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I. A képviselő-testület általános feladat- és hatáskörei 

1. A képviselő-testület működését érintő feladat- és hatáskörök 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Feladatai ellátása során: 

a) támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeit, együttműködik e közössé-

gekkel, biztosítja a helyi közügyekben 

való széles körű állampolgári részvételt; 

b) erősíti a település önfenntartó képes-

ségét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja 

saját erőforrásait; 

c) feltételekhez kötheti egyes közszolgál-

tatások igénybevételét – törvény felha-

talmazása alapján – rendeletében. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 6. § 

 

2.  Rendeletében meghatározhatja az (1) be-

kezdésben foglalt kötelezettségek tartal-

mát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 8. § (2) 

 

3.  Ellátja a törvényben meghatározott köte-

lező és az általa önként vállalt feladat- és 

hatásköröket. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 10. § (1) 

 

4.  Önként vállalhatja minden olyan helyi 

közügy önálló megoldását, amelyet jog-

szabály nem utal más szerv kizárólagos 

hatáskörébe. Az önként vállalt helyi köz-

ügyekben mindent megtehet, ami jogsza-

bállyal nem ellentétes. Az önként vállalt 

helyi közügyek megoldása nem veszé-

lyeztetheti a törvény által kötelezően elő-

írt önkormányzati feladat- és hatáskörök 

ellátását, finanszírozása a saját bevételek, 

vagy az erre a célra biztosított külön for-

rások terhére lehetséges. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 10. § (2) 

 

5.  Elláthat állami feladatokat törvényben 

meghatározott esetekben, az állammal 

kötött megállapodás alapján. A megálla-

podásban rendelkezni kell a feladatellátás 

finanszírozásáról. A megállapodás köz-

igazgatási szerződésnek minősül. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 10. § (3) 

 

6.  Önként vállalhatja a nagyobb gazdasági  * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 
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teljesítőképességű, lakosságszámú tele-

pülési önkormányzat számára előírt köte-

lező feladat- és hatáskör ellátását – annak 

egyetértésével –, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 

b) gazdaságosabban és legalább változat-

lan szakmai színvonalon; 

c) többlet állami támogatás igénybevétele 

nélkül 

képes ellátni. 

tv. 12. § (1) 

 

7.  Rendeletben dönt a feladat- és hatáskör 

vállalásáról, annak tervezett időpontját 

megelőzően legalább három hónappal 

korábban – a feladat-és hatáskör eredeti 

címzettjének előzetes egyetértése esetén. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 12. § (2) 

 

8.  Igényelheti, a feladat- és hatáskör vállalá-

sa esetén a központi költségvetéstől a vál-

lalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 12. § (3) 

 

9.  Feladatai különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők ki-

alakítása és fenntartása, a közvilágításról 

való gondoskodás, kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítása és fenntartá-

sa, közparkok és egyéb közterületek ki-

alakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkor-

mányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészsé-

ges életmód segítését célzó szolgáltatá-

sok; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, 

települési környezet tisztaságának bizto-

sítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevé-

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 13. § (1) 
módosította: 2021. évi II. tv. 22. 

§ a)  

hatályát veszti: 2023. július 1. 
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kenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti és gyermek-

védelmi szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált szemé-

lyek ellátásának és rehabilitációjának, va-

lamint a hajléktalanná válás megelőzésé-

nek biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvéde-

lem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -

kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszol-

gáltatás); 

12. honvédelem, polgári védelem, ka-

tasztrófavédelem, helyi közfoglalkozta-

tás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és 

a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – 

jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 

ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbizton-

ságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítá-

sa; 
19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás. 

10.  Biztosítja a közfoglalkoztatási jogvi-

szonyban lévő személy feladatellátásba 

történő bevonását a feladat- és hatásköre-

inek ellátása során – törvényben megha-

tározott módon és mértékben –. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 15. § 

 

11.  Megtámadhatja a Kormány EUs beruhá-

zás megvalósítása tárgyában hozott hatá-

rozatát közigazgatási perben. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 16. § (2) 

12.  Be kell nyújtania a határozat közlésétől 

számított tizenöt napon belül a keresetle-

velet a Kormány  (2) bekezdés szerinti 

képviselő szervnél. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 16. § (3) 
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13.  Köteles tűrni a beruházás megvalósításá-

hoz szükséges, tulajdonát érintő intézke-

déseket. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 16. § (4) 

 

14.  Szolgáltatja a jogszabályban meghatáro-

zott adatokat az (5) bekezdés szerinti 

miniszter részére, annak érdekében, 

hogy a beruházások megvalósítása fi-

gyelemmel kísérhető legyen. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 16. § (6) 

 

15.  Gondoskodhat a helyi közbiztonságról, 

vagyonának, más értékének védelméről 

kényszerítő eszköz alkalmazására tör-

vény alapján jogosult szervezet létreho-

zásával is. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 17. § (1) 

 

16.  Köteles ellátni mindazokat a törvényben 

meghatározott feladatokat, amelyek a he-

lyi lakosság alapvető létfeltételeit, az eh-

hez szükséges közszolgáltatások közvet-

len igénybevételének lehetőségeit bizto-

sítják. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 20. § (1) 

 

17.  Használhatja a nagyközségi címet, ha a 

törvény hatálybalépésekor nagyközségi 

címmel rendelkezett, továbbá, ha terüle-

tén legalább háromezer lakos él. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 20. § (2) 

 

18.  Ellát a törvényben meghatározottak sze-

rint olyan közszolgáltatásokat, melyeket 

saját területén és vonzáskörzetében, vagy 

a járás egész területén gazdaságosan, ha-

tékonyan és a szakmai szabályok előírá-

sainak megfelelően képes biztosítani. 

    *  2011. évi CLXXXIX. 

tv. 21. § (1) 

 

19.  Biztosítja azokat a közszolgáltatásokat is 

a törvényben meghatározottak szerint, az 

abban foglalt kivételekkel –, melyek saját 

területén túl a megye egészére vagy nagy 

részére kiterjednek. 

   *   2011. évi CLXXXIX. 

tv. 21. § (2) 

20.  Megszünteti a helyi önkormányzati kép-

viselő megbízatását: 

– az összeférhetetlenség kimondásával, 

– méltatlanság megállapításával, 

– a képviselő-testület feloszlásával. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 29. § (1) c), d) és h) 
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21.  Rögzíti a helyi önkormányzati képviselő 

lemondását és a megbízatás megszűnésé-

nek időpontját az ülés jegyzőkönyvében. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 30. § (1) 

 

22.  Megállapítja határozatában az önkor-

mányzati képviselői megbízatás megszű-

nését a 29. § (1) bekezdés c)-E) pontjai 

esetén. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 31. § (1) 

 

23.  Csökkentheti, megvonhatja legfeljebb 

tizenkét havi időtartamra a kötelezettsé-

geit megszegő önkormányzati képviselő 

megállapított tiszteletdíját, természetbeni 

juttatását a szervezeti és működési sza-

bályzatában meghatározottak alapján. 

Ismételt kötelezettségszegés esetén a 

csökkentés vagy a megvonás újra megál-

lapítható. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 33. § 

 

24.  Választhat tanácsnokokat az önkormány-

zati képviselők közül polgármester vagy 

bármely önkormányzati képviselő javas-

latára. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 34. § 

 

25.  Megállapíthat rendeletében önkormány-

zati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, 

a bizottság tagjának, a tanácsnoknak 

meghatározott tiszteletdíjat, természetbe-

ni juttatást. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 35. § (1) 

 

26.  Megállapíthat magasabb összegű tiszte-

letdíjat, ha az önkormányzati képviselő 

tanácsnok, önkormányzati bizottság el-

nöke, vagy tagja. Az önkormányzati kép-

viselő számára történő tiszteletdíj megál-

lapítása nem veszélyeztetheti az önkor-

mányzat kötelező feladatai ellátását. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 35. § (2) 

 

27.  Kimondja az összeférhetetlenséget, ha az 

önkormányzati képviselő az (1) bekez-

désben foglalt kötelezettségének nem tett 

eleget, bármely önkormányzati képviselő 

vagy bizottság indítványára – az össze-

férhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat 

ellátó bizottság javaslata alapján – a kö-

vetkező ülésén, legkésőbb az összeférhe-

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 37. § (2) 

 



6 

 

Képviselő-testület   Általános feladat- és hatáskörei   2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

tetlenség megállapításának kezdeménye-

zését követő harminc napon belül határo-

zattal megállapítja az összeférhetetlenség 

alapjául szolgáló körülmények fennállá-

sát. Határozatát az önkormányzati képvi-

selőnek és a kormányhivatalnak kézbesí-

teni kell. 

28.  Megszünteti annak az önkormányzati 

képviselőnek a megbízatását határozatá-

val méltatlanság miatt,  

a) akit a közügyek gyakorlásától jogerő-

sen eltiltottak; 

b) akit szándékos bűncselekmény miatt 

jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 

c) akinek kényszergyógykezelését a bíró-

ság jogerősen elrendelte; 

d) akinek az állammal, önkormányzattal 

szemben – a lehetséges jogorvoslati eljá-

rások kimerítését követően – köztartozá-

sa áll fenn, és azt az erről szóló értesítés 

kézhezvételétől számított hatvan napon 

belül – részletfizetés vagy fizetési halasz-

tás esetén az ezt engedélyező határozat 

rendelkezéseinek megfelelően – nem 

rendezi; 

e) akinek a gazdasági társaságokról szóló 

törvény rendelkezései alapján a felszá-

molás során ki nem elégített követelése-

kért a bíróság jogerősen megállapította a 

felelősségét és a bírósági határozat sze-

rinti helytállási kötelezettségét nem telje-

sítette; 

f) aki a vele szemben megindított bírósá-

gi eljárást lezáró jogerős bírósági döntés 

végrehajtását akadályozza, vagy azt neki 

felróható módon elmulasztja; 

g) aki a 36. §-ban szabályozott összefér-

hetetlenségi okot nem hozza a képviselő-

testület tudomására. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 38. § (1) 

 

29.  Köteles megszüntetni a határidő lejártát 

követő ülésén az érintett bizottsági tagsá-

gát, ha a képviselő-testület bizottságának 

nem képviselő tagja harminc napon belül 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 40. § (2) 
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nem szünteti meg a vele szemben fennál-

ló összeférhetetlenségi okot. 

