-jén vagy azt követően lépett hatályba. 

(2) Településegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése a 98. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással 
történhet. 

Települések egyesítése 

100. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett képviselő-testületek határozatukkal kezdeményezik az egybeépült 
községek, valamint város és község egyesítését, egyidejűleg javaslatot tesznek az új település nevére. 

(2) Az egyesítéstől a községek jogai és kötelezettségei az új községet, várost illetik és terhelik. 
(3) A települések egyesítésével megszűnt község a nevét településrész-névként megtartja. 
(4) A miniszter március 31-ig határozatában dönt arról, hogy nem terjeszti elő a kezdeményezést, ha a települések 

nem egybeépültek, vagy a jogszabályban előírt eljárási szabályt nem tartották meg. A határozatot a miniszter a 
meghozatalától számított három napon belül az érdekelt önkormányzatok polgármestereinek küldi meg. A képviselő-
testületek által kérhető felülvizsgálatra a 98. § szabályait kell alkalmazni. 

Területrész átadása 

101. § Az érintett képviselő-testületek megállapodhatnak egymással határos területrész átadásáról, átvételéről 
vagy cseréjéről (a továbbiakban együtt: területrész átadása). 

102. § (1) Az érintett képviselő-testületek a területrész átadását előkészítő bizottság javaslata alapján előzetes 
megállapodást köthetnek az átadandó területrész területéről és határairól, a vagyon megosztásáról. 

(2) A lakott területrész átadásának kezdeményezése esetén az érintett képviselő-testületek együttes ülésen legalább 
háromtagú, területrész átadását előkészítő bizottságot választanak települési képviselőkből, valamint más 
választópolgárokból. Az előkészítő bizottság tagjainak több mint felét a lakott területrészen lakó települési 
képviselők vagy választópolgárok közül kell megválasztani. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához a 
képviselő-testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 

(3) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok - helyi népszavazással kinyilvánított - többségi 
támogatása szükséges a megállapodáshoz. 

(4) A képviselő-testületek - az előzetes megállapodásnak megfelelően - a lakott területrész átadásáról, annak 
részletes feltételeiről a helyi népszavazást követő kilencven napon belül állapodnak meg. Megállapodás hiányában az 
érintett képviselő-testület keresete alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság - soron kívül - dönt. Döntése a 
megállapodást pótolja. 

(5) Lakott területrész átadása nem tagadható meg, ha a képviselő-testületek előzetes megállapodást kötöttek és az 
átadással a területrész választópolgárainak többsége helyi népszavazás során egyetértett. 

(6) Külterületi lakott területrész átadására a lakott területrészre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 

Település megyék közötti átcsatolása 



103. § (1) A települési képviselő-testület minősített többségű határozattal kezdeményezheti, hogy az Országgyűlés 
a települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át. A kezdeményezéssel kapcsolatban helyi 
népszavazást kell elrendelni. 

(2) A település a másik megyéhez általában a teljes közigazgatási területével csatolható át. Ettől eltérő javaslatot 
akkor lehet tenni, ha az új megyehatár eltérő kialakítását természetes vagy jelentős műszaki létesítményt jelentő 
mesterséges határvonal (folyó, közút, vasúti pálya stb.) indokolja. 

(3) Más megyéhez csatlakozni kívánó település átcsatolásáról az érintett megyei önkormányzatok közgyűlései 
állást foglalnak. 

Várossá nyilvánítás 

104. § (1) Városi cím adható annak a községi önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be, és fejlettsége eléri 
az átlagos városi szintet. 

(2) Ha a miniszter a várossá nyilvánítási kezdeményezést nem támogatja, erről tájékoztatja az érintett 
önkormányzat képviselő-testületét azzal, hogy milyen fejlesztések szükségesek az előterjesztéshez. Ha a képviselő-
testület fenntartja a kezdeményezését, az eredmények elérését követő év január 31-ig - az önkormányzati választás 
évének kivételével - a korábbi felterjesztésének kiegészítésével ismételheti meg a kezdeményezését. 

Fővárosi kerület létrehozása, a kerületi határok megváltoztatása 

105. § (1) Fővárosi kerület létesítését, kerület megszüntetését (a továbbiakban: kerületi tagozódás 
megváltoztatása) bármelyik, területileg közvetlenül érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete 
kezdeményezheti az Országgyűlésnél. 

(2) A kerületi tagozódás megváltoztatásának kezdeményezése esetén az érintett kerületi önkormányzat képviselő-
testülete a kerületi tagozódás megváltoztatása kérdésében helyi népszavazást köteles elrendelni. 

(3) A kerületi tagozódás megváltoztatásával kapcsolatosan a fővárosi közgyűlés, valamint a többi érintett kerületi 
önkormányzat képviselő-testületének véleményét ki kell kérni. 

(4) Fővárosi kerület területrészének más kerülethez való csatolását az érintett kerületi önkormányzatok képviselő-
testületei - a fővárosi közgyűlés állásfoglalásával - kezdeményezhetik az Országgyűlésnél. Lakott területrész esetén a 
kezdeményezéssel kapcsolatosan helyi népszavazást kell elrendelni. 

(5) A főváros határával közvetlenül érintkező fővárosi kerület képviselő-testülete kezdeményezheti az 
Országgyűlésnél a kerületnek vagy városrésznek a fővárosból történő kiválását és önálló településsé nyilvánítását. A 
kezdeményezéssel kapcsolatosan helyi népszavazást kell elrendelni. 

(6) A fővároshoz csatlakozni kívánó, vele határos települési önkormányzat képviselő-testülete a csatlakozás 
kérdésében saját településén helyi népszavazást köteles elrendelni. 

(7) Amennyiben az új kerületi tagozódás a főváros közigazgatási határát is érinti, a kezdeményezés a helyi 
népszavazás eredményével, az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete, a változással érintett határos 
megyei önkormányzat közgyűlésének véleményével nyújtható be az Országgyűléshez. 

(8) Az e §-ban megjelölt kezdeményezési jogosultság megilleti a Kormányt is. Ilyen esetben a helyi népszavazást 
a tervezett területi változással közvetlenül érintett települési önkormányzat köteles elrendelni. A népszavazás 
költségét a központi költségvetés viseli. 

VI. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 

Az önkormányzati vagyon 

106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: 
a) a helyi adók; 
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, 

osztalék, kamat és bérleti díj; 
c) átvett pénzeszközök; 



d) törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; 
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 
(2) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból 

áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. 
107. § A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik 

mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról 
a képviselő-testület rendelkezik. 

108. § A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai 
szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. 

108/A. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés 
mellőzhető a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor. 

109. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról 
szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot 
létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő 
önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel 
létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi 
szerkezetében történő tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló törvényben 
meghatározottak az irányadók. 

(2) A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet 
vagyonkezelési szerződést. 

(3) 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. 

(4) A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. 

(5) A helyi önkormányzat tulajdonában 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 létesítéséhez. 

(6) A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt 
értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő 
mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az 
államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett 
feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a 
vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú 
kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő 
értékcsökkenés összegéig áll fenn. 

(7) 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, költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen 
elhatárolható legyen. 

(8) A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden 
közérdekből nyilvános adat, valamint - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény rendelkezéseit nem sértő - az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és 
okirat bemutatására. 

(9) A vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat ellátásával összefüggésben központi 
költségvetési többlettámogatási igényt. 

(10) A helyi önkormányzat a határozatlan idejű, illetve határozott idejű vagyonkezelési szerződést rendkívüli 
felmondással akkor szüntetheti meg, ha 

a) a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a vagyonkezelési szerződésben 
előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 



b) a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően megindult csőd- vagy 
felszámolási eljárásról a helyi önkormányzatot nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési 
szerződés hatályának időtartama 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. 

(11) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelésbe adása illetékmentes. 
(12) Azonnali felmondásnak van helye, ha a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal a 

vállalt önkormányzati közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz. 
110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott módon 

nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az 
adatok hitelességéért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves 
zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. 

(3) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló 
helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös 
vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

Az önkormányzat gazdálkodása 

111. § (1) A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer 
költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. 

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el 
törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt 
feladatait. 

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes 
költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. 

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
(5) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintő feladatait az államháztartásért felelős miniszter és a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter végzi. 
112. § (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi 

előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának 
feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési 
támogatásból teremti meg. 

(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, 
kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 

(3) Az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 
törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni. 

113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, 
értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos 
módon közzéteszi. 

114. § A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok 
szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai 
rendszert működtet, mely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A rendszerben kötelezően 
nyilvántartandó adatok körét jogszabály határozza meg. 

115. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(2) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem 
fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási 
kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a 
zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás 
elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás 
keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. 

116. § (1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. 



(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 
amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának 
javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, 
különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 
fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan 
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 
ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 

117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott módon a helyi önkormányzatok 

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó 
jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok 
ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást 
biztosít, 

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség 
nélküli támogatást nyújthat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: 
a) takarékos gazdálkodás, 
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 
(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. 
(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének 

fenntartását. 
118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az 

ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a 
támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi 
költségvetésbe visszafizetni. 

(2) Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése 
érdekében kiegészítő támogatás adható. 

A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere 

119. § (1) A helyi önkormányzatnak nyújtott európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások 
felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, 
a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások 
irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. 

(2) A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülő önkormányzat vagy 
társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző 
szervezetekkel együttműködni. 

(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja 
a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési 
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt 
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig 
hagyja jóvá. 

(6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály 
tartalmazza. 

120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 



a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 

vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti 

a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 
(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-

testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati 
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek. 

Adósságrendezés 

121. § A helyi önkormányzat fizetőképességének megszűnése esetén az önkormányzat pénzügyi helyzetének 
rendezése adósságrendezési eljárás keretében történik. 

122. § A helyi önkormányzat az adósságrendezési eljárás ideje alatt a képviselő-testület által elfogadott 
válságköltségvetés alapján gazdálkodik. 

123. § (1) Az adósságrendezésbe nem vonható be a helyi önkormányzat használatába, vagyonkezelésébe adott, 
nem az önkormányzat tulajdonát képező vagyon, továbbá hazai vagy uniós forrásból nyújtott fejlesztési 
támogatásból származó bevételek. 

(2) Az adósságrendezés megindításának időpontjától kezdődően az eljárás lezárásáig terjedő időtartamban, a 
miniszter egyedi döntése alapján, egyedi beruházási kiadások teljesíthetők, különös tekintettel európai uniós 
támogatással megvalósuló beruházásokra és derogációs kötelezettség teljesítésére. A reorganizációs tervben a 
miniszter egyedi döntése alapján engedélyezett beruházások szerepelhetnek. 

124. § Az önkormányzati adósságrendezéssel kapcsolatos szabályokat az adósságrendezésről szóló törvény 
tartalmazza. 

VII. FEJEZET 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK 
KAPCSOLATA, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI 

FELÜGYELETE 

125. § (1) Az Országgyűlés törvényben szabályozza a helyi önkormányzatok jogállását, feladat-és hatásköreit, a 
kötelezően ellátandó feladatait, kötelező szervtípusait, működésének garanciáit, anyagi eszközeit és gazdálkodásának 
alapvető szabályait. 

(2) Az Országgyűlés az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásáról a Kormány javaslatának 
az Országgyűléshez való benyújtását követő soron következő ülésén határoz. 

E napirend tárgyalására meg kell hívni az érintett helyi önkormányzat polgármesterét. A polgármester jogosult a 
képviselő-testület feloszlatással kapcsolatos álláspontját az Országgyűlés döntésének meghozatala előtt ismertetni. 

