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Határid ő kalauz 
Segédlet az önkormányzatokat 2018. évben érintő határidős feladatokról 

 
 
 
 
1. 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv elfogadása  
 

Határidő: legkésőbb 2017. december 31. napjáig el kellett fogadni.  
 
A feladat jogszabályi alapja a „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  119. § (5) bekezdése: 

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

 
„A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet) 
1. § bekezdése rögzíti: 

„1. § (1) E rendelet szabályozza a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek belső 
kontrollrendszerét és belső ellenőrzési tevékenységét. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed: 

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. §-
ában, felsoroltakra az állam és a költségvetési fejezetet nem alkotó köztestületek 
kivételével;”. 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: 

„15. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés 
működéséhez szükséges forrásokat. 

(2) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység 
feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni. 

(3) A fejezetet irányító szerv egyes ellenőrzési jogosítványait átruházhatja a 
középirányító szervre, az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
tekintetében. 

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését 
a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv 
által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos 
jóváhagyásával lehet. 

(4a) A közös hivatalt alkotó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése 
alapján a belső ellenőrzést a közös hivatal jegyzője alakítja ki. 

(4b) Az a belső ellenőr, aki a (4) vagy a (4a) bekezdés alapján a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező központi vagy önkormányzati költségvetési szerv belső 
ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt) szerv vagy 
a közös hivatal irányítói jogkörben eljáró belső ellenőreként ugyanarra a területre 
vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül vizsgálatvezetőként nem 
végezhet ellenőrzést. 

(5) A gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervek esetén 
legalább 1 fő belső ellenőrt kell foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazni. 
Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet, 
amihez minisztérium esetében a Hivatal elnökének előzetes véleményét is ki kell kérni. 

(6) A költségvetési szerv belső ellenőrzési egysége írásbeli megállapodás alapján 
belső ellenőrzési feladatot a költségvetési szerv vezetőjének irányítása alá tartozó 
költségvetési szervnél is elláthat. 
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(7) A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok 
társulása, és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési 
feladatait a képviselő-testület, illetve a társulási tanács döntése alapján elláthatja 

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy 
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr; 

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári 
jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr. 

(8) 
(9) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési vezetőnek az nevezhető ki, aki 

jogszabályban meghatározott, legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az 
ötéves szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény akkor is alkalmazandó, ha a 
költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzési tevékenységet.” 

 
„Az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. § (3) 
bekezdése értelmében: 

„2. § (…) (3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik 
a) a helyi önkormányzat, 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat),”. 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31-33. §-ai az alábbiakat rögzítik:   

„31. § (1) A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – 
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló 
erőforrásokon kell alapulnia. 

(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre 
az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető 
legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 

(4) Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 
a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének 

összefoglaló bemutatását; 
b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
l) az egyéb tevékenységeket. 
(5) Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv 

vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső 
ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési 
tervet. 

(6) Tanácsadó tevékenységet illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv 
vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Helyi 
önkormányzat esetén a képviselő-testület is kezdeményezheti a tanácsadó tevékenység, 
illetve soron kívüli ellenőrzés végzését. 

(7) Minisztérium esetében az éves ellenőrzési terv módosításának, illetve a soron 
kívüli ellenőrzés elrendeléséről szóló intézkedés - indokolással ellátott - tervezetét 
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előzetes véleményezés céljából meg kell küldeni a Hivatal elnöke számára. A Hivatal 
elnöke az éves ellenőrzési terv módosítása esetén a tájékoztatás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül, soron kívüli ellenőrzés elrendelése esetén pedig soron kívül 
értesíti a minisztériumot az álláspontjáról. Az álláspont közlésének elmaradására a 
16. § (8) bekezdését kell alkalmazni. 

32. § (1) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra 
megküldi a költségvetési szerv vezetőjének. 

(2) A jóváhagyást követően a költségvetési szerv vezetője a tárgyévre vonatkozó 
éves ellenőrzési tervét megküldi a fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője 
részére minden év november 15-ig. 

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a 
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére 
a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a 
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv 
vezetője és a társulási tanács elnöke részére. 

(4) Helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a 
képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

(5) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet 
irányító szerv vezetője minden év december 31-ig megküldi az államháztartásért 
felelős miniszternek a következő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét, valamint a 
fejezetet irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
éves ellenőrzési tervei alapján összeállított összefoglaló éves ellenőrzési tervet. 

(6) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a minisztérium következő évre 
vonatkozó éves ellenőrzési tervét előzetes véleményezés céljából minden év november 
15-éig megküldi a Hivatal elnökének. Az álláspont közlésének elmaradására a 16. § 
(8) bekezdését kell alkalmazni. A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a következő 
évi jóváhagyott éves ellenőrzési tervet minden év december 31-ig megküldi a Hivatal 
elnöke részére. 

16. Az ellenőrzési program 

33. § (1) A belső ellenőrzési vezető - a 34. § (1) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - minden egyes ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél 
aláírásával kijelöli a vizsgálatvezetőt és az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket. 
Vizsgálatvezetőnek az jelölhető ki, aki legalább kétéves, jogszabályban meghatározott 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

(2) A vizsgálatvezető által készített és a belső ellenőrzési vezető által jóváhagyott 
ellenőrzési program tartalmazza: 

a) az ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezését; 
b) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését; 
c) a 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzés típusát; 
d) az ellenőrzés tárgyát és célját; 
e) az ellenőrizendő időszakot; 
f) az ellenőrzés tervezett időtartamát, a jelentés elkészítésének határidejét; 
g) az ellenőrök, szakértők, valamint a vizsgálatvezető megnevezését, megbízólevelük 

számát, a feladatmegosztást; 
h) az ellenőrzés részletes feladatait és az alkalmazott módszereket; 
i) a kiállítás keltét; 
j) a belső ellenőrzési vezető aláírását. 
(3) Az ellenőrzési program végrehajtását a belső ellenőrzési vezető felügyeli. A 

programtól eltérni a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával lehet, a program 
módosítását a vizsgálatvezető kezdeményezheti.” 
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 Döntés formája: az Mötv. 48. § (1) bekezdése, „a nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 78. § (3) bekezdése, valamint „a Magyar 
Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről” szóló 32/2010. (XII. 
31.) KIM rendelet (a továbbiakban 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet)  13. §-a és 17. §-a 
szerinti határozat (Közgyűlés, képviselő-testület, társulási tanács, nemzetiségi 
önkormányzat esetében egyaránt). 

 
 Felhívom a figyelmet, hogy a 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 13. §-ában és 17. §-ában 

foglaltak a Határidő kalauz valamennyi pontja tekintetében irányadóak, melynek 
értelmében: 

„13. § (1) A normatív határozat megjelölése annak közzététele során – az alábbi 
sorrendben – 
a) a normatív határozatot hozó szerv teljes megjelölését, 
b) a normatív határozat sorszámát arab számmal, 
c) a „/” jelet, 
d) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal, 
e) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját 
arab számmal, 
f) a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését, 
g) a „határozata” kifejezést és 
h) a normatív határozat címét 
foglalja magában. 
(2) Nem foglalja magában a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a 
rövidítését a helyi önkormányzat képviselő-testülete normatív határozatának és a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete normatív határozatának a közzététel 
során történő megjelölése. 
(...) 
17. § A nem normatív határozatok és utasítások megjelölésére az e címben 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. A normatív és a nem normatív határozatok 
valamint a normatív és a nem normatív utasítások évente közös sorszám alatt, 
egységes, folyamatos számozással jelennek meg.” 

 
 „A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 1. § (4) bekezdése 

értelmében a képviselőtestület (közgyűlés), bizottságai, a társulás és bizottságai, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat és bizottságai által hozott határozatok megjelölésére is irányadó a 
Jat. 8. § (2 bekezdése, melynek értelmében: 

 „8 § (…) (2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető 
részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, 
valamint jogszabállyal – a fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett 
nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és 
nyilatkozat szövegét.” 

 
 Fentiekre tekintettel a határozat megjelölése sem módosítható.  
 
 
2. Stratégiai ellenőrzési terv szükség szerinti felülvizsgálata és négyévente elfogadása 

 
Határidő: a négyévente elkészítendő stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálatára a négyéves 
időintervallumon belül, szükség szerint kerülhet sor; új stratégiai ellenőrzési terv készítése és 
elfogadása négyévente kötelező.  
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 A feladat jogszabályi alapja a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 30. §-a:  
„30. § (1) A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – 
összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre 
vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat 
tartalmazza: 
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi 
feltételek tekintetében; 
f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési 
gyakoriságot. 
(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.” 

 
Döntés formája: határozat (közgyűlés, képviselő-testület, társulási tanács, nemzetiségi 
önkormányzat esetében egyaránt). 

 
3. A tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet 

megalkotása 
 

Határidő: évente; a tárgyévi költségvetési rendeletnek és a köztisztviselői 
illetménykiegészítésről szóló rendeletnek összhangban kell lennie.  
 
Döntés jogszabályi alapját „a közszolgálati tisztviselőkr ől” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdése adja: 

„234. § (…) (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a, 
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a, 
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a. 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, 
amelynek mértéke legfeljebb 20%. 
(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól 
függetlenül is megállapíthatóak. 
(6) A fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat illetménykiegészítésének 
megállapítására a (3) bekezdés a) pontját, illetve a (4) bekezdést kell alkalmazni.” 

 
Döntés formája: rendelet, melyet a képviselő-testület évente, a tárgyévre vonatkozóan alkot 
meg. 
 
 

4. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások megkötése/felülvizsgálata  
 

Határidő: a megállapodás megkötésére általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést 
követő 30 napon belül; ezt követően a megállapodás felülvizsgálatára minden év január 31. 
 
