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XIV. Pénzügyi ágazat 

1. A képviselő-testület költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Megalkotja a helyi önkormányzat költ-

ségvetéséről szóló rendeletet, illetve az 

ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) b) 

2.  Dönt az általános- és céltartalékok fel-

használásáról. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) c) 

3.  Rendeletet alkot az önkormányzat költ-

ségvetésének módosításáról. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) d) 

4.  Dönt a címzett, illetve céltámogatások 

igényléséről. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) h) 

5.  Elfogadja a költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolót (zárszámadás), ennek 

keretében elfogadja a normatív költség-

vetési hozzájárulásoknak a költségvetési 

törvény előírása szerinti elszámolását. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) k) 

6.  Megalkotja az átmeneti gazdálkodásról 

szóló rendeletet. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) l) 

7.  Dönt mindazoknak a közösségi szolgálta-

tások támogatásáról, amelyeket nem he-

lyi önkormányzati költségvetési szerv út-

ján végez. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) p) 

8.  Költségvetéséből működési támogatást 

nyújthat személyforgalomban menetrend 

szerinti helyi közszolgáltatást végző ha-

józási engedélyes részére. 

 * * * * * 2000. évi XLII. tv. 3. § 

(2) 

9.  Forrásmegosztási rendeletének tárgyévre 

vonatkozó tervezetét a kerületi önkor-

mányzatok részére - véleményezés céljá-

ból - a tárgyév január 10-éig küldi meg. 

A véleményezésre legalább tizenöt napot 

kell biztosítani. A forrásmegosztási ren-

deletet a tárgyév január 31-éig lépteti ha-

tályba. 

 * *    2006. évi CXXXIII. tv. 

5. § (1) 

 

10.  Tárgyévi forrásmegosztási rendelet ha-

tálybalépéséig a fővárosi önkormányzatot 

és a kerületi önkormányzatokat a 2. § 

szerinti osztott bevételekből származó 

összeg 3-4. §-ok alapján számított mérté-

ke illeti meg. A tárgyévre vonatkozóan 

 * *    2006. évi CXXXIII. tv. 

5. § (2) 
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elfogadott forrásmegosztási rendeletben 

megállapított tárgyévi összegek (3) be-

kezdés szerinti utalása során a tárgyévre 

vonatkozó forrásmegosztási rendelet el-

fogadását megelőzően megosztott bevé-

telre figyelemmel kell lenni. 

11.  Átutalja a tárgyhót követő hónap 10. nap-

jáig a kerületi önkormányzatokat megil-

lető osztott, tárgyhónapban befolyt bevé-

tel 3-4. §-ok szerint számított hányadát 

havi rendszerességgel. 

 *     2006. évi CXXXIII. tv. 

5. § (3) 

 

12.  Felhatalmazást kap, hogy a tárgyévre vo-

natkozóan a fővárosi önkormányzatot és 

a kerületi önkormányzatokat osztottan 

megillető bevételek összegét és azok be-

szedésével összefüggően felmerült kiadá-

sok elszámolásának rendjét rendeletben 

határozza meg. 

 *     2006. évi CXXXIII. tv. 

7. § 
 

13.  Önként vállalt helyi közügyek megoldá-

sa nem veszélyeztetheti a törvény által 

kötelezően előírt önkormányzati feladat- 

és hatáskörök ellátását, finanszírozása a 

saját bevételek, vagy az erre a célra biz-

tosított külön források terhére lehetsé-

ges. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 10. § (2) 

14.  Elláthat állami feladatokat törvényben 

meghatározott esetekben az állammal 

kötött külön megállapodás alapján. A 

megállapodásban rendelkezni kell a fe-

ladatellátás finanszírozásáról. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 10. § (3) 

15.  Önként akkor vállalhatja a nagyobb gaz-

dasági teljesítőképességű, lakosságszá-

mú települési önkormányzat számára 

előírt kötelező feladat- és hatáskör ellá-

tását – annak egyetértésével – más tele-

pülési önkormányzat vagy társulása, ha 

azt többlet állami támogatás igénybevé-

tele nélkül képes ellátni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 12. § (1) c) 

16.  Feladat- és hatáskör vállalása esetén a 

központi költségvetéstől igényelheti a 

vállalt feladattal arányos fedezet biztosí-

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 12. § (3) 
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tását. 

17.  Rendeletben szabályozza az államház-

tartáson kívüli forrás átvételére és átadá-

sára vonatkozó rendelkezéseket. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (9) 
 

18.  Társult képviselő-testület alakítása ese-

tén a képviselő-testületek részben vagy 

egészben egyesítik a költségvetésüket, 

közös önkormányzati hivatalt tartanak 

fenn és intézményeiket közösen működ-

tetik. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (2) 

19.  Pénzügyi bizottságot hoz létre A kétezer-

nél több lakosú településen. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 57. § (2) 

20.  Közös hivatal működési költségeit a kö-

zös hivatalhoz tartozó önkormányzatok - 

eltérő megállapodásuk hiányában - lakos-

ságszámuk arányában biztosítják. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (11) 

 

21.  Társulás működési költségeihez – a társu-

lási megállapodás eltérő rendelkezése hi-

ányában – a társulás tagjai az általuk 

képviselt települések lakosságszámának 

arányában hozzájárulnak. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 90. § (2) 

22.  Feladatok ellátásának forrásait és kiadá-

sait egységes költségvetési rendelete el-

különítetten tartalmazza. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 111. § (3) 

23.  Költségvetési rendeletben működési hi-

ány nem tervezhető. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 111. § (4) 

24.  A helyi önkormányzat feladataihoz iga-

zodóan választja meg a gazdálkodás for-

máit, és pénzügyi előírások keretei között 

önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabá-

lyokat. A helyi önkormányzat a feladatai 

ellátásának feltételeit saját bevételeiből, 

más gazdálkodó szervektől átvett bevéte-

lekből, valamint központi költségvetési 

támogatásból teremti meg. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 112. § (1) 

25.  A helyi önkormányzatok helyi közösségi 

közlekedési feladatellátásának forrása a 

fővárosi önkormányzat esetében elsőként 

a külön törvény alapján fővárosi önkor-

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 112. § (1a) 
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mányzatot osztottan megillető adóbevé-

tel, más önkormányzatnál pedig a helyi 

iparűzési adóból származó bevétel. A he-

lyi iparűzési adóbevételből a közösségi 

közlekedési feladat ellátási összegén felü-

li bevétel különösen a települési önkor-

mányzat képviselő-testületének hatáskö-

rébe tartozó szociális ellátások finanszí-

rozására használható fel. 

26.  Felelős a helyi önkormányzat gazdálko-

dásának biztonságáért. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 115. § (1) 

27.  Gazdasági programban, fejlesztési terv-

ben rögzíti hosszú távú fejlesztési elkép-

zeléseit, melynek elkészítéséért felelős. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 116. § (1) 

28.  Gazdasági programot, fejlesztési tervet az 

alakuló ülését követő hat hónapon belül 

fogadja el. Ha a meglévő gazdasági prog-

ram, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 

túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasz-

tott képviselő-testület az alakuló ülését 

követő hat hónapon belül köteles felül-

vizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig 

kiegészíteni vagy módosítani. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 116. § (5) 

29.  Költségvetési évben teljesülő költségve-

tési bevételek előirányzott összegét (a to-

vábbiakban: költségvetési bevételi elői-

rányzat) és költségvetési kiadások elő-

irányzott összegét (a továbbiakban: költ-

ségvetési kiadási előirányzat) az állam-

háztartás központi alrendszere esetében a 

központi költségvetésről szóló törvény, 

az államháztartás önkormányzati alrend-

szere esetében a költségvetési rendelet, 

határozat állapítja meg. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 5. 

§ (1) 
  

30.  Költségvetése bevételeit és kiadásait tar-

talmazza. A bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgálta-

tási és beszámolási feladatok ellátásáról 

az önkormányzati hivatal gondoskodik. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

6/C. § (1) 

 

31.  Átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, * * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 
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ha a költségvetési rendeletet a képviselő-

testület a költségvetési évben legkésőbb 

március 15-ig nem fogadta el, amelyben 

felhatalmazást ad, hogy a helyi önkor-

mányzat és költségvetési szervei a bevé-

teleiket folytatólagosan beszedhessék, 

kiadásaikat teljesítsék, ha költségvetési 

rendeletet a költségvetési év kezdetéig 

nem fogadta el. 

25. § (1) 

32.  Határozatban állapítja meg a helyi ön-

kormányzat, a nemzetiségi önkormányzat 

és a társulás évente, legkésőbb a költség-

vetési rendelet, határozat elfogadásáig 

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján kiadott jog-

szabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adós-

ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-

tési kötelezettségeinek 

a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

29/A. § 
. 

 

33.  Dönt költségvetési rendeletében megjele-

nő bevételek és kiadások módosításáról, 

a kiadási előirányzatok közötti átcsopor-

tosításról a (2) és (3) bekezdésben foglalt 

kivétellel. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

34. § (1) 

 

34.  Költségvetési rendelete a polgármester 

számára lehetővé teheti a helyi önkor-

mányzat bevételeinek és kiadásainak 

módosítását és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítást. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

34. § (2) 

 

35.  Módosítja a költségvetési rendeletét de-

cember 31-ei hatállyal előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 

átvezetéseként – az első negyedév kivéte-

lével – negyedévenként, a döntése szerin-

ti időpontokban, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig,. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

34. § (4) 

 

36.  Kiemelt előirányzatok és a kiemelt elői-

rányzaton belüli rovatok közötti átcso-

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

35. § 
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portosítás lehetőségét a Kormány rende-

letben határozza meg. 

 

37.  Rendeletet alkot a zárszámadásról, úgy, 

hogy az a képviselő-testület elé terjeszté-

sét követő harminc napon belül, de leg-

később a költségvetési évet követő ötödik 

hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

91. § (1) 

 

38.  Önkormányzati rendeletben, törvényben 

meghatározott esetekben és módon lehet 

saját és költségvetési szerve követeléséről 

lemondania. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

97. § (2) 
 

39.  Biztosítékot nyújtó céltartalékot képez a 

kezelésre kerülő hulladék mennyiségé-

vel arányosan, ha kormányrendeletben 

meghatározott gazdálkodó szervezet, va-

lamint olyan közszolgáltató, amely hul-

ladékkezelő létesítményt üzemeltet. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. 

tv. 70. § (1) 

40.  Bevétele a kéményseprő-ipari szerv díj-

bevétele a (6) bekezdés szerint. 
 *  * * * 2015. évi CCXI. tv. 2. § 

(13) 

41.  Ha mint irányító szerv a többletbevétel 

felhasználását engedélyezi, az érintett 

bevételi és az engedélyezett felhasználási 

célnak megfelelő kiadási előirányzat mó-

dosítását kezdeményezi, és erről az érin-

tetteket egyidejűleg értesíti. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 35. § (6) 
 

42.  Ha mint irányító szerv a többletbevétel 

felhasználását nem engedélyezi, erről az 

érintetteket értesíti. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 35. § (7) 

43.  Mint irányító szerv döntéséig a többlet-

bevétellel a költségvetési szerv, fejezeti 

kezelésű előirányzat bevételi előirányza-

tait nem lehet módosítani. A befizetési 

kötelezettségről történő tájékoztatásával 

egyidejűleg kezdeményezi a szükséges 

előirányzat-módosítást. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 35. § (9) 
 

44.  Költségvetési kiadásai kiemelt előirány-

zatai közötti átcsoportosításra jogosult. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 43/A. § (1) 

45.  Költségvetési rendelete a helyi önkor-

mányzat költségvetési kiadásai kiemelt 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 43/A. § (2) 
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előirányzatai közötti átcsoportosításra a 

polgármester számára felhatalmazást ad-

hat. 

 

46.  Rovatok közötti átcsoportosításra a helyi 

önkormányzat, a nemzetiségi önkor-

mányzat, a társulás, és a térségi fejleszté-

si tanács költségvetési kiadásai kiemelt 

előirányzatain belül az elemi költségvetés 

jóváhagyására jogosult személy, vagy az 

általa írásban kijelölt, az Áht. 6/C § (1) 

bekezdése, vagy (2) bekezdés b) vagy c) 

pontja szerinti szerv állományába tartozó 

személy jogosult. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 43/A. § (3) 

 

47.  Időközi költségvetési jelentést a költség-

vetési év első három hónapjáról április 

20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót 

követő hónap 20-áig, a költségvetési év 

tizenkét hónapjáról a költségvetési évet 

követő év február 5-éig a Kincstár által 

működtetett elektronikus adatszolgáltató 

rendszerbe tölti fel. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 169. § (3) 

2. A képviselő-testület gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Dönt kötvénykibocsátásról. * * * * * * 
1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) e); 

2001. évi CXX. tv. 

12/B. § (8) c) 

2.  Dönt a helyi önkormányzati költségveté-

si szervek, illetve vállalatok alapításáról, 

átszervezéséről és megszüntetéséről. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) f) 

3.  Meghatározott időszakonként áttekinti 

az általa alapított és fenntartott költség-

vetési szervek ellenőrzésének tapasztala-

tait. 

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) g) 

4.  Dönt a költségvetési szerv alapításáról, 

annak gazdálkodási jogköréről, alapte-

vékenység keretében ellátandó feladatá-

ról és kiegészítő vállalkozási tevékeny-

* * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(1) r) 
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ségéről. 

5.  Határozatot hoz fizetőképességének ren-

dezésére, vagy felhatalmazza a polgár-

mestert adósságrendezési eljárás azonnali 

kezdeményezésére. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 5. § 

(1) 

6.  Adósságrendezés megindításának idő-

pontjától vagyoni kötelezettségvállalással 

járó döntést kizárólag külön törvényi fel-

hatalmazás alapján hozhat. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 13. 

§ (1a) 

7.  Köteles soron kívül tárgyalni a pénzügyi 

gondnok adósságrendezéssel kapcsolatos 

előterjesztését. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 14. 

§ (2d) 

8.  Megválasztja az adósságrendezési bizott-

ság képviselő tagját (tagjait). 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 16. 

§ (1) 

9.  Felülvizsgálja az adósságrendezési bi-

zottság döntését a pénzügyi gondnok ké-

rése alapján. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 16. 

§ (2) 

10.  Ha adósságrendezési eljárás alá vont he-

lyi önkormányzat a válságköltségvetésé-

ből – a (3) bekezdésben foglalt feltételek 

figyelembevételével – az alábbi kiadáso-

kat finanszírozhatja: 

a) az e törvény mellékletében felsorolt, és 

számára külön törvényben kötelezően 

előírt feladatok működési kiadásait; 

b) a helyi önkormányzatnál vagy az általa 

fenntartott költségvetési szervnél nyil-

vántartott olyan pénzeszközök felhaszná-

lását, amely pénzeszközök nem a helyi 

önkormányzatot, illetve az általa fenntar-

tott költségvetési szervet illetik, vagy fe-

lettük nem az adósságrendezés alá vont 

helyi önkormányzat, illetve az általa 

fenntartott költségvetési szerv rendelke-

zik, ilyennek minősülnek különösen a 2. 

§ e) pont ec) alpontjában meghatározott 

pénzeszközök. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 18. 

§ (2) 

11.  Egyezség akkor köthető, ha ahhoz az 

adósságrendezés megindításának idő-

pontjában fennálló követeléssel rendelke-

ző hitelezőknek több mint fele – illetve 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 23. 

§ (3) 
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amennyiben az egyezségi javaslatban a 

hitelezőket csoportosították, úgy csopor-

tonként legalább a hitelezők fele – hozzá-

járul, feltéve, ha ezeknek a hitelezőknek 

az összes követelése eléri az összes beje-

lentett és nem vitatott hitelezői követelés 

kétharmadát. 

12.  Egyezség megkötésekor az államnak a 

helyi önkormányzattal szemben fennálló 

követelése - az államháztartásért felelős 

miniszter engedélyével - 50%-os mérté-

kig csökkenthető. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 23. 

§ (7) 
 

13.  Dönt arról, hogy az egyezség végrehajtá-

sának felügyeletével a pénzügyi gondno-

kot bízzák meg. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 26. 

§ 

14.  Észrevételt tehet a bíróságon a pénzügyi 

gondnok jelentésére annak kézhezvételét 

követő 15 napon belül. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 29. 

§ (5) 

15.  Fellebbezhet a bíróság végzése ellen, 

amelyben a pénzügyi gondnok jelentését 

a bíróság jóváhagyja vagy új jelentés ké-

szítésére kötelezi. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 29. 

§ (7) 

16.  Kifogással élhet 15 napon belül a jelentés 

és a vagyonfelosztási javaslat ellen. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 32. 

§ (2) 

17.  Kifizeti a pénzügyi gondnok igazolt költ-

ségeit és az általa igénybe vett szakértők 

díját az esedékességkor. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 33. 

§ (3) 

18.  Reorganizációs hitel teljes visszafizetését 

követően köteles az állam részére az 

igénybe vett kamattámogatást – a minisz-

terrel történt megállapodás szerint – visz-

szatéríteni. 

* * * * * * 1996. évi XXV. tv. 34. 

§ (2) 

19.  Mint értékpapír kibocsátó értékpapír 

nyilvános forgalomba hozatala, illetve 

szabályozott piacra történő bevezetése 

esetén, az ajánlattevő, illetőleg az érték-

papír szabályozott piacra történő beve-

zetését kezdeményező személy kibocsá-

tási tájékoztatót (a továbbiakban: tájé-

koztató) és a Bizottság 809/2004/EK 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 21. 

§ (1) 
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rendeletének 31. cikkében meghatáro-

zott hirdetményt (a továbbiakban: hir-

detmény) köteles közzétenni. 

20.  Értékpapír tájékoztatót közzé kell tennie 

a Felügyelet általi jóváhagyását követő-

en legkésőbb a forgalomba hozatali eljá-

rás kezdő időpontját, illetőleg a szabá-

lyozott piacon történő kereskedés meg-

kezdését megelőzően, legalább a (3) be-

kezdésben megjelölt helyen. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 34. 