30.  Köteles megszüntetni a méltatlansági fel-

tételek beálltát követő ülésén az érintett 

bizottsági tagságát. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 40. § (3) 

 

31.  Biztosítja a szerveivel együtt az önkor-

mányzati feladatok ellátását. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (2) 

32.  Önkormányzati döntést hozhat. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (3) 

33.  Átruházhatja hatásköreit az e törvényben 

meghatározott kivételekkel a polgármes-

terre, a bizottságára, a részönkormányzat 

testületére, a jegyzőre, a társulására. Ad-

hat utasítást e hatáskör gyakorlásához, és 

e hatáskört visszavonhatja. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (4) 

 

34.  Alapíthat – jogszabályban meghatározot-

tak szerint – költségvetési szervet, gaz-

dálkodó szervezetet, nonprofit szerveze-

tet és egyéb szervezetet (a továbbiakban 

együtt: intézmény), továbbá szerződést 

köthet természetes- és jogi személlyel 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel feladatkörébe tartozó köz-

szolgáltatások ellátására. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (6) 

 

35.  Kinevezi az intézmény vezetőjét törvényi 

kivétel hiányában. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 41. § (7) 

36.  Nem ruházható át hatásköréből a helyi 

önkormányzati vagyon tulajdonjogának 

108. § szerinti ingyenes átruházására 

vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának 

ingyenes átvételére vonatkozó döntés. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 42. § (16) 

 

37.  Megtartja az alakuló ülését a választás 

eredményének jogerőssé válását követő 

tizenöt napon belül. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 43. § (1) 

 

38.  Megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló rende-

letét az alakuló vagy az azt követő ülésen 

e törvény szabályai szerint. Megválasztja 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 43. § (3) 
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a polgármester előterjesztése alapján a 

bizottság vagy bizottságok tagjait, az al-

polgármestert, alpolgármestereket, dönt 

illetményükről, tiszteletdíjukról. 

39.  Szükség szerint, a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de 

évente legalább hat ülést tart. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 44. § 

40.  Ülése nyilvános. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 46. § (1) 

41.  Zárt ülést tart önkormányzati hatósági, 

összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitün-

tetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi bünte-

tés kiszabása, valamint vagyonnyilatko-

zattal kapcsolatos eljárás esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére vá-

lasztás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, annak visszavonása, fe-

gyelmi eljárás megindítása és állásfogla-

lást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával va-

ló rendelkezés esetén, továbbá az általa 

kiírt pályázat feltételeinek meghatározá-

sakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyil-

vános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 46. § (2) 

 

42.  Előírhatja rendeletében, hogy mely eset-

ben kötelező az érintett meghívása az zárt 

ülésre. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 46. § (3) 

 

43.  Döntéseit nyílt szavazással hozza. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 48. § (1) 

44.  Meghatározza szervezeti és működési 

szabályzatában a nyílt szavazás módját. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 48. § (2) 

45.  Név szerint szavaz az önkormányzati 

képviselők egynegyedének indítványára, 

elrendelhet név szerinti szavazást a szer-

vezeti és működési szabályzatban megha-

tározott esetekben. Nem lehet név szerinti 

szavazást tartani a bizottság létszáma és 

összetétele tekintetében, valamint a ta-

nácskozások lefolytatásával összefüggő 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 48. § (3) 
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(ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdé-

sekben. Rendelkezik a név szerinti sza-

vazás módjának meghatározásáról a 

szervezeti és működési szabályzatában. 

46.  Tarthat titkos szavazást a 46. § (2) be-

kezdésében foglalt ügyekben a szervezeti 

és működési szabályzatában meghatáro-

zott módon. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 48. § (4) 

 

47.  Megismételheti a szavazást egy alka-

lommal bármely önkormányzati képvise-

lő kérésére , ha a szavazás eredménye fe-

lől kétség merül fel. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 48. § (5) 

 

48.  Dönt az önkormányzati képviselő dön-

téshozatalból történő kizárásáról. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 49. § (1) 

49.  Meghatározza a szervezeti és működési 

szabályzatában a személyes érintettségre 

vonatkozó bejelentési kötelezettség elmu-

lasztásának jogkövetkezményeit. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 49. § (2) 

 

50.  Dönt minősített többséggel a 42. § 1., 2., 

5., 6., 7.  és 16. pontjában foglalt, továb-

bá a törvényben és a szervezeti és műkö-

dési szabályzatban meghatározott ügyek-

ben, az önkormányzati képviselő kizárá-

sáról, az összeférhetetlenség, valamint a 

méltatlanság megállapításáról, a képvise-

lői megbízatás megszűnéséről, valamint a 

46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt 

ülés elrendeléséről. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 50. § 

 

51.  Közzéteszi rendeletét a saját honlapján is, 

ha azzal rendelkezőik.  

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 51. § (2) 

52.  Rendeletben meghatározhat tiltott, kirí-

vóan közösségellenes magatartásokat. E 

magatartás elkövetőjével szemben ön-

kormányzati rendeletben ötvenezer forin-

tig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) 

kiszabását rendelheti el. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 51. § (4) 

 

53.  Rendeletben megállapítja a közterület el-

nevezésének rendjét. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 51. § (5) 
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54.  Normatív határozat közzétételére is al-

kalmazza a (2)–(3) bekezdésben foglalt 

rendelkezéseket. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 51. § (6) 

 

55.  Jegyzőkönyvet kell készíteni az üléséről. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 52. § (1) 

56.  Zárt ülésen hozott döntése is nyilvános. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 52. § (3) 

57.  Meghatározza működésének részletes 

szabályait a szervezeti és működési sza-

bályzatról szóló rendeletében. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 53. § (1) 

58.  Meghatározhatja érdemi tevékenységé-

nek elősegítése érdekében az egyes napi-

rendek tárgyalására fordítható időkeretet, 

a hozzászólások maximális időtartamát, 

korlátozhatja az ismételt hozzászólás, in-

dítványozás lehetőségét. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 53. § (2) 

59.  Meghatározza a szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletében, hogy 

mely önszerveződő közösségek képvise-

lőit illeti meg tevékenységi körükben ta-

nácskozási jog a képviselő-testület és bi-

zottsága ülésein, továbbá azoknak a fó-

rumoknak a rendjét amelyek a lakosság, 

az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a 

fontosabb döntések előkészítésébe való 

bevonását szolgálják. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 53. § (3) 

60.  Előre meghirdetett közmeghallgatást tart 

évente legalább egyszer, az ott elhangzott 

javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson 

vagy legkésőbb tizenöt napon belül vá-

laszt kell adni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 54. § 

 

61.  Kimondhatja a feloszlását megbízatásá-

nak lejárta előtt név szerinti szavazással, 

minősített többségű döntéssel. Viseli az 

időközi választás költségét. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 55. § (1) 

 

62.  Feloszlása nem mondható ki a választást 

követő hat hónapon belül, valamint az 

általános választást megelőző év novem-

ber 30. napját követően 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 55. § (2) 
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63.  Ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét az 

új képviselő-testület alakuló üléséig. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 55. § (3) 

64.  Alakíthat társult képviselő-testületet más 

települési képviselő-testülettel. 

  * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (1) 

65.  Egyesítik költségvetésüket részben vagy 

egészben  a társult képviselő-testület ala-

kítása esetén, közös önkormányzati hiva-

talt tartanak fenn és intézményeiket kö-

zösen működtetik. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (2) 

66.  Önállóan dönt azokban az ügyekben, 

amelyek kizárólag az adott települést 

érintik, az egyes települések képviselő-

testülete. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (3) 

67.  Határozatba foglalja a társult képviselő-

testület alakuló ülésén a megalakulását, a 

székhelyét, a hozzá tartozó települések 

felsorolását. Dönt a társult képviselő-

testület a szervezetéről, működési rendjé-

ről. A társult képviselő-testület ülését 

össze kell hívni bármely részt vevő tele-

pülés polgármesterének a kezdeményezé-

sére. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (4) 

68.  Alakítható társult képviselő-testület úgy 

is, hogy az érdekelt települési képviselő-

testületek a települések lakosságszámá-

nak arányában választják meg a tagjait a 

települési képviselők közül. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 56. § (5) 

69.  Meghatározza a szervezeti és működési 

szabályzatában bizottságait, a bizottságok 

tagjainak számát, a bizottságok feladat- 

és hatáskörét, működésük alapvető szabá-

lyait. Köteles megválasztani az alakuló 

vagy az azt követő ülésen a polgármester 

előterjesztésére a törvény által kötelezően 

létrehozandó és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott bizottságait. 

Ellátja a száz főt meg nem haladó lakosú 

településen a bizottsági feladatokat. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 57. § (1) 

70.  Létrehoz pénzügyi bizottságot kétezernél 

több lakosú településen. A vagyonnyilat-

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 57. § (2) 



12 

 

Képviselő-testület   Általános feladat- és hatáskörei   2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

kozatok vizsgálatát a szervezeti és műkö-

dési szabályzatban meghatározott bizott-

ság végzi, amely gondoskodik azok nyil-

vántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 

71.  Létrehozhat ideiglenes bizottságot egyes 

önkormányzati feladatok ellátásának idő-

tartamára. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 57. § (3) 

72.  Megválasztja a bizottság elnökét és tagja-

it megbízatásának időtartamára. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 58. § (1) 

73.  Megváltoztathatja bármikor a bizottság 

személyi összetételét, létszámát a pol-

gármester előterjesztésére, a kötelezően 

létrehozandó bizottság kivételével a bi-

zottságot megszüntetheti. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 58. § (2) 

74.  Meghatározza a szervezeti és működési 

szabályzatában azokat az előterjesztése-

ket, amelyeket bizottság nyújt be, továb-

bá amely előterjesztések a bizottság állás-

foglalásával nyújthatók be a képviselő-

testületnek. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 59. § (2) 

75.  Adhat döntési jogot bizottságának, ame-

lyet bármikor visszavonhat. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 59. § (3) 

76.  Létrehozhat településrészi önkormányza-

tot (részönkormányzat) szervezeti és mű-

ködési szabályzatában meghatározottak 

szerint valamely településrész sajátos ér-

dekeinek képviseletére települési képvi-

selőkből és más, az adott településrészen 

élő választópolgárokból. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 62. § (1) 

77.  Létrehozhat településrészi önkormányzati 

testület munkájának segítésére hivatali 

kirendeltségeket, amelyek egyben a la-

kossági ügyintézésben ügyfélszolgálati 

teendőket is elláthatnak. 

 * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 62. § (3) 

78.  Megváltoztathatja a polgármesteri tiszt-

ség betöltésének módját a megbízatás 

időtartamán belül egy esetben a polgár-

mester egyetértésével, a szervezeti és 

működési szabályzat egyidejű módosítá-

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 64. § (2) 
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sával. 

79.  Megszünteti a polgármester tisztségét: 

– az összeférhetetlenség kimondásával, 

– a méltatlanság megállapításával. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 69. § (1) c), d) 

 

80.  Keresetet nyújthat be a polgármester el-

len a bírósághoz a polgármester sorozatos 

törvénysértő tevékenysége, mulasztása 

miatt – minősített többséggel hozott hatá-

rozata alapján – a polgármester tisztségé-

nek megszüntetése érdekében. Egyidejű-

leg kérheti a polgármesternek e tisztségé-

ből történő felfüggesztését is. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 70. § (1), (2) 

 

81.  Választ a olgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a pol-

gármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére egy alpolgármestert, főpol-

gármester-helyettest, a megye közgyűlése 

alelnököt (a továbbiakban együtt: alpol-

gármester), több alpolgármestert választ-

hat. Legalább egy alpolgármestert saját 

tagjai közül választ meg. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 74. § (1) 

 

82.  Visszavonhatja a polgármester javaslatá-

ra, titkos szavazással, minősített többség-

gel az alpolgármester megbízását. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 76. § d) 

 

83.  Megállapítja a főpolgármester-helyettes, 

a főállású alpolgármester, a megyei köz-

gyűlés alelnöke illetményének összegét 

a főpolgármester, a polgármester, a me-

gyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 

90%-a közötti összegben. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 80. § (1) 

 

84.  Megállapítja az 10000 fő vagy az alatti 

lakosságszámú település alpolgármester 

illetményének összegét úgy, hogy az 

nem haladhatja meg a polgármester il-

letménye 90%-át. 

      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 80. § (1a) 

85.  Megállapítja a társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíja 

70-90%-a közötti összegben. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 80. § (2) 
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86.  Létrehoz polgármesteri hivatalt vagy kö-

zös önkormányzati hivatalt az önkor-

mányzat működésével, valamint a pol-

gármester vagy a jegyző feladat- és ha-

táskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kap-

csolatos feladatok ellátására. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 84. § (1) 

87.  Feltünteti a szervezeti és működési sza-

bályzatában a polgármesteri hivatal, a 

közös önkormányzati hivatal hivatalos 

elnevezését. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 84. § (2) 

88.  Létrehoznak közös önkormányzati hiva-

talt azok a járáson belüli községi önkor-

mányzatok, amelyek közigazgatási terü-

letét legfeljebb egy település közigazga-

tási területe választja el egymástól, és a 

községek lakosságszáma nem haladja 

meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosság-

számot meghaladó település is tartozhat 

közös önkormányzati hivatalhoz. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (1) 

89.  Megállapodnak közös önkormányzati hi-

vatal létrehozásáról vagy megszüntetésé-

ről az általános önkormányzati választá-

sok napját követő hatvan napon belül 

közigazgatási szerződésben. A megálla-

podás az általános önkormányzati válasz-

tásokat követő év január 1-jén lép hatály-

ba.  

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (3) 
  

90.  Véleményezési lehetősége van a 

kormányhivatal közös önkormányzati 

hivatal létrehozására, ahhoz való 

csatlakozására vonatkozó a döntésével 

kapcsolatban. Megtámadhatja e döntést 

közigazgatási perben, ha érintett. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (3a), (3b) 

 

91.  Meghatározza a közös önkormányzati 

hivatal székhelytelepülését, kivéve, ha 

város is található a közös önkormányzati 

hivatalt működtető települések között. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (4) 

92.  Meghatározzák megállapodással a város 

által működtetett közös önkormányzati 

    * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (5) 
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hivatal létszámát.  

93.  Megállapodás hiányában meghatározza 

az általa működtetett közös önkormány-

zati hivatal létszámát, figyelemmel a (4) 

és a (8) bekezdésben foglaltakra. 

    *  2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (5) 

94.  Meghatározzák a közös önkormányzati 

hivatal létszámát a községi önkormány-

zatok által létrehozott közös önkormány-

zati hivatal létrehozásáról szóló megálla-

podásban. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (6) 

95.  Nem tagadhatja meg a város, illetve a 

kétezer főnél nagyobb lakosságszámú te-

lepülési önkormányzat közös önkor-

mányzati hivatal létrehozására irányuló 

megállapodás megkötését, ha azt a vele 

határos település kezdeményezi. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (7) 

96.  Megtagadható a közös önkormányzati 

hivatal létrehozására irányuló (7) bekez-

désben meghatározott megállapodás 

megkötése a kormányhivatal vezetőjének 

jóváhagyásával. A jóváhagyásról vagy 

annak megtagadásáról szóló döntés ellen 

- jogszabálysértésre hivatkozással - köz-

igazgatási ügyben eljáró bírósághoz for-

dulhat. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (7a) 

 

97.  Biztosítani kell minden érintett települé-

sen az igazgatási munka folyamatos vagy 

időszakos ellátásához szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket a közös önkormány-

zati hivatal létrehozásáról szóló megálla-

podásban meghatározottak szerint. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (8) 

98.  Megállapodhatnak abban közös önkor-

mányzati hivatalt fenntartó önkormány-

zatok képviselő-testületei, hogy a nem 

hivatali székhely településeken az ügyfél-

fogadás a közös önkormányzati hivatal 

által létrehozott, állandó vagy ideiglenes 

jelleggel működő kirendeltség vagy ügy-

félszolgálati megbízott személyén keresz-

tül, informatikai hálózat alkalmazásával 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (9) 
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történjen. 

99.  Biztosítják a közös hivatal működési 

költségeit a közös hivatalhoz tartozó ön-

kormányzatok - eltérő megállapodásuk 

hiányában - lakosságszámuk arányában. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 85. § (11) 

 

100.  Megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 

több önkormányzati feladat- és hatáskör, 

valamint a polgármester és a jegyző ál-

lamigazgatási feladat- és hatáskörének 

hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoz-

nak létre. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 87. § 

101.  Létrehozzák írásbeli megállapodással a 

társulást. A megállapodást a polgármester 

írja alá. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 88. § (1) 

102.  Jóváhagyja minősített többséggel a társu-

lási megállapodást, járul hozzá annak 

módosításához vagy a társulás megszün-

tetéséhez. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 88. § (2) 

103.  Dönt a törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában legalább hat hónappal koráb-

ban minősített többséggel a társuláshoz 

való csatlakozásról és a kiválásról. Erről 

értesíti a társulási tanácsot. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 89. § (2) 

104.  Hozzájárul a társulás működési költsége-

ihez – a társulási megállapodás eltérő 

rendelkezése hiányában – az általa képvi-

selt település lakosságszámának arányá-

ban. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 90. § (2) 

105.  Megállapodhatnak abban, hogy a vitás 

kérdésben bármelyik képviselő-testület 

kérheti a megállapodásban megjelölt ön-

kormányzati érdekszövetség által felkért 

tagokból álló egyeztető bizottság állás-

foglalását, továbbá abban, hogy a köz-

igazgatási per megindítása előtt a képvi-

selő-testület kéri az egyeztető bizottság 

állásfoglalását. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 92. § 

 

106.  Delegál tagot a társulási tanácsba. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 
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tv. 94. § (2) 

107.  Viseli a területváltozás költségeit, ha a 

javára történt a területátcsatolás. 

  *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 94. § (2) 

108.  Megállapodnak az önkormányzati va-

gyon megosztásáról a községgé nyilvání-

tásról szóló döntés hatálybalépését köve-

tő hat hónapon belül, ennek hiányában az 

önkormányzati vagyont lakosságarányo-

san kell megosztani. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (8) 

109.  Megállapodnak az új község területéről a 

községgé nyilvánításról szóló döntés ha-

tálybalépését követő hat hónapon belül. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (9) 

110.  Létrehozza a polgármesteri hivatalt vagy 

közös önkormányzati hivatalhoz csatla-

kozik, a községgé nyilvánításról szóló 

köztársasági elnöki döntés hatálybalépés-

ét követő hat hónapon belül a törvényi 

feltételek keretei között. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 98. § (11) 

111.  Kezdeményezi a helyi népszavazás alap-

ján határozattal az egybeépült községek, 

valamint város és község egyesítését, 

egyidejűleg javaslatot tesz az új település 

nevére. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 100. § (1) 

112.  Kérhet felülvizsgálatot a miniszter dönté-

se ellen. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 100. § (4) 

113.  Megállapodhatnak egymással határos te-

rületrész átadásáról, átvételéről vagy cse-

réjéről. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 101. § 

114.  Együttes ülésen legalább háromtagú, a 

területrész átadását előkészítő bizottságot 

választ települési képviselőkből, valamint 

más választópolgárokból. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 102. § (2) 

115.  Rendeletében dönthet meghatározott ér-

tékhatárig - a tulajdonában álló ingóság 

tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. 

Az ingyenes vagyonátadás az önkor-

mányzati feladatok ellátását nem veszé-

lyeztetheti. 

  * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108/C. § 
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116.  Megállapodnak az előzetes megállapo-

dásnak megfelelően – a lakott területrész 

átadásáról, annak részletes feltételeiről a 

helyi népszavazást követő kilencven na-

pon belül. Ha az előzetes megállapodás-

ban részes önkormányzat a megállapodás 

megkötését megtagadja, az érintett ön-

kormányzat közigazgatási pert indíthat az 

előzetes megállapodásban részes önkor-

mányzattal szemben a szerződés bírósági 

létrehozása iránt.  

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 102. § (4) 

 

117.  Kezdeményezheti minősített többségű 

határozattal, hogy az Országgyűlés a te-

lepülést a területével határos másik me-

gye területéhez csatolja át. El kell rendel-

ni a kezdeményezéssel kapcsolatban a 

helyi népszavazást. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 103. § (1) 

118.  Megismételheti a várossá nyilvánításra 

vonatkozó kezdeményezését, ha fenntart-

ja a kezdeményezését, az eredmények 

elérését követő év január 31-ig – az ön-

kormányzati választás évének kivételével 

– a korábbi felterjesztésének kiegészíté-

sével. 

     * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 104. § (2) 

119.  Elrendeli a helyi népszavazást a tervezett 

területi változással közvetlenül érintett 

települési önkormányzatként, ha a válto-

zást a Kormány kezdeményezi. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (8) 

120.  Rendelkezik a tulajdonost megillető jo-

gok gyakorlásáról. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 107. § 

121.  Átengedheti kizárólagos tulajdonában ál-

ló nemzeti vagyon birtoklását, használa-

tát, hasznai szedésének jogát, fenntartá-

sát, üzemeltetését, fejlesztését, felújítását 

a nemzeti vagyonról szóló törvényben 

szabályozott módon. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108. § (1) 

 

122.  Átruházható a tulajdonában álló nemzeti 

vagyon tulajdonjoga ingyenesen: 

a) az állam vagy más helyi önkormány-

zat javára jogszabályban meghatározott 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108. § (2) 
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közfeladat ellátásának elősegítése érde-

kében; 

b) egyház, egyházi jogi személy részére 

hitéleti feladatai elősegítése vagy az ál-

tala végzett állami, önkormányzati - így 

különösen oktatási, szociális, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális - 

feladatok ellátásának elősegítése érde-

kében 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. 

123.  Meg kell jelölni a nemzeti vagyon in-

gyenes átadására vonatkozó határozatá-

ban azt a jogszabályban meghatározott 

feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, 

amelynek ellátását az átadás elősegíti. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108. § (2) 

 

124.  Rendeletben dönthet meghatározott ér-

tékhatárig - a tulajdonában álló ingóság 

tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. 

Az ingyenes vagyonátadás az önkor-

mányzati feladatok ellátását nem veszé-

lyeztetheti. 

  * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 108/C. § 

 

125.  Létesíthet vagyonkezelői jogot 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) 

 

126.  Köthet vagyonkezelési szerződést a nem-

zeti vagyonról szóló törvényben megha-

tározott személyekkel. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (2) 

 

127.  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) 
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128.  Megszüntetheti rendkívüli felmondással a 

vagyonkezelői szerződést. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 109. § (10) 

129.  Finanszírozza és ellátja az éves költség-

vetéséből törvényben meghatározott kö-

telező, valamint a kötelező feladatai ellá-

tását nem veszélyeztető önként vállalt fe-

ladatait. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 111. § (2) 

130.  Feladatai ellátásának forrásait és kiadása-

it egységes költségvetési rendelete elkü-

lönítetten tartalmazza. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 111. § (3) 

131.  Megválasztja a feladataihoz igazodóan a 

gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírá-

sok keretei között önállóan alakítja ki az 

érdekeltségi szabályokat. Feladatai ellátá-

sának feltételeit saját bevételeiből, más 

gazdálkodó szervektől átvett bevételek-

ből, valamint központi költségvetési tá-

mogatásból teremti meg. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 112. § (1) 

132.  Működtet pénzügyi, ügyviteli, ügyintézé-

si és egyéb alapvető feladatok egységes 

szabályok szerinti elvégzését, átlátható-

ságát biztosító – az állami informatikai 

rendszerrel összekapcsolható – informa-

tikai rendszert. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 114. § 

133.  Felelős a gazdálkodás biztonságáért. * * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 115. § (1) 

134.  Rögzíti a hosszú távú fejlesztési elképze-

léseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben, és felelős ennek elkészítéséért. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 116. § (1) 

135.  Elfogadja az alakuló ülését követő hat 

hónapon belül a gazdasági programot, 

fejlesztési tervet. Az előző ciklusidőn 

túlnyúló, meglévő gazdasági program, 

fejlesztési terv felülvizsgálatára az alaku-

ló ülést követő hat hónapon belül köteles 

és legalább a ciklusidő végéig kell kiegé-

szíteni vagy módosítani. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 116. § (5) 

136.  Adatot szolgáltat törvényben meghatáro-

zott módon és határidőig a feladatalapú 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 118. § (1) 
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támogatás – következő költségvetési évre 

történő – meghatározásához. 

137.  Feladatalapú támogatást éves szinten ki-

zárólag a kötelezően ellátandó feladatai-

nak kiadásaira fordíthatja. Ettől eltérő 

felhasználás esetén köteles a támogatás 

összegét – jogszabályban meghatározott 

– kamatokkal terhelve a központi költ-

ségvetés részére visszafizetni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 118. § (4) 

138.  Köteles együttműködni a támogatást 

nyújtó, a támogatás lebonyolításában 

részt vevő és a támogatást ellenőrző szer-

vezetekkel. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 119. § (2) 

139.  Jóváhagyja a helyi önkormányzatra vo-

natkozó éves ellenőrzési tervet az előző 

év december 31-éig. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 119. § (5) 

140.  Megküldi az Állami Számvevőszéknek a 

vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételei-

vel együtt, ha a vizsgálati megállapítá-

sokkal nem ért egyet vagy a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, . 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 120. § (2) 

141.  Gazdálkodik az adósságrendezési eljárás 

ideje alatt a képviselő-testület által elfo-

gadott válságköltségvetés alapján. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 122. § 

142.  Köteles eleget tenni megadott határidőn 

belül a kormányhivatal által a helyi ön-

kormányzat feladat- és hatáskörébe tarto-

zóan információ, adat kérésnek, konzul-

táció kezdeményezésnek. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 133. § (1) 

. 

143.  Köteles megtárgyalni a kormányhivatal 

javaslatát és arról döntést hozni. A javas-

lat elutasításának indokát köteles a kor-

mányhivatallal ismertetni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 133. § (2) 

 

144.  Köteles megvizsgálni a törvényességi 

felhívásban foglaltakat és a megadott ha-

táridőn belül az annak alapján tett intéz-

kedéséről vagy egyet nem értéséről a 

kormányhivatalt írásban tájékoztatni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 134. § (1) 
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145.  Kizárólag a következő önkormányzati 

választást követően jogosult a kormány-

hivatal vezetője által a helyi önkormány-

zat nevében megalkotott rendelet módo-

sítására és hatályon kívül helyezésére. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 138. § (3) 

 

146.  Kérheti a kormányhivatal bírságot megál-

lapító döntésének bírósági felülvizsgála-

tát a döntés közlésétől számított tizenöt 

napon belül. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 141. § (5) 

 

147.  Rendeletben átruházhatja a hatáskörébe 

tartozó hatósági ügyben a hatáskörét ön-

kormányzati a polgármesterre, a bizott-

ságára, a társulására vagy a jegyzőre. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 142/A. § (1) 

148.  Elbírálja önkormányzati hatósági ügy-

ben a fellebbezést, valamint gyakorolja a 

másodfokú hatóság és – a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 142/A. § (3) bekezdése 

szerinti kivétellel - a felügyeleti szerv 

feladat- és hatáskörét, ha a hatáskörét 

átruházza. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 142/A. § (2) 

149.  Lefolytatja az eljárást a kormányhivatal 

felhívására a felhívásban megállapított 

határidőn - legfeljebb huszonegy napon 

– belül, amennyiben az eljárási kötele-

zettségét önkormányzati hatósági ügy-

ben elmulasztotta. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 142/A. § (3) 

150.  Rendeletében állapíthatja meg önkor-

mányzati az önkormányzati hatósági ügy 

intézésére további szabályokat. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 142/B. § 

151.  Rendeletében megállapíthat meghatáro-

zott kötelezettségek elmulasztása esetére 

közigazgatási szankciót. A bírság felső 

határát az önkormányzati rendeletben a 

jogsértés jellegével arányban kell megál-

lapítani. A kiszabott bírság összege a he-

lyi önkormányzat saját bevétele. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 142/C. § 

152.  Rendeletben állapítja meg a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeménye-

zés és a házszám-megállapítás szabályait. 

 *  * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (3) 
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153.  Rendeletben határozza meg: 

a) a helyi önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatát; 

b) a helyi önkormányzat költségvetését; 

c) a helyi önkormányzat zárszámadását; 

d) az öngondoskodás és a közösségi fe-

ladatok ellátásához való hozzájárulás, 

továbbá a közösségi együttélés alapvető 

szabályait, valamint ezek elmulasztásá-

nak jogkövetkezményeit; 

e) a nagyobb gazdasági teljesítőképessé-

gű, lakosságszámú települési önkor-

mányzat számára előírt kötelező feladat- 

és hatáskör vállalását; 

f) a polgármester általi forrásfelhaszná-

lás mértékét. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (4) a)-d), g), 

h) 

154.  Rendeletben határozza meg a kirívóan 

közösségellenes magatartásokat, vala-

mint a magatartás elkövetőjével szem-

beni pénzbírság kiszabásának szabályait. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (4) e) 

 

155.  Rendeletben határozza meg az önkor-

mányzati képviselőnek, a bizottsági el-

nöknek és tagnak, továbbá a tanácsnok-

nak járó tiszteletdíjat és természetbeni 

juttatást. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (4) f) 

 

156.  Rendeletben határozza meg azon va-

gyonelemeket, amelyekre vagyonkezelői 

jogot létesíthet, továbbá a vagyonkezelői 

jog megszerzésének, gyakorlásának, va-

lamint a vagyonkezelés ellenőrzésének 

szabályait. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (4) i) 

 

157.  Rendeletben határozza meg az önkor-

mányzati tulajdonban álló ingó vagyon 

ingyenes átruházására vonatkozó szabá-

lyokat. 

* * * * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 143. § (4) j)  

158.  Szabályozza normatív határozatban az 

általa irányított szervek tevékenységét, 

működését és szervezetét, továbbá saját 

cselekvési programját. 

* * * * * * 2010. évi CXXX. tv. 

23. § (2) 

 

159.  Köteles a soron következő ülésén meg- * * * * * * 119/2012. (VI. 26.) 
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tárgyalni - a kormányhivatalnak a helyi 

önkormányzat működésére, szervezetére, 

döntéshozatali eljárására vonatkozó ja-

vaslatát - amennyiben a megkeresés más 

határidőt nem tartalmaz,és arról döntést 

hozni. 

Korm. rend. 4. § (2) 

 

160.  Kezdeményezheti a fővárosi és megyei 

kormányhivatal vezetője által a helyette 

megalkotott önkormányzati rendelet mó-

dosítását. 

* * * * * * 119/2012. (VI. 26.) 

