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II. Belügyi ágazat 

1. A képviselő-testület választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos 

általános feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Helyi önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek általános választásának kitűzé-

sét követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negy-

venkettedik napon évében, április 1. és május 

31. között választja meg a területi válasz-

tási bizottság három tagját és legalább két 

póttagot; személyükre a területi választási 

iroda vezetője tesz indítványt.   

* *     2013. évi XXXVI. tv. 

21. § 

módosította: 2020. évi 

CLXVII. tv. 10. § 
hatályba lép: 2021. január 21. 

2.  Országgyűlési egyéni választókerületi 

választási bizottság három tagját és lega-

lább két póttagot az országgyűlési egyéni 

választókerület székhelye szerinti telepü-

lés képviselő-testülete az országgyűlési 

képviselők általános választásának kitű-

zését követően, legkésőbb a szavazás 

napja előtti negyvenkettedik napon vá-

lasztja meg; személyükre az országgyűlé-

si egyéni választókerületi választási iroda 

vezetője tesz indítványt.   

  * * *  2013. évi XXXVI. tv. 

22. § 

3.  Helyi önkormányzati képviselők és pol-

gármesterek általános választásának kitű-

zését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negy-

venkettedik napon évében, április 1. és május 

31. között választja meg a helyi választási 

bizottság három - az egy szavazókörrel 

rendelkező településen öt - tagját és lega-

lább két póttagot; személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt.    

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

23. § 

módosította: 2020. évi 

CLXVII. tv. 11. § 

hatályba lép: 2021. január 21. 

4.  Országgyűlési képviselők általános vá-

lasztásának kitűzését követően, legké-

sőbb a szavazás napja előtti huszadik na-

pon választja meg a szavazatszámláló bi-

zottság három tagját és szükséges szám-

ban póttagokat; személyükre a helyi vá-

lasztási iroda vezetője tesz indítványt. A 

szavazatszámláló bizottság tagjait és a 

póttagokat települési szinten kell megvá-

lasztani. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

24. § (1) 

5.  Póttag hiányában új tagot és póttagokat 

választ. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

35. § (2) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

6.  Képviselő-testület, közgyűlés feloszlásá-

nak kimondása vagy feloszlatása miatt 

tartott időközi választás előkészítésének 

és lebonyolításának költségeit a helyi ön-

kormányzat költségvetéséből kell biztosí-

tani. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

303. § 

7.  Helyi népszavazást rendelhet el a képvi-

selő-testület hatáskörébe tartozó ügyben. 

Nem lehet helyi népszavazást tartani 

a) a költségvetésről és a zárszámadásról, 

b) a helyi adókról, 

c) a képviselő-testület hatáskörébe tarto-

zó személyi és szervezetalakítási kérdés-

ről, 

d) a képviselő-testület feloszlásának a 

kimondásáról. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 32. § (1)-(2) 

 

8.  Helyi népszavazást köteles elrendelni ab-

ban a kérdésben, amelyben törvény vagy 

önkormányzati rendelet helyi népszava-

zás megtartását írja elő, ezen felül akkor 

is, ha azt az önkormányzati rendeletében 

meghatározott számú választópolgár 

kezdeményezte. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 33. §, 34. § (2) 

 

9.  Helyi népszavazás elrendeléséről a 2013. 

évi CCXXXVIII. törvény 52. §-a szerinti 

bejelentést követő harminc napon belül 

dönt. Helyi népszavazás elrendeléséről 

szóló határozata tartalmazza a helyi nép-

szavazásra bocsátott kérdést, továbbá 

rendelkezik a helyi népszavazás költség-

vetéséről. A kérdést a kezdeményezésben 

megfogalmazott formában kell helyi nép-

szavazásra bocsátani. 

A helyi népszavazás elrendeléséről szóló 

határozatot az önkormányzat hivatalos 

lapjában, illetve a helyben szokásos mó-

don közzé kell tenni. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 53. §, 55. § 

 

10.  Köteles - ha a helyi népszavazás döntési 

kötelezettséget keletkeztet - a helyi nép-

szavazás napjától számított száznyolcvan 

napon belül az érvényes és eredményes 

helyi népszavazás döntésének megfelelő 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 60. § 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

rendeletet megalkotni vagy határozatot 

hozni. 