(3) Ha az Országgyűlés a képviselő-testületet feloszlatja, az új képviselő-testület megválasztására vonatkozó 
időközi választást a feloszlatás Országgyűlés által meghatározott időpontjától számított három hónapon belüli 
időpontra kell kitűzni. 

(4) Az Országgyűlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá - az érintett önkormányzatok véleményének 
kikérése után - a megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, elnevezéséről és 
székhelyéről, valamint a fővárosi kerületek kialakításáról. 

126. § A köztársasági elnök: 
a) dönt az érintett helyi önkormányzatok kezdeményezésére - az ország területének közigazgatási tagozódásával, 

valamint területszervezéssel kapcsolatosan előkészített - városi cím adományozásáról, továbbá a község alakításáról, 
egyesítéséről, a községegyesítés megszüntetéséről, a város, község elnevezéséről; 

b) megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét - ha az Országgyűlés a helyi képviselő-testületet feloszlatja -, 
hogy az új képviselő-testület megválasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, 
amelyeket a jogszabály a polgármesternek állapít meg, halaszthatatlan esetben döntsön olyan ügyekben, amelyek a 
képviselő-testület átruházható hatáskörei. 



127. § A Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter irányításával, a 
kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. 

128. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter: 
a) közreműködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester, a 

kormányhivatal tevékenységét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi állami döntések 
tervezeteinek előkészítésében; 

b) közreműködik a helyi önkormányzat meghatározott kölcsönfelvételére vagy más kötelezettségvállalására 
vonatkozó kormányzati hozzájárulás megadásánál; 

c) összehangolja a helyi önkormányzatok működésével összefüggő településfejlesztés, gazdálkodás, valamint az 
egyes adatbázisokkal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását; 

d) koordinálja a helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott fejlesztési források felhasználására kiírt 
pályázatokat, továbbá a helyi önkormányzatok gazdálkodását érintő jogszabályi feltételek kialakítását; 

e) közreműködik az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréhez szükséges, továbbá kormányzati 
döntéseket megalapozó önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében; 

f) jogosult az államháztartásért felelős miniszter útján a Magyar Államkincstár önkormányzatok gazdálkodását 
érintő helyszíni vizsgálata elrendelésére; 

g) jogosult az államháztartás információs rendszerének valamennyi, az államháztartás önkormányzati 
alrendszerére vonatkozó adatának megismerésére, rendszerezésére; 

h) dönt a 85. § (10) bekezdésében foglalt jóváhagyás megadásáról. 
129. § A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter: 
a) irányítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét; 
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi képviselő-testület feloszlatására 

vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását; 
c) előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket. 
130. § A miniszter, feladatkörében eljárva: 
a) meghatározza a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, a kormányhivatal 

államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait és ellenőrzi azok érvényesülését; 
b) a rendelkezésre álló forrásokra figyelemmel szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények 

működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások 
érvényesülését; 

c) az a) és b) pontban említett ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a 
hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés 
tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert és a kormányhivatalt; 

d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökről, és 
biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt; 

e) a helyi önkormányzatoktól - ágazati feladatai körében - adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az 
önkormányzat köteles teljesíteni; 

f) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat részére 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter koordinálásával pénzügyi támogatást nyújthat. 

131. § (1) Az országos önkormányzati érdekszövetségek jogalkotási feladatokra, intézkedések megtételére 
vonatkozó javaslatot tehetnek, konzultációt folytathatnak a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert, valamint a 
helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről és a központi költségvetés 
önkormányzatokat érintő kérdéseiről. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában azokat a szervezeteket kell országos önkormányzati érdekképviseleti 
szervezeteknek tekinteni, amelyek közül 

a) a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenhárom tagja megyei 
önkormányzat; 

b) a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja megyei jogú város 
önkormányzata; 

c) a fővárosi önkormányzat érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább tizenöt tagja fővárosi kerületi 
önkormányzat; 

d) a városi és a járásszékhely városi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek tagja az ilyen szerepet 
betöltő önkormányzatok több mint 50%-a, és a tagságon belül a járásszékhely városi önkormányzatok több mint 
50%-a, továbbá 

e) minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek tagja legalább négyszáz 
helyi önkormányzat, és legalább tizenegy területi (megyei) szervezetük működik. 



(3) A (2) bekezdésben foglalt arányszámok számításánál egy helyi önkormányzatot csak egy érdekszövetség 
tagjaként lehet figyelembe venni. 

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 

A törvényességi felügyelet eszközei, terjedelme 

132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben 
meghatározott feladat- és hatáskörökön túl: 

a) törvényességi felhívással élhet; 
b) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a 

képviselő-testület ülését; 
c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet 

Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát; 
d) kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát; 
e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal 

szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését; 
f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a 

Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatását; 
g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban 

meghatározott részének visszatartását vagy megvonását; 
h) pert indíthat a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt; 
i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző 

ellen; 
j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél; 
k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben; 
l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben. 
(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 

bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője (a 
továbbiakban: érintett) működése jogszerűségének biztosítása 

(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat: 
a) szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét; 
b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét; 
c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) 

kötelezettségének teljesítését. 
(4) Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - 

azokra a helyi önkormányzat és szervei által hozott határozatokra: 
a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy 
b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye, 
c) amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a 

kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja. 
(5) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a (4) bekezdésben felsorolt határozatokra is a (3) 

bekezdés a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) pontja esetében, ha a határozat a 
munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz. 

A kormányhivatal információkérési joga 

133. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, 
adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni. 

(2) A kormányhivatal javaslattal élhet a helyi önkormányzat működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására 
vonatkozóan. A javaslatot a helyi önkormányzat képviselő-testülete köteles megtárgyalni és arról döntést hozni. A 
javaslat elutasításának indokát a helyi önkormányzat köteles a kormányhivatallal ismertetni. 

A törvényességi felhívás 



134. § (1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc 
napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles 
megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a 
kormányhivatalt írásban tájékoztatni. 

(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás 
egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt. 

A képviselő-testület ülésének összehívása 

135. § (1) A kormányhivatal kezdeményezi a polgármesternél a képviselő-testület ülésének összehívását, ha 
törvényességi kérdések képviselő-testület által történő megtárgyalása a helyi önkormányzat törvényes működésének 
biztosítása érdekében indokolt. 

(2) Ha a polgármester a kormányhivatal képviselő-testületi ülésének összehívására tett javaslatának és a 44. § 
szerint tett indítványnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze. 
Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott szabályoktól. 

Önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetére alkotmánybírósági 
felülvizsgálat kezdeményezése, önkormányzati rendelet jogszabállyal való 

összhangja bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése 

136. § (1) Az önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése esetén a kormányhivatal a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszter útján, az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott formai 
és tartalmi követelményeknek megfelelő indítvány tervezetének megküldésével egyidejűleg kezdeményezi a 
Kormánynál az önkormányzati rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozását. A kormányhivatal az 
indítványt a Kormánynak megküldött kezdeményezéssel egyidejűleg megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. 

(2) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva 
álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati 
rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát. A bírósági eljárás megindításával egyidejűleg az 
indítványt a kormányhivatal megküldi az érintett helyi önkormányzatnak. 

(3) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló bírósági indítvány tartalmazza: 
a) a Kúria által vizsgálandó önkormányzati rendeletet; 
b) az önkormányzati rendelet jogszabálysértőnek talált rendelkezésének megjelölését; 
c) azon jogszabályi rendelkezés megjelölését, amelyet az önkormányzati rendelet sért; 
d) annak okát, hogy a kormányhivatal az adott rendelkezést miért tartja jogszabálysértőnek. 
(4) Az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó bírósági eljárás szabályait és a bírósági döntés 

jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény tartalmazza. 

A helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség elmulasztásának 
megállapítása 

137. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi 
önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. 

(2) A jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány tartalmazza: 
a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége fennáll; 
b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a jogalkotási kötelezettség elmulasztását megállapíthatónak; 
c) a jogalkotási kötelezettség elmulasztásával összefüggő, a mulasztás elbírálásához szükséges önkormányzati 

rendeletet. 
(3) Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, 

a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül kezdeményezi a Kúriánál a mulasztás 
kormányhivatal által történő orvoslásának az elrendelését. 



(4) A helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági eljárás 
szabályait és a bírósági döntés jogkövetkezményeit a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény 
tartalmazza. 

A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége pótlása 

138. § (1) A kormányhivatal vezetője a rendeletet a helyi önkormányzat nevében, az önkormányzati rendeletre 
irányadó szabályok szerint alkotja meg azzal, hogy a rendeletet a kormányhivatal vezetője írja alá és a Magyar 
Közlönyben kell kihirdetni. 

(2) A kihirdetett rendeletet a kormányhivatal megküldi a helyi önkormányzatnak. A jegyző gondoskodik a 
kihirdetett rendeletnek a szervezeti és működési szabályzatban az önkormányzati rendeletek kihirdetésére 
meghatározott szabályokkal azonos módon történő közzétételéről. 

(3) A kormányhivatal vezetője által a helyi önkormányzat nevében megalkotott rendelet helyi önkormányzati 
rendeletnek minősül azzal, hogy annak módosítására és hatályon kívül helyezésére a helyi önkormányzat kizárólag a 
következő önkormányzati választást követően jogosult, ez idő alatt a módosításra a kormányhivatal vezetője 
jogosult. 

Az önkormányzati határozat elleni bírósági eljárás kezdeményezési joga 

139. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására 
nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságnál az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. 

(2) Ha a jogszabálysértő önkormányzati határozat végrehajtása a közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan 
kárral járna, a közigazgatási és munkaügyi bíróság a határozat végrehajtását felfüggeszti. 

Önkormányzati határozathozatali és feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása 

140. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására 
nyitva álló határidő eredménytelen leteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a közigazgatási és 
munkaügyi bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló: 

a) határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a határozat meghozatalára való kötelezést, 
vagy 

b) feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettsége elmulasztásának megállapítását és a feladat elvégzésére való 
kötelezést. 

(2) A határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség elmulasztásának megállapítására irányuló bírósági indítvány 
tartalmazza: 

a) azon törvényi rendelkezés megjelölését, amely alapján a helyi önkormányzat határozathozatali, feladat-ellátási 
kötelezettsége fennáll, és 

b) annak okát, hogy a kormányhivatal miért tartja a határozathozatali, feladat-ellátási kötelezettség elmulasztását 
megállapíthatónak. 

(3) A kormányhivatal kezdeményezésére a közigazgatási és munkaügyi bíróság megállapítja a határozathozatali 
kötelezettség elmulasztását és határidő tűzésével kötelezi az önkormányzatot a határozat meghozatalára. 

(4) A kormányhivatal kezdeményezésére a közigazgatási és munkaügyi bíróság megállapítja a mulasztást és 
határidő tűzésével kötelezi a helyi önkormányzatot, hogy biztosítsa a feladat-ellátást (közszolgáltatást). 

(5) Ha a helyi önkormányzat a közigazgatási és munkaügyi bíróság által megadott határidőn belül nem tesz eleget 
határozathozatali kötelezettségének, a kormányhivatal a határidő leteltét követő harminc napon belül 
kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál a mulasztás kormányhivatal által történő pótlásának az 
elrendelését az önkormányzat költségére. 