A feladat jogszabályi alapja a Nektv. – 2017. december 21. napi hatállyal módosult – 80. § (1)-
(2) bekezdése, melynek értelmében: 
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„80. § (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi 
nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati 
hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, 
továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív 
végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény 
szerint, de legalább harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához 
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a 
helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és 
fenntartási költségek viselése; 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; 
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi 
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; 
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása; 
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása; 
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és 
g) az a)–f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a 
helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata 
költségeinek kivételével. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi 
önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. 
A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi 
önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a 
további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást 
köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 
módosítását követő harminc napon belül. 
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell 
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének 
előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi 
önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével 
és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, 
a felelősök konkrét kijelölésével, 
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, 
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségeket, 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának 
eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az 
ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok 
teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a Nektv. 80. § (1) bekezdésének a) és e) pontjait és ugyanezen 
szakasz (3) bekezdésének d) pontját érintő jogszabályi változás 2018. évben a megállapodások 
felülvizsgálata mellett azok módosítását is jelenti – a hatályos joganyaggal való szinkronba 
hozás érdekében.  

 
Döntés formája: a megállapodás felülvizsgálata-módosítása tekintetében egyaránt határozat.  

 
 

5. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján a megállapodás szerinti 
működési feltételek rögzítése 

 
Határidő: megállapodás megkötésétől számított harminc napon belül, ezt követően minden év 
március 2. napjáig (a megállapodás felülvizsgálatát-módosítását követően), a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában. 
 

 A feladat jogszabályi alapja: a Nektv. 80. § (2) bekezdése, az előző pontban foglaltak szerint. 
 

Döntés formája: a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata esetében rendelet, a 
nemzetiségi önkormányzat esetében határozat (normatív határozat), a Jat. 1. § (1) és (4) 
bekezdésében és 23. § (2)-(3) bekezdésében és a KIM Területi Közigazgatásért Felelős 
Államtitkárának 2014. január 30. napján kelt, XXII- 6/128/3/2014. számú tájékoztatásában 
foglaltak szerint. 
 
A Jat. hivatkozott 1. § (1) és (4) bekezdése, valamint 23. § (2)-(3) bekezdése értelmében: 

„1. § (1) E törvény hatálya 
a) a jogszabályokra, valamint 
b) a normatív határozatra és normatív utasításra (a továbbiakban együtt: közjogi 

szervezetszabályozó eszköz) 
(…) 
(4) E törvénynek a jogszabályokra vonatkozó rendelkezéseit - a 3-6. §, a 13. § (1) 

bekezdése, a 16. §, a 18-20. § és a 26. § (1) bekezdése kivételével - a közjogi 
szervezetszabályozó eszközre is megfelelően alkalmazni kell. 

(…) 
23. § (…) (2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-
testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, 
valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.” 
(3) Normatív határozatban szabályozhatja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testülete a saját és az általa irányított szervek szervezetét és működését, tevékenységét, 
valamint cselekvési programját.” 

  
Tekintettel arra, hogy a Nektv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak végrehajtása adott esetben 
szükségessé teszi a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának a módosítását is, 
felhívjuk a figyelmet, hogy a KIM Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának 2014. 
január 30. napján kelt, XXII-6/128/3/2014. számú – hivatkozott – tájékoztatása értelmében a 
helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatáról, illetőleg a szervezeti és működési 
szabályzat módosításáról szóló önkormányzati rendeletek bevezető részét az alábbiak szerint 
kell rögzíteni: 

„[a rendelet megalkotójának tételes megjelölése] az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:” 
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Fentiek rögzítése nélkül a helyi önkormányzat képviselő-testülete érvényesen nem alkotja meg a 
rendeletét, ugyanakkor az önkormányzati rendelet bevezető rendelkezése a Jat. 8. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem módosítható (tehát új rendeletet szükséges alkotni a 
tárgykörben). 
 
 

6. Helyi önkormányzat méltatlansággal kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságának 
határozata a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való felvételr ől szóló igazolás 
bemutatásának megtörténtéről (szükség szerint, új képviselői megbízatás, vagy nem 
önkormányzati képviselő bizottsági taggá választása esetén) 

 
Határidő: 2014. december 31. napját követően haladéktalanul; ezt követően a képviselői 
megbízatás keletkezését és a nem önkormányzati képviselő bizottsági taggá választását követő 
harminc napon belül 

 
A feladat jogszabályi alapját az Mötv. rögzíti. 
 
 Az Mötv. 38. § (4)-(5) bekezdése rögzíti: 

„38. § (…) (4) Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon 
belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati 
képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját 
követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba 
való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba 
történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az 
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, 
amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni.” 

 
Az Mötv. 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltak szerint: 

„37. § (…)(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság 
indítványára - az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság 
javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az 
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül 
határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az 
önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 
(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 
kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt 
kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az 
összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül 
lezárja az ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem 
kerül sor. 
(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését 
megállapító képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. 
(5) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - a 
polgári perrendtartásról szóló törvény a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazva 
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nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az 
önkormányzati képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-
testület képviselőjét, a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen 
további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 
(6) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az 
önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-
testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság 
eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 
bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett 
önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A 
fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság 
nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság 
döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 
(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 
megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat 
iránti kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem 
előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján szűnik meg.” 

 
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az Mötv. 37-38. §-ait megfelelően 
alkalmazni kell. Ezzel összefüggésben irányadó az Mötv. 40. §-a, melynek értelmében: 

„40. § (1) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását 
követően a képviselő-testület előtt – a képviselőre irányadó szöveggel – esküt tesz, és 
erről okmányt ír alá. 
(2) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjával szemben fennálló 
összeférhetetlenségre az önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja harminc napon belül nem szünteti meg a vele szemben fennálló 
összeférhetetlenségi okot, a képviselő-testület köteles a határidő lejártát követő ülésén 
az érintett bizottsági tagságát megszüntetni. E döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs. 
(3) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati 
képviselőkre vonatkozó méltatlansági szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy a képviselő-testület köteles a méltatlansági feltételek beálltát követő ülésén az 
érintett bizottsági tagságát megszüntetni. A képviselő-testület döntése ellen 
jogorvoslatnak helye nincs. 
(4) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.” 

 
Fentiekre tekintettel a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagját érintő személyi 
változás esetén – az Mötv. 40. §-ában foglaltak alapján – megfelelően alkalmazni kell az Mötv. 
37-38. §-ában foglaltakat. Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (KOMA) való felvételét a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak is 
igazolniuk kell, az általános szabályok szerint.    
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nektv. 104. §-a szerint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete, közgyűlése bizottságot hozhat létre – így a méltatlansági ügyekért felelős bizottságot 
is – de települési és területi nemzetiségi önkormányzatok esetében bizottság felállítása nem 
kötelező. Minderre tekintettel az Mötv. alapján kötelező jelleggel intézményesített, 
méltatlansággal kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság felállítása nem kötelező. A Nektv. 
alapján a méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatok a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testületéhez vannak telepítve.  
 



14 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu  

 

A Nektv. 107. § (3)-(4) bekezdése értelmében: 
„107. § (…)(3) A nemzetiségi önkormányzati képviselő megválasztásától számított 
harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló 
törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: 
adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére 
irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél, közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének 
megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt 
követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a 
képviselő-testületet, közgyűlést és a fővárosi és megyei kormányhivatalt. 
(4) A méltatlansági eljárásra egyebekben az összeférhetetlenségi eljárás szabályait 
kell alkalmazni.” 

 
A Nektv. 107. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Nektv. 106. § (4)-(9) bekezdése 
rögzíti továbbá: 

„(4) Az elnök az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles 
megszüntetni. Amennyiben a külön jogszabály szerint nem lehetséges az 
összeférhetetlenség alapjául szolgáló jogviszony megszüntetése, az elnök a jogviszony 
megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által megerősített nyilatkozatát a képviselő-
testület, közgyűlés elé terjeszti és egyidejűleg megküldi a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak. 
(5) Ha az elnök a (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely 
képviselő indítványára a képviselő-testület, közgyűlés a következő ülésén, legkésőbb 
az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül 
határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az 
ülést követő munkanapon az elnöknek és a fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
kézbesíteni kell. 
(6) Az elnök az összeférhetetlenségét, vagy a megbízatás megszűnését megállapító 
képviselőtestületi, közgyűlési határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a törvényszéktől. 
(7) A törvényszék a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - 
nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A törvényszék 
a polgármestert, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület, 
közgyűlés képviselőjét és a kereset előterjesztőjét meghallgathatja. A törvényszék 
döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak helye nincs. 
8) A fővárosi és megyei kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az elnök 
összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület, közgyűlés nem dönt az 
összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A törvényszék eljárására a (7) 
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a törvényszék 
döntése ellen – annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül – az elnök, illetve a 
fővárosi és megyei kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak 
beérkezésétől számított három napon belül a Kúria nemperes eljárásban, három 
hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. (9) Az összeférhetetlenségre vonatkozó 
rendelkezéseket az elnökhelyettesre és a nemzetiségi önkormányzati képviselőre is 
alkalmazni kell azzal, hogy nemzetiségi önkormányzati képviselő lehet az is, aki 
ugyanannál a nemzetiségi önkormányzatnál a nemzetiségi önkormányzat által 
létesített vagy fenntartott intézmény vezetője.” 

 
Döntés formája: a méltatlansági ügyekért felelős bizottság határozatot hoz.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy személyhez kötődő – egyedi – döntésről van szó, ezért az érintett 
bizottság személyenként külön-külön határozatot hoz. 
 
 

7. Képviselő-testület (közgyűlés) határozata a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
(KOMA) való felvételr ől szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről – helyi 
önkormányzat esetében – a méltatlansági ügyekért felelős bizottság elnökének 
beszámolója alapján (szükség szerint, új képviselői megbízatás, vagy nem önkormányzati 
képviselő bizottsági taggá választása esetén) 
 
Határidő: 2014. december 31. napját követően haladéktalanul, a bizottság ülését követően; ezt 
követően a képviselői megbízatás keletkezését követően (de ugyanúgy megelőzi a bizottság 
ülése); a szabályok a Határidő kalauz 6. pontjában előadottak szerint a képviselő-testület 
bizottságainak nem képviselő tagjaira is megfelelően irányadóak. 