Az érvényes és eredményes helyi nép-

szavazással hozott döntés a képviselő-

testületre a helyi népszavazás napjától - 

ha a helyi népszavazás rendeletalkotási 

kötelezettséget keletkeztet, a rendelet ki-

hirdetésétől - számított egy évig kötelező.   

11.  Felhatalmazást kap, hogy rendeletben ha-

tározza meg a helyi népszavazás kezde-

ményezéséhez szükséges választópolgár-

ok számát. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 92. § 

 

2. A képviselő-testület rendőrséggel, valamint rendészeti igazgatással kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Előzetesen véleményezi a rendőrkapi-

tányság létesítését, megszüntetését. 

  * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 8. 

§ (1) 

2.  Előzetesen véleményezi a rendőrkapitány 

és rendőrőrs vezetőjének kinevezését. 

* * * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 8. 

§ (2) 

3.  Országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat, 

ha ismételten nem fogadja el a rendőrka-

pitány beszámolóját. 

* * * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 8. 

§ (5) 

4.  Rendőrség – külön jogszabály rendelke-

zése alapján meg nem támadható – dön-

tésével, vagy intézkedésével, vagy annak 

elmulasztásával kapcsolatban indoklást 

tartalmazó észrevételt tehet. 

* * * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 8. 

§ (11) 

5.  Szerződést köthet a közigazgatási illeté-

kességi területén működő rendőrkapi-

tányság vezetőjével – rendőrségi kötele-

zettség vállalása esetén a rendőrfőkapi-

tány előzetes egyetértésével –, különösen 

helyi közbiztonságot érintő feladatok el-

látására, a Rendőrség és az önkormány-

zati szervek tevékenységének összehan-

golására, valamint az illetékességi terüle-

tén működő rendőri szerv létesítésének, 

 * * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 9. 

§ (1), (2) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

bővítésének, fejlesztésének elősegítése 

érdekében. A közigazgatási szerződés tel-

jesítéséről, a juttatott eszközök felhaszná-

lásáról kölcsönösen tájékoztatják egy-

mást, szerződésben vállalt kötelezettség 

elmaradása esetén a képviselő-testület a 

felettes rendőri szervhez fordulhat. 

6.  Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizott-

ságot hozhat létre közbiztonsággal össze-

függő feladatok társadalmi segítésére, el-

lenőrzésére a rendőrkapitánnyal (megyé-

ben, fővárosban a főkapitánnyal) együtt a 

közbiztonság fenntartásában érintett ál-

lami, társadalmi szervek bevonásával. 

* * * * * * 1994. évi XXXIV. tv. 

10. § (1) 

7.  Közterület-felügyelet, illetve közterület-

felügyelő útján gondoskodhat a közterü-

leti rend és tisztaság védelméről, a tö-

megközlekedési eszközök használati 

rendjének fenntartásáról, az önkormány-

zati vagyon védelméről, várakozási köz-

szolgáltatás nyújtásáról. 

 * * * * * 1999. évi LXIII. tv. 1. § 

(1) 

8.  Közterület-felügyeletet hozhat létre a 

polgármesteri (főpolgármesteri) hivatal 

belső szervezeti egységeként vagy önálló 

költségvetési szervként vagy költségveté-

si szerv belső szervezeti egységeként. 

Több önkormányzat társulásos formában 

is működtethet közterület-felügyeletet. 

Dönthet úgy, hogy a közterület-felügyelet 

feladatait a polgármesteri, a főpolgármes-

teri hivatalban alkalmazott egy vagy több 

felügyelő látja el. 

 * * * * * 1999. évi LXIII. tv. 1. § 

(2), (3) 

9.  Közterület-felügyelet megalakítás előtt az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-

mélyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fel-

lépést biztosító módosításáról szóló tör-

vényben meghatározott együttműködési 

megállapodást köt a rendőrséggel. 