Törvényességi felügyeleti bírság megállapítása 

141. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot állapíthat meg, 
a) ha a jegyző a kormányhivatal felhívása ellenére a megadott határidőn belül nem tesz eleget a jegyzőkönyv 

megküldési kötelezettségének; 



b) ha a polgármester, a jegyző határidőben nem tesz eleget a kormányhivatal információkérésre irányuló 
megkeresésének; 

c) ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság megállapítja, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási, 
határozathozatali, feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének nem tett eleget és a bíróság által tűzött határidő 
eredménytelenül eltelt; 

d) ha a kormányhivatal kezdeményezése alapján a képviselő-testület nem folytatja le határidőben a polgármester, 
valamint a polgármester a jegyző ellen a fegyelmi eljárást. 

(2) A törvényességi felügyeleti bírság legkisebb összege esetenként a köztisztviselői illetményalap, legmagasabb 
összege esetenként a köztisztviselői illetményalap tízszerese. 

(3) A törvényességi felügyeleti bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés 
esetén ismételten is kiszabható. 

(4) A törvényességi felügyeleti bírság kiszabásánál a kormányhivatal figyelembe veszi: 
a) a jogellenes kötelezettségszegés súlyát; 
b) a helyi önkormányzat költségvetési helyzetét, és 
c) az előző bírságok számát és mértékét. 
(5) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a helyi önkormányzat a 

döntés közlésétől számított tizenöt napon belül. 
(6) A kormányhivatal bírságot megállapító döntésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény előírásait megfelelően kell alkalmazni. 
(7) A közigazgatási és munkaügyi bíróság a kormányhivatal döntését megváltoztathatja, a kormányhivatal új 

eljárás lefolytatására nem kötelezhető. 

A bírósági eljárás kezdeményezésének közös szabályai 

142. § (1) A 132. § (1) bekezdés h) pontja esetében a kormányhivatal által kezdeményezett bírósági eljárásra a 70. 
§ rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

(2) A 139-140. § szerinti jogszabálysértések megszüntetésére irányuló pert a helyi önkormányzat vagy a 
polgármester ellen lehet megindítani. 

(3) A kormányhivatalnak a helyi önkormányzattal szemben törvényességi felügyeleti bírságot megállapító döntése 
ellen a pert a kormányhivatal ellen kell megindítani. 

(4) Az önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata, az önkormányzat határozathozatali és feladat-ellátási 
kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránt, valamint a kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot 
megállapító határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perekben a polgári perrendtartásról szóló törvény 
közigazgatási perekre vonatkozó fejezetének rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréseknek megfelelően kell 
alkalmazni, e perekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el. 

Záró rendelkezések 

Felhatalmazó rendelkezés 

143. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: 
a) a területszervezési eljárás szabályait; 
b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemek nyilvántartásának szabályait; 
c) a 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, a fővárosi önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, 

közutak és közterületek kijelölését; 
d) a 16. §-ban meghatározott esetekben az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket, valamint a Kormány által 
kijelölt miniszter részére, a beruházások figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladata ellátásához - a személyes 
adatok kivételével - rendelkezésre bocsátandó adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek körét, az 
adatszolgáltatás gyakoriságát, továbbá az adatok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokat; 

e) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályait. 
(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, hogy az 

önkormányzati rendeletnek és a jegyzőkönyvnek a kormányhivatal részére történő megküldése rendjét rendeletben 
szabályozza. 



(3) Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályait. 

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg: 
a) a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát; 
b) a helyi önkormányzat költségvetését; 
c) a helyi önkormányzat zárszámadását; 
d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés 

alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit; 
e) 
f) 
g) a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára előírt kötelező 

feladat- és hatáskör vállalását; 
h) a polgármester általi forrásfelhasználás mértékét; 
i) azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői 

jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. 

Hatályba léptető rendelkezések 

144. § (1) E törvény a (2)-(5) 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 2-15. §, 17-20. §, a 21. § (1) bekezdés, a 22-26. §, a 27. § (3)-(4) bekezdés, a 41-50. §, az 51. § (1)-(3) 

bekezdés, az 51. § (5) és (6) bekezdés, az 52-62. §, a 65-68. §, a 71. § (1) bekezdés, a 79. §, 81-105. §, a 106. § (1) 
bekezdés, a 111-131. §, a 143. § (1) bekezdés a) és c) pontja, a 143. § (3) bekezdés, a 143. § (4) bekezdés a)-d), g) és 
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 71. § (2)-(6) bekezdése, a 72-78. §, a 80. §, a 143. § (4) 
bekezdés f) pontja, a 154. §, a 156. § (3) bekezdése, valamint a 158. § a 2014. évi általános önkormányzati 
választások napján lép hatályba. 

(5) A 16. § és a 143. § (1) bekezdés d) pontja az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CXVII. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés 

145. § E törvény 1-83. §-ai, a 84. § (1)-(4) bekezdése, a 85-109. §-ai, a 125-144. §-ai, a 146. §, 146/A. §, a 148. §, 
a 153-154. §-ai, a 156. §-a, valamint a 158. § b) pontja az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősülnek. 

Átmeneti rendelkezések 

146. § (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. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt e határidőn belül nem alakítják meg, vagy 
ahhoz a települési önkormányzat nem csatlakozik, a 85. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(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 esetekben a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszámot és időpontot kell 
figyelembe venni. 

146/A. § 
146/B. § (1) Ha a polgármesteri hivatalt fenntartó - a 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal 

létrehozására kötelezett - községi önkormányzat a 146. § (2) bekezdésében meghatározott határidőig nem vesz részt 
közös önkormányzati hivatal alakításában, a közös önkormányzati hivatal megalakításáig, de legfeljebb a közös 
önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésről szóló döntésig (a továbbiakban: átmeneti időszak) tovább működteti 



polgármesteri hivatalát. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző, aljegyző jogviszonya - a 146/E. § (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint - a közös önkormányzati hivatal megalakulásával szűnik meg. 

(2) Ha a hivatali feladatok ellátását 2012. december 31-éig körjegyzőség biztosította és a körjegyzőség egy vagy 
több tagja közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett, az átmeneti időszakban 

a) a közös önkormányzati hivatal megalakításáig tovább működik a körjegyzőség, tagjai számára ellátja a hivatali 
teendőket a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok szerint; a körjegyzőséget vezető körjegyző 
jogviszonya - a 146/E. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a közös önkormányzati hivatal megalakulásával 
szűnik meg, 

b) ha a megszűnő körjegyzőség tagjai közül egyes tagok polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt 
hoznak létre, a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozott volt körjegyzőségi tag vagy tagok számára az a 
polgármesteri hivatal vagy az a közös önkormányzati hivatal látja el a hivatali teendőket, amelyet a körjegyzőség 
korábbi székhelye alakít vagy amelyben részt vesz, ennek hiányában a c) pont szerinti közös önkormányzati hivatal, 

c) a b) pont szerinti közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozó település számára, amely a megszűnő 
körjegyzőség székhelye volt, az a közös hivatal biztosítja a hivatali teendőket, amelyhez a korábbi körjegyzőség 
tagjainak többsége (ennek hiányában a legnagyobb lakosságszámú település) csatlakozott. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatellátás költségeihez megállapodás alapján, ennek hiányában 
lakosságarányosan járulnak hozzá az érintett települési önkormányzatok. 

(4) E §-t kell alkalmazni az átmeneti időszakot követően a kormányhivatal vezetőjének a közös önkormányzati 
hivatalhoz tartozó települések kijelöléséről szóló döntésének az érintettekkel való közléséig. 

(5) Az átmeneti időszakban az (1) és (2) bekezdésben szabályozott feladatellátás során nem kell a járások területi 
lehatárolására tekintettel lenni. 

(6) A 85. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásakor a közös önkormányzati hivatal létrehozása során figyelembe 
veendő lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyilvántartott 
2011. január 1-jei, vagy 2012. január 1-jei lakosságszám alapján is meg lehet állapítani, ha az érintett önkormányzat 
megítélése szerint az kedvezőbb a település számára. 

146/C. § (1) A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat polgármestere dönthet arról, hogy a polgármesteri 
hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét - annak egyetértésével - pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a 
megszűnő körjegyzőség - amelynek korábban tagja volt - körjegyzőjét a polgármesteri hivatal jegyzőjeként, 
aljegyzőjeként foglalkoztatja. Ebben az esetben a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. 

(2) A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83. § b) pontjának megfelelő 
alkalmazásával megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal 
jegyzőjét, aljegyzőjét - annak egyetértésével - a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként 
foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya 
folyamatosnak minősül. 

(3) A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat, közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok 
jegyzője - az e törvényben meghatározottak figyelembevételével - dönthet arról, hogy a megszűnő polgármesteri 
hivatalban, körjegyzőségben közszolgálati jogviszonyban állókat a polgármesteri hivatalban, a közös önkormányzati 
hivatalban tovább foglakoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony folyamatosnak minősül. 

146/D. § (1) 2012. december 31-én megszűnik - a 146/B. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az a polgármesteri 
hivatal, amelynek fenntartására a települési önkormányzat a 85. § (1) bekezdése alapján nem jogosult. A 
polgármesteri hivatalt vezető jegyző, aljegyző jogviszonya a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
polgármesteri hivatal megszűnésével szűnik meg. A megszűnő polgármesteri hivatal jogutódja - ide nem értve a 
munkajogi jogutódlást - az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a települési önkormányzat részt 
vesz, vagy amelyhez csatlakozik. 

(2) A körjegyzőség, továbbá a körjegyzőséget vezető körjegyző jogviszonya - a 146/B. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt kivétellel - 2012. december 31-én a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megszűnik. A 
körjegyzőség jogutódja - ide nem értve a munkajogi jogutódlást - az érintett települési önkormányzat által létrehozott 
polgármesteri hivatal, vagy az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a korábbi körjegyzőségi tag 
települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik. 

146/E. § (1) A polgármesteri hivatal, vagy körjegyzőség a 146/B. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, 
valamint a 146/D. § alapján történő megszűnése olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a jegyző (körjegyző), 
valamint a közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 63. § (1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethető meg. 

(2) Ha a polgármesteri hivatal, körjegyzőség megszűnésének időpontjában a jegyző, körjegyző felmentési védelem 
alatt áll, akkor a jegyző, körjegyző jogviszonyának megszüntetéséről szóló intézkedést - eltérő megállapodás 
hiányában - a megszűnt polgármesteri hivatalt, körjegyzőséget alkotó önkormányzatok polgármesterei legkorábban a 



felmentési védelem lejártát követő napon hozhatják meg. E rendelkezéseket a közszolgálati jogviszonyban állókra 
megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltatói intézkedést az 
érintett jegyző hozza meg. 

Módosító rendelkezések 

147-153. § 
154. § 
155. § 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 

156. § (1) 
(2) Hatályát veszti 
a) 
b) 
c) 
(3) 
157. § 
158. § 

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 

A polgármester, az önkormányzati képviselő esküjének szövege 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) 
tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati 
képviselő’ (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő 

házas- vagy élettársa és gyermeke számára 

A nyilatkozatot adó személye 
1. A nyilatkozatot adó: 
a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) 
b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 
c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 
2. A képviselő neve: ............................................................................................................... 
3. A házas-/élettárs neve: ........................................................................................................ 
4. A gyermek neve: ................................................................................................................ 

A. Rész 

VAGYONI NYILATKOZAT 



I. Ingatlanok 

1. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: 
........................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

2. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: 
........................................................................................................................... 
e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

3. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: 
........................................................................................................................... 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 
4. 
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ............................................. 
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................... 
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): .................................................... 
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: 
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ..................... 
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ........................................................................ 
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................ 
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): .................................................................... 