Korm. rend. 14. § (1) 

 

161.  Rendeletben elrendelheti a közérdeken 

alapuló célból a személyes adat kezelését 

törvény felhatalmazása alapján, az abban 

meghatározott körben. 

* * * * * * 2011. évi CXII. tv. 5. § 

(1) b) 

162.  Rendeletben határozza meg a kötelező 

adatkezelés esetén a kezelendő adatok 

fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, 

az adatok megismerhetőségét, az adatke-

zelés időtartamát, valamint az adatkezelő 

személyét. 

* * * * * * 2011. évi CXII. tv. 5. § 

(3) 

163.  Rendeletben határozza meg az újrahasz-

nosítás céljára történő rendelkezésre bo-

csátásért fizetendő díj mértékének, meg-

állapítása szempontjainak, megfizetése 

módjának, valamint a díjfizetés kedvez-

ményeinek és a díjfizetés alóli mentessé-

gek e törvény rendelkezéseivel össz-

hangban álló további részletszabályait. 

* * * * * * 2012. évi LXIII. tv. 21. 

§ (3) b) 

 

164.  Különleges gazdasági övezet fekvése 

szerint 

a) sajátos településrendezési és beépítési 

szabályokat, valamint egyedi építési kö-

vetelményeket, valamint építési vagy vál-

toztatási tilalmat, 

b) sajátos telekalakítási követelményeket, 

c) egyedi településképi követelményeket, 

d) egyedi örökségvédelmi szabályokat, 

e) a környezet védelmének általános sza-

bályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

48. §-a szerinti környezetvédelmi és fás 

szárú növények védelmére vonatkozó 

    * * 2020. évi LIX. tv. 4. § 

(1) 
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előírásokat, 

f) közterületek használati rendjére vonat-

kozó közterület-használati szabályokat, a 

forgalomszabályozásra vonatkozó sajátos 

előírásokat, továbbá a közterület-

használati díjakat és az ellenőrzés rendjé-

re, a közterületek fenntartására, fejleszté-

sére és üzemeltetésére vonatkozó szabá-

lyokat, 

g) a közterületek elnevezésének, valamint 

az elnevezésük megváltoztatására irányu-

ló kezdeményezés és a házszám megálla-

pítására vonatkozó szabályokat, 

h) az öngondoskodásra és a közösségi 

feladatok ellátásához való hozzájárulásra, 

továbbá a közösségi együttélésre vonat-

kozó alapvető szabályokat, valamint ezek 

elmulasztására jogkövetkezményeket 

megállapító rendelete a különleges gaz-

dasági övezet területén csak akkor alkal-

mazható, ha a Kormány vagy a megyei 

önkormányzat e törvény felhatalmazása 

alapján megalkotott rendelete a különle-

ges gazdasági övezet területére nem álla-

pít meg eltérő szabályokat. 

165.  Alkalmazni kell a rendeletét az övezet 

azon részére, amelyik az adott település 

közigazgatási területéhez tartozik, ha a 

különleges gazdasági övezet több 

település közigazgatási területét érinti. 

    * * 2020. évi LIX. tv. 4. § 

(2) 

166.  Kiterjed a megyei önkormányzat által 

megalkotott önkormányzati rendelet 

területi hatálya a különleges gazdasági 

övezetterületére, ha a különleges 

gazdasági övezet több település 

közigazgatási területét érinti. 

    * * 2020. évi LIX. tv. 4. § 

(3) 

167.  Köteles közfeladatot ellátó szervként: 

a) a hozzá érkezett és az általa készített 

iratokat az érkezés, illetve a keletkezés 

időpontjában nyilvántartásba venni; 

b) a nyilvántartást és az ahhoz kapcsoló-

dó - az irattári anyag áttekinthetőségét 

szolgáló - ügyviteli segédleteket levéltári 

* * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 9. § 

(1)  
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célra is használható módon vezetni; 

c) az ügyintézés során az ügyviteli értékű 

és ennek megszűnésével selejtezhető, va-

lamint a maradandó értékű és ezért nem 

selejtezhető iratokat az irattári terv meg-

felelő tételébe besorolni, a tétel jelét az 

iraton feltüntetni és azt a nyilvántartásba 

bejegyezni; 

d) a nála keletkező, nem selejtezhető ira-

tok készítésekor azok tartós megőrzését 

lehetővé tevő eszközöket, anyagokat és 

eljárásokat alkalmazni; 

e) az elintézett ügyek iratait - az irattári 

terv szerinti rendszerezés és válogatás 

pontosságának ellenőrzése mellett - irat-

tárában elhelyezni, s irattári anyagának 

szakszerű és biztonságos megőrzéséről, 

valamint használatra bocsátásáról gon-

doskodni; 

f) irattári anyagának selejtezhető részét 

az irattári tervben megjelölt irattári őrzési 

idő letelte, illetve ügyviteli értékének 

megszűnése után, a szerv nem selejtezhe-

tő iratainak átvételére jogosult közlevél-

tár (a továbbiakban: illetékes közlevéltár) 

engedélyével kiselejtezni; 

g) a nem selejtezhető irattári tételekbe 

tartozó, valamint a mintavétel során ma-

radandó értékűnek minősített iratokat a 

kapcsolódó nyilvántartásokkal és segéd-

letekkel együtt, olvasható formában, a 12. 

§-ban előírtak szerint az illetékes közle-

véltárnak saját költségén átadni. 

168.  Közfeladatot ellátó szervként elektroni-

kus iratkezelés esetén a kizárólag olyan 

iratkezelési szoftvert alkalmazhat, amely 

a külön jogszabályban meghatározott kö-

vetelményeknek megfelel és - az (5) be-

kezdésben meghatározott kivétellel - ta-

núsítvánnyal rendelkezik. 

* * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 9. § 

(2)  

169.  Használnia kell a közfeladatot ellátó 

szervként jogszabály-előkészítéssel ösz-

szefüggő feladatának a Kormány rendele-

* * * * * * 1995. évi LXVI. tv. 9. § 

(5)  
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tében meghatározott elektronikus zárt 

rendszeren (a továbbiakban: jogszabály-

előkészítési munkafolyamatot támogató 

szoftver) keresztül történő megvalósítása 

esetén a jogszabály-előkészítési munka-

folyamatot támogató szoftverben kelet-

kező irattal kapcsolatos iratkezelésre a 

jogszabály-előkészítési munkafolyamatot 

támogató szoftvert, a Kormány rendele-

tében meghatározottak szerint . 

170.  Határozatba foglalja az érvényes és 

eredményes helyi népszavazást követő 

harminc napon belül a kezdeményezéssel 

kapcsolatos álláspontját, annak indokait, 

melyet a kezdeményezéshez csatolni kell. 

  * * * * 321/2012. (XI. 16.) 

Korm. rend. 9. § 

    

171.  Köteles elrendelni lakott területrészt áta-

dó önkormányzat képviselő-testülete a 

helyi népszavazást a képviselő-testületek 

előzetes megállapodásának megkötését 

követő hatvan napon belül. 

  * * * * 321/2012. (XI. 16.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

172.  Részletezni kell a településnek a területé-

vel határos másik megyéhez történő át-

csatolására irányuló kezdeményezésben 

az átcsatolás indokait, és azt, hogy az át-

csatolás a település fejlődésére, a lakos-

ság számára milyen előnyökkel jár. A 

képviselő-testület a kezdeményezésben 

foglaltakról írásos tájékoztatást készít a 

választópolgárok számára. A kezdemé-

nyezésben különösen az alábbi területe-

ken várható előnyöket indokolt bemutat-

ni: 

a) közigazgatási és igazságügyi szolgálta-

tások; 

b) alapellátást meghaladó közszolgálta-

tások; 

c) munkaerőpiaci helyzet, foglalkoztatás 

és 

d) a fogadó megye területfejlesztési cél-

kitűzéseihez való kapcsolódás lehetséges 

területei. 

  * * * * 321/2012. (XI. 16.) 

Korm. rend. 12. § (1) 

173.  Bemutatja a községi önkormányzat kép-      * 321/2012. (XI. 16.) 
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viselő-testülete a várossá nyilvánítás kez-

deményezésekor részletes értékelésben a 

község fejlettségét, térségi szerepét. 

Korm. rend. 13. § (1), 

14. § 

174.  Bemutatja a várossá nyilvánítási kezde-

ményezés felterjesztésekor a képviselő-

testület a kezdeményezésében, hogy 

a) a település várossá nyilvánítása esetén 

képes ellátni a városi önkormányzatok és 

szerveik részére jogszabályban előírt kö-

telezettségeket és 

b) képes biztosítani az a) pontban megha-

tározottak szervezeti és személyi feltét-

eleit. 

     * 321/2012. (XI. 16.) 

Korm. rend. 13. § (1), 

14. § 

2. A fővárosi önkormányzatok egyes feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Elláthatja a települési és a területi ön-

kormányzat feladat- és hatásköreit is. 

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 22. § (3) 

2.  Ellátja mindazokat a terület- és település-

fejlesztési, valamint területrendezési, te-

lepülésrendezési és településüzemeltetési 

feladatokat, amelyek a főváros egészét 

érintik, vagy amelyek a fővárosnak az 

országban betöltött különleges szerep-

köréhez kapcsolódnak e törvényben 

meghatározottak szerint. 

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (1) 

3.  Ellátja a (4) és (5) bekezdésben szabályo-

zott feladatmegosztás szerint a főváros 

egészét, valamint a több kerületét érintő 

helyi önkormányzati feladatokat. 

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (2) 

4.  Önállóan gyakorolják törvény keretei kö-

zött a települési önkormányzatokat meg-

illető valamennyi feladat- és hatáskört, 

amelyet törvény nem utal a fővárosi ön-

kormányzat kizárólagos feladat- és ha-

táskörébe, valamint ellátják az (1) bekez-

désbe nem tartozó településfejlesztési, 

valamint településrendezési és település-

  *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (3) 
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üzemeltetési feladatokat. 