 
A feladat jogszabályi alapja: Mötv. 38. § (4)-(5) bekezdése és 37. § (2)-(7) bekezdése, valamint 
a Nektv. 106. § (4)-(9) bekezdése és 107. § (3)-(4) bekezdése, a Határidő kalauz 6. pontjában 
előadottak szerint. 
 
Az Mötv. 42. § 12. pontja rögzíti továbbá, hogy 

„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
(…) 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;”. 

 
A méltatlansági ügyekért felelős bizottság elnöke beszámol arról, hogy a köztartozásmentes 
adózói adatbázisba (KOMA) való felvételről szóló igazolás(ok) bemutatásra került(ek). 
 
Döntés formája: a méltatlansági feladatokat ellátó bizottság elnökének beszámolóját a 
képviselő-testület határozattal tudomásul veszi. Felhívjuk a figyelmet, hogy nemzetiségi 
önkormányzat esetében (mivel kötelezően felállítandó bizottság nincs) főszabály szerint nem 
előzi meg a döntéshozatalt a méltatlansági ügyekért felelős bizottság elnökének beszámolója, 
ezért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) a személyhez kötődő 
ügyben, képviselőnként, egyenként döntést szükséges hoznia. 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) való 
felvételt a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjainak is igazolniuk kell, az általános 
szabályok szerint. Így amennyiben személyükben változás történik, a képviselő-testületnek 
(közgyűlésnek) határozatot kell hoznia az új – nem képviselő – bizottsági tag köztartozásmentes 
adózói adatbázisba (KOMA) való felvételéről szóló igazolás bemutatásának megtörténtéről. 
 
 

8. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség (vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért felelős bizottság)  
 
Határidő: minden év január 31. napja (és a képviselő megválasztása esetén a megválasztását 
követő 30 napon belül). 
 
Feladat jogszabályi alapja az Mötv. 57. § (2) bekezdése: 

„57. § (…) (2) (…) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok 
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is 
elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.” 
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         Az Mötv. 39. §-a szerint:  
„39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év 
január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját 
vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy 
élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet 
szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és 
ellenőrzi. (…)”. 

 
       A Nektv. szintén szabályozza a kérdést. A Nektv. 103. §-a értelmében: 

„103. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 
harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint 
gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. 
(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a 
képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, 
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. 
(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi.  

 
Döntés formája: az SZMSZ szerint kijelölt bizottság minden év január 31. napjáig (és a 
képviselő megválasztása esetén a megválasztását követő 30 napon belül) határozatot hoz a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről; tekintettel arra, hogy személyhez kötődő, 
egyedi döntésről van szó, a bizottság személyenként külön határozatot hoz. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagoknak is teljesíteniük 
kell vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket.     
 
 

9. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség keretében a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáért 
felelős bizottság beszámol a képviselő-testületnek 
 
Határidő: minden év január 31. napja (és a képviselő megválasztása esetén a megválasztását 
követő 30 napon belül), az illetékes bizottság ülését követően. 
 
Feladat jogszabályi alapját Mötv. 39. §-a, továbbá az Mötv. 42. § 12. pontja rögzíti: 

„42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
(…) 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;”. 

 
         Az Mötv.-ben rögzített szabályok mellett a Nektv. 103. §-a előírja továbbá: 

„103. § (1) A nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 
harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 
köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint 
gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. 
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(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - a 
képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, 
természetbeni juttatásban, költségtérítésben. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt 
bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselő 
vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - 
nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak az 
ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat ellenőrzésére 
kijelölt bizottságnál vagy a kijelölt képviselőknél bárki írásban kezdeményezheti. Az 
eljárás eredményéről a bizottság vagy a kijelölt képviselők a soron következő ülésén 
tájékoztatják a képviselő-testületet, közgyűlést. 

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során felhívásra a képviselő köteles a 
saját, illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatával feltüntetett adatokra vonatkozó 
azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a 
bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül 
törölni kell. 

(6) A nemzetiségi önkormányzat hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos döntés. 

(7) A nemzetiségi önkormányzat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást zárt ülés 
keretében tárgyalja meg.” 

 
Döntés formája: határozat (az illetékes bizottság elnökének beszámolóját a képviselő-testület 
határozattal tudomásul veszi).  

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagoknak is teljesíteniük 
kell vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket.     
 
 

10. Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összege  

 
Határidő: legkésőbb a költségvetési rendelet (társulásoknál és nemzeti önkormányzatoknál 
határozat) elfogadásáig (de legkésőbb március 15-ig). 
 
A feladat jogszabályi alapja az Áht. 29/A. §-a, melynek értelmében: 

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg 
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.” 

 
 Döntés formája: a Képviselő-testület, a helyi önkormányzat társulása és a nemzetiségi 

önkormányzat esetében egyaránt határozat. 
 
 
11. Költségvetés pénzügyi bizottság által történő véleményezése 
 

Határidő: költségvetési rendelet megalkotását megelőzően. 
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Feladat jogszabályi alapja az Mötv. 57. § (2) bekezdése, melynek értelmében:  
„57. § (…) (2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi 
bizottságot hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok 
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is 
elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.” 

 
Az Mötv. 120. §-a szerint: 

120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az 
azt előidéző okokat; 
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.” 

 
 Döntés formája: bizottság határozata. 
 
  
12. Költségvetés más bizottság által történő véleményezése 
 

Határidő: költségvetési rendelet megalkotását megelőzően 
 
Az Mötv. 57. §-a értelmében: 

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, 
működésük alapvető szabályait.” 

 
Amennyiben a helyi/nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata a képviselő-
testület által létrehozott bizottság feladataként meghatározza, a bizottság előzetes véleménye 
szükséges a költségvetési rendelet/határozat érvényességéhez.  

 
 

13. Költségvetési rendelet/határozat-tervezet benyújtása 
 
Határidő: 2018. február 15.  
 
A feladat jogszabályi alapját az Áht. 24. § (2)-(4) bekezdése adja: 

„24. § (…) (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési 
rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A 
tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően 
bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a 
költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. 
(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az 
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló 
törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-
testületnek. 
(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a 
következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 
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a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 
felhasználási tervét, 
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve, 
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást, és 
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 
tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 
csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.” 

 
 

14. Költségvetési rendelet/határozat megalkotása/meghozatala 
 
Határidő: 2018. március 15. 
 
A feladat jogszabályi alapja: az Áht. 25. §-a, melynek értelmében: 

„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben 
legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, 
amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a 
bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 
megszűnik. 
(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy 
az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot 
megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a 
kiadások arányos teljesítésére. 
(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a 
polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) 
bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési 
rendeletbe beépítve fogadja el.” 

 
Az Áht. 26. §-a rögzíti továbbá: 

„26. § (1) A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított 
költségvetési szervekre a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy 

a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, 
b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

vagy a társulási tanács gyakorolja, 
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el, 
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási 
tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. 

(2) A térségi fejlesztési tanácsra a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, 
hogy költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni, a képviselő-testület 
hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére 
meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére 
meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője 
látja el.” 
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 Döntés formája: rendelet, (társulás és nemzetiségi önkormányzat esetében határozat). 
 
Felhívjuk a figyelmet a KIM Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának 2014. január 
30. napján kelt, XXII-6/128/3/2014. számú tájékoztatásában foglaltakra, melynek értelmében a 
helyi önkormányzatok költségvetési rendeletének (és zárszámadásának) bevezető részét az 
alábbiak szerint kell rögzíteni: 

„[a rendelet megalkotójának tételes megjelölése] az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:” 

   
Fentiek rögzítése nélkül a helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) érvényesen nem 
alkot költségvetési rendeletet (de zárszámadást sem). 
 
 

15. Az átmeneti gazdálkodásról szóló döntés meghozatala 
 
Határidő: 2018. március 15. napját követően haladéktalanul. 
 
A döntés jogszabályi alapját az Áht. 25. §-a adja, melynek értelmében: 

„25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben 
legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, 
amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a 
bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 
(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 
megszűnik. 
(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy 
az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető 
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos 
teljesítésére. 
(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a 
polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) 
bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési 
rendeletbe beépítve fogadja el.” 

 
Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében az Áht. 25. §-a irányadó a társulások és a nemzetiségi 
önkormányzatok tekintetében is. 
 

 Döntés formája: rendelet, (társulás és nemzetiségi önkormányzat esetében határozat) 
 

 
16. A költségvetési rendelet elfogadását követő feladatok (elemi költségvetés) 

 
A feladat jogszabályi alapja: az Áht. 28-28/A. §-a szerint: 

„28. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és az 
elkülönített állami pénzalapok költségvetési kiadási előirányzatai felhasználásának 
szabályait a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott rendeletben, a központi költségvetés uniós fejlesztések fejezetébe 
sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait a Kormány rendeletben 
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állapítja meg. Jogalkotási jog hiányában a fejezetet irányító szerv vezetője – az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – szabályzatot ad ki. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletben, belső szabályzatban a felhasználást - a 
költségvetési évre tekintet nélkül - mindaddig szabályozni kell, amíg annak eredeti vagy 
módosított kiadási előirányzatai terhére kifizetés teljesíthető. 

28/A. § (1) 
(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi 

kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, 
társadalombiztosítás pénzügyi alapja központi költségvetésről szóló törvényben, a helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az 
általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban 
megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről 
a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány 
rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő 
tervadatok szerepeltetését is. 

(3) A központi költségvetésről szóló törvénynek és az elemi költségvetésnek a 
költségvetési kiadások és bevételek előirányzata szintjén - ha a központi költségvetésről 
szóló törvény a kiemelt előirányzatokat is megállapítja a kiemelt előirányzatok szintjén - 
meg kell egyeznie. A költségvetési rendeletnek, határozatnak és az elemi költségvetésnek 
kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási 
előirányzati szinten meg kell egyeznie.(…)”. 