II. Nagy értékű ingóságok 

1. Gépjárművek: 
a) személygépkocsi: ......................................................................................................... típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
b) tehergépjármű, autóbusz: ............................................................................................. típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 



c) motorkerékpár: ............................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................ típus 

2. Vízi vagy légi jármű: 
a) jellege: ................................................................................................................................. 

típusa: ................................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................ 

b) jellege: ................................................................................................................................. 
típusa: ................................................................................................................................... 
a szerzés ideje jogcíme: ......................................................................................................... 

3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény: 
a) egyedi alkotások: ................................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................................................... 
b) gyűjtemény: ........................................................................................... megnevezés ..... db 

a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: .......................................................................... megnevezés ..... db 
a szerzés ideje, jogcíme: ........................................................................................................... 

4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori köztisztviselői illetményalap hathavi 
összegét meghaladó értékű ingóság: 

a) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 
b) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 
c) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 
d) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje, jogcíme: ......................................................................................................... 
e) megnevezés: ......................................................................................................................... 
a szerzés ideje jogcíme: ......................................................................................................... 

5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű 
biztosítás stb.): 

megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 
megnevezés: ............................................................................................................................. 
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................................................... 

6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: .........................................................................Ft 

7. A mindenkori köztisztviselői illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz: ............... Ft 

8. Az összességében a mindenkori köztisztviselői illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti 
számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 

a) pénzintézeti számlakövetelés: 



forintban: ............................................................................................................................. 
devizában (forintértéken): .................................................................................................... 
b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: ....................................................Ft 

9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap 
hathavi összegét meghaladja: 

megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 
megnevezés: ............................................................................................................................ 

III. Tartozások 

Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel 
szemben esetlegesen fennálló tartozásait 

1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ............................................................ forint 
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ................................................... forint 
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ........................................................................ forint 

IV. Egyéb közlendők 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

B. Rész 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

(a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 

1. Foglalkozása: ................................................................................................................. 
Munkahelye: ...................................................................................................................... 
Szünetelteti-e foglalkozását:        igen 

nem 
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme: .......................................Ft 
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme 

származik: 
a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): 

............................................................... 
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): .................. 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 
a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 
b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): 

.............................................................. 
c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ................... 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 
a) A tevékenység megnevezése: ........................................................................................... 



b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): 
.............................................................. 

c) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos): ................... 
d) A jövedelem (bruttó) összege: ....................................................................................... Ft 

C. Rész 

GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT 

Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: 

I. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

II. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

III. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

IV. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 

V. 
1. Gazdasági társaság neve: ...................................................................................................... 
2. Gazdasági társaság formája: .................................................................................................. 
3. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): ...................... 
4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .................................................................% 
5. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ............................................................................% 
6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ................................................................................ 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Javaslat rendelet megalkotására a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek azon juttatásaira vonatkozó szabályokat, melyeket 
a képviselő-testület állapíthat meg, a 24/2003.(X.02.) KT. számú rendelet tartalmazza. A 
rendelet megalkotása óta két alkalommal volt módosítva.  Az illetménykiegészítés 2013. évi 
mértékének meghatározása miatt ismét indokolt a rendelet szabályainak felülvizsgálata, 
mely alapján azt javaslom, hogy a 24/2003.(X.02.) KT. számú rendeletet helyezze hatályon 
kívül a képviselő-testület és alkosson helyette új jogszabályt.  
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.törvény  (a továbbiakban: Kttv.) a 
köztisztviselők juttatásaival  kapcsolatban az alábbi felhatalmazásokat adja a képviselő-
testület számára: 
 
1. A Kttv. 243. § (3)-(4) bekezdése  úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat  rendeletben 
egységesen valamennyi  köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a felsőfokú végzettségűek esetén a köztisztviselő alapilletményének   
(településünk esetében) legfeljebb 30%-a, a középfokú végzettségűek esetén az 
alapilletmény legfeljebb 20 %-a lehet.  2012-ben a középfokú és a felsőfokú végzettségűek 
illetménykiegészítése is 20 % volt. Javaslom, hogy az idén a felsőfokú végzettségűek is kapják 
meg a maximális kiegészítést. 
 
2.  A Kttv. 237. §-a arra hatalmazza fel a képviselő-testületet, hogy a törvény (Kttv.) keretei 
között rendeletben szabályozza a nem kötelező juttatásokat, szociális és kegyeleti 
támogatásokat. 
A törvény  az alábbi juttatások bevezetésére ad lehetőséget: 
a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás, 
b) albérleti díj hozzájárulás, 
c) családalapítási támogatás, 
d) szociális támogatás, 
e) illetményelőleg, 
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 
g) üdülési támogatás. 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban az elmúlt 10 évben az alábbi három juttatás nyújtására 
adott lehetőséget a helyi rendelet: 
b) albérleti díj hozzájárulás, 
e) illetményelőleg, 
f)  képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. 
 
Az albérleti díj hozzájárulás megállapítására soha nem került sor, így ennek megtartása nem 
indokolt. Az illetményelőleg és a képzési támogatás mellett egyéb juttatás bevezetését az 
önkormányzat költségvetési helyzetének teljes rendezéséig nem javaslom.  
 
A juttatások fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a 
polgármesteri hivatal működésének támogatására 99.294.400 Ft illeti meg az 
önkormányzatot. Ez a támogatási összeg fedezi a Hivatal működési kiadásait, beleértve az 
ezen előterjesztés tárgyát képező rendeletben tervezett juttatásokat is. 
 
A Kttv. 152. § (2) bekezdése alapján a juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője – a jegyző 
– a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2013. január 23. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
Az előterjesztést elkészítette: 
Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
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T E R V E Z E T! 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
..................... önkormányzati rendelete 

a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  juttatásairól 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§  (1) A rendelet a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a 
továbbiakban együtt: köztisztviselők) terjed ki. 
(2) A 2. §-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre is alkalmazni kell. 
 

2. Juttatások, támogatások 
 
2.§  (1) A köztisztviselő részére az alábbi juttatások biztosíthatók: 
a) illetményelőleg, 
b) képzési, továbbképzési támogatás. 
(2) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az önkormányzat éves költségvetésében 
biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni. 
 
 

3. Illetménykiegészítés 
 
3.§ Az illetménykiegészítés mértéke a 2013. évben 
a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az illetményalap 30 %-a, 
b) a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az illetményalap 20 %-a. 
 

4. Záró rendelkezések 
 
4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. 
január 1. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti a Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 
24/2003.(X.02.) KT. számú rendelet. 
 
Kelt: 
 

Szilágyi Sándor 
Polgármester 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 
 
A tervezett jogszabály: 
 

A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól 
szóló rendelet 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs. A közszolgálati 
dolgozók illetménye nem változik a 
korábbihoz képest. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs, mert nem igényel 
többletforrást. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A rendelet megalkotását a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény   
indokolja, amelynek felhatalmazása alapján 
önkormányzatnak e tárgykörben rendelet-
alkotási kötelezettsége van. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Törvénysértés, a köztisztviselők juttatásainak 
csökkenése. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2013. 01.23. 
 

 

  
Füzesiné Nagy Zita 

jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI.29.) rendeletének módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2013. január 1-én hatályát vesztette a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
és helyette hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény.  

Az új hulladéktörvény több területen is változtat a korábbi szabályokon, mely alapján  a 
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által a Remondis Tisza Kft-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, illetve a társulási megállapodást, valamint 
a helyi rendeletünket a közeljövőben teljes körűen felül kell vizsgálni. 

Jelen előterjesztés elsősorban  a díjak vonatkozásában érinti a rendeletet, ugyanis 2013. 
január 1-től  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  díjat (hétköznapi nevén szemét díjat)  a 
Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja 
meg. Ez azt is jelenti, hogy 2013. január 1. napjával megszűnt a képviselő-testületek díj-
megállapítási jogköre, ami miatt törölni kell a helyi rendeletekből az érintett 
rendelkezéseket.  A díjakra vonatkozó egyéb szabályozási tárgykörök azonban 2013. január 
1-től is megmaradt, a törvény 35. § e) pontja értelmében a települési önkormányzat 
képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapíthatja meg a miniszteri rendeletben 
nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges 
kedvezmények eseteit. 

A rendelet-tervezet a díj-megállapításra vonatkozó szabályok mellett azon rendelkezések 
hatályon kívül helyezését is kezdeményezi, amelyeket a törvény is tartalmaz, ugyanis a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §- a értelmében a helyi önkormányzat 
rendelete nem ismételheti meg a törvény szövegét. 
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A  díjakat illetően a másik önkormányzatunkat érintő fontos változás, hogy a hátralék adók 
módjára történő behajtása átkerült a jegyzőtől a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2013. január 23. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 

Az előterjesztést elkészítette:  
Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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T E R V E Z E T ! 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

......... önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 
15/2006.(VI.29.) rendeletének módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési 
közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI.29.) rendelet 2.§ (3) bekezdése, 3.§-a, 10.§ (2) 
bekezdése, 11.§-a és a  14. §-a. 

2.§  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Tiszacsege, .................. 

 

  Szilágyi Sándor     Füzesiné Nagy Zita 
    polgármester                   jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
 
A tervezett jogszabály: 
 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 
15/2006.(VI.29.) rendelet módosítása 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának közvetlen 
társadalmi hatása nincs.  

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs, mert nem igényel 
többletforrást. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A rendelet megalkotását a  hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtása. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

A  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény szabályainak megsértése. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2013. 01.23. 
 

 

  
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Rendelettervezet elfogadása a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. 
(IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tiszacsege Városának Önkormányzata az elhunytak tisztességes és méltó temetéshez, 
valamint a hozzátartozók szeretteik nyughelye előtti tiszteletadáshoz fűződő jogát 
maradéktalanul tiszteletben tartva, továbbá tekintettel arra, hogy a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 1. §-ának (2) bekezdése értelmében „a végső 
nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban közreműködők és az 
eltemettetők az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel” együttműködni kötelesek, 
az érintettek mind gyakrabban kifejezésre juttatott igényének eleget téve urnasírhellyel 
kívánja bővíteni a helyi köztemetőben rendszeresített temetési helyek körét. 

A fentiek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést 
megvitatni, a rendelettervezetet pedig elfogadni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2013. január 25. 

  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
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T  E  R  V  E  Z  E  T  

Tiszacsege Város Önkormányzatának 

…/2013. (... ...) önkormányzati rendelete 

a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § A köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) A temetőben alkalmazott temetési helyek az alábbiak: 

a) felnőtt egyes sírhely; 

b) felnőtt kettős sírhely; 

c) gyermeksírhely; 

d) urnafülke; 

e) urnasírhely; 

f) sírbolt; 

g) díszsírhely.” 

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

Tiszacsege, 2013. január 26. 

 Szilágyi Sándor Füzesiné Nagy Zita 

 polgármester jegyző 

  



 

 

1. melléklet a /2013.(... ...) önkormányzati rendelethez 

1. A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát, valamint a megváltás és újraváltás
– általános forgalmi adó nélkül feltüntetett – díjtételeit az alábbi táblázat rögzíti. 

 A B C D 

1. Sírhelyek 
Használati / 

újraváltási idő 
Megváltási díj Újraváltási díj 

2. Felnőtt egyes sírhely 25 év 13 200 Ft 13 200 Ft 

3. Felnőtt kettős sírhely 25 év 22 000 Ft 22 000 Ft 

4. Gyermeksírhely 25 év 3 300 Ft 3 300 Ft 

5. Urnafülke 25 év 44 000 Ft 44 000 Ft 

6. Urnasírhely 10 év 10 000 Ft 10 000 Ft 

7. Sírbolt 60 év 143 000 Ft 143 000 Ft 
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
  .............................  