§ (1) 

21.  Mint értékpapír kibocsátó a 4. számú 

mellékletben meghatározott tartalommal 

is elkészítheti a tájékoztatót az által ki-

bocsátott hitelviszonyt megtestesítő ér-

tékpapír nyilvános forgalomba hozatalá-

hoz, illetőleg szabályozott piacra történő 

bevezetéséhez – ha a forgalomba hoza-

talra, illetőleg a szabályozott piacra tör-

ténő bevezetésre kizárólag Magyaror-

szágon kerül sor – a 26–27. §-ban meg-

határozott tájékoztató helyett. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 46. 

§ 

22.  Mint kibocsátó a rendszeres tájékoztatá-

si kötelezettségét éves jelentés és nyil-

vánosan forgalomba hozott részvény ki-

bocsátója időközi vezetőségi beszámoló 

formájában teljesíti. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 54. 

§ (2) b), c); (3) 

23.  Amennyiben a kibocsátó a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 3. § (10) be-

kezdés 2. pontjában meghatározott 

IFRS-ek szerint állítja össze éves be-

számolóját, akkor éves, illetve időközi 

(negyedéves, féléves) jelentését is az 

IFRS-ek szerint kell elkészítenie. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 54. 

§ (2a) 

 

24.  Mint értékpapír kibocsátónak az egyes 

pénzügyi évek végét követő legkésőbb 

négy hónapon belül közzé kell tennie az 

éves jelentését. Az éves jelentést a jog-

szabályban előírt határidőben kell nyil-

vánosságra hoznia. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 54. 

§ (4) 

25.  Mint nyilvánosan forgalomba hozott ér-

tékpapír kibocsátója rendkívüli tájékoz-

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 55. 

§ (1) 
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tatás keretében haladéktalanul, de legké-

sőbb egy munkanapon belül tájékoztatja 

a nyilvánosságot minden, az értékpapír 

értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó 

megítélését közvetlenül vagy közvetve 

érintő információról. A kibocsátó a köz-

zététellel egyidejűleg köteles a Felügye-

letet tájékoztatni. 

26.  Mint értékpapír kibocsátó a hozzá érke-

zett, 61. § szerinti tájékoztatást haladék-

talanul, de legkésőbb két naptári napon 

belül közzéteszi a Felügyelet egyidejű 

tájékoztatása mellett. 

* * * * * * 2001. évi CXX. tv. 55. 

§ (2) 

27.  Éves ellenőrzési tervet az előző év de-

cember 31-éig hagyja jóvá. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 119. § (5) 

28.  Adósságrendezési eljárás ideje alatt a 

képviselő-testület által elfogadott vál-

ságköltségvetés alapján gazdálkodik. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 122. § 

29.  Nem vonható be az adósságrendezésbe a 

helyi önkormányzat használatába, va-

gyonkezelésébe adott, nem az önkor-

mányzat tulajdonát képező vagyon, to-

vábbá hazai vagy uniós forrásból nyúj-

tott fejlesztési támogatásból származó 

bevételek. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 123. § (1) 

30.  Adósságrendezés megindításának idő-

pontjától kezdődően az eljárás lezárásáig 

terjedő időtartamban, a miniszter egyedi 

döntése alapján, egyedi beruházási kiadá-

sok teljesíthetők, különös tekintettel eu-

rópai uniós támogatással megvalósuló 

beruházásokra és derogációs kötelezett-

ség teljesítésére. A reorganizációs terv-

ben a miniszter egyedi döntése alapján 

engedélyezett beruházások szerepelhet-

nek. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 123. § (2) 

31.  Mint fenntartó ellenőrizheti a köznevelési 

intézmény gazdálkodását, működésének 

törvényességét, hatékonyságát, a szakmai 

munka eredményességét, nevelési-

oktatási intézményben továbbá a gyer-

* * * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (2) e) 
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mek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a 

tanuló- és gyermekbaleset megelőzése 

érdekében tett intézkedéseket; ha a fenn-

tartó nem települési önkormányzat, a ta-

nuló- és gyermekbalesetet jelenti a neve-

lési-oktatási intézmény székhelye szerint 

illetékes köznevelési feladatokat ellátó 

hatóságnak. 

32.  Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet 

és garanciát, valamint köthet adósságot 

keletkeztető ügyletet érvényesen, kizáró-

lag a Kormány előzetes hozzájárulásával 

vállalhat. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (1) 

  

33.  Adósságot keletkeztető ügyletet csak ab-

ban az esetben köthet, ha a hatályos helyi 

adó rendelete alapján a helyi iparűzési 

adót vagy a helyi adókról szóló törvény 

szerinti vagyoni típusú adók közül lega-

lább az egyiket vagy a magánszemélyek 

kommunális adóját bevezette. E rendel-

kezést nem kell alkalmazni a települési 

önkormányzat olyan adósságot keletkez-

tető ügyletére, amelyhez nincs szükség a 

Kormány hozzájárulására, illetve amely-

nek célja meglévő adósság visszafizetése, 

ha annak összege nem haladja meg az 

adósság összegét. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (2) 

 

34.  Adósságot keletkeztető ügyletből szár-

mazó tárgyévi összes fizetési kötelezett-

sége az adósságot keletkeztető ügylet fu-

tamidejének végéig egyik évben sem ha-

ladhatja meg az önkormányzat adott évi 

saját bevételeinek 50%-át. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (5) 

  

35.  Nem indíthat új fejlesztést, - uniós jogi 

aktusból következő vagy nemzetközi 

szervezettel szemben vállalt kötelezett-

ségből eredő fejlesztés kivételével -ha 

adósságot keletkeztető ügyletéhez kap-

csolódó tárgyévi összes fizetési kötele-

zettsége eléri vagy meghaladja az (5) 

bekezdés szerinti mértéket. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (7) 

 

36.  Társulás adósságot keletkeztető ügylet- * * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 
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hez kapcsolódó kötelezettségeinek telje-

sítését a társulásban résztvevő önkor-

mányzatok kezességvállalása biztosítja. 

10. § (8) 

  

37.  Kezességet és garanciát vállalhat az Áht. 

96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. 

§-ban foglaltaktól eltérően is a Kormány 

előzetes hozzájárulásával a többségi tu-

lajdonában álló gazdasági társaság által 

vállalt kötelezettségek biztosítására, 

amennyiben e kötelezettségek nemzet-

gazdasági szempontból kiemelt jelentő-

ségű beruházás megvalósításához kap-

csolódnak és nem minősülnek a 8. § (2) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti adóssá-

got keletkeztető ügyletnek. A Kormány 

előzetes hozzájárulása során a beruházás 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségűvé nyilvánításának indokait 

és annak az önkormányzat gazdálkodási 

helyzetére gyakorolt várható hatásait 

vizsgálja. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (9) 

 
 

38.  Kezesség-, illetve garanciavállalására 

vonatkozó kérelmét a helyi önkormány-

zatokért felelős miniszterhez és az ál-

lamháztartásért felelős miniszterhez kell 

benyújtania. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10. § (10) 

 

39.  Naptári éven túli futamidejű működési 

célú adósságot keletkeztető ügyletet a 

Kormány előzetes hozzájárulásával, ki-

zárólag 

a) jogerős és végrehajtható bírósági ha-

tározatban vagy fizetési meghagyásban 

foglalt fizetési kötelezettségének teljesí-

tésére, és 

b) a központi költségvetésből nyújtott 

európai uniós vagy más nemzetközi 

szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú 

pályázata önrészének biztosítására 

köthet. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10/A § 

 

40.  Tárgyévre vonatkozó költségvetési ren-

deletében, határozatában szerepeltetett 

adósságkeletkeztetési szándékáról, - a 10. 

§ (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10/C § (1) 
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cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § 

szerinti működési célú adósságot kelet-

keztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerin-

ti adósságmegújító ügyletek kivételével - 

az adósságot keletkeztető ügyletéhez 

kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügy-

let várható értékéről a helyi önkormány-

zatokért felelős minisztert és az állam-

háztartásért felelős minisztert előzetesen 

tájékoztatja. 

41.  Megkötött adósságot keletkeztető ügyle-

tekre, valamint a kezesség-, illetve ga-

ranciavállalásra vonatkozó szerződés-

módosításokhoz, valamint az önkor-

mányzat olyan adósságot keletkeztető 

ügyletéhez, amelynek célja azzal meg-

egyező, illetve annál kisebb összegű 

meglévő adósság visszafizetése, akkor 

kell a Kormány engedélyét kell kérni, ha 

a) a szerződésmódosítást vagy adósság-

megújítást követően előálló kondíciók 

mellett a szerződésmódosítás vagy adós-

ságmegújítás időpontjában engedélykö-

telesnek minősül, és 

b) a módosított vagy az új szerződés az 

eredetihez képest hosszabb futamidejű, 

megváltozik az adósságot keletkeztető 

ügylet célja, az új adósságot keletkeztető 

ügylet keletkeztetésének ütemezése az 

eredetihez képest bármely évben megha-

ladja az eredeti ütemezés szerint az adott 

év végéig keletkező kumulált adósság-

összeget, az önkormányzatot terhelő fi-

zetési kötelezettség az új futamidő lejár-

táig valamely évben meghaladja az ere-

deti szerződés szerinti értéket, a módosí-

tott szerződés az eredetihez képest na-

gyobb ügyletértékű vagy a kezesség, il-

letve garancia összege nő. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10./D § (1) 
 

42.  Kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezetnek nem minősülő, 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló gazda-

sági társaság és az ilyen gazdasági társa-

ság 100%-os tulajdonában álló gazdasá-

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10/E. § (1) 
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gi társaság 

a) adósságot keletkeztető ügyletét - a 

naptári éven belül lejáró futamidejű 

adósságot keletkeztető ügylet és 

az 50 millió forintot el nem érő ügylet 

kivételével - az önkormányzat olyan 

adósságot keletkeztető ügyletének kell 

tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése 

szerint 

b) szerződésmódosítását és adósság 

megújítását pedig olyan adósságot ke-

letkeztető ügyletnek, amely a 10/D. § (1) 

bekezdése szerint 

a Kormány hozzájárulásához kötött. A 

hozzájárulás iránti kérelmet az adott 

gazdasági társaságban legnagyobb tulaj-

doni részesedéssel vagy hányaddal ren-

delkező önkormányzat nyújtja be. 

Egyenlő tulajdoni részesedés vagy há-

nyad esetén a kérelmet az érintett ön-

kormányzatok megállapodása szerinti 

önkormányzat nyújtja be. 

43.  A kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezetnek nem minősülő, 100%-nál 

kisebb önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaság és a 100%-os önkor-

mányzati tulajdonban álló gazdasági tár-

saság 100%-nál kisebb tulajdonában álló 

gazdasági társaság esetében a tulajdonos 

önkormányzatot – a Kormány (2) be-

kezdés szerinti előzetes hozzájárulása 

hiányában – a gazdasági társaság által 

kötött adósságot keletkeztető ügylettel 

összefüggésben nem terhelik fizetési kö-

telezettségek és ilyen kötelezettséget az 

önkormányzat önként sem vállalhat. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10/F. §  
1. 

44.  A részben önkormányzati tulajdonban 

lévő gazdasági társaság adósságot kelet-

keztető ügylete kapcsán a tulajdonos ön-

kormányzat a Kormány előzetes hozzá-

járulását kérheti. A hozzájárulás kérel-

mezésére és elbírálására a 10/E. §-ban 

foglaltak alkalmazandóak. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

10/F. §  

 

45.  Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetés- * * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 
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re kötelezettek körét, a fizetési kötele-

zettség mértékét, a kedvezmények, men-

tességek körét és mértékét megállapítani 

kizárólag törvényben, vagy törvény fel-

hatalmazása alapján önkormányzati ren-

deletben lehet, kivéve ha az Európai 

Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzet-

közi szerződés eltérően rendelkezik. Fi-

zetési kötelezettség előírása szempontjá-

ból a jogi személyek egyes típusait hát-

rányosan megkülönböztetni nem lehet. 

29. § (1) 

módosította: 2020. évi 

CXLVIII. tv. 41. § 

hatályba lépett: 2021. január 1. 

46.  Jogszabály a hatálybalépését megelőző 

időszakra vonatkozóan nem növelheti a 

fizetési kötelezettséget, nem bővítheti a 

fizetésre kötelezettek körét, illetve nem 

szüntethet meg vagy korlátozhat ked-

vezményt, mentességet. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

31. § (1) 

 

47.  Fizetési kötelezettség keletkezésekor ha-

tályban lévő jogszabályok által előírt fi-

zetési kötelezettséghez képest jogalany-

ok utólagosan meghatározott csoportjá-

nak nem adható jogszabályban vissza-

menőlegesen olyan fizetési kedvezmény, 

mentesség, amely a fizetési kötelezettség 

összegét csökkenti, kivéve ha ez az Eu-

rópai Unió kötelező jogi aktusának vagy 

nemzetközi szerződésnek való megfele-

lés miatt szükséges, vagy ha a kedvez-

mény vagy mentesség a fizetési kötele-

zettség teljesítésére köteles természetes 

személyek vagy más jogalanyok teljes 

körét megkülönböztetés nélkül érinti. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

31. § (2) 

 

48.  Fizetési kötelezettséget megállapító, fi-

zetésre kötelezettek körét bővítő, a fize-

tési kötelezettség terhét növelő, a ked-

vezményt, mentességet megszüntető 

vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és 

hatálybalépése között legalább 30 nap-

nak el kell telnie. 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

32. § 

 

49.  Új fizetési kötelezettség megállapítása 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy 

annak kivetésével, beszedésével, nyil-

vántartásával, ellenőrzésével összefüggő 

* * * * * * 2011. évi CXCIV. tv. 

33. § 
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adminisztrációs költségek ne legyenek 

aránytalanul magasak a fizetési kötele-

zettségből származó bevétel összegéhez 

képest, illetve azokat nem haladhatják 

meg. 

50.  Helyi önkormányzati költségvetési szerv 

alapítására jogosult. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 8. 

§ (1) b) 

51.  Költségvetési szervet közösen is alapít-

hatnak. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 8. 

§ (2) 

52.  Költségvetési szerv megszüntetéséről 

jogszabállyal alapított költségvetési 

szerv esetén jogszabályban, a nem jog-

szabállyal alapított költségvetési szerv 

esetén megszüntető okiratban kell ren-

delkezni. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

11. § (7) 

 

53.  Általános működéséhez és ágazati fela-

dataihoz kapcsolódó támogatásokat a 

kincstár útján igényli, azok módosítását 

a kincstár útján kezdeményezi, azokról a 

kincstár útján mond le, és az éves költ-

ségvetési beszámolót megalapozó vég-

leges adatszolgáltatást a kincstár útján 

teljesíti. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

57. § (1) 

 

54.  Mint irányító szerv önkormányzati biz-

tost jelöl ki a költségvetési szervhez, ha a 

helyi önkormányzat harminc napon túli 

elismert tartozásállományának mértéke 

eléri az éves eredeti kiadási előirányzatá-

nak 10%-át vagy a százötven millió fo-

rintot, és e tartozását egy hónapon belül 

nem tudja harminc nap alá szorítani. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

71. § (1) 

 

55.  Önkormányzati rendelet önkormányzati 

biztos kirendelését az e bekezdésben 

meghatározottaknál kisebb mérték, rövi-

debb időtartam, lejárat esetén is kötele-

zővé teheti. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

71. § (1) 

56.  Likviditási tervet készít a bevételek be-

érkezésének és a kiadások teljesítésének 

ütemezéséről. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

78. § (2) 
 

57.  Fizetési számláját választása alapján egy  * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 
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belföldi hitelintézet vagy a kincstár veze-

ti. 
84. § (1) 

58.  Államháztartás önkormányzati alrend-

szerébe tartozó költségvetési szerv fize-

tési számláját – a megyei önkormányzat 

önkormányzati hivatala és a térségi fej-

lesztési tanács munkaszervezete kivéte-

lével – az általa, mint irányító szerv által 

választott számlavezető vezeti. 

*      2011. évi CXCV. tv. 

84. § (3) 

 

59.  Mint irányító szerv jogosult dönteni a 

költségvetési szerv pénzmaradványának 

elvonandó és felhasználható összegéről 

költségvetési szerv esetén. 

 * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

86. § (5) 

60.  Polgári Törvénykönyv szerinti kezessé-

get, garanciát a helyi önkormányzat ér-

vényesen hitel, kölcsön visszafizetésére 

vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha 

a visszafizetés a kötelezett pénzügyi 

helyzetére vonatkozó információk alap-

ján és a rendelkezésre álló fedezetre te-

kintettel - a kezesség beváltása, garancia 

érvényesítése és a kezességet, garanciát 

vállaló általi egyéb többlettámogatás nél-

kül - kellően biztosított.   

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

96. § (1) 

61.  Kizárólagos gazdasági tevékenységei 

gyakorlásának időleges jogát a (7)-(12) 

bekezdésben meghatározottak kivételével 

kizárólag koncesszió útján, külön tör-

vényben szabályozott módon engedheti 

át. A kizárólagos gazdasági tevékenysé-

gek közül a nemzeti vagyon létrehozását 

és működtetését vagy kizárólag annak 

működtetését engedheti át a nemzeti va-

gyonról szóló törvény rendelkezései sze-

rint. A koncesszióról szóló törvény sze-

rinti koncessziós szerződés határozott 

időtartamra köthető, amelynek leghosz-

szabb ideje harmincöt év. A közbeszerzé-

sekről szóló törvény szerinti építési, illet-

ve szolgáltatási koncesszió a nemzeti va-

gyon tekintetében határozott időre, leg-

feljebb harmincöt évre adható. 

* * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

12. § (3) 
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62.  Működési támogatást igényelhet az adós-

ságrendezés megindítását követően, az 

adósságrendezési eljárás időtartama alatt, 

ha a saját források maximális feltárása és 

a kiadások lehetséges csökkentésére tett 

intézkedések mellett sem képes a válság-

költségvetésben foglalt kötelező önkor-

mányzati feladatok ellátására. 

* * * * * * 95/1996. (VII. 4.) 

Korm. rend. 11. § (1) 
 

63.  Támogatás csak a válságköltségvetésben 

foglalt feladatok (1) bekezdés szerinti 

forrásokból nem biztosítható költségei-

nek a finanszírozására igényelhető. 

* * * * * * 95/1996. (VII. 4.) 

Korm. rend. 11. § (2) 
 

64.  Mint irányító szervnek a költségvetési 

szerv megszüntetését megelőzően gon-

doskodnia kell 

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjá-

nak, szervezeti formájának meghatározá-

sáról, kivéve, ha a megszüntetésre azért 

került sor, mert a közfeladat iránti szük-

séglet megszűnt, 

b) az eszközök és a források leltározásá-

ért, az éves költségvetési beszámoló el-

készítéséért, a vagyonátadás lebonyolítá-

sáért felelős személyek kijelöléséről, a 

feladatok határidőinek meghatározásáról, 

c) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó 

hatósági engedélyeknek – a megszünte-

tendő költségvetési szerv kérelmére tör-

ténő – visszavonásáról és annak előkészí-

téséről, hogy az új hatósági engedélyek a 

közfeladatokat a továbbiakban ellátó 

szervek részére kiadhatóak legyenek, 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel 

kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadá-

sának előkészítéséről, és 

e) a költségvetési szervnél foglalkoztatot-

takkal kapcsolatos munkáltatói intézke-

dések meghatározásáról, a határidők kije-

löléséről, a közfeladatokat a továbbiak-

ban ellátó szervek részéről történő to-

vábbfoglalkoztatás lehetőségéről. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (1) 

 

65.  Költségvetési szerv megszüntetésről ren-

delkező jogszabályban, megszüntető ok-

iratban rendelkezni kell a megszüntetés 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (2) 
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okáról, a megszűnő költségvetési szerv 

közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és 

meg kell jelölni azt a naptári napot 

ameddig, vagy azt az időtartamot, amely-

re vonatkozóan, és meghatározható azon 

kör, mérték, amelyre kiterjedően a költ-

ségvetési szerv utoljára kötelezettséget 

vállalhat. A költségvetési szerv ezzel el-

lentétes kötelezettségvállalása semmis. 

66.  Költségvetési szervet megszüntető okirat 

a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tar-

talmazza a megszűnő költségvetési szerv 

nevét, székhelyét, ha a megszüntetésről 

jogszabály rendelkezett a jogszabály tel-

jes megjelölését, a megszüntetésről döntő 

szerv megnevezését és székhelyét, vala-

mint a megszűnés módját. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (3) 

 

67.  Ha közfeladat ellátásának kötelezettsége 

a költségvetési szerv megszüntetése nél-

kül kerül más államháztartáson belüli 

vagy kívüli szervezethez, a (2) bekezdés-

ben foglaltakat a módosító okiratra nézve 

is alkalmazni kell. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 14. § (4) 
 

68.  Ha a helyi önkormányzatnál nincs a (6) 

bekezdés alapján kötelezettségvállalásra 

jogosult személy vagy a kötelezettségvál-

lalásra jogosult személy feladata ellátásá-

ban akadályoztatva van, egyedi határoza-

tában az önkormányzati hivatal alkalma-

zásában álló személyt jelölhet ki a helyi 

önkormányzat kiadási előirányzatai ter-

hére vonatkozó kötelezettségvállalás 

gyakorlására. A képviselő-testület általi 

kijelölés megszűnik, ha a kötelezettség-

vállalásra más személy válik jogosulttá 

vagy az arra jogosult személy akadályoz-

tatása megszűnik. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 52. § (6a) 

69.  Kiegészítő adatszolgáltatást nyújt be a 

Kincstárhoz az államháztartásért felelős 

miniszter értesítője alapján, ha 

a) az elfogadott központi költségvetésről 

szóló törvényben a támogatások igény-

bevételi szabályai eltérnek a 103. § (1) 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 104. § (2) 
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bekezdése szerinti tájékoztatóban közölt 

feltételektől, vagy 

b) a helyi önkormányzat számára megál-

lapított támogatás a felelősségi körén kí-

vül eső ok miatt különbözik az elfogadott 

központi költségvetésről szóló törvény 

alapján járó támogatástól. 

70.  Ügyleti kamatot fizet a jogosulatlanul 

igényelt feladatmutatóhoz kapcsolódó 

támogatás teljes összege után, ha az igé-

nyelt támogatás legalább 3%-kal megha-

ladja a jogszerűen igénybe vehető támo-

gatás mértékét. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 112. § (1) 
 

71.  Dönt az önkormányzati biztos személyé-

ről a jelölhető személyek, szervezetek 

közül. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 116. § (3) 

72.  Önkormányzati biztos tevékenységével 

összefüggő valamennyi kiadás - az ön-

kormányzati biztos kezdeményezésére 

felbontott, megszüntetett, módosított 

szerződésekkel összefüggésben keletke-

ző, költségvetési szervet terhelő kiadá-

sokat kivéve - terheli. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 118. § (1) 

 

73.  Likviditási terve a várható bevételeinek 

– ideértve az időszak elején rendelkezés-

re álló készpénz és számlaállomány 

együttes összegét is – alapul vételével, 

havi ütemezéssel tartalmazza a teljesít-

hető kiadásokat. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 122. § (2) 
 

74.  Ha ellene adósságrendezési eljárás indul, 

kérelmet nyújthat be a helyi önkormány-

zatokért felelős miniszterhez, hogy a 

központi költségvetésről szóló törvény 

Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejeze-

téből, valamint a Nemzeti Foglalkoztatá-

si Alapból a Startmunka-programhoz 

kapcsolódóan számára biztosított hozzá-

járulások, támogatások folyósítása a 

Kincstárban Igazgatóságonként vezeten-

dő elkülönített letéti számlára történjen. 

A kérelemhez adósságrendezési eljárás 

megindítását igazoló dokumentumokat 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 142. § (1) 
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csatolni kell. 

75.  Adósságrendezési eljárásáról szóló tör-

vény szerinti letéti számla felett rendel-

kezik a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter engedélye esetén. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 142. § (2) 

 

76.  Adósságrendezési eljárás megindításáról, 

illetve az erre irányuló kezdeményezés 

elutasításáról a tudomására jutástól szá-

mított három napon belül köteles értesí-

teni a Kincstárt. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 142. § (3) 

 

77.  Jogszabály eltérő rendelkezése hiányá-

ban a helyi önkormányzat fizetési szám-

lákat, alszámlákat az Áht. 84. § (1) be-

kezdése alapján választott számlaveze-

tőnél vezethet. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 145. § (1) 

 

78.  Fizetési számlájához kapcsolódó 

alszámlán köteles elkülöníteni a hitellel 

rendelkező, kötvényt kibocsátó helyi 

önkormányzat - az Áht. 84. § (4) bekez-

désében foglalt kivételekkel - a helyi 

önkormányzatok általános működéséhez 

és ágazati feladataihoz kapcsolódó tá-

mogatással, valamint a költségvetési tá-

mogatásokkal kapcsolatos pénzforgal-

mát. A helyi önkormányzat - az Áht. 84. 

§ (4) bekezdésében foglalt kivételekkel - 

az alszámláról a hitelen, kötvényen ala-

puló fizetési kötelezettségeit nem telje-

sítheti. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 145. § (2) 
 

79.  Vagyonleltárt és éves beszámolót megfe-

lelő indokolással alátámasztva az adós-

ságrendezés megindításának időpontját 

megelőző fordulónaptól számított har-

minc napon belül készíti el és küldi meg 

a pénzügyi gondnoknak és az Állami 

Számvevőszéknek. 

* * * * * * 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rend. 36. § (1) 

3. A képviselő-testület vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR  SZERV JOGSZABÁLY   

   m f fk mjv v k    
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1.  Ha a Magyar Közút Nonprofit Zrt. olyan 

fejlesztési, felújítási, beruházási felada-

tot végez el, amelynek eredményeként 

kormányrendeletben meghatározott or-

szágos kerékpárút-törzshálózatba tartozó 

és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak 

lakott területen kívüli szakaszai tekinte-

tében helyi közúti vagyonelemet hoz lét-

re, úgy a helyi közúti vagyonelem a mű-

szaki átadás-átvételi eljárással e törvény 

erejénél fogva térítésmentesen az illeté-

kes helyi önkormányzat tulajdonába ke-

rül, amelyet a helyi önkormányzat a 

könyveiben feltüntet.    

 * * * * * * 1988. évi I. tv. 29/G. 

§ (1) 

 

  

2.  Igazolja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

által készített elszámolási kimutatás át-

vételét, a fejlesztés, felújítás, beruházás 

értékét, az önkormányzat az átvétel nap-

jával egyidejűleg bevezeti a könyveibe. 

 * * * * * * 1988. évi I. tv. 29/G. 

§ (2) 

 

  

3.  Elfogadja az önkormányzati vagyonnal 

történő gazdálkodás szabályait. 

 * * * * * * 1991. évi XX. tv. 

138. § (1) j) 

  

4.  Dönt a tulajdonában levő lakások béréről, 

az 1989. január 1. előtt keletkezett és az 

ártörvény hatálybalépésekor fennálló bér-

leti jogviszony keretében hasznosított, 

egyéb tulajdonban lévő lakások béréről 

és a nem fegyveres testület kezelésében 

lévő ingatlanon létesített fegyveres testü-

leti szolgálati lakások béréről. 

 * * * * * * 1991. évi XX. tv. 

138. § (1) n) 

  

5.  Dönt az önkormányzati tulajdonban lévő 

lakások értékesítési feltételeiről. 

 * * * * * * 1991. évi XX. tv. 

138. § (1) o) 

  

6.  Rendeletet adhat ki a lakások és helyisé-

gek elosztása és elidegenítése, illetve bér-

lete és bére tárgykörében – külön törvény 

keretei között – a helyi sajátosságok ér-

vényesítése érdekében. 

   * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 2. § (8) 

  

7.  Tulajdonába kerülő védett természeti te-

rület korlátozottan forgalomképes. Elide-

genítéséhez, kezelői vagy használati jo-

gának átadásához a természetvédelemért 

felelős miniszter engedélye is szükséges. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 7. § (4) 
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8.  Kezesként felel a beépítetlen föld tulaj-

donába adásakor a kezelő szervet terhelő 

tartozásokért a törvényben meghatározott 

mértékben. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 10. § (4) 

  

9.  Tulajdonába átadott vizekkel és vízi léte-

sítményekkel kapcsolatban mint tulajdo-

nost terhelik a tulajdonnal összefüggő – 

külön törvényben meghatározott – köte-

lezettségek, és megilleti a jog, hogy az 

ezzel járó költségeket a külön jogsza-

bályban meghatározott esetben és módon 

a területi érdekeltekre áthárítsa. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 18. § (2) 

  

10.  Gondoskodik a tulajdonában lévő 

víziközművek jogszabályok szerinti, 

szakszerű és biztonságos üzemeltetéséről 

(fenntartásáról) a közszolgáltatás folya-

matos teljesítéséről és közművek szüksé-

ges fejlesztéséről. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 20. § (1) 

  

11.  Rendelkezik a tulajdonában lévő – több 

települési önkormányzat szükségletét ki-

elégítő – víziközmű üzemeltetésének fel-

tételeiről. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 20. § (3) 

  

12.  Tulajdonában lévő kulturális javak korlá-

tozottan forgalomképes; elidegenítéséhez 

a kulturális örökség védelméért miniszter 

hozzájárulása szükséges. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 22. § (6) 

  

13.  Ingyenes használati joga van a képviselő 

testület és szervei, illetve az önkormány-

zat intézménye, közüzeme használatában 

lévő azon ingatlanra (ingatlanrészre), 

amelynek kezelőjét fővárosi és megyei 

kormányhivatal jelölte ki. Viseli – mint 

ingyenes használó – az ingatlan fenntar-

tásával, üzemeltetésével, karbantartásával 

és felújításával kapcsolatos költségeket. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 27. § (3), (4) 

 

  

14.  Egyezteti és ellenőrizteti az érintett tele-

pülési önkormányzatokkal a fővárosi, il-

letve a megyei önkormányzatok tulajdo-

nába került ingatlanok tulajdonjogának 

az ingatlan-nyilvántartásba való bejegy-

zésére irányuló kérelmet. 

 * *     1991. évi XXXIII. 

tv. 34. § (2) 
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15.  Közüzeme működéséhez szükséges – a 

tulajdonába adott – vagyont a közüzemre 

bízza. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 38. § (1) 

  

16.  Elvonhatja a közüzemtől a rábízott va-

gyont a közüzem megszüntetése és át-

szervezése esetén. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 38. § (2) 

  

17.  Kezesként felel a közüzeme vagyonának 

elvonása esetében az elvonás időpontjá-

ban fennálló tartozásokért, az elvont va-

gyon erejéig és az elvonás arányában. Fe-

lel az elvonás folytán a hitelezőket ért ká-

rért. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 38. § (3) 

  

18.  Elővásárlási jog illeti meg a közigazgatá-

si területén lévő, másik önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanra. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 39. § (1) 

  

19.  Elővásárlási jog illeti meg a fővárost a 

kerület, a kerületet a főváros tulajdoná-

ban lévő ingatlan tekintetében, amely a 

törvény 39. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott elővásárlási jogot megelőzi. 

  * *    1991. évi XXXIII. 

tv. 39. § (2) 

  

20.  Visszaadja a vagyont a tulajdonosa részé-

re, ha megszűnik az a közszolgáltatás, 

illetve államigazgatási feladat, amelynek 

ellátásához biztosítékul szolgált, vagy ha 

az önkormányzat nem az adott vagyon 

használatával látja el a közszolgáltatást, 

illetve az államigazgatási feladatot. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 40. § (7) 

  

21.  Használatra átadja a közszolgáltatást biz-

tosító vagyont a nem megyeszékhely 

megyei jogú városnak, ha a megyei ön-

kormányzat fenntartásában működő in-

tézmény által nyújtott közszolgáltatást a 

megyei jogú város átvállalja. 

 *      1991. évi XXXIII. 

tv. 41. § 

  

22.  Vagyonát a jogszabályban meghatározott 

módon nyilvántartja, értékeli és teljesíti 

az előírt adatszolgáltatást. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 42. § 

  

23.  Átadja a vételár 70%-át a szolgálati lakás 

felett rendelkezni jogosult állami szerv-

nek, ha e törvény alapján és a fővárosi és 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 43. § (1) 
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megyei kormányhivatal döntésével tulaj-

donába került, nem munkakörrel kapcso-

latos szolgálati lakást a szolgálati jellegé-

nek megszüntetése után elidegeníti. 

24.  Nem lakás céljára szolgáló helyiség el-

idegenítése esetén, ha kizárólag állami 

szerv anyagi eszközeiből létesült, és a 

bérlő kiválasztására a létesítési költsége-

ket viselő állami szerv jogosult, a 43. § 

(1) bekezdése szerint jár el. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 43. § (2) 

  

25.  Átadja a vételár 50%-át a bérlőkijelölési 

joggal rendelkező szervnek – az érdekel-

tek eltérő megállapodása hiányában – a 

törvény 43. § (1) bekezdése alapján tu-

lajdonát képező bérlakás elidegenítése 

esetén. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 43. § (3) 

  

26.  Tulajdonában lévő lakás és nem lakás 

céljára szolgáló helyiség tulajdonjogát 

gazdasági társaság rendelkezésére bocsát-

ja, a 43. § (1)–(3) bekezdése alapján ré-

szesedik az önkormányzatot megillető 

üzletrészből (részvényből). 

   *    1991. évi XXXIII. 

tv. 43. § (4) 

  

27.  Tulajdonában álló házfelügyelői szolgá-

lati lakást akkor idegenítheti el, ha a lakás 

szolgálati jellegének megszüntetésével 

egyidejűleg a bentlakó bérlő, illetőleg jó-

hiszemű jogcímnélküli lakáshasználó el-

helyezéséről gondoskodtak. 

 * * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 43. § (6) 

  

28.  Megilleti a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzatot – a fővárosban 

a fővárosi és az érintett kerületi önkor-

mányzatot ½-½ arányban – az állami fe-

lügyelet alatt álló, a tröszti, a vállalati ta-

nács, illetve a dolgozók közgyűlése (kül-

döttgyűlése) általános vezetésével műkö-

dő állami vállalatok által kezelt ingatlan 

értékesítése vagy gazdasági társaságba 

vitele során a vagyonmérlegben szereplő 

belterületi föld értékének megfelelő vé-

telárrész 50%-a, illetve apport értéke. 

  * * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 51. § (1) 

  

29.  Egyetértési jogot gyakorol a beépítetlen    * * * * 1991. évi XXXIII.   
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belterületi föld értékével kapcsolatban. tv. 51. § (5) 

30.  Belterületi föld értékéről a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül közölheti véle-

ményét az illetékes állami vagyonkezelő 

szervezettel az átalakuló állami vállalat 

tájékoztatójáról. 