5.  Feladata különösen: 

1. törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott kiemelt forgalmú vagy or-

szágos közúti közlekedésben fontos sze-

repet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrű-

irányú közutak, kiemelt tömegközlekedé-

si csomópontok, kiemelt közparkok és 

közterek kezelése, fejlesztése, üzemelte-

tése, valamint ezeken a területeken a köz-

terület-felügyelet működtetése, illetve a 

főváros teljes területén a forgalomtechni-

kai kezelői és üzemeltetői feladatok ellá-

tása, forgalomszervezés; 

2. a kerületek határain átnyúló település-

rendezés, terület- és településfejlesztés; 

3. településtisztaság (közutak locsolása, 

síkosság-mentesítés); 

4. szociális ellátások biztosítása; 

5. állategészségügyi feladatok; 

6. az érintett kerületek véleményének ki-

kérésével közutak, közparkok, közterek 

elnevezése; 

7. saját tulajdonú lakás- és helyiséggaz-

dálkodás; 

8. fővárosi szintű sport és szabadidősport; 

9. közvilágítás biztosítása, köztemetők 

fenntartása, kéményseprő-ipari szolgálta-

tás biztosítása; 

10. helyi közösségi közlekedés biztosítá-

sa és működtetése, valamint a főváros te-

rületén a parkolás feltételrendszerének 

kialakítása; 

11. távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, 

szennyvízelvezetés, -kezelés és -

ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hul-

ladékgazdálkodás; 

12. környezet- és természetvédelem, víz-

gazdálkodás, vízkárelhárítás; 

13. honvédelem, polgári védelem, ka-

tasztrófavédelem; 

14. fővárosi helyi adóval kapcsolatos fe-

ladatok; 

15. gazdaságszervezés és -fejlesztés, tu-

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (4) 
módosította: 2021. évi II. tv. 22. 

§ b) 

hatályát veszti: 2023. július 1. 
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rizmussal kapcsolatos feladatok; 

16. az országos szerepkörrel összefüggő 

kulturális szolgáltatás, különösen a nyil-

vános könyvtári ellátás biztosítása, köz-

művelődési tevékenység támogatása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása; 

17. a kiemelt kulturális örökség védelme; 

18. a hajléktalan ellátás; 

19. a tulajdonában álló közterületek 

használatára vonatkozó szabályok és dí-

jak megállapítása. 

6.  Feladata különösen: 

1. helyi közutak, közterek és parkok ke-

zelése, fejlesztése és üzemeltetése; 

2. tulajdonában álló közterületek haszná-

latára vonatkozó szabályok és díjak meg-

állapítása; 

3. a parkolás-üzemeltetés; 

4. általános közterület-felügyeleti hatás-

kör a kerület közigazgatási határán belül, 

ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott területet; 

5. helyi településrendezés, településfej-

lesztés; 

6. helyi településrendezési szabályok 

megalkotása (fővárosi településrendezési 

terv alapján); 

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellá-

tása; 

8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel 

kapcsolatos szabályozási jogkörök; 

9. egészségügyi alapellátás, az egészsé-

ges életmód segítését célzó szolgáltatá-

sok; 

10. óvodai ellátás; 

11. szociális, gyermekjóléti és gyermek-

védelmi szolgáltatások és ellátások; 

12. a területén hajléktalanná vált szemé-

lyek ellátásának és rehabilitációjának, va-

lamint a hajléktalanná válás megelőzésé-

nek biztosítása; 

13. a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása, a kulturális örökség helyi 

  *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (5) 
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védelme; 

14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggaz-

dálkodás; 

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok; 

16. a kistermelők, őstermelők számára – 

jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 

ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

17. kerületi sport és szabadidősport tá-

mogatása, ifjúsági ügyek; 

18. közreműködés a helyi közbiztonság 

biztosításában; 

19. nemzetiségi ügyek. 

7.  Megállapodhat a kerületi önkormányzat-

tal, hogy feladat- és hatáskörét a kerületi 

önkormányzat vagy azok társulása látja 

el. Az átadott feladat- és hatáskörök ará-

nyában az ellátásukhoz szükséges anyagi 

eszközöket köteles a kerületi önkor-

mányzatnak, illetve azok társulásának át-

adni. 

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 23. § (7) 

8.  Dönt a fővárosnak legalább az adott cik-

lusra szóló településfejlesztési stratégiájá-

ról minősített többséggel a főváros egy-

séges településpolitikájának biztosítása 

érdekében – a Kormány, valamint a kerü-

leti képviselő-testületek véleményének 

kikérésével – a megalakulását követő egy 

éven belül. 

 *     2011. évi CLXXXIX. 

tv. 24. § 

9.  Rendeletet alkothat az adott önkormány-

zati feladat meghatározásáról szóló tör-

vény rendelkezései végrehajtására az ab-

ban, valamint az e törvényben meghatá-

rozottak szerint. 

 * *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 25. § 

10.  Jogosult helyi adó bevezetésére és mű-

ködtetésére az e törvényben rögzített fe-

ladatellátás alapján. 

 * *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 26. § 

11.  Kezdeményezheti a kerületi tagozódás 

megváltoztatását az Országgyűlésnél. 

  *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (1) 

12.  Köteles elrendelni kerületi tagozódás   *    2011. évi CLXXXIX. 
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megváltoztatásának kezdeményezése ese-

tén érintett kerületi önkormányzatként a 

kerületi tagozódás megváltoztatása kér-

désében helyi népszavazást.  

tv. 105. § (2) 

13.  Véleményezi a kerületi tagozódás meg-

változtatását. 

 * *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (3) 

14.  Kezdeményezheti – a fővárosi közgyűlés 

állásfoglalásával – az Országgyűlésnél 

fővárosi kerület területrészének más ke-

rülethez való csatolását. Lakott terület-

rész esetén a kezdeményezéssel kapcso-

latosan helyi népszavazást rendel el. 

  *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (4) 

15.  Kezdeményezheti a Főváros határával 

közvetlenül érintkező fővárosi kerület 

képviselő-testületeként az Országgyűlés-

nél a kerületnek vagy városrésznek a fő-

városból történő kiválását és önálló tele-

püléssé nyilvánítását. A kezdeményezés-

sel kapcsolatosan helyi népszavazást ren-

del el. 

  *    2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (5) 

16.  Elrendeli a helyi népszavazást a főváros-

hoz csatlakozni kívánó, vele határos tele-

pülési önkormányzat képviselő-

testületeként a csatlakozás kérdésében. 

   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (6) 

17.  Véleményezi a kerületi tagozódás meg-

változtatását, ha az a főváros közigazga-

tási határát érinti. 

*   * * * 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 105. § (7) 

3. A megyei önkormányzat egyes feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ellát törvényben meghatározottak szerint 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, terület-

rendezési, valamint koordinációs felada-

tokat. 

*      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 27. § (1) 

 

2.  Megválasztja elnökét titkos szavazással  

a megbízatásának időtartamára. 

*      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 27. § (2) 
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3.  Létrehoz megyei önkormányzati hivatalt. *      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 84. § (3) 

4.  Állást foglalnak más megyéhez csatla-

kozni kívánó település átcsatolásáról. 

*      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 103. § (3) 

5.  Ellátja az egyházak hitéleti és közcélú 

tevékenységének anyagi feltételeiről szó-

ló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb 

törvények módosításáról szóló 2022. évi 

I. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) 

megyei jogú várossá nyilvánított telepü-

lés törvényben meghatározott megyei 

jogú városi jogállásából származó fela-

datait a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek 2024. évi általános 

választását követően, a megyei jogú vá-

ros közgyűlésének alakuló ülésétől. 

*      2011. évi CLXXXIX. 

tv. 146/I. § (1) 

megállapította: 2022. 

évi I. tv. 37. §  

hatályba lép: 2022. május 1.  

6.  Tulajdonába kerül a különleges gazdasá-

gi övezet fekvése szerint a települési ön-

kormányzat tulajdonában álló forgalom-

képtelen, törzsvagyonba – a Mötv.-ben, 

valamint törvényben meghatározott köte-

lező közfeladat, különösen a település-

üzemeltetési közfeladat ellátását szolgáló, 

valamint a különleges gazdasági övezet-

ben folytatott gazdasági tevékenység 

végzéséhez feltétlenül szükséges, annak 

közvetlen környezetébe – tartozó közte-

rület, közpark, közút a különleges gazda-

sági övezet kijelöléséről szóló kormány-

rendelet hatálybalépésével.  

*      2020. évi LIX. tv. 2. § 

(1)  

7.  Meg szerzi a különleges gazdasági övezet 

fekvése szerint az ingatlanok tulajdonjo-

gát az ingatlanok terheivel, és az azokkal 

kapcsolatos egyéb kötelezettségekkel 

együtt. 

*      2020. évi LIX. tv. 2. § 

(2)  

8.  Megkeresése alapján kell bejegyezni az 

ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjogát. 

A megkeresésben meg kell jelölni a kü-

lönleges gazdasági övezet kijelöléséről 

szóló kormányrendeletet. 

*      2020. évi LIX. tv. 2. § 

(3) 
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9.  Köthet megállapodást a különleges gaz-

dasági övezet fekvése szerinti, vagy a kü-

lönleges gazdasági övezet fekvése szerin-

ti települési önkormányzat feladat- és ha-

tásköreinek ellátására a megye területén 

fekvő beruházással közvetlenebbül érin-

tett települési önkormányzattal azzal, 

hogy az ezen feladatok ellátásához szük-

séges költségek fedezetét biztosítja. 

Amennyiben a különleges gazdasági 

övezet kijelöléséről szóló kormányrende-

let hatálybalépését követő harminc napon 

belül nem jön létre megállapodás, úgy 

a feladat- és hatásköröket a (2) bekezdés 

szerint kell gyakorolni. 

*      2020. évi LIX. tv 3. § 

(1) 

10.  Ellátja a különleges gazdasági övezet 

fekvése szerinti, vagy a kijelölt megye 

megyei önkormányzata a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti telepü-

lési önkormányzat számára törvényben 

meghatározott feladat- és hatáskört – ide-

értve az ingatlanokon az infrastrukturális 

ellátottság fejlesztésével kapcsolatos fe-

ladatokat is – a különleges gazdasági 

övezet vonatkozásában. 

*      2020. évi LIX. tv 3. § 

(2)  

11.  Ha a Kormány a rendeletében nem állapít 

meg az országos, a kiemelt térségi vagy a 

megyei területrendezési terv rendelkezé-

seitől eltérő vagy annak alkalmazását ki-

záró területrendezési szabályokat, akkor 

az országos és a kiemelt térségi terület-

rendezési tervben, valamint a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti megyei 

önkormányzat megyei területrendezési 

tervéről szóló rendeletében meghatáro-

zott szabályokat kell alkalmazni mindad-

dig, amíg a különleges gazdasági övezet 

fekvése szerinti megye megyei önkor-

mányzata rendeletében nem állapít meg 

erre vonatkozó szabályokat. 