 
„Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 31/A.-33. §-a értelmében továbbá: 

„31/A. § Az elemi költségvetés az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) 
bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti költségvetési jelentésben szereplő eredeti 
előirányzatokat - költségvetési szerv év közben történő alapítása, társulás, nemzetiségi 
önkormányzat év közben történő megalakulása, új központi kezelésű előirányzat, fejezeti 
kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja 
előirányzata év közben történő létrehozása esetén a módosított előirányzatokat -, 
valamint az államháztartási számviteli kormányrendelet 6. § (2) bekezdés ac) és ad) 
alpontja szerinti adatszolgáltatások tervértékeit tartalmazza. 

32. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv az elemi 
költségvetést a fejezetet irányító szervnek - a gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatait ellátó költségvetési szerv útján - küldi meg a 
fejezetet irányító szerv által meghatározott időpontig. A fejezetet irányító szerv a 
felülvizsgált és jóváhagyott elemi költségvetésekről adatot szolgáltat a Kincstár által 
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 

(2) A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv 
készíti el és arról adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben. 

(3) 
(4) Az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 

kezelő szervei elkészítik az általuk kezelt elkülönített állami pénzalap, illetve 
társadalombiztosítás pénzügyi alapja elemi költségvetését, és arról adatot szolgáltatnak a 
Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 

(5) A központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv, ha 
a fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter, a Kincstár készíti 
el. A Kincstár által készített elemi költségvetéshez az államháztartási számviteli 
kormányrendeletben meghatározott szervezetek adatot szolgáltatnak. Az elemi 
költségvetésről - ha annak elkészítésére nem a Kincstár köteles - a fejezetet irányító szerv 
adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 
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(6) A Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő 
adatszolgáltatás határideje a költségvetési évet megelőző év november 30-a, illetve - év 
közben alapított költségvetési szerv vagy új előirányzat év közben történő létrehozása 
esetén - az alapítást, létrehozást követő harminc nap. Ha a központi költségvetésről szóló 
törvény a költségvetési évet megelőző év november 20-áig nem kerül az Országgyűlés 
által elfogadásra és kihirdetésre, az előzetes elemi költségvetést az Országgyűlés számára 
benyújtott központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vagy - annak benyújtása esetén - 
az összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege alapján kell elkészíteni. Ilyen 
esetben az elemi költségvetést a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől 
számított harminc napon belül - ha az Áht. 28/A. § (3) bekezdése szerinti követelmény 
teljesítéséhez szükséges - módosítani, véglegesíteni kell. 

33. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi 
fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a 
polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a 
térségi fejlesztési tanács elnöke hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat 
által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati 
rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét - év közben alapított 
költségvetési szerv esetén annak törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését - követő 
harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus 
adatszolgáltató rendszerben. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk 
irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítésére a (2) bekezdést kell 
alkalmazni, azzal, hogy önkormányzati hivatalon az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) vagy c) 
pontja szerint az adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős szervet kell érteni.” 

 
 

17. Rendelkezés a települési környezetvédelmi alap felhasználásáról  
 
Határidő: évente, a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg, 
legkésőbb 2018. március 15-ig és 2018. május 31-ig. 
 
A feladat jogszabályi alapját „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. 
évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 58. § (1), valamint (3) és (5) 
bekezdései adják, melynek értelmében: 

„58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a 
települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati 
rendelettel önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhat létre. 
(…) 
(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi 
alapot, a (2) bekezdés c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg. 
(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell 
felhasználni. 
(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-
testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) 
elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.” 

 
A döntés formája: határozat 
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18. A jegyző adatszolgáltatási kötelezettsége „az adózás rendjéről” szóló 2017. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Art.) 94. §-a alapján  
 
Határidő: az Art. 94. §-ában foglaltak szerint. 
 
A feladat jogszabályi alapját adó Art. 94. §-a értelmében: 

 „94. § [Az önkormányzat jegyzőjének adatszolgáltatása] 
(1) A jegyző az ingatlanokat terhelő adókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló 

határidő lejártát követő negyvenöt napon belül adatot szolgáltat az állami adó- és 
vámhatóságnak az önkormányzat illetékességi területén, a korrigált forgalmi érték 
szerinti adóztatás esetén az ötszázmillió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal, 
alapterület szerinti adóztatás esetén az ezer m2-t elérő épülettel, illetve tízezer m2-t 
elérő telekkel rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), 
illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek 
építményadóról, telekadóról szóló bevallásában feltüntetett adatok alapján. 

(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül az állami adó- és 
vámhatóságnak adatot szolgáltat az Európai Unió más tagállamában illetőséggel 
rendelkező személy önkormányzat illetékességi területén található földje 
haszonbérbeadásából származó jövedelméről. 

(3) A jegyző elektronikus úton adatot szolgáltat azokról a személyekről, akiknek 
köztartozás-mentessége a Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályai 
szerint vizsgálat tárgyát képezheti. 

(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza 
a) az adózó nevét, adóazonosító számát, 
b) azon helyi, illetve nemzetiségi önkormányzat megnevezését, ahol az adózó 

tisztséget tölt be. 
(5) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a változás bekövetkezésétől számított öt 

napon belül kell teljesíteni az e célra rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával.” 

 
 

19. A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása és az előző évben igénybe vett 
szabadsága mértékének megállapítása 
 
Határidő: a) minden év január 31-ig az előző évi, igénybe vett szabadság mértékének   
                   megállapítása, 

            b) minden év február 28. napjáig a szabadság ütemezésére vonatkozóan  
 
Feladat jogszabályi alapját a Kttv. 225/C. §-a adja, melynek értelmében: 

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és 
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben 
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a 
szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A 
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli 
esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes 
bejelentést követően veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell 
állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki 
nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
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(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő 
év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) 
bekezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a 
polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.” 

 
Döntés formája: mindkét esetben határozat 

 
 
20. Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatás 
 

Határidő: a költségvetési rendelet/határozat elfogadását követően, de legkésőbb minden év 
március 16. napjáig – amennyiben a tárgyévben a „Magyarország gazdasági stabilitásáról” 
szóló 2011. évi CXCIV. (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 
kíván kötni, figyelemmel a Gst. 10/C. §-ában foglaltakra. 
 
A Gst. 10/C. §-ában foglaltak értelmében: 

„10/C. § (1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, 
határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, - a 10. § (3) bekezdés 
b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a 10/A. § szerinti működési 
célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító 
ügyletek kivételével - az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési 
céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja.” 

 
Feladat jogszabályi alapját tehát a Gst. 10/C. §-a, valamint „az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól” szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet) 3. §-a adja. A 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a értelmében: 

„3. § (1) A tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről – a Gst. 10. § (3) 
bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá a Gst. 10/A. §-a 
szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a Gst. 10/B. § (3) bekezdése szerinti 
adósságmegújító ügyletek (a továbbiakban: adósságmegújító ügylet) kivételével – az 
önkormányzat a költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően, de 
legkésőbb március 16-áig a kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerben szereplő adatlapon - e rendszeren keresztül - adatot szolgáltat a kincstár 
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: 
Igazgatóság). 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban meg kell jelölni 
a) a fejlesztési célt, 
b) az önkormányzat számára törvényben meghatározott azon feladatot, amelyre a 

fejlesztés irányul, 
c) a fejlesztéssel létrejövő kapacitást, 
d) a fejlesztés bruttó forrásigényét, 
e) az ügylet egybeszámított értékét, amely során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 
számítani, 

f) a tárgyévi saját bevétel összegét, 
g) a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségeket, amelyekbe nem számítandó bele a naptári éven belül lejáró 
futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi 
szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának 
biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak 
megszűnése miatt átvett hitelből, és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői 
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egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó, de 
beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által 
érvényesített fizetési kötelezettség összege, valamint 

h) ha az adatszolgáltatás benyújtásakor ismert, az ügylet típusát, futamidejét, 
devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő 
évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy 
más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás 
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet összege. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás nem minősül hozzájárulás iránti 
kérelemnek. E kérelmét az önkormányzat az 5. § (1) bekezdése alapján nyújtja be.” 

 
 
21. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás 
elfogadásáról szóló döntés 
 
Határidő: minden év március 31. napjáig 
 
Feladat jogszabályi alapja „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Vgt.) 44/H. §-a, melynek értelmében:  

„44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes 
költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési 
önkormányzatnak benyújtani.” 

 
Döntés formája: határozat 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a közszolgáltató a Vgt. 44/H. § (1) bekezdésében 
előírt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, abban az esetben a Vgt. 44/J. § 
rendelkezései az irányadóak, melynek értelmében: 

„44/J. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a közszolgáltató a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét jogszabálytól vagy a 
bejelentésben foglaltaktól eltérő módon végzi, közszolgáltatási bírságot köteles fizetni. 

(2) A közszolgáltatási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki a jegyző kezdeményezése 
alapján. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetésétől számított öt éven túl 
bírság kiszabására nincs lehetőség, kivéve, ha a cselekmény a jogszerűtlen állapot 
fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik 
meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll. A bírság kiszabására a vízügyi hatóságnak a 
cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven belül van lehetősége. 

(4)” . 
 
 
22. Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása (társulás esetében is)  
 

Határidő: minden év március 31-ig 
 
Feladat jogszabályi alapja „a közbeszerzésekről” szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Közbesz tv.), melynek 5. §-a az alábbiakról rendelkezik: 

 „5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek: 
a) a minisztérium, 
b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv, 
c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi 
és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok 
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társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács, 
(…)” 

 
A Közbesz tv. 3. § 31. pontja értelmében: 

„3. § E törvény alkalmazásában: 
31. nem központi ajánlatkérő: az 5. § (1) bekezdés c)-e) pontja, valamint (2)-(3) 

bekezdése szerinti ajánlatkérő;”. 
 

A Közbesz tv. 42. §-a rögzíti továbbá az alábbiakat: 
„42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző 
szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az 
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább 
öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános. 
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési 
tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az 
ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét 
megküldeni.” 