   * * * * 1991. évi XXXIII. 

tv. 51. § (4) 

  

31.  Rendeletében rendelkezik a tulajdonában 

lévő lakások szociális helyzet alapján tör-

ténő bérbeadásának feltételeiről, mely 

igazodik a fennálló jövedelmi és jöve-

delmi körülményekhez. A rendelet a nem 

szociális helyzet alapján történő bérbe-

adás esetén szabályozhatja a Ptk. rendel-

kezéseinek megfelelő óvadék kikötésé-

nek lehetőségét és feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 3. § (1) 

  

32.  Rendeletében rendelkezik a tulajdonában 

lévő lakások bérlőtársi szerződése feltét-

eleiről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 4. § (3) 

  

33.  Rendeletében meghatározza a tulajdoná-

ban lévő lakás megüresedett társbérleti 

lakrészének a lakásban maradó társbérlő 

részére történő bérbeadásának feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 5. § (3) 

  

34.  Rendeletben meghatározza önkormány-

zati lakás esetén az 1993. évi LXXVIII. 

törvény 12. § (4) bekezdésében említett 

ellenőrzés egy naptári éven belül történő 

lefolytatásának gyakoriságát. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 12. § (5) 

  

35.  Rendeletében rendelkezik a tulajdonában 

lévő lakások bérbeadója jogairól és köte-

lezettségeiről, ha törvény a felek megál-

lapodására utal. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 19. § (1) 

  

36.  Rendeletében meghatározza a tulajdoná-

ban lévő lakások használati díja emelésé-

nek mértékét és feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 20. § (3) 

  

37.  Rendeletében meghatározza a tulajdoná-

ban lévő lakásokba történő befogadáshoz 

szükséges hozzájárulás feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 21. § (6) 

  

38.  Gondoskodik az ideiglenes elhelyezésről, 

ha a lakás elemi csapás vagy más ok kö-

   * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 23. § (4) 
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vetkeztében megsemmisült, illetőleg az 

építésügyi hatóság életveszély miatt an-

nak kiürítését rendelte el, és a bérlő 

(használó) elhelyezéséről maga vagy a 

lakással rendelkező szerv nem tud gon-

doskodni. 

39.  Rendeletében rendelkezik a tulajdonában 

lévő lakás esetén a pénzbeli térítés mér-

tékéről és fizetésének feltételeiről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 27. § (2) 

  

40.  Rendeletében meghatározza a tulajdoná-

ban lévő lakás esetén a másik lakásban 

való elhelyezési kötelezettség vállalásá-

nak feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 31. § (2) 

  

41.  Rendeletében meghatározza a tulajdoná-

ban lévő lakások esetén az albérlet létesí-

téséhez szükséges bérbeadói hozzájárulás 

feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 33. § (3) 

  

42.  Rendeletben állapítja meg önkormányzati 

lakás lakbérének mértékét 

a) szociális helyzet alapján, vagy 

b) költségelven, vagy 

c) piaci alapon 

történő bérbeadás figyelembevételével. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 34. § (1) 

  

43.  Rendeletében rendelkezik a szociális 

helyzet alapján történő bérbeadással érin-

tett bérlők részére az önkormányzati lak-

bértámogatásról, a jogosultság megállapí-

tásának feltételeiről, eljárási rendjéről, az 

1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) be-

kezdésében foglaltak figyelembevételé-

vel. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 34. § (1), (4) 

  

44.  Rendeletében meghatározza a bérbeadó 

által nyújtott külön szolgáltatás díját. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 35. § (2) 

  

45.  Rendeletében rendelkezik a tulajdonában 

lévő helyiség bérbeadásának és a bérbe-

adó hozzájárulásának a feltételeiről, fi-

gyelemmel az önkormányzati lakásokra 

vonatkozó szabályok megfelelő alkalma-

zására, azzal, hogy a helyiségbér mérté-

két a rendelet nem szabályozhatja. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 36. § (2), 42. § (2) 
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46.  Rendeletében rendelkezik az elővásárlási 

joggal érintett lakások eladása esetén a 

lakás vételára; a szerződés megkötésekor 

fizetendő vételárrészlet mértékéről; a 

részletfizetés időtartamáról és a szerződé-

ses kamat mértékéről, illetőleg a kamat-

mentesség lehetőségéről és feltételeiről; a 

vételárengedmény, illetőleg a vételárhát-

ralék megfizetésére adott engedmény fel-

tételeiről és mértékéről, valamint az elő-

vásárlás esetén az ajánlat tartalmáról és 

az ajánlati kötöttség idejéről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 54. § (1) 

  

47.  Rendeletében meghatározza az elővásár-

lási joggal nem érintett lakások eladásá-

nak feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 54. § (3) 

  

48.  Rendeletében rendelkezik az állam tulaj-

donából az önkormányzat tulajdonába 

került helyiségek vételárának mértékéről, 

megfizetésének (részletfizetés, vételáren-

gedmény stb.) módjáról és feltételeiről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 58. § (2) 

  

49.  Rendeletében meghatározza az egyéb he-

lyiségei eladásának feltételeit. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 58. § (3) 

  

50.  Köteles megfelelő és beköltözhető lakást 

bérbe adni a szociális intézményből elbo-

csátott személynek, ha a lakásügyi ható-

ság javára a lakásbérleti jogviszonyról az 

intézménybe utalásakor pénzbeni térítés 

nélkül mondott le. Amennyiben a fenti 

személy a lakásbérleti jogviszonyról 

pénzbeni térítés ellenében mondott le, a 

másik lakás bérbeadásának feltételeit 

rendeletben szabályozza. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 68. § (1)–(2) 

  

51.  Ki kell kérnie a rendelete megalkotása 

előtt a bérlők és a bérbeadók településen 

működő érdekképviseleti szervezetének 

véleményét. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 79. § (1) 

  

52.  Rendeletet alkot az önkormányzati laká-

sok és helyiségek bérletére, elidegeníté-

sére vonatkozó szabályokról, ha a tulaj-

donában lévő lakások száma, illetőleg 

helyiségek esetében a bérbeadás útján 

      * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 79. § (2) 
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hasznosított helyiségek száma meghalad-

ja a húszat. 

53.  Lakás, illetőleg a helyiség fekvése szerin-

ti önkormányzat rendeletének szabályait 

kell alkalmazni az egyes állami tulajdon-

ban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonába adásáról szóló 1991. évi 

XXXIII. törvény (Övt.) alapján a Kincs-

tári Vagyonkezelő Szervezet, illetőleg a 

jogutódja vagyonkezelésében lévő laká-

sok és e törvény hatálybalépésekor bér-

beadás útján hasznosított helyiségek bér-

letére, valamint az elidegenítésükre. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 81. § (1) 

  

54.  Rendeletében lehetővé teheti, hogy az 

önkormányzat vállalata és költségvetési 

szerve önállóan határozza meg a feladata-

inak ellátásához biztosított helyiség, va-

lamint vállalati, szolgálati és átmeneti la-

kás bérbeadásának feltételeit, illetve ren-

deletében a törvény keretei között külön 

szabályokat állapíthat meg. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 80. § (2) 

  

55.  Véleményt nyilvánít rendeleti szabályo-

zásának hiányában a Kincstári Vagyon-

kezelő Szervezetnek a bérbeadói jogai 

gyakorlásáról, a bérbeadói kötelezettség 

teljesítéséről, illetőleg a lakás elidegení-

téséről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 81. § (2) 

  

56.  Lakásigénylési névjegyzék készítése ese-

tén a névjegyzékben szereplő személyes 

adatok kezelésének szabályait – a szemé-

lyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló külön tör-

vényben foglaltaknak megfelelően – az 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 84. § 

  

57.  Kényszerbérlet fennállása esetén a kény-

szerbérlő, illetőleg a bérbeadó erre vo-

natkozó írásbeli bejelentésétől számított 

három éven belül köteles a kényszerbérlő 

részére – a bérbeadó egyidejű értesítésé-

vel – az e törvény rendelkezéseinek meg-

felelő önkormányzati cserelakás (a to-

vábbiakban: cserelakás) bérbeadását fel-

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 85. § (1) 

 

  



31 

 

Képviselő-testület Pénzügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR  SZERV JOGSZABÁLY   

   m f fk mjv v k    

ajánlani. Ha az önkormányzat a cserela-

kást felajánlotta, a bérbeadó a kényszer-

bérletet – a 26. § (1) bekezdésében meg-

határozott felmondási idővel – a követke-

ző hónap utolsó napjára felmondhatja. 

58.  Ha a kényszerbérlő részére cserelakás 

bérbeadását előreláthatólag nem tudja 

felajánlani, meghatározott időtartamon 

belül köteles cserelakás helyett pénzbeli 

térítés fizetését a kényszerbérlő részére 

felajánlani. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 85. § (2) 

  

59.  Ha cserelakás bérbeadását nem tudja fel-

ajánlani és a cserelakás helyetti pénzbeli 

térítés fizetésében a kényszerbérlővel tör-

ténő megállapodás sem jött létre, köteles 

pénzbeli térítés fizetését a bérbeadó ré-

szére felajánlani. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 85. § (3) 

  

60.  Köteles a kényszerbérlő által a szerződés 

alapján fizetett lakbér és a bérbeadó által 

közölt lakbér különbözetét a bérbeadónak 

megtéríteni. Ha az önkormányzat a bér-

beadó által közölt lakbérkülönbözet ösz-

szegét nem fogadja el, úgy annak megál-

lapítását  a bíróságtól kérheti. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 85. § (9) 

  

61.  Rendeletet alkot az önkormányzati laká-

sok bérletével, illetőleg elidegenítésével 

kapcsolatban, az állampolgárok szemé-

lyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségéről. 

 * * * * * * 1993. évi LXXVIII. 

tv. 84. § (2) 

  

62.  Rendeletben határozza meg a kerületi 

önkormányzatok tulajdonában lévő, szo-

ciális helyzet alapján bérbe adott lakások-

ra vonatkozóan a helyi önkormányzatok-

ról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. 

§-ának b) pontjában említett lakbér-

megállapítás elveit. 

  *     1993. évi LXXVIII. 

tv. 86. § (1) 

  

63.  Közfinanszírozott egészségügyi szakel-

látási feladat ellátásához kapcsolódó va-

gyona az intézményműködtetési kötele-

zettség keretében ellátandó egészségügyi 

szakellátási feladat teljesítését szolgálja. 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152. § (3a) 
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64.  Együttműködik a lakosságra, közössé-

gekre, családi, munkahelyi, iskolai szín-

terekre irányuló egészségfejlesztési te-

vékenységekben az ezeket végző szer-

vekkel és személyekkel, valamint támo-

gatja és aktívan kezdeményezi ezen te-

vékenységeket. 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

152/A. § 

  

65.  Egészségtervet dolgoz ki, illetve gondos-

kodik az abban foglaltak megvalósításá-

ról a járásra, illetve a fővárosban a fővá-

rosi kerületre vonatkozóan. 

   * * *  1997. évi CLIV. tv. 

152/B. § 
 

  

66.  Környezet- és település-egészségügyi fe-

ladatok körében gondoskodik a köztiszta-

sági és településtisztasági feladatok ellá-

tásáról, 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (1) a) 

  

67.  Környezet- és település-egészségügyi fe-

ladatok körében biztosítja a 73. § (1) be-

kezdése szerinti külön jogszabályban 

meghatározott rovarok és rágcsálók irtá-

sát. 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (1) b) 

  

68.  Környezet- és település-egészségügyi fe-

ladatok körében folyamatosan figyelem-

mel kíséri a település környezet-

egészségügyi helyzetének alakulását és 

ennek esetleges romlása esetén - lehető-

ségeihez képest - saját hatáskörben intéz-

kedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és 

illetékes hatóságnál kezdeményezi a 

szükséges intézkedések meghozatalát. 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (1) c) 

  

69.  Dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék 

kitermeléséről, kezeléséről, az elismert 

gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrás-

termék palackozásáról, csomagolásáról, 

valamint forgalomba hozataláról, illetve 

engedélyezi e tevékenységeket. 

 * * * * * * 1997. évi CLIV. tv. 

153. § (2) 

  

70.  Rendeletben meghatározhatja a nem la-

kás céljára szolgáló helyiség használatá-

nak, hasznosításának, illetve ezek meg-

változtatásának módját, feltételeit, a vá-

rosképi vagy kereskedelmi szempontok 

alapján - az építésügyi, illetve a kereske-

  * * * * * 2003. évi CXXXIII. 

tv. 

17. § (3) 
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delmi jogszabályokkal összhangban. 

71.  Ingyenesen tulajdonba kapott, a 

tulajdonátruházás időpontjában az ingat-

lan-nyilvántartásban sporttelepként nyil-

vántartott állami tulajdonban lévő ingat-

lant a tulajdonszerzést követő 15 évig kö-

teles elsődlegesen sportcélokra használni, 

és ezt az ingatlan másodlagos jellegű 

hasznosítása sem veszélyeztetheti. Az in-

gyenesen történt tulajdonszerzést követő 

15 évig az önkormányzat az ingatlant 

csak a sportpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium egyetértésével 

terhelheti meg. 

  * * * * * 2004. évi I. tv. 64. § 

(4) 

 

  

72.  Közterületek filmforgatási célú használa-

tát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő 

mértékben meghatározott díj ellenében 

biztosíthatja. A naptári napon legfeljebb 

hat órával átnyúló éjszakai forgatások 

esetében a töredéknapra a 3. mellékletben 

meghatározott összegeket kell alkalmaz-

ni. A közterület használatáért megállapí-

tott díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti 

meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb 

díjak évente a tárgyévet megelőző máso-

dik évre közzétett éves fogyasztói árin-

dexek szorzatával növelt mértékben 

emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés 

szerinti módosított díjtételeit az MNF és 

a saját honlappal rendelkező települési 

önkormányzat az adott év elején honlap-

ján közzéteszi. 

  * * * * * 2004. évi. II. tv. 34. 

§ (3) 

 

  

73.  Rendeletben állapítja meg a tulajdonában 

álló közterületek filmforgatási célú hasz-

nálatának díjára vonatkozó - e törvény 

szabályait kiegészítő - részletes szabá-

lyokat, az alkalmazható mentességek és 

kedvezmények körét, a használat területi 

és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, 

valamint a turisztikailag kiemelt közterü-

letek körét. 

  * * * * * 2004. évi. II. tv. 34. 

§ (5) 

 

  

74.  Államra száll törvény erejénél fogva a) 

az átvett feladatot ellátó egészségügyi in-

 * * * * * * 2006. évi CXXXII. 

tv. 1/B. § (1) 
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tézmény és 

b) az intézményhez kapcsolódó ingón és 

ingatlanon fennálló tulajdonjoga és – a 

szellemi tulajdonjogok kivételével – a 

vagyoni értékű jog. 

 

75.  Egészségügyi átvett feladathoz kapcsoló-

dó, a helyi önkormányzat által vállalt fi-

zetési kötelezettségből eredő szállítói tar-

tozások fedezetére a helyi önkormányzat 

az átvétel időpontjának évére vonatkozó 

költségvetési rendeletében elkülönített 

időarányos forrást az átvétel időpontját 

követő 30. napig átutalja a Kormány által 

kijelölt szerv fizetési számlájára. 

 * * * * * * 2006. évi CXXXII. 

tv. 1/C. § (2) 

 

  

76.  Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen 

átruházható javára törvényben vagy tör-

vény felhatalmazása alapján kiadott jog-

szabályban foglalt feladatai elősegítése 

érdekében. 

 * * * * * * 2007. évi CVI. tv. 

36. § (2) c) 
  

  

77.  Ingyenes önkormányzati tulajdonba ve-

heti a Nemzeti Eszközkezelő vagyonke-

zelésében lévő lakóingatlant, ha a köz-

igazgatási területén levő, a Nemzeti Esz-

közkezelő által az önkormányzati tulaj-

donba adás kezdeményezésének időpont-

jáig az állam nevében megvásárolt összes 

lakóingatlant átveszi. 

  * * * * * 2011. évi CLXX. tv. 

7. § (1) 

 

  

78.  Tulajdonába került lakóingatlan esetében 

a visszavásárlási jogot a hiteladós vagy a 

zálogkötelezett a települési önkormány-

zattal szemben gyakorolhatja. 

   * * * * 2011. évi CLXX. tv. 

10. § (2) 

  

79.  Köteles a beruházás megvalósításához 

szükséges, tulajdonát érintő intézkedések 

tűrésére, ha az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötele-

zettség határideje eredménytelenül telt el, 

vagy a határidőben történő teljesítés el-

maradásának reális veszélye fennáll, és a 

Kormány a kötelezettséggel összefüggő 

beruházás megvalósításáról saját hatás-

körben gondoskodik. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 16. § 
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80.  Feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

ellátására – jogszabályban meghatározot-

tak szerint – költségvetési szervet, gaz-

dálkodó szervezetet, nonprofit szerveze-

tet és egyéb szervezetet (a továbbiakban 

együtt: intézmény) alapíthat, továbbá 

szerződést köthet természetes és jogi 

személlyel vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezettel. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (6) 
  

81.  Társulása olyan vállalkozásban vehet 

részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 90. § (1) 
  

82.  Társulása saját vagyonnal rendelkezhet.  * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 90. § (3) 
  

83.  Társulási megállapodás tartalmazza a tár-

sulás vagyonát és a vagyonátadás feltét-

eleit, a tulajdonosi jogok és kötelezettsé-

gek gyakorlásának rendjét; 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 93. § 10. pont 
  

84.  Településrész új községgé alakításáról 

szóló köztársasági elnöki döntés közzété-

telétől számított harminc napon belül az 

előkészítő bizottság településrészi ön-

kormányzattá alakul át. A településrészi 

önkormányzat egyetértése szükséges a 

településrészt érintő 

a) területszervezési kérdésben; 

b) a bel- és külterületek lehatárolásához; 

c) önkormányzati vagyonról, vagyoni jo-

gokról és kötelezettségekről szóló dön-

téshez. 

    * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (7) 
  

85.  Megállapodnak a községgé nyilvánítás-

ról szóló döntés hatálybalépését követő 

hat hónapon belül az önkormányzati va-

gyon megosztásáról. Megállapodás hiá-

nyában az önkormányzati vagyont la-

kosságarányosan kell megosztani. 

    * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (8) 
  

86.  Új község vagyonára, területére vonatko-

zó megállapodás hiányában bármelyik 

érintett önkormányzat keresete alapján a 

közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 

    * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (10) 
 

  

87.  Előzetes megállapodást köthetnek az át-  * * * * * * 2011. évi CLXXXIX.   
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adandó területrész területéről és határai-

ról, a vagyon megosztásáról a területrész 

átadását előkészítő bizottság javaslata 

alapján. 

tv. 102. § (1) 

88.  Vagyona a tulajdonából és a helyi ön-

kormányzatot megillető vagyoni értékű 

jogokból áll, amelyek az önkormányzati 

feladatok és célok ellátását szolgálják. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 106. § (2) 
  

89.  Megilletik mindazok a jogok és terhelik 

mindazok a kötelezettségek – törvényben 

meghatározott eltérésekkel –, amelyek a 

tulajdonost megilletik, terhelik. A tulaj-

donost megillető jogok gyakorlásáról a 

képviselő-testület rendelkezik. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 107. § 

 

  

90.  Kizárólagos tulajdonában álló nemzeti 

vagyon birtoklása, használata, hasznai 

szedésének joga, fenntartása, üzemelteté-

se, létesítése, fejlesztése, valamint felújí-

tása a nemzeti vagyonról szóló törvény-

ben szabályozott módon engedhető át 

másnak. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108. § 

 

  

91.  Tulajdonában álló nemzeti vagyon tulaj-

donjoga ingyenesen átruházható: 

a) az állam vagy más helyi önkormányzat 

javára jogszabályban meghatározott köz-

feladat ellátásának elősegítése érdekében; 

b) egyház, egyházi jogi személy részére 

hitéleti feladatai elősegítése vagy az álta-

la végzett állami, önkormányzati - így 

különösen oktatási, szociális, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális - 

feladatok ellátásának elősegítése érdeké-

ben vagy 

c) közhasznú szervezet javára, az általa 

átvállalt állami, önkormányzati feladat 

ellátásának elősegítése érdekében, vala-

mint a Magyar Tudományos Akadémia 

és a Magyar Művészeti Akadémia javára 

törvényben vagy törvény felhatalmazása 

alapján kiadott jogszabályban foglalt fe-

ladatai elősegítése érdekében. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108. § (2) 

 

  

92.  Nemzeti vagyon ingyenes átadására vo-  * * * * * * 2011. évi CLXXXIX.   
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natkozó határozatában meg kell jelölni 

azt a jogszabályban meghatározott fela-

datot vagy egyházi hitéleti feladatot, 

amelynek ellátását az átadás elősegíti. 

tv. 108. § (4) 
 

93.  Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 

vagyon gazdasági társaság részére, nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásként törté-

nő rendelkezésre bocsátásakor a verse-

nyeztetés mellőzhető. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108/A. § 
 

  

94.  A 108. §-ban meghatározottaktól eltérő-

en a helyi önkormányzat - az önkor-

mányzati rendeletben meghatározott ér-

tékhatárig - dönthet a tulajdonában álló 

ingóság tulajdonjogának ingyenes átru-

házásáról. Az ingyenes vagyonátadás az 

önkormányzati feladatok ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108/C. § 

 

  

95.  Vagyonkezelői jogot létesíthet a tulajdo-

nában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti 

vagyonról szóló törvény rendelkezései 

szerint az önkormányzati közfeladat át-

adásához kapcsolódva. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (1) 

 

  

96.  Vagyonkezelői jog önkormányzati lakó-

épületre és vegyes rendeltetésű épületre, 

társasházban lévő önkormányzati lakásra 

és nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdálkodó szervezet-

tel, vagy annak 100%-os tulajdonában 

álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, 

és kizárólag általuk gyakorolható. A va-

gyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó 

szervezet tulajdonosi szerkezetében tör-

ténő tulajdonos változás miatti megszű-

nésének esetére a nemzeti vagyonról szó-

ló törvényben meghatározottak az irány-

adók. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (1) 

 

  

97.  Vagyonkezelési szerződést köthet kizáró-

lag a nemzeti vagyonról szóló törvényben 

meghatározott személyekkel. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (2) 
  

98.  Vagyonkezelői jog átadása nem érinti az 

önkormányzati közfeladatok ellátásának 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (3) 
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kötelezettségét. A vagyonkezelői jog át-

adása az önkormányzati feladatellátás 

feltételeinek hatékony biztosítása, a va-

gyon állagának és értékének megőrzése, 

védelme, továbbá értékének növelése ér-

dekében történhet. 

 

99.  Rendeletében határozza meg a vagyon-

kezelői jog ellenértékét, az ingyenes át-

engedés, a vagyonkezelői jog gyakorlá-

sának, valamint a vagyonkezelés ellenőr-

zésének részletes szabályait. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (4) 

 

  

100.  Tulajdonában lévő védett természeti te-

rületek és értékek, az erdők, véderdők, a 

műemlékingatlanok, védetté nyilvánított 

kulturális javak, valamint történeti (ré-

gészeti) emlékek tekintetében az illeté-

kes miniszter, a védművek és védelmi 

létesítmények esetében az illetékes szerv 

hozzájárulása szükséges a vagyonkeze-

lői jog létesítéséhez. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (5) 

 

  

101.  Elengedheti a vagyonkezelési szerződés-

ben részletezett feltételekkel a vagyonke-

zelőnek a helyi önkormányzattal szem-

ben fennálló, a kezelt vagyonnal össze-

függő hosszú lejáratú kötelezettségét, ha 

a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, 

amely után bevételének több mint fele az 

államháztartás valamely alrendszeréből 

származik, a bevételekben meg nem térü-

lő elszámolt értékcsökkenésnek megfele-

lő összeg erejéig. Ez esetben a vagyonke-

zelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a 

bevételekben megtérülő értékcsökkenés 

összegéig áll fenn. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (6) 

 

  

102.  Vagyonkezelői jog létesítése nem kelet-

keztethet a közfeladat ellátásával össze-

függésben központi költségvetési többlet-

támogatási igényt. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (9) 

 

  

103.  Vagyonkezelési szerződést rendkívüli 

felmondással akkor szüntetheti meg, ha 

a) a vagyonkezelő a számára jogszabály-

ban előírt kötelezettségét megsérti, vagy 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (10) 
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a vagyonkezelési szerződésben előírt kö-

telezettségét súlyosan megszegi; 

b) a vagyonkezelő a vele szemben a va-

gyonkezelési szerződés megkötését meg-

előzően megindult csőd- vagy felszámo-

lási eljárásról a helyi önkormányzatot 

nem tájékoztatta, vagy a vagyonkezelővel 

szemben a vagyonkezelési szerződés ha-

tályának időtartama alatt csőd- vagy fel-

számolási eljárás indul; 

c) a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- 

vagy társadalombiztosítási járulék tarto-

zása több mint hat hónapja lejárt, és en-

nek megfizetésére halasztást nem kapott. 

104.  Azonnali felmondásnak van helye, ha a 

vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott 

önkormányzati vagyonnal a vállalt ön-

kormányzati közfeladatot nem látja el, 

vagy a vagyonkezelésébe adott vagyon-

ban kárt okoz. 

 * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (12) 

 

  

105.  A tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézmény feladatainak ellá-

tását szolgáló, települési önkormányzati 

tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vo-

natkozóan a tankerületi központot ingye-

nes vagyonkezelői jog illeti meg mindad-

dig, amíg a köznevelési közfeladat a tan-

kerületi központ részéről történő ellátása 

az adott ingatlanban meg nem szűnik. A 

tankerületi központ ingyenes vagyonke-

zelői jogának fennállása alatt a közneve-

lési intézmény feladatainak ellátását 

szolgáló ingatlan és ingó vagyont a tele-

pülési önkormányzat nem idegenítheti el, 

nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. 

A tankerületi központ által a köznevelési 

intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingatlanvagyon bérbeadásához szükség 

van az érintett köznevelési intézmény ve-

zetőjének előzetes véleményére. 

   * * * * 2011. évi CXC. tv. 

74. § (4) 
 

  

106.  Lakóhely, ennek hiányában a tartózkodá-

si hely szerint illetékes települési önkor-

mányzat megtéríti a kötelező felvételt 

biztosító óvodába való utazás költségeit, 

   * * * * 2011. évi CXC. tv. 

74. § (5) 
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továbbá szükség esetén gondoskodik kí-

sérő személyről a gyermek részére, ha az 

óvoda a településen kívül található, és az 

óvodába való utaztatást az önkormányzat 

nem biztosítja. A kötelező felvételt bizto-

sító iskolába való utaztatásról a fenntartó 

gondoskodik. 

107.  A tankerületi központ fenntartója és a 

köznevelési intézményt fenntartó állami 

felsőoktatási intézmény együttműködik 

a települési önkormányzattal a helyi kö-

zösségi és kulturális élet feltételeinek 

biztosítása érdekében oly módon, hogy a 

vagyonkezelésében lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlan használatát tanítási 

időn kívül és a pedagógiai programban, 

továbbá egyéb jogszabályban meghatá-

rozott feladatok végrehajtásának biztosí-

tása mellett külön megállapodás alapján 

ingyenesen biztosítja a tulajdonos tele-

pülési önkormányzat számára. A megál-

lapodás megkötéséhez szükség van az 

érintett köznevelési intézmény vezetőjé-

nek előzetes véleményére. 

   * * * * 2011. évi CXC. tv. 

76. § 

 

  

108.  A helyi önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező nemzeti vagyonba tartoz-

nak 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló terek, parkok, közkertek, 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, 

a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, 

rádiónavigációs és fénytechnikai beren-

dezésekkel és eszközökkel, továbbá a 

légiforgalmi irányító szolgálat elhelye-

zését szolgáló létesítményekkel együtt, 

valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában 

álló - külön törvény rendelkezése alap-

ján részére átadott - vizek, közcélú vízi 

létesítmények, ide nem értve a vízi köz-

műveket. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

5. § (3) 

 

  

109.  Korlátozottan forgalomképes törzsva-  * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv.   
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gyonát képezi 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában ál-

ló közmű, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában ál-

ló, a helyi önkormányzat képviselő-

testülete és szervei, továbbá a helyi ön-

kormányzat által fenntartott, közfeladatot 

ellátó intézmény, költségvetési szerv el-

helyezését, valamint azok feladatának el-

látását szolgáló épület, épületrész, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulaj-

donában álló, közszolgáltatási tevékeny-

séget vagy parkolási szolgáltatást ellátó 

gazdasági társaságban fennálló, helyi ön-

kormányzati tulajdonban lévő társasági 

részesedés, továbbá 

d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, 

a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

társasági részesedés. 

5. § (5) 

 

110.  Mint alapító szerv gyakorolja és teljesíti a 

költségvetési szerv jogutód nélküli meg-

szüntetése esetén az állami vagyonról 

szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

vagy a megszüntetésről rendelkező jog-

szabály, megszüntető okirat eltérő ren-

delkezése hiányában a költségvetési 

szerv megszüntetés időpontjában fennálló 

magánjogi jogait és kötelezettségeit, ide-

értve a vagyonkezelői jogot is. 

 * * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

11. § (5) 

 

  

111.  Korlátozottan forgalomképes törzsva-

gyoni minősítés az (5) bekezdés a)-c) 

pontja szerinti nemzeti vagyon tekinteté-

ben addig áll fenn, amíg az adott vagyon-

tárgy közvetlenül önkormányzati feladat 

és hatáskör ellátását vagy a közhatalom 

gyakorlását szolgálja. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

5. § (6) 

 

  

112.  Korlátozottan forgalomképes vagyon 

önkormányzati hitelfelvétel és kötvény-

kibocsátás esetén annak fedezetéül nem 

szolgálhat, és kizárólag az állam, másik 

helyi önkormányzat vagy önkormányzati 

társulás részére idegeníthető el. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

5. § (7) 

 

  

113.  Gazdasági társaságban fennálló önkor-  * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv.   
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mányzati tulajdonban álló társasági ré-

szesedés vagy annak egy része a (7) be-

kezdésben foglaltakon kívül az állam, he-

lyi önkormányzat vagy önkormányzati 

társulás együtt vagy külön-külön 100%-

os tulajdonában álló gazdasági társaság 

részére nem pénzbeli vagyoni hozzájáru-

lásként rendelkezésre bocsátható, vagy – 

ezen társaság részére – más jogcímen tör-

ténő átruházás útján elidegeníthető. 

5. § (8) 

 

114.  Korlátozottan forgalomképes a (7) be-

kezdésben meghatározott feltételek sze-

rint az azon gazdasági társaságban fenn-

álló részesedés is, amely a (8) bekezdés 

alapján társasági részesedés tulajdonjo-

gát megszerezte. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

5. § (9) 

 

  

115.  Tulajdonában álló nemzeti vagyon – a (2) 

és (3) bekezdésben és a 14. § (1) bekez-

désében foglalt kivétellel – nem idegenít-

hető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon 

alapuló, továbbá az ingatlanra közérdek-

ből külön jogszabályban feljogosított 

szervek javára alapított használati jog, 

vezetékjog, vagy ugyanezen okokból 

alapított szolgalom, továbbá a helyi ön-

kormányzat javára alapított vezetékjog 

kivételével nem terhelhető meg, biztosí-

tékul nem adható, azon osztott tulajdon 

nem létesíthető. Ezen tilalom az állam 

vagy a helyi önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló nemzeti vagyonba tar-

tozó javak teljes terjedelme tekintetében 

fennáll. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

6. § (1) 
 

  

116.  Rendeletében nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt jelentőségű nemzeti va-

gyonként meghatározott vagyonelem az 

erről rendelkező jogszabály erejénél 

fogva – meghatározott kivételekkel – 

terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul 

nem adható, azon osztott tulajdon nem 

létesíthető. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

6. § (5) 

 

  

117.  Átruházható a 2. melléklet II. pont d) al-

pontja szerinti nemzeti vagyon az állam 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. 

tv. 6. § (7) 
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és a helyi önkormányzat között. 

118.  Nem átlátható szervezetben öröklés cí-

mén, törvényi rendelkezés alapján vagy 

követelés fejében szerzett részesedés ese-

tén köteles haladéktalanul intézkedni ré-

szesedése megszüntetése érdekében. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

8. § (1) 
 

  

119.  Mint tulajdonos kezdeményezi a társasá-

gi szerződés felülvizsgálatát és a gazda-

sági társaság tulajdonosi szerkezetének e 

törvény átlátható szervezetre vonatkozó 

előírásainak megfelelő átalakítását, 

amennyiben az általa alapított vagy ré-

szesedésével működő gazdasági társaság, 

vagy annak valamely tagja az alapítást 

vagy részesedésszerzést követően válik 

nem átláthatóvá. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

8. § (2) 
 

  

120.  Gazdasági társaságban fennálló önkor-

mányzati tulajdonban lévő társasági ré-

szesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. 

A társasági részesedés tulajdonosi jog-

gyakorlója nevében és helyett más sze-

mély megbízáson alapuló meghatalma-

zással járhat el a tulajdonosi jogok egé-

szének vagy meghatározott részének 

gyakorlása során. Meghatalmazás kizáró-

lag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott személyek részére adható. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

8. § (7) 
 

  

121.  Ahhoz a tőkeemeléshez, amely az állam 

vagy az önkormányzat tulajdoni részará-

nyának csökkenését eredményezi olyan 

gazdasági társaságban, amelyben az ál-

lam vagy a helyi önkormányzat külön-

külön vagy együttesen több mint 50%-os 

tulajdoni részaránnyal rendelkezik, a tu-

lajdonosi joggyakorló előzetes hozzájáru-

lásán kívül 

a) 2 milliárd forint feletti saját tőkével 

rendelkező gazdasági társaság esetén mi-

nősített többségű, 

b) a 2. melléklet szerinti nemzetgazdasá-

gi szempontból kiemelt jelentőségű gaz-

dasági társaság esetén minősített többsé-

gű, 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

8. § (10) 
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c) 500 millió és 2 milliárd forint közötti 

saját tőkével rendelkező gazdasági társa-

ság – ide nem értve a b) pont szerinti 

gazdasági társaságokat – esetén egyszerű 

többségű jóváhagyó határozata szüksé-

ges. 

122.  Közép- és hosszú távú vagyongazdálko-

dási tervet köteles készíteni a vagyon-

gazdálkodásának az Alaptörvényben, 

valamint a 7. § (2) bekezdésében megha-

tározott rendeltetése biztosításának cél-

jából. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

9. § (1) 
 

  

123.  Vállalkozási tevékenysége a kötelező 

feladatainak ellátását nem veszélyeztet-

heti. A helyi önkormányzat csak olyan 

gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg 

vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

9. § (2) 

 

  

124.  Nyilvántartja a nemzeti vagyont, annak 

értékét és változásait mint tulajdonosi 

joggyakorló. Az érték nyilvántartásától el 

lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy 

értéke természeténél, jellegénél fogva 

nem állapítható meg. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell a vagyon elsődleges 

rendeltetése szerinti közfeladat megjelö-

lését is. A nyilvántartási adatok – a minő-

sített adat védelméről szóló törvény sze-

rinti minősített adat kivételével – nyilvá-

nosak. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

10. § (1) 

 

  

125.  Mint tulajdonosi joggyakorló rendszere-

sen ellenőrzi a nemzeti vagyon használó-

jának a nemzeti vagyonnal való gazdál-

kodását, megállapításairól értesíti a nem-

zeti vagyon használóját, továbbá, ameny-

nyiben megállapításai az Állami Szám-

vevőszék hatáskörét érintik, az Állami 

Számvevőszéket is. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

10. § (2) 

 

  

126.  Nemzeti vagyon hasznosítására vonatko-

zó szerződés csak természetes személlyel 

vagy átlátható szervezettel köthető. A 

hasznosításra irányuló szerződés határo-

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (10) 
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zatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott 

időre köthető, amely időszak egy alka-

lommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbí-

tó abban az esetben, ha a hasznosításra 

jogosult valamennyi kötelezettségét szer-

ződésszerűen, késedelem nélkül teljesí-

tette. E bekezdés szerinti korlátozás nem 

vonatkozik az állammal, költségvetési 

szervvel, önkormányzattal vagy önkor-

mányzati társulással kötött szerződésre. 