*      2020. évi LIX. tv 4. § 

(4)  

12.  Értesíti a különleges gazdasági övezet 

fekvése szerinti, vagy a kijelölt megye 

megyei önkormányzata megjelölt rende-

*      2020. évi LIX. tv. 5. § 

(2) 
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letének hatálybalépését és hulladékgaz-

dálkodási 

közszolgáltatási szerződése hatályossá 

válását megelőzően az érintett települési 

önkormányzatot legalább 15 nappal ko-

rábban, annak érdekében, hogy az gon-

doskodhasson a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást szabályozó önkormány-

zati rendeletének és közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról a különle-

ges gazdasági övezet tekintetében. 

13.  Különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti, vagy a kijelölt megye megyei 

önkormányzata a különleges gazdasági 

övezet hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatójának kiválasztása során a közszolgál-

tató kiválasztásáról és a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatási szerződésről szó-

ló kormányrendelet szabályait azzal az 

eltéréssel alkalmazza, hogy a különleges 

gazdasági övezet hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatójának a kiválasztását meg-

előzően beszerzi a hulladékról szóló tör-

vényben megjelölt Koordináló szerv ja-

vaslatát a közszolgáltató személyét illető-

en. A Koordináló szerv javaslatától a kü-

lönleges gazdasági övezet fekvése szerin-

ti, vagy a kijelölt megye megyei önkor-

mányzata csak abban az esetben térhet el, 

ha a választani kívánt közszolgáltató a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 

korábbinál alacsonyabb közszolgáltatási 

díjért látná el a korábbi műszaki tartalom 

csökkentése nélkül. 

*      2020. évi LIX. tv. 5. § 

(4) 

14.  Szerződést köthet a különleges gazdasági 

övezet fekvése szerinti megye megyei 

önkormányzata tulajdonába kerülő közút 

üzemeltetési és fenntartási feladatainak 

ellátása érdekében a megyei 

önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal. 

*      2020. évi LIX. tv. 6. § 
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15.  Felhatalmazást kap, hogy a különleges 

gazdasági övezet területén 

a) – az (1) bekezdés c) pontja szerinti 

felhatalmazás alapján kiadott 

jogszabályban szabályozottak kivételével 

– a különleges gazdasági övezetre 

vonatkozó 4. § (1) bekezdése szerinti 

szabályokat; 

b) a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásának és 

igénybevételének szabályait, illetve a Ht. 

35. §-ában foglalt rendelkezések 

érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 

c) az elkülönített hulladékgyűjtésre 

vonatkozó részletes szabályokat; 

d) a közterület tisztán tartására vonatkozó 

részletes szabályokat; 

e) a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjra vonatkozó, a Ht. 

88. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja 

szerinti miniszteri rendeletben nem 

szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési 

feltételeket rendeletben határozza meg. 

*      2020. évi LIX. tv. 7. § 

(2) 

4. A képviselő-testület nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Köteles biztosítani, hogy a nemzetiségi 

képviselő a testületi ülésen az anya-

nyelvét is használhassa. Köteles a fel-

szólalás magyar nyelvű szövegét vagy 

tartalmi kivonatát az ülés jegyzőkönyv-

éhez csatolni, ha a felszólalás kizárólag 

valamely nemzetiség nyelvén hangzott 

el. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

5. § (4) 

 

2.  Biztosítani kell azokon a településeken, 

ahol valamely nemzetiségnek a legutób-

bi népszámlálás során regisztrált aránya 

eléri a húsz százalékot, az érintett tele-

pülési nemzetiségi önkormányzat kéré-

sére a helyi köztisztviselői és közalkal-

 * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

5. § (6)  
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mazotti, valamint közjegyzői és bírósági 

végrehajtó állások betöltése során - az 

általános szakmai követelmények meg-

tartása mellett - az adott nemzetiség 

anyanyelvét is ismerő személy alkalma-

zását. 

3.  Köteles a nemzetiségi önkormányzat ké-

résére 

a) a rendeletet, hirdetményt; 

b) a közigazgatási eljárás során használt 

nyomtatványokat; 

c) a közhivatalok, közszolgáltatást végző 

szervek elnevezését feltüntető táblák fel-

iratait vagy ezek működésére vonatkozó 

közleményeket; 

d) a helység- és utcaneveket megjelölő 

táblák feliratait 

a nemzetiség anyanyelvén is elérhetővé 

tenni, ahol valamely nemzetiségnek a 

népszámlálás során regisztrált aránya el-

éri a tíz százalékot. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

6. § (1) 

 

4.  Kérésére a helyi köztisztviselői és köz-

alkalmazotti, valamint közjegyzői és bí-

rósági végrehajtói állások betöltése so-

rán biztosítani kell az adott nemzetiség 

anyanyelvét is ismerő személy alkalma-

zását azokon a településeken, ahol a 

nemzetiségnek a népszámlálás során re-

gisztrált aránya eléri a húsz százalékot. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

5. § (6) 

 

5.  Köteles a nemzetiségi önkormányzat ké-

résére, az általa fenntartott vagy finan-

szírozott médiaszolgáltató nemzetiségi 

közszolgálati műsort biztosítani, a nem-

zetiségi közösség anyanyelvű tájékozta-

tása érdekében, ha a nemzetiségnek a 

népszámlálás során regisztrált aránya 

eléri a tíz százalékot. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

6. § (3) 

 

6.  Köteles kikérni a nemzetiségi önkor-

mányzat véleményét a médiaszolgálta-

tással kapcsolatos kérdésekben. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

6. § (4) 

 

7.  Biztosíthatja a nyelvhasználati jogokat 

az 5. § (5) és (6) bekezdése, valamint az 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

6. § (6)  
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(1)-(4) bekezdés szerint - az érintett 

nemzetiség települési nemzetiségi ön-

kormányzata, települési székhelyű nem-

zetiségi egyesülete kezdeményezésére -, 

ha a településen, a legutóbbi népszámlá-

lásnak az adott nemzetiséghez tartozásra 

vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszol-

gáltatás nemzetiségenként összesített 

adatai szerint nemzetiséghez tartozó 

személyek élnek. 

 

8.  Köteles egyetértési jogot biztosítani a 

10. § (4) bekezdés szerinti kötelező fela-

data ellátása során az érintett nemzetisé-

gi önkormányzat részére, ha a nemzeti-

ségi ügyek ellátására a helyi önkor-

mányzatokról szóló törvény szerinti 

szervezetet hoz létre, vagy szerződést 

köt az alapítás vagy szerződéskötés so-

rán. Ha nem működik nemzetiségi ön-

kormányzat, a székhellyel rendelkező 

nemzetiségi egyesület véleményét kell 

beszerezni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

10. § (5) 

9.  Köteles létrehozni a nemzetiségek 

ügyeivel foglalkozó bizottságot a 

nemzetiségi önkormányzat 

kezdeményezésére, vagy e feladattal 

megbízza valamely bizottságát. A 

nemzetiségi ügyekkel foglalkozó 

bizottságban a települési nemzetiségi 

önkormányzat képviselő-testületének 

kijelölt tagja tanácskozási jogú állandó 

meghívottként a napirendi pontokhoz 

hozzászólhat. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

10. § (9) 

 

10.  Köteles biztosítani intézményfenntartó-

ként a roma nyelv (romani, illetve beás) 

oktatását is a szülők igényei alapján. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

22. § (3) 

 

11.  Meg kell szervezni a településen és fenn 

kell tartani a nemzetiségi óvodai neve-

lést, továbbá a nemzetiségi iskolai neve-

lés-oktatást, - a roma nemzetiség eseté-

ben a (3) bekezdés szerinti igénynek 

megfelelően - ha ezt ugyanahhoz a nem-

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

22. § (5)  
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zetiséghez tartozó legalább nyolc 

(gyermek) tanuló törvényes képviselője 

a fenntartótól kérte, és az óvodai cso-

port, iskolai osztály a nemzeti közneve-

lésről szóló törvény rendelkezései alap-

ján megszervezhető. A fenntartó keve-

sebb jelentkező esetén is indíthat nemze-

tiségi osztályt, csoportot.    

12.  Tájékoztatja a nemzetiségi nevelés-

oktatás megszervezésére vonatkozó 

igényről az érintett országos nemzetiségi 

önkormányzatot, amennyiben az (5) be-

kezdésben meghatározottak szerint nem 

kerül sor. Ha az országos nemzetiségi 

önkormányzat a nevelés-oktatás meg-

szervezését nem vállalja, azt az érintett 

térség egyik területi, ennek hiányában a 

települési nemzetiségi önkormányzata is 

megszervezheti. Beiskolázást segítő ki-

egészítő nemzetiségi óvodai nevelést a 

nemzetiségi nevelési-oktatási intéz-

ményt fenntartó nemzetiségi önkor-

mányzat szervezhet.    

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

22. § (6) 

 

13.  Biztosítani kell a nemzetiségi óvodai 

nevelésben, iskolai nevelésben-

oktatásban különösen a nemzetiség és az 

anyaország történelmének, irodalmának, 

földrajzának, kulturális értékeinek és 

hagyományaiknak, a nemzetiségi jogok 

és intézményrendszerének megismeré-

sét. 

  * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

23. § (2) 

 

14.  Át kell adni az országos nemzetiségi ön-

kormányzat kezdeményezésére az ön-

kormányzati feladatot ellátó intézmény 

esetében az országos nemzetiségi ön-

kormányzat részére annak az országos 

vagy térségi köznevelési intézménynek a 

fenntartói jogát, amely alapító okirata 

alapján nemzetiségi feladatot lát el, és a 

gyermekek legalább hetvenöt százaléka 

részt vesz a nemzetiségi óvodai nevelés-

ben. A kezdeményezéshez csatolni kell 

az érintett intézmény óvodaszékének, 

 * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

25. § (1) 
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ennek hiányában szülői szervezetének 

(közösségének), továbbá az adott nem-

zetiség érintett települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatának a véle-

ményét. 

15.  Fenntartói jog átadásával együtt a köz-

nevelési intézmény nevelési-oktatási fe-

ladatainak ellátását szolgáló ingó és in-

gatlan vagyont a feladatátvételt követő-

en haladéktalanul, de legkésőbb a neve-

lési, illetve a tanév kezdetéig ingyenesen 

a fenntartó nemzetiségi önkormányzat 

tulajdonába kell adni, azzal, hogy a va-

gyonelemek tulajdonjoga visszaszáll az 

eredeti tulajdonosra akkor, ha 

a) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik, 

vagy 

b) a köznevelési intézmény megszűnik.    

 * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

25. § (6) 

 

16.  Kulturális feladat átadásával együtt a fe-

ladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan 

vagyont a feladatátvételt követően hala-

déktalanul, de legfeljebb hat hónapon 

belül ingyenesen az átvevő vagyonkeze-

lésébe kell adni mindaddig, amíg a kul-

turális közfeladatnak az átvevő részéről 

történő ellátása az adott ingatlanban meg 

nem szűnik. 

      2011. évi CLXXIX. tv. 

39. § (3) 

 

17.  Biztosítja az ágazati törvényben megha-

tározottak szerint a nemzetiségi lakosság 

részére az anyanyelvű könyvtári ellátást, 

ha nincs települési önkormányzat által 

fenntartott települési könyvtár. 

 * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

41. § (2) 

 

18.  Alakuló ülésén átalakult nemzetiségi 

önkormányzattá nyilváníthatja magát az 

általános vagy időközi választást köve-

tően, ha a választás napján 

a) a településen választójoggal rendelke-

ző polgárok névjegyzékében szereplő 

polgárok több mint fele az adott nemze-

tiség választói jegyzékében szerepel, és 

b) a megválasztott képviselők több mint 

fele az adott nemzetiség jelöltjeként in-

   * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

71. § (2) 
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dult a települési önkormányzati válasz-

táson. 

19.  Biztosítja a képviselő-testület és szervei 

útján az átalakult nemzetiségi önkor-

mányzat feladatellátását. 

   * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

71. § (3) 

 

20.  Köteles a nemzetiségi önkormányzat jo-

gainak gyakorlásához szükséges döntés 

meghozatalára irányuló nemzetiségi ön-

kormányzati kezdeményezést a követke-

ző ülésén napirendre tűzni, valamint a 

kezdeményezés benyújtásától számított 

harminc, testületi döntés esetén hatvan 

napon belül döntést hozni. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

79. § (4) 

 

21.  Köteles biztosítani a helyi nemzetiségi 

önkormányzat részére – annak székhe-

lyén –az önkormányzati működés sze-

mélyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási fe-

ladatok ellátásáról. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) 

 

22.  Feladatai: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat ré-

szére havonta igény szerint, de legalább 

tizenhat órában, az önkormányzati fela-

dat ellátásához szükséges tárgyi, techni-

kai eszközökkel felszerelt helyiség in-

gyenes használata, a helyiséghez, továb-

bá a helyiség infrastruktúrájához kap-

csolódó rezsiköltségek és fenntartási 

költségek viselése; 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat 

működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 

képviselői feladatok ellátásához) szük-

séges tárgyi és személyi feltételek bizto-

sítása; 

c) a testületi ülések előkészítése, külö-

nösen a meghívók, az előterjesztések, a 

testületi ülések jegyzőkönyvei esetében, 

továbbá a jegyzőkönyvek benyújtásában 

való közreműködés és valamennyi hiva-

talos levelezés előkészítése és postázása; 

d) a testületi döntések és a tisztségvise-

lők döntéseinek előkészítése, a testületi 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (1) a), b), c), d), 

e), f), g) 
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és tisztségviselői döntéshozatalhoz kap-

csolódó nyilvántartási, sokszorosítási, 

postázási feladatok ellátása; 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat 

működésével, gazdálkodásával kapcso-

latos nyilvántartási, iratkezelési felada-

tok ellátása; 

f) a jelnyelv és a speciális kommuniká-

ciós rendszer használatának biztosítása, 

és 

g) az a) - f) pontban meghatározott fela-

datellátáshoz kapcsolódó költségek vise-

lése a helyi nemzetiségi önkormányzat 

tagja és tisztségviselője telefonhasznála-

ta költségeinek kivételével. 

23.  Biztosítja a rendeltetésszerű helyiség-

használatot az (1) bekezdés szerinti kö-

telezettségének teljesítése érdekében az 

erre vonatkozó írásbeli kezdeményezés 

kézhezvételétől számított harminc napon 

belül. A települési önkormányzat a tele-

pülési nemzetiségi önkormányzattal, a 

területi önkormányzat a területi nemzeti-

ségi önkormányzattal a helyiséghaszná-

latra, a további feltételek biztosítására és 

a feladatok ellátására vonatkozóan köz-

igazgatási szerződésben megállapodik. 

A megállapodást szükség szerint, általá-

nos vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon be-

lül felül kell vizsgálni. A helyi önkor-

mányzat és a nemzetiségi önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatában 

rögzíti a megállapodás szerinti működési 

feltételeket, a megállapodás megkötését, 

módosítását követő harminc napon be-

lül.    

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (2) 

 

24.  Rögzíteni kell a helyi önkormányzat és a 

helyi nemzetiségi önkormányzat megál-

lapodásában, hogy a jegyző vagy annak 

- a jegyzővel azonos képesítési előírá-

soknak megfelelő - megbízottja a helyi 

önkormányzat megbízásából és képvise-

letében részt vesz a nemzetiségi önkor-

      2011. évi CLXXIX. tv. 

80. § (4) 
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mányzat testületi ülésein és jelzi, 

amennyiben törvénysértést észlel, to-

vábbá a nemzetiségi önkormányzat ké-

résére szakmai segítséget nyújt annak 

ülésén és azon kívül is a nemzetiségi 

önkormányzat működését érintően.    

25.  Meghozhatja az e törvény által meghatá-

rozott nemzetiségi jogok, különösen a 

kollektív nyelvhasználat, hagyomány-

ápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esély-

egyenlőség, társadalmi felzárkózás és a 

szociális ellátás kérdéskörében a nemze-

tiségi lakosságot e minőségében érintő 

helyi önkormányzati határozatot a kép-

viselő-testület csak az e lakosságot kép-

viselő települési nemzetiségi önkor-

mányzat, ennek hiányában az országos 

nemzetiségi önkormányzat egyetértésé-

vel.    

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

81. § (1) 

 

26.  Soron következő ülésen a képviselő-

testület vagy annak szerve a nemzetiségi 

önkormányzattól érkezett testületi dön-

tést igénylő kezdeményezést érdemben 

megtárgyalja, a nemzetiségi önkor-

mányzat elnökének hozzászólását az 

ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíti, 

és a testületi döntéséről írásban értesíti. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

105. § (5) a) 

27.  Köteles tájékoztatni a nemzetiségi ön-

kormányzat elnökét a felvilágosítás-

kérés, kezdeményezés alapján a kézhez-

vételt követő harminc napon belül, írás-

ban, az ügy érdemében a megtett intéz-

kedésről. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

105. § (5) b) 

28.  Átadja az érintett nemzetiség országos 

önkormányzatának, nemzetiségi jogok-

kal összefüggő egyes törvények módosí-

tásáról szóló 2012. évi CLXXXII. tör-

vény hatálybalépését megelőzően az e 

törvény értelmében a helyi önkormány-

zat ideiglenes kezelésébe került helyi 

nemzetiségi önkormányzati vagyont. 

* * * * * * 2011. évi CLXXIX. tv. 

159. § (2) 

29.  Meg kell kötni a nemzetiségek jogairól       2011. évi CLXXIX. tv. 
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szóló 2011. évi CLXXIX. törvény mó-

dosításáról szóló 2020. évi LXVIII. tör-

vény (a továbbiakban: Módtv2.) hatály-

balépését megelőzően történt, a 25. § (6) 

bekezdése, illetve a 39. § (3) bekezdése 

szerinti feladatátvétel esetén, a Módtv2.-

vel megállapított 25. § (6) bekezdése 

szerinti tulajdonátruházási szerződést, 

illetve a 39. § (3) bekezdése szerinti va-

gyonkezelői szerződést legkésőbb a 

Módtv2. hatálybalépését követő hat hó-

napon belül.    

164. §  

 

30.  Köteles ellátni a nemzetiségi önkor-

mányzat székhelye szerinti önkormány-

zati hivatala útján a nemzetiségi önkor-

mányzat bevételeivel és kiadásaival kap-

csolatban a tervezési, gazdálkodási, elle-

nőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási 

és beszámolási feladatokat. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv. 

6/C.§ (2) b) 

 

31.  Szerződésben rendezi a nemzetiségi ön-

kormányzattal a 6/C. § (2) b) szerinti fe-

ladatok ellátásának részletes szabályait. 

* * * * * * 2011. évi CXCV. tv.  

6/C.§ (2) b) 

 

32.  Megtámadhatja döntését a nemzetiségi 

önkormányzat (is), amennyiben a jogsza-

bály a döntése meghozatalát előzetes vé-

lemény, egyetértés, szakvélemény be-

szerzéséhez köti, és a döntést ennek el-

mulasztásával hozta. 

   * * * * 2011. évi CXC. tv. 40. 

§ (1) 

 

33.  Köteles biztosítani egyetértési jogot a 

nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai 

nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó 

nevelési-oktatási intézmény működési, 

felvételi körzetének meghatározásakor a 

nemzetiségi önkormányzat részére. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 50. 

§ (10) 

 

34.  Biztosít véleményezési jogot – ha nincs 

egyetértési joga – a nemzetiségi nevelés-

oktatásban részt vevő intézmény esetén a 

köznevelési intézmény megszüntetésével, 

átszervezésével, feladatának megváltoz-

tatásával, nevének megállapításával, ve-

zetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával összefüggő fenntartói 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (3), (4) 

 



45 

 

Képviselő-testület   Általános feladat- és hatáskörei   2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

döntéseket, a települési nemzetiségi ön-

kormányzat hiányában az érintett orszá-

gos nemzetiségi önkormányzat részére. 

35.  Köteles hozzáférhetővé tenni minden 

olyan információt a 83. § (3)–(4) bekez-

désben meghatározott vélemény kialakí-

tásához, amely a fenntartói döntés meg-

hozatalához rendelkezésére áll. A véle-

mény kialakításához – az információk 

hozzáférhetővé tételének napjától szá-

mítva – legalább tizenöt napot kell biz-

tosítania az érdekelt nemzetiségi önkor-

mányzat részére. 

  * * * * 2011. évi CXC. tv. 83. 

§ (5) 
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