
Közigazgatási alapfogalmak 
Mohai Tünde 

Önkormányzatokról 
 
2012-03-26 
 
Önkormányzatokra vonatkozó alapelvek 
 Rendeletalkotási autonómia: az önkormányzat a saját ügyeiben − közügyekben önállóan 

szabályoz és igazgat, őt eben nem lehet utasítani, kizárólag a törvényeknek kell megfelelnie 
erre vonatkozóan. 

 Vagyoni autonómia: az önkormányzat a vagyonára vonatkozóan önmaga gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat, a bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat, 
társulásokat hozhat létre 

 Pénzügyi autonómia: a központi költségvetésben önállóan kezelik, saját bevételre jogosult, a 
törvényben meghatározott feladatai ellátására állami támogatásban részesül, a feladatai 
ellátásával arányosan; 
Bevételei: központi költségvetési támogatás és adókivetési jog: a törvény meghatározza, 
milyen adókat vethet ki, és az önkormányzat eldönti, ezek közül melyiket veti ki és milyen 
mértékben 

 Szervezeti és működési autonómia: az önkormányzat a törvény keretei között, maga dönti el, 
hogy milyen szervezetet és működést választ, ezt a szervezeti és működési szabályzatban 
határozza meg; az önkormányzat jelképeket alkothatnak pl.: zászló, címer 

 Címadományozás joga: helyi kitüntetéseket és elismerő címeket adhat 
 Partnerkapcsolatok autonómiája: más önkormányzatokkal vagy nemzetközi szervezetekkel 

létesíthet kapcsolatot pl.: testvérváros 
 Petíciós jog: helyi kezdeményezéssel kapcsolatban van véleménye a lakosoknak és van 

lehetőségük, hogy oda forduljanak az önkormányzathoz 
 
Az önkormányzatok jogai egyelőek, egymás viszonyában mellérendelt viszonyban működnek. 
 
Az önkormányzatok feladatai és hatáskörei 
 
Köteles gondoskodni: egészséges ivóvíz ellátásáról, óvodai nevelésről, az általános iskolai 
oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális ellátásról, a közvilágításról, a helyi 
közutak és köztemető fenntartásáról, karbantartásáról, a parkolás biztosításáról, köteles 
biztosítania a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait 
Szabadon választható feladatok: ezeket úgy vállalhatja, hogy nem veszélyezteti a kötelező 
feladatokat. Ilyen: település fejlesztés−rendezés, környezetvédelem, lakásgazdálkodási feladatok 
(az önkormányzat saját tulajdonú ingatlant bérbe adhat, és eladhat), tömegközlekedés biztosítása, 
vízelvezetés és csatornázás, köztisztaság fenntartása, sporttevékenység végzéséhez biztosítja 
helyet, időt, tudományos és művészeti érdeklődésére épültet biztosít, kiállítást, előadást szervez 
stb. 
Át nem ruházható feladatai: rendelet alkotás, helyi népszavazás kiírása, lebonyolítása; 
költségvetés megállapítsa,helyi adók kiszabása, önkormányzati társulás létrehozása vagy az 
ahhoz való csatlakozás; külföldi önkormányzatokkal és nemzetközi szervezetekkel való 
megállapodás; intézményalapítás, emlékműállítás, közterület elnevezés, a területi képviselők és a 
polgármester vonatkozásában fennálló összeférhetetlenség megállapítása; eljárást 
kezdeményezhet az Alkotmánybíróságnál; ha megkeresik egy ügyben, hogy adjon véleményt− 
foglaljon állást, akkor erre köteles 
 
Önkormányzatok típusai: 
Települési: a legtipikusabb esete az önkormányzati feladatok elsődleges címzettjei 



Megyei: települések felett, ha a települési önkormányzat nem tudja ellátni-biztosítani a tv.-ben 
feladatait, akkor fordulhat a megyeihez segítségért, ilyenek: a közszolgáltatások biztosítása, 
intézmények átadása ellátása, kizárólagos hatáskörében ellátandó feladatok 
Megyei jogú város: az számít megyei jogú városnak, amit az Ogy. annak nyilvánít, az 50.000 
lakos létszám fölött (minden megyeszékhely a lakosságszámtól függetlenül??), úgy működik 
mint a települési önkormányzat azzal a különbséggel, hogy a saját területén ellátja a megyei 
önkormányzat feladatait is  
Fővárosi önkormányzat: 2 szinten működik:a kerületi önkormányzatok látják el a települési 
önkormányzat feladatait, a fővárosi a megyei önkormányzat feladatai az ahhoz kapcsolódó 
 