 * * * * * 1999. évi LXIII. tv. 1. § 

(2a) 

10.  Szervezeti és működési szabályzatában, 

illetőleg – a szabályzattal együtt elfoga-

dott – hivatali ügyrendben határozhatja 

 * * * * * 1999. évi LXIII. tv. 1. § 

(7) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

meg a közterület- felügyelet szervezeti 

formáját, a közterület-felügyelet, illetőleg 

a közterület-felügyelő feladatait. 

11.  Önkormányzati rendészeti szervet a pol-

gármesteri (főpolgármesteri) hivatal a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény 17. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladat ellátása érdekében 

belső szervezeti egységként, önálló költ-

ségvetési szervként, költségvetési szerv 

belső szervezeti egységeként hozhat létre, 

vagy személyt önállóan alkalmazhat. 

 * * * * * 2012. évi CXX. tv. 3. § 

. 

 

12.  Önkormányzati rendészeti szervet több 

önkormányzat társulásos formában is 

működtethet. Az önkormányzati rendé-

szeti szerv tagjaként foglalkoztatható az 

önkormányzati természetvédelmi őr, a 

közterület-felügyelő, a mezőőr, az erdé-

szeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti 

szakszemélyzet és a hivatásos halőr. 

 * * * * * 2012. évi CXX. tv. 3. § 

 

13.  Együttműködési megállapodást köt a 

2012. évi CXX. törvény 1. § (1) bekezdés 

c)-l) pontjában meghatározott - kormány-

zati szolgálati, közszolgálati vagy közal-

kalmazotti jogviszonyban álló - személy 

munkáltatójaként a működési területén 

illetékes megyei (fővárosi) rendőr-

főkapitánysággal a rendészeti feladatokat 

ellátó személyek ellenőrzése és törvény-

ben meghatározott tevékenységük felü-

gyelete, valamint a feladatellátás össze-

hangolása érdekében. 

 * * * * * 2012. évi CXX. tv. 24. 

§ (1) 

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

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ha önkormányzati tűzoltósággal rendel-

kezik, megszüntetheti a katasztrófák elle-

ni védekezésért felelős miniszter tájékoz-

tatása mellett az önkormányzati tűzoltó-

 *  * * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (3) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

ságot. A minisztert a döntésről legalább 

fél évvel a tervezett megszüntetés előtt 

értesíteni kell. 

2.  Ha önkormányzati tűzoltósággal rendel-

kezik elrendelheti, az irányítása alá tarto-

zó tűzoltóság rendkívüli készenléti szol-

gálatát. 

 *  * * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (2) a) 

3.  Ha önkormányzati tűzoltósággal rendel-

kezik beszámoltatja az önkormányzati 

tűzoltóparancsnokot. 

 *  * * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (2) b) 

4.  Hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, va-

lamint hozzájárul – amennyiben területén 

működik az önkormányzati tűzoltóság és 

az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartá-

sához. 

  *  * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (1) a) 

 

5.  Gondoskodik az önkormányzati tűzoltó-

ság fenntartásáról, működtetéséről és fej-

lesztéséről. 

  *  * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (1) c) 

 

6.  Közreműködik a tűzoltási és a műszaki 

mentési feladatok ellátásában közremű-

ködő önkéntes tűzoltó egyesület fenntar-

tásában, működtetésében és fejlesztésé-

ben. 

  *  * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (1) d) 

 

7.  Hozzájárulhat más tűzoltóság létesítésé-

hez, fenntartásához, fejlesztéséhez. 

  *  * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (1) e) 

8.  Biztosítja a tűzjelzés és a műszaki mentés 

jelzésének lehetőségét. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 5. § 

(1), (4), 9. § 

9.  Önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűz-

oltó egyesület alakításában vehet részt. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 28. 

§ (1) b) 

10.  Biztosítja a településen az oltóvíz-nyerési 

lehetőségeket. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 29. 

§ (1) 

11.  Részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilá-

gosításában, a tűzvédelmi propagandá-

ban. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 29. 

§ (3) 

12.  Hivatásos tűzoltóság vezetőjének kineve-

zését megelőzően véleményezi, a szük-

ségessé vált felmentésről tájékoztatni 

  * * * * 1996. évi XXXI. tv. 30. 

§ (3)–(4) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

kell. 