 
Döntés formája: határozat 
 
 

23. Általános jellegű közbeszerzési szabályzat elkészítése 
 
Határidő: amennyiben a jelen Határidő kalauz 22. pontjában meghatározott ajánlattevő még 
nem rendelkezik általános jellegű közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól – az abban 
meghatározott módon – való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési 
eljárás előkészítését megelőzően kell meghatározni a Közbesz tv. 27. § (1) bekezdésében 
foglaltakat. 
 
Feladat jogszabályi alapja a Közbesz tv. 27. §-a, melynek értelmében: 

„27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai 
előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében 
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és 
a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során 
hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 

(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek 
megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott 
módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás 
előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat. 

(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más 
szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek 
és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben 
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európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás 
megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen 
rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - 
szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását 
követő - e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy 
vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok 
indokolással ellátott bírálati lapjai. 

(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag 
tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi 
döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.” 

 
Döntés formája: határozat. 

 
 
24. Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés  

 
Határidő: április 20. - május 20.   

 
A feladat jogszabályi alapját „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) rendelet adja.  
 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint: 

„20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül 
sor: A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről\ az óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 
nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény 
vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 
honlapján; ennek hiányában a helyben szokásos módon." 

 
Döntés formája: határozat. 

 
 
25. Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása  

 
Határidő: zárszámadási rendelettel egyidejűleg (2018-ben legkésőbb május hónap 30. napja, 
tekintettel arra, hogy ebben az esetben a zárszámadási rendelet még szabályszerűen hatályba 
léptethető május utolsó napjával). 
 
A feladat jogszabályi alapját a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet adja, melynek 1. §-a 
értelmében:  

„1. § (1) E rendelet szabályozza a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek belső 
kontrollrendszerét és belső ellenőrzési tevékenységét. 
(2) E rendelet hatálya kiterjed 
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a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 3. §-
ában felsoroltakra az állam és a törvény által az államháztartás központi 
alrendszerébe sorolt köztestületek kivételével, 
b) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetére, 
c) az a) pontban meghatározottak által alapított szervekre, szervezetekre, ha azok 
tulajdonosi jogokat vagy vagyonkezelői jogot gyakorolnak, 
d) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre és 
e) jogszabály alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszerére és belső 
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat alkalmazó más szervre, szervezetre.” 

 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében: 

„2. § E rendelet alkalmazásában 
„n) költségvetési szerv vezetője: 
na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú 

vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a 
közigazgatási államtitkár, 
nb) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási 

megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács 
esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője, 
nc) 
nd) helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati 

költségvetési szerv esetén annak vezetője;”. 
 

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48-49. §-a rögzíti továbbá: 
„48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves 
ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az 
alábbiak szerint: 

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 
ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; 
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása; 
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 

az alábbiak szerint: 
ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok; 

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 
c) az intézkedési tervek megvalósítása. 
49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, 

amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 
(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító 

szervnek az éves ellenőrzési jelentésben elkülönítetten kell bemutatnia az irányító 
szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőreként végzett ellenőrzéseket. Az 
irányító szerv az éves ellenőrzési jelentésben az irányított költségvetési szervre 
vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az éves ellenőrzési 
jelentés rá vonatkozó részét az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia. 

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet 
irányító szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig. 

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves 
ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a 
tárgyévet követő év február 15-ig. 



29 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu  

 

(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a 
helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra. 

(4) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője kidolgozza, és a fejezetet 
irányító szerv vezetőjének jóváhagyását követően megküldi a tárgyévet követő év 
április 15-ig az államháztartásért felelős miniszternek az előző évre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést, valamint a fejezetet irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján összeállított 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentést. 

(5) A minisztérium belső ellenőrzési vezetője a jóváhagyott éves ellenőrzési jelentését 
a tárgyévet követő év április 15-ig megküldi a Hivatal elnökének.” 

 
 Döntés formája: helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és társulás esetében is egyaránt 

határozat. 
 
 
26. Beszámoló a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi (2017. évi) 

alakulásáról 
 

Határidő: zárszámadási rendelettel egyidejűleg (2018-ban legkésőbb május hónap 30. napja, 
tekintettel arra, hogy ebben az esetben a zárszámadási rendelet még szabályszerűen hatályba 
léptethető május utolsó napjával). 
 
A feladat jogszabályi alapját a 1995. évi LIII. törvény 48/D. (a továbbiakban: 1995. évi LIII. 
törvény) § (1)-(3) bekezdése adja, melynek értelmében: 

„48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek 
elérése, illetve megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt. 
(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt 
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel 
kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. 
(3) A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló zárszámadásával egyidejűleg 
be kell számolni a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi 
alakulásáról.” 

 
A környezetvédelmi program elfogadására az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdésének b) pontja az irányadó. 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról. 

 
 

27. A zárszámadásról szóló rendelet pénzügyi bizottság által történő véleményezése 
 

Határidő: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását megelőzően. 
 
Feladat jogszabályi alapját az Mötv. adja. Az Mötv. 57. § (2) bekezdése szerint: 

„ (2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot 
hoz létre. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről 
és őrzéséről. Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- 
és hatáskört állapíthat meg.” 
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Az Mötv. 120. §-a rögzíti továbbá: 

„120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az 
azt előidéző okokat; 
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 
d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.” 

 
 Döntés formája: bizottság határozata. 
 
  
28. A zárszámadásról szóló rendelet más bizottság által történő véleményezése 
 

Határidő: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotását megelőzően. 
 
Feladat jogszabályi alapját az Mötv. adja. Az Mötv. 57. §-a értelmében: 

„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, 
működésük alapvető szabályait.” 

 
Amennyiben a helyi/nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata a képviselő-
testület által létrehozott bizottság feladataként meghatározza, a bizottság előzetes véleménye 
szükséges a költségvetési rendelet/határozat érvényességéhez.  

 
 Döntés formája: bizottság határozata. 
 

 
29. Zárszámadási rendelet megalkotása/határozat meghozatala  

 
Határidő: 2018. évben május 31. napjáig hatályba kell lépjen. 
 
Feladat jogszabályi alapját az Áht. adja, melynek 91. § (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti: 

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 
hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében 
a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített 
jelentését. 

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti 
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti 
bontásban, 

c) a vagyonkimutatást, és 
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d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

(3) A nemzetiségi önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az 
(1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott 
eltérésekkel. 

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) 
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten 
zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési 
tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi 
fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi 
fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.” 

 
Döntés formája: Képviselő-testület esetében rendelet, társulás és nemzetiségi önkormányzat 
esetében határozat. 
 
Felhívjuk itt is a figyelmet a KIM Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának 2014. 
január 30. napján kelt, XXII-6/128/3/2014. számú tájékoztatásában foglaltakra, melynek 
értelmében a helyi önkormányzatok zárszámadásának bevezető részét az alábbiak szerint kell 
rögzíteni: 

„[a rendelet megalkotójának tételes megjelölése] az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:” 

   
Fentiek rögzítése nélkül a helyi önkormányzat képviselő-testülete érvényesen nem alkotja meg a 
rendeletét, utólag pedig a bevezető rendelkezés nem módosítható a Jat. 8. § (2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel (ebben az esetben a jogszabálysértés csak új rendelet megalkotásával 
szüntethető meg).   
 
Felhívom továbbá a figyelmet az alábbiakra:  

„KGD2014. 18. A zárszámadási rendelet megalkotása az államháztartási törvényben 
előírt kötelezettsége az önkormányzatnak. Ennek elmulasztása törvénysértő [2011. évi 
CXCV. tv. 91. §; 1991. évi XX. tv. 138. §; 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. §, 137. §]” 

 
 

30. Vagyonkimutatás a vagyonállapotról a zárszámadással egyidejűleg (Mötv. 110. § (2) 
bekezdése) 

 
Határidő: a zárszámadással egyidejűleg, azaz 2018. május 30 napjáig bezárólag. 
 
A feladat jogszabályi alapját az Mötv. 110. § (2) bekezdése adja, az alábbiak szerint: 

„110. § (2) Az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell 
nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell 
készíteni." 
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31. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

 
Határidő: minden év május 31-ig. 
 
A feladat jogszabályi alapját „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) adja. A Gyvt. 96. § (6) bekezdése 
értelmében: 

„96. § (6) A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatinak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 
ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a 
képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal 
élhet a települési önkormányzat; illetve állam fenntartói feladatinak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja." 

 
 Döntés formája: határozat. 
 
 
32. A költségvetési rendelet módosítását a pénzügyi bizottság véleményezte (II. és III. 

negyedév) 
 

Határidő: költségvetési rendelet negyedévente történő – kötelező – módosítását megelőzően és 
egyéb módosítása esetén. 
 
Feladat jogszabályi alapját az Áht. 34. §-a adja, melynek értelmében: 

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és 
kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé 
teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási 
előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati 
költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás 
között átcsoportosíthatóak. 
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot 
érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások 
költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 
(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az 
általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell 
alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat 
testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai 
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gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács 
elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.” 

 
Irányadó továbbá az Mötv. 57. § (2) bekezdése és 120. §-a. 

 
 Döntés formája: bizottsági határozat. 
 
 
33. Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletek más bizottság által történő 

véleményezése 
 

Az Mötv. 57. §-a értelmében: 
„57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, 
működésük alapvető szabályait.” 

 
Amennyiben a helyi/nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata a képviselő-
testület által létrehozott bizottság feladataként meghatározza, a bizottság előzetes véleménye 
szükséges a költségvetési rendelet/határozat érvényességéhez.  

 
 Döntés formája: bizottság határozata. 

 
 

34. Költségvetési rendelet – negyedévenkénti – kötelező módosítása Áht. 34. § (4)   II. és III. 
negyedév   

 
Határidő: negyedévente (az első negyedév kivételével). 
 
Feladat jogszabályi alapját az Áht. 34. § (4)-(5) bekezdése adja, mely szerint: 

„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot 
érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások 
költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a 
költségvetési rendelet módosítását. 
(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az 
általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell 
alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat 
testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai 
gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács 
elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.” 