Füzesiné Nagy Zita 
 jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 30-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Tiszafüredi Nemzeti Kft által biztosított gyermekétkeztetés 2013. évben 
fizetendő árak meghatározása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ábrahám Tamás, a Tiszafüredi Nemzeti Kft ügyvezetője 2012. október 24. napján kelt levelében azzal 
a kéréssel fordult Tiszacsege Város Önkormányzatához, hogy a Tiszafüredi Nemzeti Kft és Tiszacsege 
Város Önkormányzata között 2007. 08. 29. napján kelt (már többszörösen módosított) vállalkozói 
szerződés 14. pontjában található eladási árakat változtassák meg. Mivel a vállalkozó szerződés 15. 
pontja értelmében az árakat nyersanyag norma és rezsiköltség megbontásban kell feltüntetni, így az 
előbbi esetében 6%-os, utóbbi tekintetében pedig 2 százalékpontos áremelést kért. 

Fontos megjegyezni, hogy 2012. évre vonatkozóan árváltozás nem történt, a felek megegyezése 
alapján, annak ellenére, hogy a szerződés 16. pontja értelmében „Szerződő Felek minden év 
november 30. napjáig az azt követő egy évre vonatkozóan a norma és az eladási ár tekintetében újra 
megállapodnak.” 

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú mellékletében rögzítve 
van, hogy bölcsődei, óvodai és a nappali közoktatásban résztvevő gyermekek közül az alábbi 
feltételeknek eleget tevők után vehető igénybe normatív állami támogatás: 

„A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által 
fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a 
Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek. 
 
E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos személyek 
nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 151. § (5) 
bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést 
biztosít. „ 
 
„A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, 
óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. 
§ (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – Kiegészítő szabályok 
4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést 
biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.” 
 
Az 1 főre jutó normatív állami támogatás összege 68.000 Ft-ról 102.000 Ft-ra módosult. 
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A 2012. évi adatok alapján az önkormányzat 61.736.183. Ft-ot fizetett ki vásárolt élelmezésre, 
melyből 29.172.000 Ft normatív állami támogatás, 5.272.840. Ft a lakosság által befizetett térítési díj, 
27.291.703. Ft önkormányzati kiadás. 

A 2013. évre tervezett árváltoztatások hatására az önkormányzat 66.369.756 Ft vásárolt élelmezéssel 
számolhat. A kiadások fedezetére a normatív támogatás 47.838.000. Ft lesz, a kihasználtsági adatok 
változatlanságát feltételezve 5.266.904. Ft térítési díj bevételre lehet számítani, a várható 
önkormányzati kiadás mértéke 13.264.851. Ft. 

Az vásárolt élelmezésre fordított kiadások 4.633.573 Ft-tal növekednek. A normatív támogatás 
összege nagyobb mértékben nőtt, mint az áremelkedés okozta költségnövekedés, így összességében 
az önkormányzat terhei nem nőnek. Ezek alapján a várható kiadás csökkenés mértéke 14.026.852 Ft. 

A vállalkozói szerződés tartalmazza az árakat, így a szerződés módosítása szükséges az eladási ár 
megváltoztatásához.(melléklet – határozati javaslat) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vállalkozói szerződés módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot megvitatni szíveskedjen. 

Tiszacsege, 2013.01.25.  Szilágyi Sándor 
  polgármester 

Előkészítette: 
Budai Béla 

 

 melléklet 

Határozati javaslat 

…/2013. (… …) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszafüredi Nemzeti Kft-vel kötött, 146/2007. 
(VIII. 29.) KT. számú határozatával jóváhagyott többszörösen módosított vállalkozói szerződést 
módosítja és a szerződés módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5., képviseli: Szilágyi Sándor 
polgármester), mint Megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) 

valamint a 

Tiszafüredi Nemzeti Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 8., cégjegyzékszám: 16-09-007338; 
statisztikai számjel: 13055206-5530-113-16; képviseli: Ábrahám Tamás ügyvezető); mint Vállalkozó; 
(a továbbiakban: Vállalkozó) 

között a 2007. augusztus 29. napján létrejött, az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde, 
óvoda és általános iskola gyermek- és felnőtt-étkeztetésének biztosítására vonatkozó vállalkozói 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2013. január  1. napi hatályú módosítása tárgyában. 



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
3/6  

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés alábbi pontjait a következők szerint 
módosítják: 

1. A Szerződés 14-16. pontjai helyébe az alábbi 14-16. pontok lépnek: 

„14. Szerződő felek 2013. január 1. napjától az alábbi eladási árban állapodnak meg, melyet a 
Vállalkozó nyersanyagköltség és rezsi megbontásban köteles megadni: 

Bölcsőde gyermekadag: 

Tízórai 

Bruttó egységár: 88,99 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 49 13,23 62,23 

Rezsi költség 21,07 5,69 26,76 

 
Ebéd 

Bruttó egységár: 385,01 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 212 57,24 269,24 

Rezsi költség 91,16 24,61 115,77 

 

Uzsonna 

Bruttó egységár: 88,99 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 49 13,23 62,23 

Rezsi költség 21,07 5,69 26,76 
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Óvodai gyermekadag 

Tízórai 

Bruttó egységár: 95,21 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 51 13,77 64,77 

Rezsi költség 23,97 6,47 30,44 

 

Ebéd 

Bruttó egységár: 392,05 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 210 56,7 266,7 

Rezsi költség 98,70 26,65 125,35 

 
Uzsonna 

Bruttó egységár: 95,21 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 51 13,77 64,77 

Rezsi költség 23,97 6,47 30,44 

 

Iskolai gyermekadag 

Tízórai 

Bruttó egységár: 102,97 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 56 15,12 71,12 

Rezsi költség 27,44 7,41 34,85 
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Ebéd 

Bruttó egységár: 531,74 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 281 75,87 356,87 

Rezsi költség 137,69 37,18 174,87 

 

Uzsonna 

Bruttó egységár: 102, 97 Ft/adag 

Megnevezés Nettó egységár (Ft/adag) Áfa (Ft) Bruttó ár (Ft/adag) 

Nyersanyagköltség 56 15,12 71,12 

Rezsi költség 27,44 7,41 34,85 

 

15. A fenti árak 2013. december 31. napjáig változatlanul tartalmazzák a nyersanyagnormát 
és a rezsit, amelyek felett csak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
szerinti Áfa mérték számítható fel. 

16. Szerződő Felek minden év november 30. napjáig az azt következő egy évre vonatkozóan a 
norma és az eladási ár tekintetében újra megállapodnak. E módosítás esetén is a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint kell eljárni.” 

2. A Szerződés egyéb, itt nem érintett pontjai változatlanok maradnak. 

3. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a közétkeztetésre és gyermekétkeztetésre 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadók. 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Tiszacsege, 2013.  .............................  

 

   ........................................   ........................................  

   Megrendelő   Vállalkozó 

   Szilágyi Sándor   Ábrahám Tamás 

   polgármester   ügyvezető 
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Ellenjegyzem:  

  ........................................  

  Füzesiné Nagy Zita 

  jegyző 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. január 31. 

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI A 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN

adatok forintban

Gyermekélelmezés

bellátottak 
száma

nyitvatartási 
napok száma

Kihasznált-
ság %-a

élelmezési 
napok 
száma 
01.01. - 
03.31.

élelmezési 
napok száma 
04.01.-től

Lakosság 
által 
fieztentdő 
térítési díj 
2013.01.01. - 
2013.03.31

Lakosság 
által 
fizetendő 
térítési díj 
2013.04.01-
től

nyersanyagn
orma 
2013.01.01-
től

rezsi ktg/ 
nyn.** 
2013.01.01.-
től

vásárolt 
élelmezés 
2013.évben

fizetendő tdíj - 
teljes

fizetendő tdíj 
50%-os

szülők által 
fizetett tdíj ingyen étkezők

gyermekétkezteté
si támogatás

Bölcsőde 35 251 71 1 540 4 697 292 310 310 133 2 764 862 158 177 27 633 185 810 1 667 526 1 695 159

Óvoda 166 220 85 8 748 22 294 294 312 312 147 14 237 103 1 810 251 209 608 2 019 859 7 298 169 7 507 777

Napközi 254 185 94 13 610 30 561 371 393 393 193 25 865 212 1 143 006 213 247 1 356 253 15 490 289 15 703 536

Menza 129 185 94 6 912 15 521 265 281 281 138 9 392 473 458 288 126 958 585 247 5 474 688 5 601 646

összesen: 52 259 650 3 569 722 577 447 4 147 169 29 930 671 30 508 118
ÁFA 14 110 106 963 825 155 911 1 119 736 8 081 281 8 237 192
Vásárolt élelmezés összesen 66 369 756
MINDÖSSZSESEN: 4 533 547 733 358 5 266 904 38 011 953 38 745 310
Normatív állami támogatás 1 836 000 46 002 000 47 838 000
Tizetett térítési díj 5 266 904 5 266 904
2013.január havi étkeztetés már sz új t.díjjal kerü beszedésre !
** rezsi mértéke a nyersanyagnorma %-ban: önkormányzati hozzájárulás összege 13 264 851

bölcsőde 43%
óvoda 47%
napközi 49%
menza 49%
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Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
  .............................  

Füzesiné Nagy Zita 
 jegyző 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 30-án tartandó ülésére 

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése 
értelmében, a helyi önkormányzatnak a vagyongazdálkodási tervet kell készíteni: 
9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 
7. § (2) A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 
közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az 
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló 
vagyontárgyak elidegenítése. 

Az Nvtv. szövege nem rendelkezik a vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi elemeiről, sem 
elfogadásának módjáról. 

A mellékelt határozati javaslatban megfogalmazott, elfogadásra javasolt közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a hasznosítás formáit, a vagyon 
értékesítését, bérlet útján történő hasznosítását, vállalkozás folytatásával történő 
vagyonhasznosítást. A tervek kevés konkrétumot tartalmaznak, inkább csak elvek 
megállapítására szorítkoznak. E tekintetben nem mondhatjuk azt, hogy a tervezés befejezett, 
hanem ezzel tesszük le az alapját egy vagyonelemek hasznosítását részletesen kimunkáló 
dokumentumnak. A Képviselő-testület a törvényi kötelezettségének e rövid elfogadásával is 
eleget tesz, de a munkát folytatni kell a vagyonelemek jövőjének egyenkénti felmérésével. 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervére vonatkozó – mellékletben található - határozati 
javaslatot megvitatni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2013.01.22.  Szilágyi Sándor 
  polgármester 

Előkészítette: 
Budai Béla 

 

melléklet 
 

Határozati javaslat: 
 
…/2013. (… …) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 9. § (1) 
bekezdés alapján e határozat mellékletét képező közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet fogad el. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
melléklet a …/2013. (… …) KT. számú határozathoz: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

 
 
I. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013-2017: 
 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 
b) A vagyongazdálkodás feladata az  önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló , átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
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c) Az önkormányzati vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 
követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint 
folytatja. 
 
d) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 
 
e) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
 Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
 
f) A vagyonhasznosítás formái: 
1. önkormányzati vagyonnal való vállalkozási tevékenység folytatása, 
2. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése, 
3. használatba adása, bérbeadása. 
 
1. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozási tevékenység az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet rész, amelyen 
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 
 
2. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, 
nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó 
bevétel elsősorban fejlesztések önerejeként és egyéb ingatlanfejlesztési célok fedezetéül 
szolgálhatnak. Szükséges a vagyon-leltárt folyamatosan aktualizálni. Az értékesítésre kijelölt 
vagyontárgyak hasznosítása érdekében folyamatos pályázati kiírás szükséges.  
 
3. Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek, valamint 
telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 
 
g) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
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h) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.  
 
i) Az önkormányzat a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
II.  Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2023: 
 
a) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége a hosszú távú stabilitás elv 
érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 
 
b) A gazdasági helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon hasznosítható 
vagyonelemek évenkénti felülvizsgálata. A vagyonhasznosítás során a bevételtervezés, illetve 
a kiadáscsökkentés mellett, fontos, hogy ezen tevékenység vagyonfelélést ne eredményezzen. 
A bevételek elsődleges felhasználása a vagyontárgyak állagának megóvása, megőrzése 
céljából történik. 
 
c) Az önkormányzat a megkezdett beruházások sikeres befejezése érdekében hozza meg 
határozatait. A kedvező pályázati intenzitású, vagyongyarapodást, vagy a meglévő vagyon 
fenntartását eredményező pályázati lehetőségek maximális kihasználása.  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 30-én tartandó 
ülésére 

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon által kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésén döntött, 
hogy a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2013. január 1-től a 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ – könyvtári és közművelődési feladatai 
tekintetében - jogutódjaként kezdi meg működését. 

Az intézmény alapító okiratának 11. pontja szerint a fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, 
gazdálkodási feladatainak ellátására Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalát jelöli ki. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 10.§ (4) bekezdése értelmében a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítik. 

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 
munkamegosztási megállapodást megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjenek. 

  
Tiszacsege, 2013.január 21. 

  
 
 
 

  Füzesiné Nagy Zita  
jegyző 

Előkészítette: 
Langó Józsefné 

 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Határozati javaslat: 

 

…… /2013. (…...)  KT. számú határozat 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó önállóan működő Dr. Papp József Városi Könyvtár 
és Művelődési Otthon közötti pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről szóló, e határozat mellékletét képező munkamegosztási 
megállapodásban foglaltakat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján 2013. február 01-i hatállyal 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodáson a jóváhagyó 
záradékot a Képviselő-testület nevében aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy Zita jegyző. 

Melléklet a  …/2013. (…) KT számú határozathoz 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal), mint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve, valamint a hozzá tartozó Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon között, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását érintő 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából, az 
államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.), az 
államháztartásról szóló  törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.), továbbá az intézmények alapító okiratát jóváhagyó képviselő-testületi 
határozatok alapján. 

 

I. Az együttműködés általános szempontjai 

 
1. A Hivatal és a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 

együttműködésének célja a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos gazdálkodás 
szervezeti feltételeinek megteremtése. 
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2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi 
személyiségét és felelősségét. [Ávr. 8.§ (2)Az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára a 10.§ 
szerint ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan 
működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok 
takarékos felhasználását.] 

3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amit e megállapodás meghatároz, köteles a 
Hivatal ellátni. 

4. A Hivatal a Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája (továbbiakban: 
pénzügyi iroda) útján biztosítja a gazdálkodási feladatok ellátását. 

5. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése a Hivatalnál történik. 
6. A főkönyvi könyvelést a Hivatal pénzügyi irodája vezeti a TTG főkönyvi 

programban. 
7. A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon által teljesített 

adatszolgáltatások valódiságáért az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb 
pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében a Hivatal. 

8.  A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a Dr. 
Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon és a Hivatal pénzügyi irodája 
között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből 
megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és 
kinek adta át ügyintézés végett. 

9. A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon önálló bankszámlával és 
adószámmal rendelkezik. 

10. A Hivatal pénzügyi irodája a bankszámla mellett vezetett analitikus nyilvántartásban 
naprakészen vezeti a számlaforgalmat, melyet heti rendszerességgel megküld az 
intézményvezető részére. 

11. A készpénzben történő kifizetések teljesítésére a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon előleget igényelhetnek, amelyet a pénzkezelési szabályzat alapján 
és az ott szabályozott bizonylatok biztosításával használnak fel. Az általuk beszedett 
bevételeket kötelesek 1 munkanapon belül a folyószámlájukra, vagy a házi 
pénztárukba befizetni. 

12. A Hivatal pénzügyi irodája az alább felsorolt általa, kibocsátott szabályzatokat 
kiterjeszti a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthonra: 

a. Számviteli politika 
b. Eszköz-forrás értékelésének szabályzata 
c. Számlarend 
d. Leltározási, selejtezési szabályzat 
e. Pénzkezelési szabályzat 
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13. A fentieken túl a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon vezetője 
belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így 

a. a tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának 
módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket 
végző személyek kijelölésének rendjével -, az ellenőrzési adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, 

b. a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 
c. a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, 
d. az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott 

kérdéseit, 
e. a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának 

szabályait, 
f. a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét, 
g. a vezetékes és rádiótelefonok használatát, és 
h. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. [Ávr. 13. 
bek. (2) pon.] 

 
 

II. A pénzügyi-gazdasági feladatok végrehajtásának részletes szabályai 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

A  Hivatal pénzügyi irodája: 

- előkészíti a költségvetési egyeztető tárgyalást a jegyző és a Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetője között, a hatáskörében lévő 
információkat ehhez rendelkezésre bocsátja, a tárgyalásokról írásos dokumentumot 
készít, 

- segíti az intézményvezető által felvázolt szakmai feladatok pénzügyi igényeinek 
megállapítását, illetve a feltétel rendszerének a meghatározását, 

- az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításához az 
intézményvezetőkkel együttműködve információkat szolgáltat, 

- a költségvetési rendelet elfogadása után a pénzügyi vezető értesíti a Dr. Papp József 
Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetőjét, hogy számukra milyen 
előirányzatokkal történt az intézményi költségvetés jóváhagyása. Felfekteti és vezeti 
az előirányzat-nyilvántartásokat. 

A költségvetés tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének határidejét a jegyző, 
utasításban állapítja meg. 
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A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon feladata: 

- szakmai vezető megfogalmazza a következő évre vonatkozó szakmai célkitűzéseiket 
és azokat betervezik a pénzügyi előirányzatok közé. 

- elkészíti a költségvetési szerv személyi juttatásai jogcím szerinti bontását, alátámasztó 
számítással, rövid szöveges indoklással, és eljuttatja a pénzügyi iroda részére. 

- a pénzügyi iroda rendelkezésére bocsátja a szakfeladatrend szerinti mutatók 
állományát és értékeit. 

 
2. A költségvetési előirányzatok módosítása 

Az egyes előirányzatok az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megfogalmazottak 
szerint módosíthatók. 

- Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás esetén az intézményvezető – a 
Pénzügyi iroda vezetőjének tájékoztatása mellett - írásban jelzi a jegyzőnek a 
módosítás szükségességét. A dokumentumban szerepeltetni kell az érintett 
szakfeladat(ok) számát, megnevezését, az átcsoportosítást érintő kiadási nem(ek)et, 
a pontos összeget. 

- A Hivatal gondoskodik a kezdeményezett módosítások szabályszerűségének 
felülvizsgálatáról, nyilvántartásba történő felvezetéséről. 

- Az önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokról a Hivatal pénzügyi 
irodája 10 napon belül értesíti a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési 
Otthon vezetőjét. 

- A Hivatal az előirányzat-módosításokat átvezeti a Dr. Papp József Városi Könyvtár 
és Művelődési Otthon előirányzat-nyilvántartásán és havonta egyezteti a 
változásokat az intézményvezetőkkel. 

 

3. Finanszírozás 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei között a finanszírozás kincstári típusú 
finanszírozási rendszer szerint működik. A finanszírozás havi ütemezés szerint nettó módon 
jut el a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthonhoz, finanszírozási ütemterv 
alapján. A finanszírozási ütemterv elkészítése a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata. Az 
ütemterv elkészítésekor figyelemmel kell lenni a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon ütemezhető saját bevételeire, a központi támogatások ütemére, valamint 
az önkormányzat sajátos bevételeinek (adóbevételek) időszakos beérkezésére (március 15 és 
szeptember 15). 

Az intézmény részére finanszírozást minden hónap első munkanapján biztosít az 
önkormányzat. 

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon az önkormányzati támogatást – 
intézményfinanszírozást - a tényleges kiadásaik mértékéig vehetik igénybe, a szabad 
pénzeszközökkel átmenetileg sem rendelkeznek. 
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4. A pénzellátás módja, a pénzkezelés 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthonnál a bevételek beszedése, a kiadások 
teljesítése készpénzben vagy banki átutalással történhet. 

Az intézmény által készpénzben beszedett bevételek saját gazdálkodása teljesítésére nem 
fordíthatók, azt naponta köteles az intézmény házi pénztárába, vagy a saját bankszámlájára 
befizetni. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló pénztárral rendelkezik, melynek 
vezetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. 

a) Készpénzforgalom, a készpénzkezelés rendje 

A készpénzkezelés rendjét a Hivatal pénzkezelési szabályzata tartalmazza, amely teljes 
részletezettséggel szabályozza a pénzkezelést és a házipénztár működését. 

Készpénzben történő kifizetések teljesítéséhez az intézmény elszámolásra kiadott 
pénzeszközt (vásárlási előleget) igényelhet. A vásárlási előleg felvételéhez a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon vezetője az igényét írásban a felhasználás 
előtt 3 nappal korábban jelzi - a pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint 
az anyag- áru igény nyomtatványt kitöltve – a Hivatal pénzügyi irodája felé. Ettől eltérni 
csak sürgős és indokolt esetben lehet. A pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal 
megbízott köztisztviselő jogosult a készpénz felvételi igény átvételére. 

A felvett összeggel 10 napon belül az intézmény köteles elszámolni. Az elszámolásra 
felvett készpénzelőleg kezeléséért az intézmény e feladattal megbízott dolgozója a felelős. 
A felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2 
példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A Hivatal 
pénzügyi irodájánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az 
elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a 
rovatelszámolási íven. 

 
b) Bankforgalom 

A folyószámlaforgalmat a Hivatal Pénzügyi irodája bonyolítja az OTP Bank Nyrt és a 
Polgármesteri Hivatal között kiépített OTP Elektra ügyfélterminálon keresztül. Az 
átutalások ügyfélterminálon történő rögzítését követően az előkészített utalások listáját 
meg kell küldeni a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
intézményvezetőjének aláírás végett. Az ügyfélterminálon történő rögzítést oly módon kell 
elvégezni (értéknapos utalás használata), hogy az aláírt bizonylat visszaérkezzen a Hivatal 
pénzügyi irodájához az utalást megelőző napon. 

 

5. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés igazolás 
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5.1. Kötelezettségvállalási jogkörök gyakorlása 

5.1.1 Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) 
bekezdése alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére 
fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – 
vállalásról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 

5.1.2 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon a költségvetése 
előirányzatainak terhére kötelezettségvállalási joggal rendelkezik. 
Kötelezettségvállalásra Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.  A 
kötelezettségvállalást megelőzően az intézményvezetője köteles minden esetben 
egyeztetni a polgármesterrel. 

5.1.3 Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések 
teljesítéséhez, amelyek gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el, 
pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy az Áht. 36 § (2) 
bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

5.1.4 A kötelezettségvállalás az intézményekben rendszeresített megrendelő 
nyomtatványnak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetés szerv pénzügyi 
vezetője részére történő átadásával kezdeményezhető. 

5.2. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 

5.2.1 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]   

5.2.2 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 
arról, hogy  

a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett 
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 

5.2.3 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, 
a pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét. [Ávr. 54.§ (3) bek.] 

5.2.4 Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a 
pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e 
tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a 
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tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni 
a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. [Ávr. 54.§ (4) bek.] 

5.2.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) 
bek.]  

5.2.6 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa írásban kijelölt 
személy jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított 
személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy 
legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli 
képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.3.  Teljesítés igazolása 

5.3.1 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell 
a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) 
bek.] 