13.  Évente elfogadja a tűzoltóparancsnok 

vagy kijelölt helyettese beszámolóját a 

település tűzvédelmi helyzetéről, a tűz-

védelem érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ha a 

beszámolót a települési önkormányzatok 

többsége nem fogadja el, három hónapon 

belül újabb beszámolót kell tartani. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 30. 

§ (5) 

 

14.  Ismételt elutasítás esetén a települési ön-

kormányzatok többsége a hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerve vezetőjéhez (a 

fővárosi önkormányzat közgyűlése a hi-

vatásos katasztrófavédelmi szerv közpon-

ti vezetőjéhez fordulhat. A hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szerv vezetője köteles 

az önkormányzatok által meghatározott 

kérdésekre is kiterjedő, átfogó vizsgálatot 

tartani, és a vizsgálat eredményéről az 

önkormányzatot tájékoztatni. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 30. 

§ (6) 

 

15.  Köztestületként működő önkormányzati 

tűzoltóságot alapíthat. Az önkormányzati 

tűzoltóság székhelye szerinti települési 

önkormányzat részére a hivatásos ka-

tasztrófavédelmi szervezet központi szer-

ve biztosítja a feladattal arányos költsé-

geket. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 34. 

§ (1), (3) 

 

16.  Köteles az önkormányzati önkéntes és a 

létesítmény tűzoltó kiesett jövedelme, il-

letve az általa elszenvedett kár megtéríté-

sére, illetve kártalanítására a székhely 

szerinti települési önkormányzat, illetve a 

létesítmény fenntartója, ha az igénybevé-

tel a székhely szerinti vagy az alapító ön-

kormányzati társulás településeinek köz-

igazgatási határain belül történt. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 37. 

§ (3) a) 

 

17.  Köteles az önkormányzati tűzoltóság ké-

szenléti szolgálatot, illetve a tűzoltás irá-

nyítását ellátó tagjai részére szolgálati te-

vékenységükre vonatkozóan élet- és ba-

leset-biztosítást kötni. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 41. 

§ (4) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

18.  Önkormányzati tűzoltóságok létesítésé-

vel, fejlesztésével, fenntartásával és mű-

ködésével kapcsolatos költségek fedeze-

téről a székhely szerinti települési ön-

kormányzat, és az önkormányzati tűzol-

tóság által védett települések önkor-

mányzatai, valamint az általuk végzett 

feladattal arányosan a hivatásos kataszt-

rófavédelmi szerv központi szervén ke-

resztül a központi költségvetés gondos-

kodik. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 41. 

§ (5) 

 

4. A képviselő-testület temetkezéssel, kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos 

feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Gondoskodik a köztemetők létesítésével, 

bővítésével, fenntartásával, bezárásával, 

megszüntetésével, kiürítésével, újra 

használatbavételével, halotthamvasztó 

létesítésével kapcsolatos feladatok ellátá-

sáról. 

 *  * * * 1991. évi XX. tv. 18. § 

2.  Temető tulajdonosa lehet.  *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 4. § 

(1) 

3.  Azon a településen, ahol nincs önkor-

mányzati tulajdonú temető, gazdálkodó 

szervezet vagy közhasznú szervezet a 

temetőtulajdonban tulajdoni hányadot 

akkor szerezhet, ha az önkormányzat le-

galább 51%-os tulajdoni hányadban tu-

lajdonosa lesz a temetőnek. Az önkor-

mányzat tulajdoni hányada a működés 

során sem csökkenthető 51% alá. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 4. §  

(2) 

 

4.  Fenntartója a köztemetőnek, a temető 

fenntartásáról társulás, illetőleg együtt-

működés útján is gondoskodhat. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 5. § 

(3) 

5.  Feladata a temető tárgyi és infrastrukturá-

lis létesítményeinek, zöldfelületeinek, va-

lamint sírhelytábláinak megépítése, ille-

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 6. § 

(1), (2), (3), (4) 
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tőleg kialakítása, a temető kegyeleti mél-

tóságának őrzése. Köteles a temető fenn-

tartásáról, továbbá üzemeltetéséről gon-

doskodni, ha nemzetközi szerződés más-

ként nem rendelkezik. E feladatait saját 

maga, illetve – szerződés alapján – gaz-

dálkodó szervezet útján is elláthatja. A 

temető használatának rendjéről közteme-

tő esetén rendeletet alkot. 