127.  Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag 

közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 

ellátásához szükséges mértékben hasz-

nosítható, valamint adható vagyonkeze-

lésbe. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (13) 

 

  

128.  Törvényben, valamint a helyi önkor-

mányzat tulajdonában álló nemzeti va-

gyon tekintetében törvényben vagy a he-

lyi önkormányzat rendeletében meghatá-

rozott értékhatár feletti nemzeti vagyont 

hasznosítani – ha törvény kivételt nem 

tesz – csak versenyeztetés útján, az ösz-

szességében legelőnyösebb ajánlatot te-

vő részére, a szolgáltatás és ellenszolgál-

tatás értékarányosságával lehet. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (16) 

 

  

129.  Mellőzhető a versenyeztetés abban az 

esetben, ha a hasznosítás 

a) államháztartási körbe tartozó szerve-

zet, 

b) jogszabályban előírt állami vagy ön-

kormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 

c) államháztartási körbe tartozó szervezet 

vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló la-

kások tekintetében a vagyonkezelő szer-

vezettel foglalkoztatásra irányuló jogvi-

szonyban álló személyek 

javára történik. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (17) 

 

  

130.  Ha természetes személy vagy 100%-ban 

magántulajdonban álló gazdálkodó szer-

vezet a nemzeti vagyon használója, és a 

használatában álló nemzeti vagyont 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

11. § (18) 
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hasznosítja a (16) bekezdésben foglalt 

rendelkezést nem kell alkalmazni. 

131.  Forgalomképtelen törzsvagyonában álló 

vizek, csatornák, tározók tulajdonosaként 

az államot vagy a helyi önkormányzatot 

megillető halászati jog nem minősül az 

(1) és (2) bekezdés szerinti kizárólagos 

tevékenységnek. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

12. § (7) 

 

  

132.  Meghatározott kizárólagos gazdasági te-

vékenység gyakorlásának joga – a (4) és 

(5) bekezdésben meghatározott korláto-

zásokra figyelemmel – törvényben szabá-

lyozott módon másnak átengedhető. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

12. § (11) 

 

  

133.  Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni 

természetes személy vagy átlátható szer-

vezet részére lehet. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. 

tv. 13. § (2) 

  

134.  Nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyene-

sen átruházni csak törvényben meghatá-

rozott esetekben és módon lehet. A nem-

zeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi 

eszközt – amennyiben az a közfeladat el-

látásához nem szükséges – a tulajdonosi 

joggyakorló ingyenesen átruházhatja. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

13. § (3) 

 

  

135.  Ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon 

e törvény erejénél fogva 15 évig elide-

genítési tilalom áll fenn. Az elidegeníté-

si tilalom ingatlan-nyilvántartásba törté-

nő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése 

iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 

a vagyont átruházó szerv kérelmezi. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

13. § (5) 

 

  

136.  Rendelete alapján forgalomképtelennek 

minősülő vagyonából – az e törvény ha-

tálybalépésétől számított 60 napon belül 

– rendeletben köteles megjelölni azokat a 

tulajdonában álló vagyonelemeket, ame-

lyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt jelen-

tőségű nemzeti vagyonként forgalomkép-

telen törzsvagyonnak minősít. 

 * * * * * * 2011. évi CXCVI. tv. 

18. § (1) 
 

  

137.  Ingyenesen használatába kerülnek 99 év-

re - az egységes városkép kialakítása és a 

  *     2012. évi CXC. tv. 

1. § (1) 
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közlekedés fejlesztése érdekében – a fő-

városi kerületi önkormányzatok és az ál-

lam tulajdonában álló, a Duna partvona-

lával közvetlenül határos 

a) budai és pesti alsó rakparton lévő in-

gatlanok, valamint kikötőhelyek és kikö-

tői infrastruktúra, 

b) az a) pont alá nem tartozó, a nagyha-

jók fogadására alkalmas kikötőhelyek és 

kikötői infrastruktúra. 

 

138.  Kezdeményezi a használatába került in-

gatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jog 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegy-

zését. 

  * *    2012. évi CXC. tv. 

1. § (2) 
 

  

139.  Szakosított szociális és gyermekvédelmi 

szakellátási intézmények állam által átvé-

telre kerülő, vagyonelemei e törvény ha-

tálybalépését követően nem idegenítheti 

el, nem terhelheti meg, a gazdasági társa-

ságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem 

csökkentheti. 

  * *    2012. évi CXCII. tv. 

3. § (4) 

  

140.  Megyei könyvtárak és a megyei hatókörű 

városi múzeumok feladatának ellátását 

szolgáló egyes állami tulajdonban lévő 

ingatlanok és ingó vagyontárgyak a tör-

vény hatálybalépésének napjával, a tör-

vény erejénél fogva a kötelező közfela-

datként megyei hatókörű városi múzeu-

mot és megyei könyvtárat fenntartó ön-

kormányzatok tulajdonába kerülnek. 

 * * * * *  2015. évi LXXV. tv. 

1. § (1) (3) 

 

  

141.  Önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-

nyilvántartásba az önkormányzat kérelme 

alapján be kell jegyezni. 

 * * * * *  2015. évi LXXV. tv. 

1. § (5) 

 

  

142.  Megyei könyvtárak és a megyei hatókörű 

városi múzeumok feladatának ellátását 

szolgáló átadott vagyon meghatározott 

kötelező közfeladat ellátására használha-

tó fel; ennek során köteles az ingatlanok 

állagát megóvni. 

 * * * * *  2015. évi LXXV. tv. 

2. § (1) 

 

  

143.  Megyei könyvtárak és a megyei hatókörű 

városi múzeumok feladatának ellátását 

 * * * * *  2015. évi LXXV. tv. 

3. § (1) 
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szolgáló átadott ingatlanokon e törvény 

erejénél fogva elidegenítési tilalom áll 

fenn. 

 

144.  Megszerezheti a korábban zöldterületi, de 

már átsorolt ingatlan tulajdonjogát közfe-

ladat ellátása céljából. 

   * * * * 2018. évi CXXXIX. 

tv. 62. § (5) 

 

  

145.  Megszerezheti az újonnan kijelölt zöldte-

rület szerinti ingatlan tulajdonjogát köz-

feladat ellátása céljából. 

   * * * * 2018. évi CXXXIX. 

tv. 66. § (3) 

 

  

146.  Ha az ingatlan rendeltetését, használati 

módját a helyi építési szabályzat a (2) 

bekezdés szerinti miniszteri rendelettel 

összhangban állapítja meg másként, vagy 

azt korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, 

haszonélvezőnek kára származik, a tulaj-

donost, haszonélvezőt egyösszegű, az 

Étv. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti 

kártalanítás illeti meg. 

  * * * * * 2018. évi CXXXIX. 

tv. 70. § (3) 

 

  

147.  Kisajátítási kártalanításra, kártalanításra 

akkor kötelezett, ha a (2) bekezdés sze-

rinti miniszteri rendelettől függetlenül 

rendelkezik a helyi építési szabályzat az 

övezeti átsorolásról, állapítja meg más-

ként vagy korlátozza az ingatlan rendelte-

tését, használati módját. 

   * * * * 2018. évi CXXXIX. 

tv. 70. § (9) 

 

  

148.  Költségvetési szerv működtetésével, 

üzemeltetésével, a vagyon használatával, 

hasznosításával, védelmével kapcsolatos 

feladatok ellátása a gazdasági szerveze-

ten kívül, szolgáltatás megrendelésével is 

történhet. 

 * * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 9. § (2) 

  

149.  Megállapodás köthet a Kincstárral az (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt, a gazdasá-

gi szervezet gazdálkodás végrehajtásával, 

a finanszírozási, adatszolgáltatási, be-

számolási és a pénzügyi, számviteli rend 

betartásosával kapcsolatos egyes felada-

tok Kincstár általi ellátására. A megálla-

podásnak tartalmaznia kell a feladatok 

részletes munkamegosztását és az ehhez 

kapcsolódó felelősségi köröket. 

* * * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 9. § (2a) 
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150.  Adatot szolgáltat az NFI részére a tulaj-

donában lévő közterületekről, azok pon-

tos kiterjedésének meghatározásával. 

  * * * * * 302/2016. (X. 13.) 

Korm. rend. 2. § (4) 

 

  

151.  Dönt a filmforgatási célú közterület-

használathoz kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulásról legkésőbb a (4) és (5) be-

kezdés szerinti határidők szerint és dön-

téséről értesíti az NFI-t, valamint a ké-

relmezőt. 

  * * * * * 302/2016. (X. 13.) 

Korm. rend. 3. § (6) 

 

  

152.  Tulajdonában lévő társasági részesedés 

vagy ingatlan cseréjének fővárosi vagy 

megyei kormányhivatal általi jóváha-

gyására irányuló eljárás kérelemre indul, 

az eljárást a helyi önkormányzat kezde-

ményezi. 

 * * * * * * 126/2015. (V. 27.) 

Korm. rend. 2. § (1) 

 

  

153.  Amennyiben a csereügylet helyi önkor-

mányzatok között jön létre, a helyi ön-

kormányzatok képviselő-testületei álla-

podnak meg arról, hogy a kérelmet me-

lyik helyi önkormányzat székhelye sze-

rint illetékes kormányhivatalhoz nyújt-

ják be. 

 * * * * * * 126/2015. (V. 27.) 

Korm. rend. 2. § (2) 

 

  

154.  Köznevelési kötelező (minimális) esz-

köz- és felszerelési jegyzékben meghatá-

rozott eszközöket és felszereléseket az 

alapító okiratban meghatározott tevé-

kenységhez kell biztosítani. 

 * * * * * * 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 161. § 

(3) 

 

  

4. A képviselő-testület adóztatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
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1.  Rendelettel az illetékességi területén he-

lyi adókat (a továbbiakban: adót), vala-

mint – a megyei önkormányzat kivételé-

vel - települési adókat vezethet be tör-

vény felhatalmazása és rendelkezései 

szerint. 

* * * * * * 
1990. évi C. tv. 1. § (1) 

módosította: 2020. évi 

LIX. tv. 13. § (1) 

 

 

2.  A megyei önkormányzat képviselőtestü-

lete a bevezetendő helyi adóról szóló 

*      1990. évi C. tv.1. § (5) 

megállapította: 2020. 
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rendeletének tervezetét – legalább 15 

napos határidővel – véleményezésre 

megküldi a különleges gazdasági övezet 

fekvése szerinti és a különleges gazda-

sági övezetről szóló kormányrendelet 

szerint a beruházással közvetlenebbül 

érintett települési önkormányzatnak mi-

nősülő önkormányzatoknak, továbbá a 

Kormány részére. 

évi LIX. tv. 13. § (2) 

 

3.  Rendelettel az illetékességi területén 

olyan települési adót, települési adókat 

vezethet be, amelyet vagy amelyeket 

más törvény nem tilt. A települési ön-

kormányzat települési adót bármely adó-

tárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra 

nem terjed ki törvényben szabályozott 

közteher hatálya. 

* * * * * * 1990. évi C. tv. 1. /A § 

(1) 

 

 

4.  Akkor jogosult rendeletével bevezetni a 

kerületi önkormányzat helyett a (2) be-

kezdés szerint bevezethető helyi adót, ha 

ahhoz minden adóév tekintetében az 

érintett kerületi önkormányzat képvise-

lő-testülete előzetes beleegyezését adja. 

* *     1990. évi C. tv. 1. § (3)  

5.  Adó mértékét – az e törvényben megha-

tározott felső határokra, adómaximumra 

figyelemmel – megállapíthatja. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 6. § c) 

 

 

6.  Adómegállapítási joga arra terjed ki, 

hogy a helyi adókról szóló törvény má-

sodik részében meghatározott mentessé-

geket, kedvezményeket további mentes-

ségekkel, kedvezményekkel, így különö-

sen a lakások esetében a lakásban lakó-

hellyel rendelkező eltartottak számától, a 

lakáson fennálló, hitelintézet által lakás-

vásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel 

biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennál-

lásától, a lakásban lakóhellyel rendelke-

zők jövedelmétől függő mentességekkel, 

kedvezményekkel kibővítse. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 6. § d)  

7.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

hogy az adóalanyt egy meghatározott 

adótárgy (épület, épületrész, telek) eseté-

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § a) 
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ben csak egyféle – az önkormányzat dön-

tése szerinti – adó fizetésére kötelezheti. 

8.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

a vagyoni típusú adók körében az adót 

egységesen – tételes összegben vagy a 

korrigált forgalmi érték alapulvételével 

vagy a számított érték alapján – határoz-

hatja meg. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § b)  

9.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

az általa bevezetett adó mértékeként nem 

állapíthat meg többet az adómaximum-

nál. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § c)  

10.  Adómegállapítási jogát korlátozza, ha a 

helyi adót az 1. § (3) bekezdése alapján a 

fővárosi önkormányzat vezeti be, akkor 

az a kerületi önkormányzat, amely az adó 

fővárosi önkormányzat általi bevezetésé-

be beleegyezett, az adót az adóévben nem 

működtetheti. 

 * *    1990. évi C. tv. 7. § d)  

11.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt 

szolgáló épülete, épületrésze, reklámhor-

dozója utáni építményadó, telke utáni te-

lekadó és a helyi iparűzési adó megállapí-

tása során – ha e törvény eltérően nem 

rendelkezik – a 6. § d) pontja nem alkal-

mazható. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § e) 
 

 

12.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

a korrigált forgalmi érték alapú épít-

ményadóban a lakás, illetve az egyéb 

építmény esetén egy-egy, a korrigált for-

galmi érték alapú telekadóban a lakáshoz 

tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén 

egy-egy adómérték alkalmazható. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § f)  

13.  Adómegállapítási jogát korlátozza, hogy 

az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a 

rendeleti adómentességet és adókedvez-

ményt úgy állapíthatja meg, hogy azok 

összességükben egyaránt megfeleljenek a 

helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeinek és az 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § g) 
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adóalanyok széles körét érintően az adó-

alanyok teherviselő képességének. 

14.  Adómegállapítási jogát korlátozza, ha a 

39/C. § (4) bekezdése alapján adómen-

tességet vagy adókedvezményt állapít 

meg, akkor azt legalább három egymást 

követő naptári éven át nem helyezheti 

hatályon kívül, az adóalany hátrányára 

nem változtathatja meg. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 7. § j) 
 

 

15.  Évenként tájékoztatja a település lakos-

ságát a beszedett adók összegéről a költ-

ségvetési beszámoló részeként. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 8. § (1), 

1991. évi XX. tv. 138. § 

(2) 

 

16.  A különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti megye megyei önkormányzata az 

adóból származó bevételt a rendeletében 

meghatározott módon a különleges gaz-

dasági övezet szerinti megye területén 

fekvő – különös tekintettel a  különleges 

gazdasági övezet kijelöléséről szóló kor-

mányrendeletben meghatározott, a beru-

házással közvetlenebbül érintett – telepü-

lések területén megvalósuló fejlesztések 

és a területen működő szervezetek és te-

lepülések működésének támogatására, 

valamint a bevétel legfeljebb 3%-ának 

erejéig a megyei önkormányzati felada-

tok ellátásával kapcsolatos működési 

költségeire használhatja fel. 

*      1990. évi C. tv. 8. § (4) 

 

 

17.  Rendeletben jogosult adómentességet, 

adókedvezményt megállapítani a vállal-

kozó számára. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 39/C. § 

(1) 

 

18.  Rendeletében jogosult a háziorvos, védő-

nő vállalkozó számára mentességet, ked-

vezményt megállapítani, feltéve, ha an-

nak vállalkozási szintű iparűzési adóalap-

ja az adóévben a 20 millió forintot nem 

haladja meg. Az adómentességnek, adó-

kedvezménynek valamennyi háziorvos, 

védőnő vállalkozó számára azonosnak 

kell lennie. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 39/C. § 

(3) 

 

 

19.  Rendelete - valamennyi vállalkozóra 

azonos feltételekkel- határozhatja meg, 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 40/A. § 

(3) 
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hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkal-

mazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés 

adóévben elszámolt közvetlen költsége 

10%-ának megfelelő összeggel csök-

kentheti az adóját. 

 

20.  Rendeletben feljogosíthatja az adóható-

ságot arra, hogy a törvény 47. § (5) be-

kezdésében meghatározott pénzkezelési 

szabályok betartásával 5000 Ft-ot meg 

nem haladó összegű adóra készpénzfize-

tést elfogadjon. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 42. § 

(7) 

 

21.  Eltérően rendelkezhet, ha ezzel válik 

kedvezőbbé az adóalany számára kötele-

zettségének teljesítése az adóelőleg- és az 

adófizetés esedékességére vonatkozóan  

az adózás rendjéről szóló törvényben fog-

laltaktól, továbbá a 41. §-ban szabályo-

zottaktól. Mentesítheti az építményadó, a 

telekadó, a magánszemély kommunális 

adójának alanyát - a vállalkozónak minő-

sülő adóalany kivételével - az 

adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, 

ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség 

nem terheli. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 43. § 

(2) 

 

 

22.  Rendeletet alkothat helyi adóval kapcso-

latos, az adózás rendjéről szóló törvény-

ben nem szabályozott eljárási kérdésben. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 43. § 

(3) 

 

23.  Rendeletében szabályozhatja az anyagi 

érdekeltség feltételeit az ügykörébe tarto-

zó adó és illetékek hatékony beszedésé-

nek elősegítésére, a feltárt és beszedett 

adóhiányból, valamint a beszedett adó és 

illetéktartozásból az önkormányzatokat 

megillető bevétel terhére. Az érdekeltségi 

célú juttatásból az adó és illetékhatáskör 

címzettjei, valamint a polgármesteri (fő-

polgármesteri) továbbá a megyei önkor-

mányzati hivatal, adó- vagy illetékügyi 

feladatokat ellátó köztisztviselői része-

sülhetnek. 