 
Döntés formája: rendelet; társulás és nemzetiségi önkormányzat esetében határozat. 
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35. Iskolai körzethatárok véleményezése  
 
Határidő: minden év október 31-ig. 
 
Feladat jogszabályi alapját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2017. január 1. napi hatállyal 
módosult 24. § (1)-(1b) bekezdései adják, melynek értelmében: 

„24. § (1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal 
minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát 
intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 
15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő 
általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) 
bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről. 

(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az 
Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről 
vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig 
tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 

(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és 
egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a 
települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a 
tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a 
nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást 
kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi 
központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó 
napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet 
vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes 
tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az 
oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés 
meghozatalához.” 

 
         Döntés formája: határozat. 
 
 
36. 2019. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása  
 

Határidő: a 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv elfogadása legkésőbb 2018. december 
31. napjáig  
 
A Határidő kalauz jelen 36. pontjával kapcsolatban az 1. pontban leírtak megfelelően 
irányadóak.  

 
 
37. Közmeghallgatás (évente egy alkalommal kötelező, előre meghirdetett időpontban) 
 

Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapját az Mötv. és a Nektv. rendelkezései adják. Az Mötv. 53. § (1) 
bekezdésének i) pontja szerint a képviselő-testület szervezeti és működési szabályozza a 
közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket.  
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Az Mötv. 54. §-a szerint továbbá: 
„54. § A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást 
tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 
közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni" 

 
A Nektv. 97. §-a a nemzetiségi önkormányzat részére is előírja évente legalább egy 
közmeghallgatás tartását: 

„97. § A települési nemzetiségi önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a 
szervezeti és működési szabályzatban szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A 
közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.” 

 
Döntés formája: a Képviselő-testület, a társulás és a nemzetiségi önkormányzat az éves – 
kötelező – közmeghallgatás meghirdetéséről előzetesen határozatot hoz.  
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közmeghallgatás tehát egy olyan garanciális jellegű 
jogintézmény, amely lehetőséget teremt a lakosság részére a helyi önkormányzat 
működésében/működtetésében történő részvételre. A közmeghallgatás az a fórum, ahol a 
lakosság kérdéseket tehet fel és javaslatot tehet az önkormányzat működésével 
kapcsolatban, továbbá egyszersmind a helyi önkormányzatnak is lehetőséget biztosít a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatására irányuló, az Info tv.-ben leírt 
kötelezettségének teljesítésére.  
 
A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.102/2016/7. számú ítélete 
értelmében a közmeghallgatás évente egyszer történő megtartása a helyi önkormányzat kötelező 
feladatainak egyike, amely annak elmulasztása esetén pótolható. Mindezekre tekintettel 
amennyiben a képviselő-testület 2017. évben közmeghallgatást nem tartott, 2018. évben is 
jogosult és egyben köteles megtartani a 2017. évre vonatkozó közmeghallgatást is.  

 
 
38. A jegyző évente beszámol a hivatal tevékenységéről  

 
Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapja az Mötv. 81. § (3) bekezdésének f) pontja, melynek értelmében:  

„81. § (3) A jegyző 
(…) 
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,” 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról. 
 
 

39. Társulás működéséről szóló beszámoló 
 

Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapja az Mötv. 93. § (14) bekezdése, melynek értelmében: 

„93. § A társulási megállapodás tartalmazza: 
(…) 
14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
kötelezettségét;” 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról (a társulási tanács ülésén is). 
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40. Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról  

 
Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapja a 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint 
51. § (3) bekezdése, melynek értelmében: 

„46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a 
környezet védelme érdekében 
(…) 
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség 
szerint, de 
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;  
(…) 
 51. (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat 
szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.” 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.  

 
 
41. Szociális intézményben folyó szakmai munka értékelése  

 
Határidő: évente. 
 
A feladat jogszabályi alapját „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról" szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 92/B § (1) d) bekezdése adja.  
 
A Szoctv. 92/B. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében: 

„92/B. §(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója 
(…) 
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét;” 

 
 Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.  
 
 

42. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység értékelése  
 
Határidő: évente. 
 
A feladat jogszabályi alapját a Gyvt. adja. A Gyvt. 104. § (1) bekezdésének e) pontja szerint:  

„104. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami 
és nem állami intézményfenntartója 
(…) 
e) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a 
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és 
hatékonyságát,”.  

 
Döntés formája: határozat az ellenőrzés és értékelés eredményéről. 
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43. Rendőrkapitányság beszámolója 
 
Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapját „a rendőrségről” szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Rtv.) adja. Az Rtv. 8. § (4) bekezdése értelmében: 

„8. § (…)(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) 
önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol 
be." 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.  

 
 
44. Beszámoló az adóztatásról  

 
Határidő: évente. 
 
A feladat jogszabályi alapját „a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről” 
szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Hatásköri tv.) adja. A Hatásköri tv. 138. § (3) 
bekezdésének g) pontja szerint: 

„138. § (3) A települési önkormányzat képviselőtestülete: 
g) a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást;”. 

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.  
 

 
45. Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 
Határidő: évente. 

 
A feladat jogszabályi alapját „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XXXI. törvény) 
adja. Az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében: 

„30.§ (5) bekezdés alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente 
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”  

 
Döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.  
 
 

46. Nevelési-oktatási intézmény esetében az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozható döntés, „a nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 84. § (7) bekezdésének a)-d) pontjában rögzített 
tárgykörben  
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Határidő: az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapa (2018. május 
31.) 
 
A feladat jogszabályi alapját adó Köznev. tv. 84. § (7) bekezdése szerint: 

„(7) A fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény 
által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az 
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban.” 

 
Döntés formája: határozat 

 
 

47. A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körétnek 
közzététele, a helyben szokásos módon 
 
Határidő: legalább évente 
 
A feladat jogszabályi alapját az Mötv. 113. §-a adja, mely szerint: 

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

 
Döntés formája: a képviselő-testület a közzététel megtörténtét határozattal tudomásul veszi 
 

 
48. Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, 

valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettsége 
 

Határidő: – választópolgárokkal való kapcsolattartása folyamatos 
   – képviselői tevékenységéről tájékoztatás évente legalább egy alkalommal 

 
 A feladat jogszabályi alapját az Mötv. 32. § (2) bekezdésének k) pontja adja, mely szerint: 

„32. § (1) Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért 
vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők 
jogai és kötelességei azonosak. 
(2) Az önkormányzati képviselő: 
(…) 
k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.” 

 
Döntés formája: a képviselő-testület képviselőnként határozatot hoz (tekintettel arra, hogy 
személyhez fűződő, egyedi döntésről van szó). 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszámoló nem a képviselő-testület évenkénti 
közmeghallgatásának részét képezi. A képviselők – testületi ülésen kívül – évente legalább egy 
alkalommal tájékoztatják a választópolgárokat, a képviselői tevékenységükről.  
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Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a képviselő-testület valamennyi képviselő tekintetében 
külön határozatot hoz, mert személyhez kötődő, egyedi kérdésről kell dönteni, továbbá a 
jogszabály nem írja elő, hogy egy időben kellene valamennyi képviselőnek beszámolni a 
tevékenységéről.  
 

 
49. Polgármester tájékoztatási kötelezettsége az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 

költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről 
 

Határidő: évente 
 
A feladat jogszabályi alapját: a Hatásköri tv. 139. § (1) bekezdésének c) pontja adja, melynek 
értelmében: 

„139. § (1) A polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre: 
(…) 
c) tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a 
költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről;”. 

 
Döntés formája: a képviselő-testületi határozat  
 
 

50. Polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása 
 

Határidő: évente 
 
A feladat jogszabály alapját a Kttv. 151. §-a és 225/L §-a, az Mötv. 73. §-a, valamint „a 
közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról” szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 249/2012. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet) 9. §-a adja.  
 
A Mötv. 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb 
rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.  
 
A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak.  
 
A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 
alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is. 
 
A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a 
képviselő-testület döntése szükséges a cafetéria juttatás éves keretösszegéről, valamint a 
megállapításának feltételeiről. 

 
A 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafetéria 
juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott 
keretösszegtől. 
 
Döntés formája: határozat 
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51. Munkaterv 
 

Amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete, vagy a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban:  SZMSZ) 
rendelkezett arról, hogy meghatározott határidőig elfogadja éves munkatervét 
(munkarendjét), arról kötelező döntést hoznia, tekintettel arra, hogy a mint jogalkotó köteles a 
saját maga által megalkotott jogszabályok betartására, illetőleg betartatására is. 
 
Jogszabályi alap ebben az esetben is az Mötv., illetőleg a Nektv.  
 
Az Mötv. 44. §-a szerint: 

„44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. (…)”. 

 
Az Mötv. 53. §-a szerint: 

„53. § (1) A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. (…)” 

  
         A Nektv. 89. §-a szerint:  

 „89. § A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése szükség szerint, a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy 
ülést tart.”  

 
     A Nektv. 113. §-a szerint:  

„13. § A helyi nemzetiségi önkormányzat – jogszabályi keretek között – át nem 
ruházható hatáskörében, minősített többséggel határozza meg törvényes működésének 
feltételeit,” 

 
Döntés formája: a helyi önkormányzat képviselő-testülete és a nemzetiségi önkormányzat 
képviselő-testülete az SZMSZ-ben rögzített határidőig határozatot hoz.  
 
 

52. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítése 
 

A feladat jogszabályi alapját „a nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.) adja.  
 
Az Nvt. 9. § (1) bekezdése értelmében: 

„9. § (1) A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, 
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.” 

 
A döntés formája: határozat 
 
 

53. Likviditási terv elfogadása 
 
Határidő: évente.  
 
A feladat jogszabályi alapját az Áht. 78. § (2) bekezdése adja, melynek értelmében: 

„78. § (…) (2) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a 
térségi fejlesztési tanács, és az általuk irányított költségvetési szerv a bevételek 
beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. 
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A Likviditási terv tatalmára vonatkozó előírásokat az Ávr. 122. § (2) bekezdése tartalmazza, 
melynek értelmében: 

 „122. § (…) (2) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi  
fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási terve a 
várható bevételeinek – ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és 
számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza 
a teljesíthető kiadásokat.” 