5.3.2 A kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában előírhatja a bevételek 
meghatározott körére nézve is a teljesítés igazolásának kötelezettségét. [Ávr. 57.§ (2) 
bek.] 

5.3.3 A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

5.3.4 A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, 
vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.]  

5.4.  Érvényesítés 

5.4.1 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 
összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., 
az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.4.2 Ha az érvényesítő a 4.1 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható 
meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

5.4.3 Az érvényesítés az 5.3 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

5.4.4 Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 
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5.4.5 Az érvényesítésre jogosult személyeket a jegyző írásban jelöli ki. Az érvényesítésre 
feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli 
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-
számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. [Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.5. Az utalványozási jogkör gyakorlása, az utalványozás menete 

5.5.1 A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére – 
a továbbiakban utalványozásra – a kötelezettségvállaló, a Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon vezetője, vagy az általa írásban megjelölt személy 
jogosult.   

5.5.2 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 
utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

5.5.3 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 
A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 

a) az „utalvány” szót, 
b) a költségvetési évet, 
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
f)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
h) a megállapodás 4.4 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata, melynek az 
előállítása a CORSO programban történik. 

 
5.5.4 Nem kell utalványozni 

a) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, 
valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a 
számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, 

c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti 
lebonyolítási számláról történő kifizetését, és  

d) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő 
átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő 
kifizetéseket.[Ávr. 59.§(5) bek.] 

 
A kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítésigazolásra, az érvényesítésre 
és az utalványozásra jogosultak nevét és aláírásának mintáját a munkamegosztási 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 
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III. Számviteli feladatok ellátása 

 
1. Főkönyvi könyvelés 
 

1.1 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon pénzforgalmi kettős 
könyvelése a Hivatal pénzügyi irodájának a feladata, mely feladat a TTG program 
alkalmazásával történik. 

1.2 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon az átutaláshoz kapcsolódó 
számviteli bizonylatait a Hivatal pénzügyi irodája részére a szükséges mellékletekkel 
haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány elszámolásakor köteles 
megküldeni. 

1.3 A főkönyvi adatszolgáltatást a Hivatal pénzügyi irodája biztosítja: 
- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, az önállóan működő költségvetési szerv felé. 
 

2. Az analitikus nyilvántartások vezetése 

A feladat ellátását a gazdálkodási jogkörök gyakorlására, az ésszerűségi szempontokra, 
továbbá a mérleg leltári alátámasztásának valóságnak megfelelő és teljes körű biztosítására 
figyelemmel kell megszervezni. 

A kialakított rendszer egyik legfontosabb alapeleme, hogy oda kell telepíteni a feladatot, 
ahol az információ keletkezik, illetve ahol a legkedvezőbb feltételek mellett végezhető. 

 

Az analitikus nyilvántartások vezetésének rendje: 

Analitikus nyilvántartás Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési 
Otthon 

Kötelezettségvállalás a Pénzügyi iroda 
érvényesítés feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Tárgyi eszköz 
nyilvántartás 

a Hivatal tárgyi eszköz 
nyilvántartásának 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

 

Kisértékű tárgyi eszköz és 
szakmai anyag 

 a kisértékű tárgyi eszköz 
vezetésével megbízott 
dolgozója végzi 

Pályázatokra vonatkozó 
nyilvántartás 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Létszám, munkaügyi és 
bérnyilvántartás 

a Hivatal munkaügyi 
feladatokkal megbízott 
dolgozója végzi 
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Szigorú számadású 
nyomtatványok 

 e feladattal megbízott 
dolgozója végzi 

Előirányzat nyilvántartás a Pénzügyi iroda e feladattal 
megbízott dolgozója végzi 

 

Bankszámlaforgalom 
nyilvántartása 

a Pénzügyi iroda 
érvényesítési feladatokkal 
megbízott dolgozója végzi 

 

 

3. A költségvetési beszámoló készítése 

Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Hivatal pénzügyi irodája végzi, az 
előirányzatok felhasználására és gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési 
beszámolási kötelezettségének a számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás 
szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII.24.) Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 

A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi költségvetési 
beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a Hivatal pénzügyi irodája 
végzi, és elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága részére. 

A mérleg összeállításához a Hivatal pénzügyi irodája által meghatározott módon a Dr. 
Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon az alábbi adatokat szolgáltatja: 

- feladatmutatók, 
- leltár, 
- létszámadatok. 

Az adatszolgáltatási kör a jogszabályi változások, a fenntartó igénye és az a Hivatal 
pénzügyi irodájának előírásai szerint módosulhat. 

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon a mérleg összeállításához 
szükséges adatokat január 10-ig átadja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv részére. 

 

IV.  Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási  
tevékenységek tervezése és lebonyolítása 

 
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon köteles az üzemeltetési-fenntartási, 
valamint felújítási-beruházási műveleti igényüket - a polgármesterrel egyeztetve - a 
tárgyévet megelőző október 31-ig felmérni és a műszaki és pénzügyi információkat a 
Hivatal pénzügyi irodavezetőjének átadni. 

 
V. Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása 
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Az intézmények által kezelt vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete alapján kell ellátni az 
önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő szerveknél is. 

 

VI. Záró rendelkezések 

1. A megállapodást aláíró feleknek az együttműködés során minden esetben be kell tartani a 
gazdálkodás szabályozására vonatkozó törvényeket, szakmai és önkormányzati 
rendelkezéseket. 

2. A megállapodásban résztvevő vezetők anyagilag és erkölcsileg felelnek saját szervezetük 
feladatkörébe tartozó tevékenységeikért és e körben jogosultak intézkedéseket kiadni, 
adatszolgáltatásokat bekérni és a feladatok megvalósulását ellenőrizni. 

3. A megállapodást aláíró szervezetek vezetői személyes együttműködésükkel is biztosítják e 
megállapodásban foglaltak érvényre jutását. 

4. Ez a megállapodás 2013. február 01. napján lép hatályba. 

Tiszacsege, 2013. január 21. 

 

……………………………………….   …………………………………… 
           Füzesiné Nagy Zita               Ládi Jánosné 
                jegyző             megbízott intézményvezető 
Tiszacsege Város Önkormányzatának   Dr. Papp József Városi Könyvtár  
            Polgármesteri Hivatala             és Művelődési Otthon 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2013. (……) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2013. február 01. 
        ………………………………….. 
         Szilágyi Sándor  
         polgármester 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
P O L G Á R M E S T E R E 

 
4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 

email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
 

1/3  
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a Járóbeteg szakellátási feladat folytatására 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss Ilona  vezérigazgató, PÉTEGISZ Nonprofit  Zrt. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012. évi CCXII. tv. 49.-50 §. –a rendelkezik, hogy a helyi önkormányzatok 2013. február 15-éig 
kötelesek dönteni és az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni arról, hogy 2013. április 30-át 
követően folytatja – e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását.  
A végrehajtáshoz szükséges jogszabályok még alakulóban vannak.  
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerültek szakmai szervezetek állásfoglalásai az ügyben, 
illetve egy sajtóanyag, mely a jövőben kihirdetésre kerülő jogszabályok tartalmára utal.  
 
A döntés előkészítő tárgyalások során a fő kérdés a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. pénzügyi helyzete, a 
jövőbeni önkormányzati hozzájárulások várható mértéke.  
A 2012. év pénzügyi zárása még nem történt meg, de az év végi folyószámla hitel állományból (26 
millió Ft) is látszik, hogy a tervezetthez közelítve alakultak a teljesítési adatok.  
2012. évi nyitó hitelállomány szintén 26 millió Ft volt, tehát a tárgy évben nem generálódott pénzügyi 
hiány.  
A Felügyelőbizottság negyedéves rendszerességgel vizsgálja a Zrt. gazdálkodását, a III. negyedév 
adatai, illetve az abból előrevetített számok is azt mutatták, hogy a 2012. éves gazdálkodás 
zárásaként a tulajdonos önkormányzatoknak nem szükséges működési hozzájárulást fizetni.  
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény értelmében felülvizsgálta a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. ellátási területeit és a következő tartalmú határozatot hozta: Az ellátási területek 
átfedéseinek megszűntetése érdekében a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-hez tartozó települések (Folyás, 
Görbeháza, Polgár, Tiszacsege, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos) kizárólag a 
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. területi ellátási kötelezettsége alá tartoznak az ellátott szakmák 
tekintetében. A határozat 2013. január 17-től jogerős.  
A határozat a Zrt. esetszámának növelését vetíti elő, hiszen a tulajdonosi közösség települések 
lakosainak az ellátott szakmák tekintetében a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. –nél célszerű a járóbeteg 
szakellátást igénybe venni. (Máshová nem kapnak útiköltség elszámolást.) Az esetszám növekedéssel 
várható a német pontok, így a MEP finanszírozás emelkedése is.  
A rendelkezésre álló információk birtokában készített döntést elősegítendő elemzést az alábbiak 
szerint mutatom be: 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Állami tulajdonba kerül a Szakrendelő 
Erősségek Gyengeségek 
Egységes irányítás Ismeretlen feltételek 
Egy kézben a tulajdon Helyi szükségletek elvesznek 
Nincs feladata az önkormányzatnak Kórházba olvadás 
 Önkormányzatoknak nincs semmilyen szerepük 

a fenntartásban 
 Bizonytalan a kötelezettségek átvállalása 
Lehetőségek  Fenyegetések 
Az ellátás progresszivitási szintjei egy 
intézményen belül 

Kórház centrikusság 
Eszköz kivonás 

 Ellátás színvonalának csökkenése  
 Humánerőforrás problémák 
 A döntés végleges 
 5 éves fenntartási időszakot követően szabad 

döntési helyzet 
 
 
Önkormányzati tulajdonban marad a Szakrendelő 
Erősségek Gyengeségek 
Helyi szükségeteknek megfelelően működhet 
Helyi szintű irányítás 

Ismeretlen feltételek 
Kötelezettségek megmaradnak 

Önkormányzatoknak van szerepük a 
fenntartásban 

 

  
Lehetőségek  Fenyegetések 
Az ellátás progresszivitási szintjei elérhetők Állami tulajdonlás felé terelődnek a jogszabályok 
Döntést később lehet módosítani  
Fejlesztés a helyi igények szerint  
5 éves fenntartási időszakot követően szabad 
döntési helyzet 

 

 
A MEDICINA 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalását figyelembe véve javaslom 
a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vállalják továbbra is a járóbeteg szakellátási feladat folytatását, 
tekintettel arra, hogy a feltételrendszer nem ismert. A feltételrendszer ismeretében, a későbbiekben 
a döntéseiket újraértékelhetik.  
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
Polgár, 2013.január 23.       
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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Határozati javaslat: 
 
 

.../2013. (… ...) KT. sz. határozat: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Járóbeteg 
szakellátási feladat folytatására” című előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2013. április 30-át 
követően is folytatni kívánja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását a PÉTEGISZ Nonprofit 
Zrt. működtetésén keresztül.  

2. A Képviselő-testület felkéri a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Közgyűlés és a 
tulajdonosok Képviselő-testületei által hozott határozatokat terjessze elő az egészségügyért 
felelős miniszternek.  

 
Határidő:  2013. február 15.  
Felelős:  Kiss Ilona vezérigazgató 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
 
 
Tárgy: A Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése értelmében a 
„helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 

önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 

törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának (1) bekezdése szerint „a 
helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja 

az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról”. 

A 80. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ugyanakkor az (1) bekezdésben rögzített 

kötelezettségek teljesítése érdekében megkötött, a feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására irányuló „megállapodást minden év január 31. napjáig […] felül kell vizsgálni.” 