* *  * * * 1990. évi C. tv. 45. §  

24.  Ha a különleges gazdasági övezet fekvé-

se szerinti települési önkormányzat 

*      1990. évi C. tv. 45/G § 

(1) 
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a) valamely helyi adót bevezette, akkor a 

megyei önkormányzat év közbeni 

adómegállapítása során nem súlyosbíthat-

ja az adóalanyok terheit; 

b) határozott időre szóló adómértéket al-

kotott, akkor a 7. § h) pontjában foglalt 

adómérték-változtatási korlátozás a me-

gyei önkormányzatot is köti; 

c) a 39/C. § (4) bekezdése szerint adó-

mentességet vagy adókedvezményt alko-

tott, akkor a 7.  § j) pontja szerinti korlá-

tozás a megyei önkormányzatot is köti; 

d) valamely helyi adót bevezette, akkor a 

különleges gazdasági övezet fekvése sze-

rinti települési önkormányzat helyi adó-

ról szóló rendeletében meghatározott 

szabályokat kell alkalmazni mindaddig – 

de legfeljebb a különleges gazdasági 

övezet kijelöléséről szóló kormányrende-

let hatálybalépésétől számított 120 napig 

–, amíg a megyei önkormányzat rendele-

tében nem állapít meg helyi adóra vonat-

kozó szabályokat. 

 

25.  Felhívásában megjelöli, hogy az adó-

alany a bevezetett helyi adóval kapcso-

latban az adó megállapításához milyen 

adatokat köteles szolgáltatni. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 51. §  

26.  Meghatározza – a helyi adókról, az adó-

igazgatási rendtartásról és az adózás 

rendjéről szóló törvények keretei között – 

az illetékességi területén a helyi adózás 

részletes szabályait. 

 * * * * * 1990. évi C. tv. 6. § e), 

1991. évi XX. tv. 138. § 

(3) e) 

 

 

27.  Építmény- és telekadó bevezetése esetén 

meghatározza az adóalap megállapításá-

nak módját. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(3) f) 

 

28.  Jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 

adóztatást. 

 * * * * * 1991. évi XX. tv. 138. § 

(3) g) 

 

29.  Készenlétet ellátó önkormányzati és léte-

sítményi tűzoltó mentesíthető részben 

vagy teljesen a helyi adó megfizetése 

alól. 

* * * * * * 1996. évi. XXXI. tv. 38. 

§ 
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30.  A belföldi gépjárművek után beszedett 

adónak a települési önkormányzat által a 

központi költségvetés részére történő be-

fizetését a kincstár ellenőrzi. A kincstár 

ellenőrzéséhez a települési önkormányzat 

a Kormány rendeletében meghatározott 

adatszolgáltatást teljesít. 

 * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

83/A. § (1) 

 

31.  Önkormányzati adóhatóságként gondos-

kodik a kéményseprő-ipari közszolgálta-

tás költségtérítése adók módjára történő 

behajtásáról a kéményseprő-ipari szerv 

megkeresésére. 

 *  * * * 2015. évi CCXI. tv. 2. § 

(15) 

 

 

32.  Mentesítheti az adat bejelentési kötele-

zettség alól az építményadó, a telekadó, a 

magánszemély kommunális adójának – 

vállalkozónak nem minősülő – alanyát, 

feltéve, ha az adóalanyt adófizetési köte-

lezettség az adott adónem vonatkozásá-

ban nem terheli. 

  * * * * 2017. évi CL. tv. 2. 

melléklet II. A) 4.pont 

 

 

33.  Önkormányzati rendelet adózó adóköte-

lezettségét írhatja elő. 

 * * * * * 2017. évi CLI. tv. 11. § 

(1) 

 

34.  Határozata alapján az önkormányzati 

adóhatóság köteles az adóellenőrzést le-

folytatni. 

 * * * * * 2017. évi CLI. tv. 87. § 

(1) d) 

 

 

35.  Adóellenőrzést kezdeményezhet, ha a 

rendelkezésére álló adatok, körülmények 

arra utalnak, hogy az önkormányzati 

adóhatóság a megkülönböztetés nélküli 

eljárás elvének megsértésével mellőzi va-

lamely adózó vagy adózói csoport vizs-

gálatát, illetve a lefolytatott ellenőrzések 

eredménytelensége mögött a megkülön-

böztetés nélküli eljárás elvének megsér-

tése áll. 

*  * * * * 2017. évi CLI. tv. 87. § 

(2) 

 

 

36.  Előárverezési jog illeti meg a lakóingat-

lan fekvése szerinti települési önkor-

mányzatot az árverés során. 

 * * * * * 2017. évi CLIII. tv. 86. 

§, 91. § (5) 

 

 

5. A képviselő-testület pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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1.  Éves költségvetési beszámolójában szá-

mol el a számára a költségvetési évben 

folyósított támogatásokkal. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

58. § (1) 

2.  Támogatásról vagy annak a jogosulatlan 

igénybevétellel érintett részéről haladék-

talanul köteles lemondani és azt vissza-

fizetni, ha 

a) a támogatáshoz valótlan adatot szol-

gáltatott, 

b) az igénybe vett támogatást nem a 

megjelölt célra használta fel, 

c) a jogszabályban meghatározott arányt 

meghaladó mértékű támogatást vett 

igénybe, illetve 

d) a támogatásra vonatkozó valamely 

feltételt megszegett (együtt: jogosulatlan 

igénybevétel). 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

60/A. § (1) 

 

3.  Jogosulatlan igénybevétel esetén és a 

visszafizetési kötelezettség késedelmes 

teljesítése esetén a jogszabályban meg-

határozott mértékű kamatot fizet. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

60/A. § (2) 

4.  Vissza nem térítendő támogatást igé-

nyelhet új lakóépület építésére, használt 

lakás vásárlására, illetve e lakások kor-

szerűsítésére, bővítésére, felújítására, 

valamint önkormányzati tulajdonú nem 

lakáscélú ingatlan lakáscélra történő át-

alakítására az a települési önkormányzat, 

amelynek a közigazgatási területén 

2011. január 1-je és 2013. december 31-

e között legalább 100 újonnan létesített 

munkahely létrehozásával járó beruhá-

zás kezdődik vagy kezdődött meg. 

* * * * * * 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rend. 27/A. § (1) 

5.  Együttműködési megállapodást kell köt-

nie a pályázat tárgyát képező bérlakások 

létesítéséről, valamint későbbi üzemelte-

téséről a beruházást megvalósító gazdál-

kodó szervezettel. 

* * * * * * 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rend. 27/A. § (3) 

6.  Vissza nem térítendő támogatást igényel-

het pályázat útján szociális elhelyezés 

alapján történő bérbeadás céljából, vagy 

költségelven történő bérbeadás céljából 

különösen új lakóépület építésére, hasz-

nált lakás vásárlására, illetve e lakások 

* * * * * * 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rend. 27/B. § (1) 
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korszerűsítésére, ha a bejelentett lakó-

hellyel rendelkező lakosok száma 2011. 

január 1-jén nem haladja meg a 2000 főt. 

7.  Mint közfoglakoztatónak rövid időtarta-

mú támogatás nyújtható 

a) a foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tásra jogosult személy vagy 

b) a megváltozott munkaképességű sze-

mélyek ellátásairól szóló törvény szerin-

ti rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy 

legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, ha-

tározott idejű közfoglalkoztatási jogvi-

szony keretében, napi 4 órás munkaidő-

ben történő foglalkoztatására. 

* * * * * * 375/2010. (XII. 31.) 

Korm. rend. 3. § (1) 

 

8.  Mint közfoglalkoztatónak hosszabb idő-

tartamú közfoglalkoztatási támogatás 

nyújtható 

a) a foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tásra jogosult személy, 

b) a járási hivatal által kiközvetített ál-

láskereső 

határozott idejű közfoglalkoztatási jog-

viszony keretében, napi 6-8 órás munka-

időben történő foglalkoztatására. 

* * * * * * 375/2010. (XII. 31.) 

Korm. Korm. rend. 4. § 

(1) 

 

9.  Támogatást igényelhet 

a) az előre nem látható természeti vagy 

más eredetű erők által fenyegető veszély 

bekövetkezésének lehetősége miatt 

szükségessé váló, indokolt védekezés 

kiadásainak részbeni vagy teljes támoga-

tására, 

b) a biztosításból vagy egyéb módon 

megtérülő károk figyelembevételével - a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő 

kötelező önkormányzati feladatok ellátá-

sát szolgáló vagy helyi önkormányzat 

által törvény alapján kötelezően működ-

tetett épületet, építményt, partfalat vagy 

a helyi önkormányzat vagyonkezelésé-

ben és az állam tulajdonában lévő köte-

lező önkormányzati feladatok ellátását 

szolgáló épületet sújtó, előre nem látható 

* * * * * * 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rend. 2/A § (1) 
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természeti vagy más eredetű erők által 

okozott károk helyreállításának részbeni 

támogatására, 

c) katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés 

többletkiadásainak részbeni támogatásá-

ra 

10.  Vis maior pályázatban meg kell határoz-

ni a védekezés vagy a helyreállítás kez-

dő és várható befejezési határidejét. 

* * * * * * 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rend. 4. § (2) 

11.  Amennyiben a kárt szenvedett önkor-

mányzati, kisebbségi önkormányzati tu-

lajdonú kötelező feladatot ellátó épületre 

az önkormányzat nem rendelkezik ér-

tékkövető biztosítással, úgy a támogatás 

igénylésének feltétele, hogy a képviselő-

testület vagy a társulási tanács határoza-

tot hoz arról, hogy az épületre határozat-

lan időtartamú biztosítást köt, és vállalja 

annak négy éven keresztüli fenntartását. 

* * * * * * 9/2011. (II. 15.) Korm. 

rend. 5. § (11) 

12.  Önkormányzati tűzoltóság székhelye 

szerinti települési önkormányzat, vala-

mint az önkormányzati tűzoltóság által 

védett települések önkormányzatai éves 

hozzájárulásának mértékét legalább oly 

módon szükséges megállapítani, hogy a 

központi költségvetési hozzájárulással 

együttesen fedezetet biztosítsanak az 

önkormányzati tűzoltóság éves fejleszté-

si, fenntartási és működési kiadásaira. 

  * * * * 239/2011. (XI. 18.) 

Korm. rend. 32. § (2) 
 

13.  Tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

ellátásában közreműködő önkéntes tűz-

oltó egyesület fenntartásához történő 

hozzájárulást a támogatást biztosító te-

lepülési önkormányzat képviselő-

testülete és az önkéntes tűzoltó egyesület 

között létrejött megállapodás rögzíti. 

  * * * * 239/2011. (XI. 18.) 

Korm. rend. 33. § (1) 
 

14.  Pénzügyi hozzájárulása mellett támoga-

tásként figyelembe vehető a laktanya 

biztosítása, építése, felújítása, üzemelte-

tésének átvállalása, a szakmai tevékeny-

séget segítő tárgyi eszközök, készletek 

beszerzése, vagy használatra történő át-

  * * * * 239/2011. (XI. 18.) 

Korm. rend. 34. § 
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adása, melyet a települési önkormány-

zatok és a hivatásos tűzoltóságok, az ön-

kormányzati tűzoltóságok, valamint az 

önkéntes tűzoltó egyesületek között lét-

rejött megállapodásokban szerepeltetni 

szükséges. 

15.  Fejlesztési célú ügylethez szükséges 

Kormány hozzájáruláshoz kötött kérel-

mét kivételesen indokolt esetben a 3. § 

szerinti adatszolgáltatás hiányában is be-

nyújthatja. A kérelmet a kincstár által 

üzemeltetett elektronikus rendszeren ke-

resztül kell benyújtani az Igazgatóságnak. 

* * * * * * 353/2011. (XII. 30.) 

Korm. rend. 5. § (1), (2) 

 

16.  Visszafizeti a központi költségvetést 

megillető összeget a (3) bekezdés szerinti 

határidőt követő harminc napon belül. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 84/A. § (4) 
 

17.  Kezdeményezheti a számára megállapí-

tott támogatás módosítását, valamint az 

önkormányzati körön belüli és körön kí-

vüli átadását a költségvetési év során leg-

feljebb két alkalommal, a központi költ-

ségvetésről szóló törvényben foglaltak 

szerint a 105. §-ban megjelölt módon. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 107. § 

18.  EU önerő-támogatást igényelhet, mint 

közszféra szervezet, ha 

a) az önerőt nem vagy csak részben tud-

ja biztosítani, 

b) a projektre vonatkozóan rendelkezik 

hatályos támogatói okirattal, 

c) nem áll csőd-, felszámolási, végel-

számolási, illetve kényszertörlési eljárás 

hatálya alatt, 

d) nincs az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 50. § (4) bekezdése 

szerinti köztartozása, valamint 

e) önerő-támogatásban történő részesíté-

sét 

ea) gazdasági, költségvetési helyzete, 

vagy 

eb) a projekt megvalósításához fűződő 

nemzetstratégiai érdek, 

indokolja. 

* * * * * * 285/2012. (X. 9.) Korm. 

rend. 3. § (1) 
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19.  EU önerő-támogatási kérelmező köteles 

a támogatás felhasználásának ellenőrzé-

sére jogszabályban feljogosított szervek 

megkeresésére az ellenőrzés lefolytatá-

sához szükséges tájékoztatást megadni 

és a kért dokumentumokat rendelkezésre 

bocsátani. 

* * * * * * 285/2012. (X. 9.) Korm. 

rend. 12. § 

20.  Támogatásban részesülhet az olyan me-

gyei jogú város, megye önkormányzata, 

amellyel a Kormány jogszabályban 

meghatározott együttműködési megálla-

podást kötött. 

*   *   250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rend. 4. § (1) 
 

21.  MVP támogatás terhére kedvezménye-

zettként a támogatott tevékenység záró 

időpontjától számított 90. napig teljesít-

het kifizetést (felhasználási határidő). 

   *   250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rend. 9. § 

 

22.  MVP projekt állásáról előrehaladási je-

lentést nyújt be a kedvezményezettként 

az egyes finanszírozási időszakok lezá-

rásaként a támogatói okiratban meghatá-

rozott gyakorisággal, de legalább félé-

vente a szakpolitikai felelős részére a 2. 

melléklet 1. pont 1.1. alpontja és 2. pont-

ja. Az előrehaladási jelentés másolatát a 

szakpolitikai felelős elektronikus úton 

megküldi a miniszternek. 

   *   250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rend. 10. § (1)   

 

 

 

23.  MVP támogatás felhasználásáról szóló, 

a 2. melléklet szerint elkészített beszá-

molót legkésőbb a felhasználási határidő 

lejártát követő 90. napig nyújtja be a 

szakpolitikai főfelelősnek. 

   *   250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rend. 11. § (1)   

 

24.  MVP támogatásból finanszírozott beru-

házással létrehozott vagyont a beszámo-

ló elfogadásától számított három évig 

csak a támogató előzetes hozzájárulásá-

val, valamint a foglalkoztatási, a szolgál-

tatási és az egyéb kötelezettségek átvál-

lalásával, átruházásával idegenítheti el, 

adhatja bérbe vagy más használatába, 

illetve terhelheti meg. 

   *   250/2016. (VIII. 24.) 

Korm. rend. 13. § 

 

25.  A központi költségvetés kiegészítő támo- * * * * * * 305/2020. (VI. 30.) 
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gatást biztosít a települési önkormány-

zatok számára 

a) a minimálbér és a garantált bérmini-

mum 2020. január 1-jétől történő emelé-

sének, 

b) a pedagógusok előmeneteli rendszeré-

ről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-

velési intézményekben történő végrehaj-

tásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 

24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 

1-jétől hatályba lépő illetményemelései-

nek ellentételezése érdekében. 

Korm. rend. 1. § (1) 

 

26.  A támogatás felhasználásáról 2020. de-

cember 31-i fordulónappal az éves költ-

ségvetési beszámolójában számol el. 

* * * * * * 305/2020. (VI. 30.) 

Korm. rend. 5. § (1) 

 

27.  Támogatást igényelhet 

a) a tanyák, valamint a tanyás térség 

megőrzését és fejlesztését célzó települési 

és térségi fejlesztésekhez, gépjárműbe-

szerzés kivételével, 

b) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, 

fejlesztése érdekében a gazdaságok indí-

tásához és fejlesztéséhez, 

c) a tanyák és a tanyás térség megőrzése, 

fejlesztése érdekében a tanyák lakóépüle-

tének felújítására, valamint lakó- és va-

gyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesz-

tésekre. 

   * * * 33/2018. (XI. 29.) AM 

rend. 2. § (1) 

 

 

28.  Közbiztonság növelését szolgáló önkor-

mányzati fejlesztések támogatásból meg-

valósuló beruházás kedvezményezettjé-

nek a beruházás megvalósításától számí-

tott 5 évig az eredeti rendeltetésének 

megfelelően - a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával - kell 

használnia. 

* * * * * * 28/2014. (IV. 1.) BM 

rend.  8. § (2) 

 

29.  Szabadidősport támogatása előirányzat 

terhére egyedi döntés vagy pályázat 

alapján nyújtható költségvetési támoga-

tás iránt kérelmet nyújthat be írásban a 

* * * * * * 27/2013. (III. 29.) 

EMMI rend. 52. § (4) 
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miniszternek. 

30.  Sport célú ingatlanok felújításával és 

korszerűsítésével összefüggő feladatok, 

valamint a költségvetési támogatások 

felhasználásával kapcsolatos ellenőrző 

és koordinációs feladatok ellátására ké-

relmet nyújthat be írásban a miniszter-

nek. 

* * * * * * 27/2013. (III. 29.) 

EMMI rend. 57. § (1) 

 

31.  Vissza nem térítendő támogatás vehető 

igénybe 

a) a tanyák, valamint a tanyás térség 

megőrzését és fejlesztését célzó telepü-

lési és térségi fejlesztésekhez, 

d) az országos zártkerti szociális mező-

gazdálkodás elterjesztését támogató 

mintaprogramokhoz 

      30/2016. (IV. 29.) FM 

rend. 2. § (2) 

 

32.  Támogatást igényelhet az óvoda-, és is-

kolatej programban a fenntartó és a szál-

lító között az 6. § és a 9-12. § szerint lét-

rejött szállítási szerződésben foglaltaknak 

megfelelően a támogatás előfinanszírozá-

sát vállaló szerződő fél. 