  
Döntés formája: határozat (közgyűlés, képviselő-testület, társulási tanács, nemzetiségi 
önkormányzat esetében egyaránt). 

 
54. Kötelező adatkezelés esetére vonatkozóan a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját 

és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az 
adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet 
határozza meg 

 
Határidő: amennyiben a képviselő-testület még nem alkotott rendeletet a tárgykörben, 
haladéktalanul 

 
A feladat jogszabályi alapját „az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) adja. Az 
Infotv. 5. § (1) és (3) bekezdése szerint: 

„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: 
kötelező adatkezelés). 
(…) 
 (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és 
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az 
adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet 
határozza meg.” 

 
           A döntés formája: rendelet 
 
 
55. Nyilvántartás vezetése az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről 

(vagyonkataszter) 
 
Határidő: folyamatos 
 
A feladat jogszabályi alapját az Mötv. 110. § (1) bekezdése adja, melynek értelmében: 

„110. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről 
kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az 
önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az 
adatok hitelességéért a jegyző felelős.” 

 
Háttérjogszabály „az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjéről” szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet)  
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Felhívjuk a figyelmet az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos 
vezetésével kapcsolatos felelősségre, tekintettel arra, hogy 2015. július 1. napján hatályba lépett 
„a helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás 
eljárási szabályairól” szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet, melynek értelmében: 

„1. § E rendeletet - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) 
bekezdése alapján - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108/A. § szerint mellőzhető versenyeztetés 
esetén a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan 
cseréjének (a továbbiakban: csereügylet) fővárosi vagy megyei kormányhivatal (a 
továbbiakban: kormányhivatal) általi jóváhagyására irányuló eljárásban (a 
továbbiakban: eljárás) kell alkalmazni. 

2. § (1) Az eljárás kérelemre indul, az eljárást a helyi önkormányzat kezdeményezi. 
(2) A csereügylet jóváhagyásáról a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes 

kormányhivatal dönt. Amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre, 
a helyi önkormányzatok képviselő-testületei állapodnak meg arról, hogy a kérelmet 
melyik helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be. 

3. § (1) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését, amely tartalmazza a 

polgármester felhatalmazását a csereszerződés aláírására, valamint a csereügylet 
jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására, 

b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének döntését arról, hogy a csereügylet 
megkötése mely kötelező feladat ellátását vagy gazdasági érdek érvényesülését 
biztosítja, 

c) társasági részesedés, illetve ingatlanok cseréje esetén - a (2) bekezdés a) pont 
szerinti eset kivételével - a szerződő felek által aláírt csereszerződést, 

d) amennyiben a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek döntését arról, hogy a kérelmet melyik helyi 
önkormányzat székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtják be. 

(2) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek esetében a kérelemhez mellékelni kell: 

a) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását tartalmazó 
csereszerződést, vagy 

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyását nem igénylő 
csereszerződés esetében igazolást arról, hogy a szerződés hatályosságához nem 
szükséges a hatósági jóváhagyása. 

(3) Ha a szerződésből nem állapítható meg, hogy az értékarányosság fennáll-e, 
annak igazolása érdekében a kérelemhez mellékelni kell: 

a) az egyes vagyontárgyak értékét igazoló szakértői véleményt, 
b) önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében a vagyonkataszter nyilvántartás 

kivonatát, vagy 
c) a felek által beterjesztett egyéb bizonyítékokat. 
(4) Ha a csereügylet helyi önkormányzatok között jön létre az (1) bekezdésben foglalt 

mellékleteket önkormányzatonként egy-egy példányban kell benyújtani. A 
csereszerződést legalább eggyel több, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 
példányban kell benyújtani. 

4. § A kormányhivatal a csereügylet jóváhagyására vonatkozó kérelem elbírálása 
során vizsgálja, hogy a csereügylet megfelel-e az Mötv. 108/A. § (2) bekezdésében 
foglalt feltételeknek. 

5. § (1) A csereügylet jóváhagyásról a kormányhivatal egyszerűsített határozatot 
hoz, és ezzel egyidejűleg a csereszerződés valamennyi példányát záradékkal látja el. 

(2) A jóváhagyó záradéknak tartalmaznia kell a kormányhivatal 
a) megnevezését, 
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b) jóváhagyásáról szóló határozata számát, 
c) csereügylet jóváhagyására történő utalást, 
d) tájékoztatását, hogy a jóváhagyás nem pótolja a jogszabályban előírt egyéb 

érvényességi feltételeket, 
e) hatáskörét megállapító jogszabályra történő utalást, 
f) döntéshozatala helyét és idejét, 
g) hatásköre gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, aláírását és 
h) bélyegzőlenyomatát. (…)” 

 
 

56. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat készítése 
 

Határidő: amennyiben még nem készült adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, 
haladéktalanul 
 
A feladat jogszabályi alapját az Infotv. adja meg. Az Info tv. 24. § (1) és (3) bekezdése szerint: 

„24. § (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv 
vezetőjének felügyelete alá tartozó – jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek 
megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni 
vagy megbízni 

a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve 
feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál; 

b) a pénzügyi szervezetnél; 
c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál. 
(…) 
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint – az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével – egyéb 
állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.” 

 
 

57. Közvélemény pontos és gyors tájékoztatása a közfeladatot ellátó szerv feladatkörébe 
tartozó ügyekről 

 
Határidő: folyamatos 

 
A feladat jogszabályi alapját az Infotv. 32. §-a adja, mely szerint: 

„32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az 
állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 
szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges 
vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a 
közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” 

 
      Az Infotv. 33. §-a szerint továbbá: 

„33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes 
honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól 
mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható 
módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel 
szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus 
közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. 
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(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha 
törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi 

a) a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság 
Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági 
Hivatal, a Legfőbb Ügyészség, 

b)  
c) a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az 

országos kamara, valamint 
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal. 
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti 

elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik 
által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy 
működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az 
erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek. 

(4) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény 
szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban 
meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget 
tesz.” 

 
Az Infotv. 37. § (1) bekezdése szerint továbbá: 

„37. § (1) A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban 
együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában 
meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.” 

 
Az Infotv. 1. melléklete az alábbiakat rögzíti: 
„ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

  Adat Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, 
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, 
ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek 
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek 
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme) 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége 
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási 
rend 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, 
beosztása, elérhetősége 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése 
alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó 
szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
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tartásával 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve 
részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, 
elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot 
ellátó szerv részesedésének mértéke 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
tartásával 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, 
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, 
elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
tartásával 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, 
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, 
illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, 
vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
tartásával 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség 
és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
tartásával 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, 
hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult 
szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett 
törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban 
meghatározott adatai 

A változásokat 
követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 évig 
archívumban 
tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

  Adat Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a 
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv 
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol 
nyelven 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben 
ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén 
a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, 
az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, 
eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 
meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást 
megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 
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ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, 
fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 
használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető 
elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az 
ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás 
az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből 
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a 
közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve 
nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés 
célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok 
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az 
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak 
az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó 
szerv által  
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok 
fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, 
témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a 
költségtérítés mértéke 

Negyedévente Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az 
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási 
szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá 
nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve 
összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt 
jogszabály nem korlátozza 

A változásokat 
követően azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és 
kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-
testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a 
benyújtás időpontjától 

Törvény eltérő 
rendelkezése 
hiányában a benyújtás 
időpontját követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, 
közlemények 

Folyamatosan Legalább 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai 
leírása, azok eredményei és indokolásuk 

Folyamatosan Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
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tartásával 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel 
kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 

A vizsgálatról szóló 
jelentés megismerését 
követően 
haladéktalanul 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, 
elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, 
vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve 

Negyedévente Az előző 
állapot 
törlendő 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, 
időbeli változásuk 

Negyedévente Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumb
an 
tartásával 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai 
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

Negyedévente Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések 
listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő 
fél 

Negyedévente Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok 
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési 
feltételek 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi 
közzétételi lista 

A változásokat követően 
azonnal 

Az előző 
állapot 
törlendő 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok 
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás 
céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre 
álló formátuma 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző 
állapot 1 
évig 
archívumba
n tartásával 

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó 
általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető 
változata 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző 
állapot 
törlendő 

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő 
rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző 
állapot 
törlendő 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti A változásokat követő Az előző 
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jogorvoslati tájékoztatás 15 napon belül állapot 
törlendő 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok 
újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos 
jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a 
kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a 
megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

A változásokat követő 
15 napon belül 

Az előző 
állapot 
törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

  Adat Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény 
szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója 

A változásokat 
követően azonnal 

A közzétételt 
követő 10 évig 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és 
személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve 
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, 
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke 
összesítve 

Negyedévente A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról 
szóló törvény szerinti költségvetési támogatások 
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, 
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó 
adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást 
visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond 

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt 
követő 5 évig 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással 
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű 
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni 
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó 
szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek 
neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartama, valamint az említett adatok 
változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel 
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok 
kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános 
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, 
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke 
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 
időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött 
– szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy 
évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési 
évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések 
értékét egybe kell számítani 

A döntés 
meghozatalát 
követő hatvanadik 
napig 

A közzétételt 
követő 5 évig 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok 
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített 
emlékeztetők, pályázat eredménye) 

Negyedévente A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de 
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legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így 
különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és 
munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, 
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és 
sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok 
által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió 
forintot meghaladó kifizetések 

Negyedévente A külön 
jogszabályban 
meghatározott 
ideig, de 
legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, 
az azokra vonatkozó szerződések 

Negyedévente Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok 
elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

Negyedévente Legalább 1 évig 
archívumban 
tartásával 

„ 
 

 
58. Adatszolgáltatási kötelezettség a „Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -

tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, 
valamint a szennyvíz elvezetési agglomerációk lehatárolásáról” szóló 379/2015. (XII. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet) alapján 

 
Határidő: minden év április 30. napjáig 
 
A feladat jogszabályi alapját adó 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében: 

„6. § (1) A Településsoros Jegyzék összeállításához és felülvizsgálatához a 2. melléklet 
szerinti adatszolgáltatást elektronikusan kell teljesíteni a fővárosi és a települési 
önkormányzatoknak a tárgyév december 31-én fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgyévet 
követő év április 30. napjáig. 
(2) Több települést kiszolgáló térségi rendszer esetén a 2. mellékletben szereplő 
szennyvíztisztító telepre vonatkozó fejlesztési adatokat az agglomerációs központ települési 
önkormányzatának jegyzője (a továbbiakban: agglomerációs központ jegyzője) szolgáltatja. 
(3) Ha egy település több szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozik, a 2. melléklet szerinti 
adatokat településrészenként kell megadni. 
(4) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a megkapott adatokat összegzi, és a 
tárgyévet követő év szeptember 1-ig továbbítja az OVF részére.” 