Az önkormányzatok testületei 
Települési önkormányzatok: polgármester, képviselő‒testület, bizottság− bizottságok, jegyző 
körjegyző 
Megyei önkormányzatok: közgyűlés, bizottságok, a legfontosabb tisztég a közgyűlés elnökéé, 
főjegyző 
Megyei jogú városok: polgármester, képviselő‒testület, bizottságok, jegyző, és címzetes 
főjegyzőt lehet választani 
Főváros: főpolgármester, közgyűlés, bizottságok, főjegyzők 
 
Milyen feladatokat látnak el a testületek 
Képviselő‒testület: a lakosok választják, ennek az ülései nyilvánosak, főszabály szerint 
nyilvános szavazás van, ha zárt ülést rendelnek el, akkor lehet titkos, határozatképesség: a 
képviselő testület felének jelen kell lenni és 50%-nak kell egyöntetűen szavazni 
Minősített többség kell bizonyos ügyek megszavazásához, ez a megválasztott képviselők 50% + 
1 szavazat: rendelet alkotás, szervezeti és működési szabályzat megalkotása, társulási kérdések 
eldöntése külföldi szervekhez és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolódás, intézmény 
alapítás (óvoda, iskola létesítése) 
 
Rendeletalkotási jog: meg van határozva, hogy hogyan nézhetnek ki a rendeletek: arab számmal 
kell ellátni pl.: 2/ 2004-es rendelet, fel kell tüntetni: a törvény felhatalmazása alapján (mert ez 
alapján hozzák meg), a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, ami az SZMSZ-ben van 
meghatározva, a jegyző feladata, hogy ki legyen hirdetve, az önko. a faliújságon is megteheti  
 
Bizottságok: 
pénzügyi: akkor kötelező, ha a lakosok száma meghaladja a 2000 főt 
kisebbségi: akkor kötelező, ha akár egyetlen magát kisebbséginek valló ember kezdeményezi 
 
a képviselő‒testület állapítja meg a bizottságok hatáskörét rendeletben, a bizottság anyagi 
eszközöket igényelhet a képviselő‒testülettől a működéséhez, a bizottság alapvető működéi 
feltételeit meg kell határozni 
van eseti, kötelező és szabadon választott (erről is lehet pár mondatot) 
 
Polgármester: a lakosság választja, tagja a képviselő testületnek, főállásban akkor kell 
foglalkoztatni, ha 3000 fő fölötti a lakosság létszáma, 3000 fő alatt lehet főállású és társadalmi 
megbízott 
Összeférhetetlenségi szabályok (tv!!): nem lehet KE., AB. tagja, ÁSZ. Tagja, bíró, ügyész 
közjegyző, fegyveres erő‒ rendészeti szerv tagja, aki már máshol polgármester, jegyző és majd 
ogy. képviselő 
Feladatai: vezeti és összehívja a képviselő‒testületet, vétójoga van a képviselő‒testület 
döntésével szemben, segíti a kt. Munkáját, az állampolgárok felé felvilágosító kötelezettsége 



van, irányítja a polgármesteri hivatalt, munkáltatói jogokat gyakorol a jegyző az alpolgármester 
és az önkormányzatot ……… vezető felett, meghatározza a munkarendet 
 
Jegyő: legfontosabb feladata, hogy vezeti a polgármesteri hivatalt, munkáltatói jogokat gyakorol 
azok felett, akik felett nem a polgármester, gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról, döntéseket hoz a hatáskörébe tartozó ügyekben, döntéseket 
hozhat olyan ügyekben,amiket a polgármester átruház rá 
Tanácskozási joga van a képviselő testületekkel, és a bizottságok 
 
Körjegyző: 1000 fő alatti lakosú településen az önkormányzatok társulás formában létesítenek 
körjegyzőséget (3 önko. összeáll) 
Meghat. a  jogszabály, hogy ki lehet jegyző: állami egyetemi oklevél, államigazgatási szerv, jogi 
szakvizsga, 2 éves közigazgatási gyakorlat, pályázat útján lehet betölteni, határozatlan időre szól 
 

 