  * * * * 21/2017. (IV. 26.) FM 

rend. 5. § (1) 

 

33.  Általa létesített mezei őrszolgálat, vala-

mint a hegyközség által létrehozott hegy-

őrség megalakulási, fenntartási és műkö-

dési költségeinek megtérítésére a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott mértékig 

állami hozzájárulást igényelhet. 

 * * * * * 64/2009. (V. 22.) 

FVM–PM e. r. 1. § (1) 

34.  Őrszolgálat megalakításához, fenntartá-

sához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulást akkor igényelhet, ha az őr-

szolgálata a Magyar Agrár-, Élelmiszer-

gazdasági és Vidékfejlesztési Kamara ál-

tal vezetett nyilvántartásban szerepel. 

 * * * * * 64/2009. (V. 22.) 

FVM–PM e. r. 1. § (2) 
 

35.  Újonnan létrehozott őrszolgálat megala-

kítási költségeinek 50%-át, de – mezőőr-

önként és hegyőrönként – legfeljebb öt-

százezer forintnak a megtérítését, a nyil-

vántartásba vételt követő harminc napon 

belül igényelheti. 

 * * * * * 64/2009. (V. 22.) 

FVM–PM e. r. 2. § (1) 
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36.  Őrszolgálat fenntartásával és működésé-

vel kapcsolatban felmerülő költségek – 

személyi és dologi kiadások – 50%-ának, 

de legfeljebb kilencvenezer forint/hó/fő 

megtérítését negyedéves időszakokra utó-

lag kérelmezheti, a tárgyidőszak utolsó 

napjától számított harminc napon belül. 

 * * * * * 64/2009. (V. 22.) 

FVM–PM e. r. 2. § (1) 

 

37.  Őrszolgálat megalakulása, fenntartása és 

működése során felmerült költségeket 

igazoló számlákat az önkormányzatnak a 

számla kiállítási évét követő öt évig meg 

kell őriznie. 

 * * * * * 64/2009. (V. 22.) 

FVM–PM e. r. 2. § (3) 

6. A képviselő-testület egyéb pénzügyi feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ebrendészeti hozzájárulást szedhet be az 

ebtartás helye az adott év első napjáig 

négy hónapos kort betöltött eb után az eb 

tulajdonosától évente. 

  * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

42/C. § (1) 

 

2.  Ebrendészeti hozzájárulás éves mértékét 

a tartás helye szerint illetékes önkor-

mányzat 

a) az eb tartási céljának, 

b) az eb tartásának állatjóléti és 

ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely 

típusa, mérete, tartott ebek száma), 

c) az ebtartó szociális helyzetének 

figyelembe vételével állapítja meg, de az 

nem haladhatja meg ebenként veszélyes 

eb vonatkozásában a húszezer, más eb 

esetében a hatezer forintot. 

  * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

42/C. § (3) 

 

3.  Köteles a befolyt ebrendészeti hozzájáru-

lás teljes összegét az ebek ivartalanításá-

nak támogatására, az állatmenhelyek és 

az ebrendészeti telepek fenntartására, ál-

latvédelmi szervezetek támogatására, va-

lamint az ebösszeírás vagy egyéb, az eb-

tartással kapcsolatos állatjóléti és köz-

egészségügyi intézkedések finanszírozá-

sára fordítani. 

  * * * * 1998. évi XXVIII. tv. 

42/C. § (7) 
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4.  Praxisjoggal érintett települési önkor-

mányzat 

a) a praxisjogot megszerezni kívánó or-

vossal – a praxisjog megszerzése esetén – 

az adott körzetben a 2/B. § szerinti fela-

dat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a 

felek előszerződést kötnek, 

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni 

kívánó orvossal az adott körzetben a 2B. 

§ szerinti feladat-ellátási szerződést köt-

ni, erről nyilatkoznia kell. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/A. § 

(2) 

 

5.  Praxisjoggal érintett települési önkor-

mányzat a fenntartási kötelezettség köré-

ben köteles gondoskodni 

a) az egészségügyért felelős miniszter 

rendeletében meghatározott rendelő pra-

xisjoggal rendelkező háziorvos részére 

történő térítésmentes használatba adásá-

ról, 

b) - amennyiben a rendelő nem a házior-

vos vagy a háziorvosi szolgáltató tulaj-

donában van - a rendelő külső homlokza-

ti részei karbantartásáról, felújításáról, 

valamint a falakban elhelyezkedő vezeté-

kek és a központi fűtésrendszer teljes 

vagy részleges cseréjével járó munkák 

elvégzéséről. 

  * * * * 2000. évi II. tv. 2/B. § 

(1a) 

 

6.  Kormányrendeletben meghatározott ön-

kormányzati feladatot ellátó szociális, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egés-

zségügyi vagy közoktatási intézménye (a 

továbbiakban: közintézményi felhaszná-

ló) kezdeményezheti a 

távhőszolgáltatónál a közüzemi szerződés 

– távhőszolgáltatás díjára vonatkozó fize-

tési késedelem miatt történő – felmondá-

sa alóli mentesség (a továbbiakban: mo-

ratórium) biztosítását. 

* * * * * * 2005. évi XVIII. tv. 

51/A. § (1) 

7.  Kormányrendeletben meghatározott ál-

lami vagy önkormányzati feladatot ellá-

tó szociális, gyermekjóléti, gyermekvé-

delmi, egészségügyi vagy közoktatási 

intézmény (a továbbiakban: közintéz-

ményi felhasználó) kezdeményezheti a 

* * * * * * 2007. évi LXXXVI. tv. 

63/A. § (1) 
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villamosenergia-kereskedőnél és az el-

osztónál a villamosenergia-ellátásból fi-

zetési késedelem miatt történő kikapcso-

lás alóli mentesség (a továbbiakban: mo-

ratórium) biztosítását. 

8.  Közintézményi felhasználóként akkor 

kezdeményezheti ismételten a moratóri-

um biztosítását, ha a korábbi fizetési ké-

sedelemből eredő fizetési és a korábbi 

moratóriumból származó kötelezettségei-

nek maradéktalanul eleget tett. 

* * * * * * 2007. évi LXXXVI. tv. 

63/A. § (5) 

 

9.  Mint a közintézményi felhasználó fenn-

tartója moratórium esetén a közintézmé-

nyi felhasználó a moratórium alatt kelet-

kezett tartozásaiért a Ptk. 6:419. §-a sze-

rint egyszerű kezesként felel. 

* * * * * * 2007. évi LXXXVI. tv. 

63/A. § (8) 

 

10.  Önkormányzati rendelet a kötelezően 

közzétételre kerülő szerződések értékha-

tárát az egyszerű közbeszerzési eljárás 

értékhatáránál alacsonyabb összegben is 

meghatározhatja. 

* * * * * * 2009. évi CXXII. tv. 2. 

§ (3) 

11.  Köztulajdonban álló gazdasági társaság 

legfőbb szerveként köteles szabályzatot 

alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő 

bizottsági tagok, valamint munkavállalók 

javadalmazása, valamint a jogviszony 

megszűnése esetére biztosított juttatások 

módjának, mértékének elveiről, annak 

rendszeréről. A szabályzatot az elfogadá-

sától számított harminc napon belül a 

cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

* * * * * * 2009. évi CXXII. tv. 5. 

§ (3) 

12.  Pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és 

egyéb alapvető feladatok egységes sza-

bályok szerinti elvégzését, átláthatóságát 

biztosító – az állami informatikai rend-

szerrel összekapcsolható – informatikai 

rendszert működtet, mely a folyamatos 

pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként 

is szolgál. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 114. § 

13.  Adatot szolgáltat a feladatalapú támoga-

tás – következő költségvetési évre törté-

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 118. § (1) 
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nő – meghatározásához törvényben 

meghatározott módon és határidőig. 

14.  Ha fenntartó, meghatározza a közneve-

lési intézmény költségvetését, továbbá a 

kérhető térítési díj és tandíj megállapítá-

sának szabályait, a szociális alapon ad-

ható kedvezmények feltételeit. 

* * * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (1) c) 

 

15.  Ha fenntartó, a köznevelési intézmény 

részére új feladatot az ellátáshoz szüksé-

ges feltételek biztosításával állapíthat 

meg. 

* * * * * * 2011. évi CXC. tv. 84. 

§ (1) 

 

16.  Szerződés keretében megállapíthatja a 

helyi közlekedés díjait, megtérítheti a 

helyi személyszállítási közszolgáltatások 

bevételekkel nem fedezett indokolt költ-

ségeit. 

  * * * * 2012. évi XLI. tv. 4. § 

(4) d) 

 

17.  Közvetlen vagy közvetett állami, vagy 

önkormányzati tulajdonban lévő közle-

kedési szolgáltató által végzett személy-

szállítási szolgáltatásokat érintő, vala-

mint állami vagy európai uniós forrásból 

megvalósuló fejlesztést kizárólag a 

Kormány által jóváhagyott koncepció 

keretei között lehet finanszírozni, és le-

bonyolítani. 

  * * * * 2012. évi XLI. tv. 6. § 

(2) 

 

18.  Közigazgatási óvadék szankciót alkal-

mazhat, mint hatóság, ha 

a) törvény vagy törvény felhatalmazása 

alapján önkormányzati rendelet köz-

igazgatási bírság kiszabását teszi lehető-

vé, 

b) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás 

megindításának napját megelőző egy 

éven belül az ügyfél vonatkozásában 

közigazgatási szankciót megállapító 

döntést jegyeztek be, feltéve, hogy tör-

vény a figyelmeztetés szankció alkalma-

zását nem zárja ki, és 

c) az óvadék alkalmazásától kellő visz-

szatartó hatás várható. 

* * * * * * 2017. évi CXXV. tv. 7. 

§ 
 

19.  Közigazgatási bírságot szab ki a köz- * * * * * * 2017. évi CXXV. tv. 9. 
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igazgatási hatósági eljárás során a ható-

ság, ha törvény vagy törvény felhatal-

mazása alapján önkormányzati rendelet 

bírság kiszabását írja elő, 

a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás 

megindításának napját megelőző egy 

éven belül az ügyfél vonatkozásában 

közigazgatási szankciót megállapító 

döntést jegyeztek be és 

b) a hatóság nem figyelmeztetés vagy 

közigazgatási óvadék alkalmazásáról 

dönt. 

§ (2) 
 

20.  A hatóság a figyelmeztetés vagy a köz-

igazgatási óvadék szankció alkalma fel-

tételeinek teljesülése esetén is közigaz-

gatási bírság szankciót alkalmaz, ha zása 

a) a jogsértés emberi életet, testi épséget 

vagy egészséget sért vagy veszélyeztet, 

b) kiskorú személyek védelmét célzó 

jogszabályi rendelkezés megsértésére 

került sor, 

c) a jogsértésre - kora, anyagi és szociá-

lis helyzete, fogyatékossága, egészségi 

állapota, megváltozott munkaképessége, 

cselekvőképességének korlátozása miatt 

- különösen kiszolgáltatott személlyel 

szemben került sor, vagy 

d) törvény meghatározott ügyek vonat-

kozásában a figyelmeztetés és az óvadék 

alkalmazásának kizárásáról rendelkezik. 

* * * * * * 2017. évi CXXV. tv. 9. 

§ (3) 
 

21.  Közigazgatási bírság kiszabása feltétele-

inek teljesülése esetén hatóságként - a 

célszerűség figyelembevételével, mérle-

gelése alapján - közigazgatási bírságként 

helyszíni bírságot szabhat ki, ha a hely-

színi intézkedés alkalmával az ügyfél a 

jogsértést teljes mértékben elismeri, és 

azt törvény, kormányrendelet vagy ön-

kormányzati rendelet lehetővé teszi. 

* * * * * * 2017. évi CXXV. tv. 

11. § (1) 
 

22.  Adásvételi szerződés megkötésétől szá-

mított 5 napon belül értesíti a Kincstár 

illetékes területi szervét, amennyiben a 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a lakást tele-

pülési önkormányzat tulajdonába adta. 

  * * * * 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rend. 21. § (14) 
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23.  Adatot szolgáltat a tárgyévben várható 

adósságot keletkeztető ügyleteiről a költ-

ségvetési rendeletének, határozatának el-

fogadását követően, de legkésőbb márci-

us 16-áig a kincstár által üzemeltetett 

elektronikus rendszerben szereplő adatla-

pon - e rendszeren keresztül - a kincstár 

önkormányzat székhelye szerint illetékes 

területi szervének (Igazgatóság). 

* * * * * * 353/2011. (XII. 30.) 

Korm. rend. 3. § 

 

24.  Társulási megállapodást kell kötniük az 

Áht. 8. § (2) bekezdése szerinti közös 

alapításról az alapító szerveknek, amely-

nek tartalmaznia kell 

a) az alapítás költségeinek forrását alapí-

tók szerint, 

b) a folyamatos működtetés, üzemeltetés 

feltételeit, ezen belül az alapítók hozzájá-

rulásának arányát, mértékét, éves megál-

lapításának módját, 

c) az irányítási jogok gyakorlásának 

módját, esetleges megosztását vagy va-

lamely alapító szerv részére történő kizá-

rólagos biztosítását, 

d) a közös működtetés megszűnésének, 

megszüntetésének szabályait, és 

e) rendelkezést a jogszabályban foglalt 

egyéb kérdésekről. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 4. § (1) 

 

25.  Költségvetési szerv alapító okirata tar-

talmazza a 

a) megnevezését magyar nyelven, 

b) székhelyét, telephelyeit, 

c) az alapításáról rendelkező jogszabály 

teljes megjelölését, ha az alapításról jog-

szabály rendelkezett, 

d) irányító szervének vagy felügyeleti 

szervének megnevezését, székhelyét, 

e) illetékességét, működési területét, 

f) közfeladatát, alaptevékenységét,  ezek 

kormányzati funkció szerinti megjelölé-

sét, és főtevékenységének államháztartási 

szakágazati besorolását, 

g) vezetőjének megbízási rendjét, és 

h) alkalmazásában álló személyek jogvi-

szonyának megjelölését. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 5. § (1) 
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26.  Költségvetési szerv alapító okirata – az 

(1) bekezdésben foglaltakon túl – az 

alábbiak fennállása esetén tartalmazza 

a) megnevezését idegen nyelven és rövi-

dített nevét, 

b) jogelődjének megnevezését, székhely-

ét, 

c) vállalkozási tevékenysége felső határát 

a módosított kiadási előirányzatok ará-

nyában, és 

d) megszűnésének időpontját vagy pon-

tos feltételét, ha határozott időre vagy bi-

zonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák 

létre. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 5. § (2) 

 

27.  Költségvetési szerv alapító okiratában ha 

az Áht. 9. § a) pontja szerinti alapítói 

jogok gyakorlására jogosult és az irányí-

tó szerv személye nem azonos, mindket-

tőt meg kell jelölni. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 5. § (3) 

 

28.  Költségvetési szerv alapító okirata mó-

dosítása esetén el kell készíteni és a mó-

dosító okirathoz csatolni kell az egysé-

ges szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

is. 

* * * * * * 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 5. § (4) 

 

29.  Éves ellenőrzési tervet egyetértésével 

módosíthatja a belső ellenőrzési vezető. 

      370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 31. § (5) 

30.  Éves ellenőrzési tervet hagy jóvá a tárgy-

évet megelőző év december 31-ig. 

* * * * * * 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rend. 32. § (4) 

31.  Köztisztviselő számára előírt tovább-

képzési kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges pénzügyi forrást legalább az 

előírt tanulmányi kötelezettségek teljesí-

tését biztosító mértékben biztosítja. 

* * * * * * 273/2012. (IX. 28.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

 

32.  Közszolgálati továbbképzés, a vezető-

képzés, valamint a közigazgatási szak-

vizsgák költségeit az NKE-nek a 

foglalkoztatotti létszám alapján tovább-

képzési hozzájárulásként fizeti (norma-

tív hozzájárulás). A normatív hozzájáru-

lás alapja az illetményalap 73%-a, meg-

fizetéséről az NKE igazolást állít ki. 

* * * * * * 273/2012. (IX. 28.) 

Korm. rend. 12. § (2) 
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33.  Megállapítja a rendkívüli ellátás kereté-

ben a nem közművel összegyűjtött 

szennyvíz begyűjtésének az ingatlan tu-

lajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb 

jogcímen használója által fizetendő költ-

ségét a település egészére vetített költség 

figyelembevételével. 

 * * * * * 378/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 10. § (1) 

 

34.  Rendkívüli ellátás költségének mértéké-

ről és megfizetésének módjáról a telepü-

lési önkormányzat a helyben szokásos 

módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a 

honlapján való közzététellel értesíti a 

lakosságot. 

 * * * * * 378/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 10. § (4) 

 

35.  Rendkívüli ellátás költségei címén 

számlájára befolyt összeget öt napon be-

lül átutalja a Belügyminisztérium részé-

re. 

 * * * * * 378/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

36.  Támogatási szerződést köt a közérdekű 

szolgáltatóval ellátásért felelősként az 

ideiglenes begyűjtési ellátásra történő 

kijelölés időtartamára az indokolt több-

letköltségek összegéről, folyósításáról, 

felhasználásáról és elszámolásáról a be-

lügyminiszter támogatói okiratának kéz-

hezvételét követő öt munkanapon belül. 

Az ellátásért felelős önkormányzat a ré-

szére a belügyminiszter által folyósított 

támogatási előleget a banki folyószámlá-

ján történő jóváírást követő öt munkana-

pon belül egy összegben a közérdekű 

szolgáltató részére az indokolt többlet-

költségek fedezeteként átutalja. 

 * * * * * 378/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 13. § (2) 
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