6.  Gondoskodik köztemető létesítéséről, 

bővítéséről, lezárásáról és megszünteté-

séről. 

A temető létesítése során a 145/1999. (X. 

1.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint köteles biztosítani: 

a) utat, 

b) ravatalozót, 

c) a halottak ideiglenes elhelyezésére 

szolgáló tárolót és hűtőt, 

d) a temető bekerítését vagy élő sövény-

nyel való lehatárolását, 

e) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, 

f) az utak sorfásítását, 

g) hulladéktárolót. 

Lezárt temetőben az d), e) és g) pontban 

meghatározott temetői létesítményeket 

biztosítja. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 8. § 

(3), 9. § (1), (2) 

7.  Temetőt jogosult lezárni és ott a további 

temetkezést megtiltani, ha a temető, te-

metőrész, sírhelytábla, temetési hely be-

telt. A temető és a temetési hely a 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben fog-

laltak szerint megszüntethető, ha a teme-

tési hely használati ideje lejárt. A lezárt 

temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, 

illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 

használati ideje letelt. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 10. 

§ (1), (2), (3) 

8.  Feladata a temető rendeltetésszerű hasz-

nálatához szükséges építmények, közmű-

vek, egyéb tárgyi és infrastrukturális léte-

sítmények, valamint a közcélú zöldfelüle-

tek karbantartása, szükség szerint felújí-

tása és gondozása. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 13. 

§ (1) 



10 

 

Képviselő-testület Belügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

9.  Ha a temetésre kötelezett személy nincs, 

ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kö-

telezettségét nem teljesíti, a temetésről 

jogszabályban meghatározott határidőn 

belül gondoskodik az elhalálozás helye 

szerint illetékes települési önkormányzat. 

  * * * * 1999. évi XLIII. tv. 20. 

§ (2) 

10.  Köztemető fenntartójaként jogszabályban 

meghatározott esetben a köztemetőben a 

koporsós temetések számára szociális 

parcellát, urnás temetések számára szo-

ciális temetkezési helyet jelöl ki. Vallási 

közösség tulajdonában lévő köztemető-

ben a helyi önkormányzat szociális par-

cellát, szociális temetkezési helyet jelöl ki 

minden esetben, ha a helyi önkormányzat 

tulajdonában a településen nincs közte-

mető. A szociális parcella, szociális te-

metkezési hely elhelyezkedéséről az ön-

kormányzat a vallási közösség tulajdoná-

ban levő temető fenntartójának vélemé-

nye kikérését követően dönt. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 

24/A. § (4) 

megállapította: 2013. 

évi CXXXVIII. tv.10. § 

hatályba lép: 2022. január 1. 

 

11.  Amennyiben szociális temetés keretében 

hamvasztásos temetésre kerül sor, a holt-

test hamvasztásának költségét az elhunyt 

utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat 

viseli. 

 * * * * * 1999. évi XLIII. tv. 

24/C. § (1) 

megállapította: 2013. 

évi CXXXVIII. tv.10. § 

hatályba lép: 2022. január 1.  

12.  Szociális temetés igénybevételekor a holt-

test köztemetőben történő tárolásának és 

hűtésének költségét a köztemető fenntar-

tója viseli. 

 * * * * * 1999. évi XLIII. tv. 

24/C. § (2) 

megállapította: 2013. 

évi CXXXVIII. tv.10. § 

hatályba lép: 2022. január 1.  

13.  Köztemető fenntartására és üzemeltetésé-

re az 1999. évi XLIII. törvény 39. § (2) 

bekezdésében meghatározott tartalommal 

kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt-

het azzal a gazdálkodó szervezettel, amely a 

kormányrendeletben meghatározott felté-

teleknek megfelel. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 39. 

§ (1) 

 

14.  Temető üzemeltetésével és fenntartásával 

kapcsolatosan felmerült szükséges és in-

dokolt költségek alapján állapítja meg a 

köztemetők vonatkozásában: 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 40. 