A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést 

megvitatni, a határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

…/2013. (I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Önkormányzata és a 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött – a 99/2012. (V. 30.) KT. számú 

határozattal jóváhagyott – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdésében rögzítettekre tekintettel felülvizsgálta, és azt a melléklet 

szerinti tartalommal, változatlan formában jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-

testület nevében aláírja. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

Tiszacsege, 2013. január 26. 

  Szilágyi Sándor 
  polgármester 
 



 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
 

K  I  V  O  N  A  T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

99/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
1.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének 
végrehajtására kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésre, de legkésőbb 30 napon belül készítsen előterjesztést Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására a 2011. évi CLXXIX. törvény 
80.§ (2) bekezdése végrehajtása érdekében. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-
testület nevében aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  
 

 
 

K. m. f. 
 
   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
        polgármester                   jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2012. május 31. 
 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között 
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M E G Á L L A P O D Á S 

 
amely létrejött egyrészről  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
másrészről Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata 
 
között az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 27. § 
(2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10.§ (4) és (6) bekezdése, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján. 
 
Megállapodó felek előzetesen rögzítik és nyugtázzák, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében: 
 
„27.§ (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett 
helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 
 
1. A megállapodás szabályai az alábbi jogszabályi keretek között alakíthatók ki: 

- Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 
- valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ámszr.) 
 

2. Jelen megállapodás hatálya kiterjed 
- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokra, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőkre és 
együttműködési kötelezettségekre, a felelősök konkrét kijelölésével,  

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 
Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, a szakmai 
teljesítésigazolási feladatokra, továbbá a felelősök konkrét kijelölésére, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályaira, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségekre, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 
és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek 



 4 

kijelölésének rendjére, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
előírásokra, feltételekre. 

 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése és megalkotás, valamint 

a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése: 
 
3.1 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a 
tárgyévet megelőző év október 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló 
dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig 
írásban dönt a Nemzetiségi Önkormányzat jövő évi költségvetése tervezésének főbb 
pontjairól, az ellátni tervezett feladatokról, a feladat ellátás módjáról, valamint a 
feladat ellátás időtartamáról. 

3.2 A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának, és 
költségvetésének, a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri 
Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

3.3 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyév január 15. napjáig – 
mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek a tárgyévi költségvetés elkészítéséhez, döntések meghozatalához 
szükségesek. 

3.4 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyév január 31. napjáig 
részletesen megvizsgálja és elfogadja a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi 
költségvetését, határozatban dönt a tárgyévi költségvetési törvény szerint a 
rendelkezésre bocsátott forrásokról, és az általa tervezett feladatok forrásigényéről. 

3.5 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a tárgyévi költségvetéséről 
hozott határozata egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének 
minősül. 

3.6 A költségvetésnek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé 
történő továbbításáról, felterjesztéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi elemi 
költségvetése tervezetének elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

3.7 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, - 
amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az 
Ámszr., rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tárgyévi költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor. 

3.8 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája 
gondoskodik az előirányzat módosítások szabályszerűségének felülvizsgálatáról, 
nyilvántartásba történő felvezetéséről. 
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4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása 
 

4.1 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Nemzetiségi 
Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – önállóan dönt 
és maga gondoskodik a számára jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználásáról. 

4.2 A Nemzetiségi Önkormányzat - figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a 
tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – gondoskodik a számára jóváhagyott 
dologi (működési) kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat 
kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem képes, 
illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi dologi (működési) kiadásokat. 

4.3 A jegyző – Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája 
útján – a jelen megállapodás rendelkezései szerint negyedévente tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előirányzatok, a tárgyévi 
kötelezettségvállalások alakulásáról, illetve a kötelezettségvállalás pontos mértékéről. 

4.4 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája ellátja az 
alábbi feladatokat: 
- költségvetés tervezése, 
- pénzkezelés, 
- ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, 
- számviteli feladatok, 
- analitikus nyilvántartás, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus 

nyilvántartás, 
- információáramlás és információszolgáltatás, 
- beszámolás, 
- vagyonkezelés, 
- könyvvizsgálat, belső ellenőrzés. 

 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 

Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatok 

 
5.1  Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) bekezdése 

alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési 
kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, 
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról 
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52.§ (7) bek.] 

a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos 
János a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Nagy Zoltán a 
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat. 

5.2 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]. 
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A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 
pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal 
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55.§ (2) bek. g) pont] 
Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el. 

 
5.3 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 

arról, hogy  
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a 

megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 
 

5.4 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, a 
pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. [Ávr. 
54.§ (3) bek.] 

5.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) bek.] 

5.6 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a 
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú 
iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 
[Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.7 A kötelezettségvállalás utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig 
a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos János 

a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
b)  távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Nagy Zoltán a 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
5.8 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 

utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

 
5.9 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 
a) az „utalvány” szót, 
b) a költségvetési évet, 
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
f)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
h) a megállapodás 5.10 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a 
CORSO programban történik. 
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5.10 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.11 Ha az érvényesítő az 5.9 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, 
ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

Az érvényesítés az 5.8 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.12 A Nemzetiségi Önkormányzat érvényesítéssel összefüggő feladatait a Polgármesteri 
Hivatal útján látja el. Érvényesítést a jegyző által, ezen feladattal megbízott pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítési feladat ellátására kijelölt 
köztisztviselő Lévainé Borsos Mónika. 

5.13 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) bek.]  

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a 
kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.] 

5.14 A teljesítés igazolás ellátására kijelölt köztisztviselő Remenyik Sándorné, a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda dolgozója. 

5.15 A kötelezettségvállaló és a pénzügy ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. [60.§ (1) bek.] 

5.16 Kötelezettségvállalási, pénzügy ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a 
Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.[60.§ (2) 
bek.] 

5.17 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a 
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében naprakész nyilvántartást vezet a 
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 
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6. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, a pénzkezeléssel 
kapcsolatok feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölése 

 
6.1 A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a 27. § (2) bekezdése szerinti helyi 

önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.[Áht.84.§ (2) bek.] 

6.2 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 
szükséges dokumentumok elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

6.2 A számlavezető által a Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldött pénzforgalmi 
számla kivonatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – átadó füzetben történő 
rögzítést követően – köteles a Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladattal megbízott 
dolgozója részére átadni. 

6.3 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló házipénztárral rendelkezik, melynek vezetése a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. Az elkülönített 
házipénztár pénzszükséglete a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

6.4 A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult, 
ennek keretében 

– felméri a pénzszükségletet, 
– az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt, 
– gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő –

aláíratásáról. 
A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal 
pénztárosa gondoskodik. 

 
6.5 Elszámolásra igényelt pénzeszköz (vásárlási előleg) felvételekor a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a 
pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény 
nyomtatványt kitöltve - a Polgármesteri Hivatal felé. A Polgármesteri Hivatal 
érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselője jogosult a készpénz felvételi igény 
átvételére. 
A felvett összeggel 10 napon belül az előleget felvett személy köteles elszámolni. A 
felvett előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2 
példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A 
pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az 
elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a 
rovatelszámolási íven. 

 
7. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök 
konkrét kijelölése 
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7.1  A kincstár által vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő 
adatmódosításról a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. Adatmódosításra irányuló kérelmet az adatokban történt változást 
követően kell benyújtani a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára. 

 Az adatmódosítási kérelem és a csatolandó dokumentumok előkészítése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

7.2 A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 23.§ (1) és (2) bekezdése alapján az Nemzetiségi Önkormányzat 
adókötelezettségét érintő változás bejelentéséről a Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

 A változás bejelentés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

 
8.  Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés 
8.1 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a 

Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi 
jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat 
előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során. 

8.2 A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi kettős könyvelése a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a feladata, mely feladat a 
TATIGAZD program alkalmazásával történik. 

8.3 A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a 
Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a 
szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány 
elszámolásakor köteles megküldeni. 

8.4 A főkönyvi adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája biztosítja: 

- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, a nemzetiségi önkormányzat felé. 

 
9. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének teljesítése, a 

beszámoló jóváhagyása: 
9.1 A Polgármesteri Hivatal teljeskörűen, határidőre elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzatra vonatkozó beszámolót, valamennyi a külön pénzügyi jogszabályokban 
meghatározott mellékleteivel együtt. 

9.2 A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi beszámolójának teljeskörűségéért és tartalma 
helyességéért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési 
Iroda vezetőjének a felelős. 

9.3 Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, 
Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi, az előirányzatok felhasználására és 
gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének a 
számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás szervei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 

9.4 A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi 
költségvetési beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a 
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Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi és 
elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
részére. 

 
10. Belső ellenőrzés 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a települési 
önkormányzat gazdálkodását ellenőrző Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás 
által megbízott belső ellenőrök által történik.  

 
11. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei 
 
11.1 A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a feltételeket a 

következő szerint biztosítja 2012. december 31-ig: 
- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátja a Tiszacsege, 

Petőfi u. 3. szám alatti ingatlant. 
- Biztosítja a működéshez szükséges irodatechnikai feltételeket, valamint ezen 

eszközök használatához szükséges irodai dolgozók közreműködését a Polgármesteri 
Hivatalban. 

11.2 2013. január 01-től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a 
Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és 
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei 
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
11.2.1 A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de 
legalább tizenhat órában, melynek helyiségeit kizárólagosan a Nemzetiségi 
Önkormányzat jogosult használni. 

11.2.2 A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a 
Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal útján: 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek 
biztosítása  

- a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése 
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása),a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek 
előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok, a jegyzőkönyvek 
vezetése és elkészítése, valamint megküldése a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére a Polgármesteri Hivatal – jegyző által kijelölt – 
ügyintézőjének Zsólyominé Gyenes Anikónak a feladata.  

- Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző 
által kijelölt -  ügyintézőjének Molnár Istvánnénak a feladata. 

- Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli 
ki az ügyintézőt a jegyző.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai 
feltételek (számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax), 
amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám alatti 
ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda 18. számú 
szobájában található eszközök ingyenes használatával biztosítottak. 
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11.2.3 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási 
feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda feladata. 

11.2.4 A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz 
kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata 
költségeinek kivételével. 

 
12. A Njtv. 80.§ (4) bekezdése alapján a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és 
képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 

 
13. Záró rendelkezések 
 Ez a megállapodás 2012. június 01-én lép hatályba. 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2012.(V. 30.) 
KT. számú határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 9/2012.(V. 30.) TRNÖ számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2012. május 31. 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………….   ……………………………………………….. 
              Szilágyi Sándor             Lakatos János 
Tiszacsege Város Önkormányzatának       Tiszacsege Roma Nemzetiségi 
              polgármestere                Önkormányzata elnöke 
 



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
P O L G Á R M E S T E R E 

 
4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 

email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
 

1/1  
 

POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 30-án tartandó ülésére 

 
 
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 

- 2013. január 17-én Debrecenben a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. és a 
GoodWill Energy Kft. meghívására energetikai forrásismertető tájékoztatón vettem 
részt, ahol a megjelent KEOP energetikai pályázatokról kaptunk bővebb 
felvilágosítást.  
 
 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
2/2013.(I. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy  a hajdúnánási 3700/2 hrsz-ú 2482 m2 nagyságú osztatlan közös tulajdonában 
lévő kivett ipartelep megjelölésű ingatlan 413/10000-ed tulajdoni hányadát értékesíti 
Hajdúnánás Város Önkormányzat részére. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fenti döntésről Hajdúnánás Város 
Önkormányzatát tájékoztattam.  
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Tiszacsege, 2013. január 25.  
 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 
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