§ (2), (3), (5) 
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a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás 

díját, 

b) a temetkezési szolgáltató kivételével a 

temetőben vállalkozásszerűen munkát 

végzők által fizetendő temetőfenntartási 

hozzájárulás díját, 

c) a temetői létesítmények, illetve az 

üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgálta-

tók által fizetendő díjat, 

d) a temetőbe történő behajtás díját 

a fogyasztók területileg illetékes érdek-

képviseleti szervei véleményének kikéré-

se után. A fenti díjfajtákon belül a köz-

temetőkre vonatkozó díjak mértékét ren-

deletben állapítja meg. A díjmértéket 

évente felül kell vizsgálni. 

15.  Rendeletében kötelezővé teheti a közte-

metőn belüli, az elhunyt hűtésével, a te-

metőben erre a célra rendszeresített szál-

lító járművön történő szállításával, to-

vábbá a hamvaknak az erre szolgáló be-

rendezéssel történő szórásával, sírhely-

nyitással és visszahantolással kapcsolatos 

feladatok ellátására az üzemeltető szak-

személyzetének és berendezésének 

igénybevételét. 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 40. 

§ (1) 

16.  Rendeletben állapítja meg, különösen: 

a) a temető rendeltetésszerű használatá-

hoz szükséges egyéb helyi, tárgyi és inf-

rastrukturális feltételeket; 

b) a temető használatának és igénybevé-

telének szabályait; 

c) a temetési hely gazdálkodási szabálya-

it; 

d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalma-

zását, a kegyeleti tárgyak, növényzet el-

helyezését, a sírgondozás szabályait; 

e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatás-

ok feltételeit, a temetési hely megváltásá-

nak és újraváltásának díját, a temető-

fenntartási hozzájárulás díját, illetve a lé-

tesítmények és az üzemeltető által bizto-

sított szolgáltatások igénybevételének dí-

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 41. 

§ (3) 

megállapította: 2013. 

évi CXXXVIII. tv.24. § 

i) pontja 

hatályba lép: 2022. január 1. 
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ját; 

f) a temetési szolgáltatás, a szociális te-

metés és a temetőben végzett egyéb vál-

lalkozói tevékenységek ellátásának teme-

tői rendjét. 

17.  Rendeletben állapítja meg a temető hasz-

nálatának szabályait, ha a köztemető 

fenntartására vonatkozó kötelezettségéről 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés kere-

tében gondoskodik, 

 *  * * * 1999. évi XLIII. tv. 42. 

§ 

18.  Rendeletében határozza meg a 2. § (1) 

bekezdés szerinti ingatlanok esetében a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatásért 

2015. július 1-jei állapot szerinti fizeten-

dő közszolgáltatási díjat. 

 * * * * * 2015. évi CCXI. tv. 2. § 

(16), 10. § (5) 

 

19.  Kéményseprő-ipari közszolgáltatást térí-

tésmentesen, a sormunkáról szóló előze-

tes írásbeli értesítés szerinti harmadik 

időpontban pedig díjért biztosítja. 

 * * * * * 2015. évi CCXI. tv. 10. 

§ (5) 

 

20.  Megszüntethető a közszolgáltatási szer-

ződés 

a) rendes felmondással, e törvény hatály-

balépésétől számított legalább hat hónap 

felmondási idővel abban az esetben is, ha 

a közszolgáltatási szerződés ezt nem teszi 

lehetővé, 

b) közös megegyezéssel, valamint 

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti eset-

ben rendkívüli felmondással. 

* * * * * * 2015. évi CCXI. tv. 10. 

§ (6) 

 

21.  Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

a közszolgáltatási szerződés alapján an-

nak lejártáig biztosítja, a közszolgáltatási 

szerződés hatályának időtartama alatt a 

kéményseprő-ipari tevékenységet a köz-

szolgáltató látja el. 

* * * * * * 2015. évi CCXI. tv. 10. 

§ (8) 

 

22.  Köteles felhívni a temetési hely felett 

rendelkezési jogosultat a biztonságos 

használatot veszélyeztető sírjel vagy sír-

bolt helyreállítására. 

 *  * * * 145/1999. (X. 1.) Korm. 

rend. 15. § (1) 
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1.  Prostitúció tömeges megjelenése esetén 

rendeletében egy – ha ez nem lehetséges, 

kivételesen több – türelmi zónát jelölhet 

ki. A közterületi prostitúció folyamatos 

észlelése estén türelmi zóna kijelölése 

nem mellőzhető az ötvenezer lélekszám 

feletti települések esetében. 

 *  * * * 1999. évi LXXV. tv. 8. 

§ (1) 

2.  Rendeletében az 1999. évi LXXV. tör-

vény 7. §-ában meghatározott védett öve-

zeteken kívül a közterület más részein, 

illetve az ott működő egyes nyilvános he-

lyeken is megtilthatja a prostituáltak te-

vékenységét. Türelmi zóna létesítése ese-

tén az önkormányzat kivételesen az 1999. 

évi LXXV. törvény 7. § (1) bekezdés b)–

c) pontjaiban meghatározott távolsági 

korlátozásoktól akkor térhet el, ha a zóna 

határvonala másképpen nem jelölhető ki. 

A védett övezeteken kívül időben is kor-

látozhatja a prostituáltak tevékenységét, e 

jogosultságát – türelmi zóna kijelölése 

esetén – a zónában folyó közcélú rendez-

vények időtartama alatt is érvényesítheti. 

 *  * * * 1999. évi LXXV. tv. 8. 

§ (2)–(4) 

3.  Rendeletében megállapíthatja (a főváros-

ban a fővárosi közgyűlés a kerületi ön-

kormányzatok képviselő-testületeivel 

egyeztetve) a prostitúció folytatásának 

további szabályait, így különösen a köz-

területnek a védett övezeten kívüli terüle-

ten védetté nyilvánított más részeit, a vé-

dett övezeten kívül működő egyes, védet-

té nyilvánított nyilvános helyek meghatá-

rozását, a prostitúció tömeges megjelené-

sének tartalmi követelményeit a türelmi 

zóna kijelölésének részletes szabályait. 

 *  * * * 1999. évi LXXV. tv. 

62. § (3) 

4.  Köteles a rendeletét megalkotni a türelmi 

zóna kijelöléséről az 50000 lélekszám 

feletti település önkormányzatának kép-

viselő-testülete (a fővárosban a fővárosi 

közgyűlés), ha a prostitúció tömeges 

 *  * * * 1999. évi LXXV. tv. 

62. § (4) 
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(1999. évi LXXV. törvény 4. § j) pont), 

ennek megállapításától számított 90 na-

pon belül. 

5.  Türelmi zóna helyének kijelölése tekinte-

tében egyetértési jogot gyakorol, ameny-

nyiben az egyeztetés során vállalja, hogy 

saját területén türelmi zónát alakít ki. 

  *    1999. évi LXXV. tv. 

62. § (4) 

6. A képviselő-testület anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Térítésmentesen biztosítja a házasságkö-

tésre alkalmas hivatalai helyiséget. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 18. § (1) 

 

2.  Térítésmentesen biztosítja a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas 

hivatali helyiséget. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (1) 

 

3.  Rendeletben határozza meg a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesíté-

se engedélyezésének szabályait. 

 * * * * * 2010. évi I. tv. 96. § a) 

 

4.  Rendeletben megállapíthatja a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

esetén a többletszolgáltatás ellentételezé-

seként az önkormányzat részére, valamint 

az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékét. 

 * * * * * 2010. évi I. tv. 96. § b) 

 

7. A képviselő-testület személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 

feladat- és hatáskörei 
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  m f fk mjv v k  

1.  Címképzéshez szükséges döntést a 

központi címregiszter működtetéséért 

  * * * * 2015. évi CCXXII. tv. 

73. § (5) 
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felelős szervtől érkezett megkeresést 

követő ülésén meghozza, ha a központi 

címregiszterben új cím 

keletkeztetéséhez, meglévő cím 

módosításához vagy törléséhez olyan 

címadat beszerzése szükséges, amelynek 

megállapítása hatáskörébe tartozik, és 

arról a központi címregiszter 

működtetéséért felelős szervet 

haladéktalanul értesíti. 
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