 
A 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete értelmében: 
„2. melléklet a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez 
 
Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt 
szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvíztisztító létesítményekről 

 
 Tárgyév: 

 Sorszám     

 1.  A település megnevezése   
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 2.  Település KSH-kódja   

 3.  Településrész megnevezése   

 4.  Szennyvízelvezetési agglomeráció központi települése   

 A településen üzemelő, a szennyvíz tisztítását, elhelyezését szolgáló létesítmény(ek) 

   A településen meglévő közintézményi vagy szállodai, illetve turisztikai létesítmények 
szennyvizeinek tisztítására szolgáló egyedi szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt 

szennyvíztároló(k) 

 5.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)   

 6.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)   

 7.  egyedi zárt szennyvíztároló (db)   

 8.  összes darabszám   

 9.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)   

 10.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)   

 11.  egyedi zárt szennyvíztároló (fő)   

 12.  összes ellátott lakosszám   

   Az 5-7. sor közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény(ek), zárt szennyvíztároló(k) 

 13.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)   

 14.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)   

 15.  egyedi zárt szennyvíztároló (db)   

 16.  összes darabszám   

 17.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (fő)   

 18.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (fő)   

 19.  egyedi zárt szennyvíztároló (fő)   

 20.  összes ellátott lakosszám   

   A lefolytatott éves ellenőrzések száma 

 21.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)   

 22.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)   



51 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu  

 

 23.  egyedi zárt szennyvíztároló (db)   

 24.  összes ellenőrzés száma   

   A településen üzemel-e jegyzői (építésügyi vagy vízügyi) hatáskörbe tartozó lakossági 
szennyvizek tisztítására, elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvíztisztító berendezés, 

oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló? 

 25.    darabszáma   

 26.    ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 27.  egyedi szennyvíztisztító berendezés  ellátott 
lakosszám (fő) 

  

 28.    ellátott 
ingatlanok helye 
(hrsz. vagy EOV) 

  

 29.    darabszáma   

 30.    ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 31.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény  ellátott 
lakosszám 

(fő) 

  

 32.    ellátott 
ingatlanok helye 
(hrsz. vagy EOV) 

  

 33.    darabszáma   

 34.    ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 35.  egyedi zárt szennyvíztároló  ellátott 
lakosszám 

(fő) 

  

 36.    ellátott 
ingatlanok helye 
(hrsz. vagy EOV) 

  

 37.  összes darabszám   

 38.  összes ellátott lakosszám   
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   A 17-25. sorok közül kötelezés vagy egyéb információk alapján nem megfelelő egyedi 
szennyvíztisztító berendezés, oldómedencés létesítmény, egyedi zárt szennyvíztároló 

 39.    darabszáma   

 40.  egyedi szennyvíztisztító berendezés  ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 41.    ellátott 
lakosszám 

(fő) 

  

 42.    darabszáma   

 43.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény  ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 44.    ellátott 
lakosszám (fő) 

  

 45.    darabszáma   

 46.  egyedi zárt szennyvíztároló  ellátott ingatlan 
száma (db) 

  

 47.    ellátott 
lakosszám 

(fő) 

  

 48.  összes darabszám   

 49.  összes ellátott lakosszám   

   A lefolytatott éves ellenőrzések száma 

 50.  egyedi szennyvíztisztító berendezés (db)   

 51.  tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény (db)   

 52.  egyedi zárt szennyvíztároló (db)   

 53.  összes ellenőrzés száma   

 A tárgyévi TERVEZETT önkormányzati fejlesztés (igen/nem) 

 54.  Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében   

 55.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése 
tekintetében 
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 56.  Települési szennyvíztisztító telep tekintetében   

 57.  A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében   

 58.  Szennyvíziszap-kezelés tekintetében   

 59.  Tervez-e az önkormányzat intézkedést a szennyvízgyűjtő rendszerre 
történő rákötések teljesítésére? 

  

 A tárgyévi FOLYAMATBAN LÉVŐ/ TERVEZETT új rendszer adatai 

 60.  Meglévő szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozás vagy 
újonnan létrehozott, több településből álló szennyvízelvezetési 
agglomeráció esetén a szennyvízelvezetési agglomeráció megnevezése 

  

 61.  Az 1. sorban megnevezett településre vonatkozó szennyezőanyag-
terhelés, melynek kezelésére a beruházás irányul (lakosegyenérték) 

  

   Az előkészítő intézkedések (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás, pályáztatás) 
befejezésének 

(várható) időpontja (év, hónap) 

 62.  Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében   

 63.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése 
tekintetében 

  

 64.  Települési szennyvíztisztító telep tekintetében   

 65.  A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében   

 66.  Szennyvíziszap-kezelés tekintetében   

   A kivitelezés kezdő (várható) időpontja (év, hónap) 

 67.  Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében   

 68.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése 
tekintetében 

  

 69.  Települési szennyvíztisztító telep tekintetében   

 70.  A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében   

 71.  Szennyvíziszap-kezelés tekintetében   

   A kivitelezés befejezésének (várható) időpontja (év, hónap) 

 72.  Szennyvízgyűjtő rendszer tekintetében   
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 73.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése 
tekintetében 

  

 74.  Településen lévő szennyvíztisztító telep tekintetében   

 75.  A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó szállítóvezeték tekintetében   

 76.  Szennyvíziszap-kezelés tekintetében   

 77.  A csatornarendszerre történő rákötés tekintetében   

 A tárgyévi beruházási ráfordítások folyó áron összesen (nettó ezer Ft) 

 78.  A beruházás teljes bekerülési költsége   

 79.  Szennyvízgyűjtő rendszer összesen   

 80.    önkormányzati 
forrásból 

  

 81.    állami forrásból   

 82.  ebből:  víziközmű-
társulati 
forrásból 

  

 83.    hitelből   

 84.    egyéb forrásból   

 85.  egyéb forrás megnevezése     

 86.  Szennyvízszállító vezeték összesen   

 87.    önkormányzati 
forrásból 

  

 88.    állami forrásból   

 89.  ebből:  víziközmű-
társulati 
forrásból 

  

 90.    hitelből   

 91.    egyéb forrásból   

 92.  egyéb forrás megnevezése     

 93.  Településen lévő szennyvíztisztító telep összesen   
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 94.    önkormányzati 
forrásból 

  

 95.    állami forrásból   

 96.  ebből:  víziközmű-
társulati 
forrásból 

  

 97.    hitelből   

 98.    egyéb forrásból   

 99.  egyéb forrás megnevezése   

 100.  Szennyvíziszap-kezelés összesen   

 101.    önkormányzati 
forrásból 

  

 102.    állami forrásból   

 103.  ebből:  víziközmű-
társulati 
forrásból 

  

 104.    hitelből   

 105.    egyéb forrásból   

 106.  egyéb forrás megnevezése     

 107.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések, tisztítómezővel ellátott 
oldómedencés létesítmények, egyedi zárt szennyvíztárolók elhelyezése 

tekintetében összesen 

  

 108.    önkormányzati 
forrásból 

  

 109.    állami forrásból   

 110.  ebből:  víziközmű-
társulati 
forrásból 

  

 111.    hitelből   

 112.    egyéb forrásból   

 113.  egyéb forrás megnevezése     

”. 
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A területi vízügyi igazgatóságok működési területélt „a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 223/2014. 
(IX. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
 
59. A Köznev tv. 99/E. §-ából eredő feladatok 

 
A Köznev tv. 99/E. §-át. Ennek értelmében: 

„99/E. § 2018. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az 
egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2018. szeptember 1-jétől - az 
életkoruknak megfelelően - óvodában, vagy a gyermekjóléti alapellátás keretében 
megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben vagy ilyen 
feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el.” 

 
Kérjük fentiekkel kapcsolatban a szükséges intézkedések határidőben történő megtételét. 
 
 

60. A Köznev. tv. 83-84. §-ából eredő feladatok, illetőleg jogok gyakorlása 
 
A Köznev tv. 83-84. §-a értelmében: 

„83. § (1) A három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési 
önkormányzat köznevelési ügyekkel foglalkozó bizottságot létesít és működtet. A 
fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával összefüggő döntés-
előkészítő munkában a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító - 3. melléklet 
szerinti - felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személynek kell közreműködnie. 
(2) A fenntartó 
a) e törvényben foglalt keretek között - a tankerületi központ, valamint az állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - dönt a 
köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási 
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, 
fenntartói jogának átadásáról, 
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá - tankerületi központ 
által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - a kérhető térítési díj és tandíj 
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, 
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 
számát, 
e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, 
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben 
továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset 
megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési 
önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény 
székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, 
f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás 
visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben 
foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
köznevelési intézmény vezetője felett, 
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját, 
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott 
feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, 
i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t. 
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(2a) Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által 
elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelező. A magán köznevelési intézmény 
fenntartója a Kar által elfogadott Etikai Kódex általános etikai alapelveinek 
figyelembevételével megalkotja az általa fenntartott köznevelési intézményekben 
foglalkoztatott pedagógusokra vonatkozó intézményi etikai kódexet. Az egyházi 
köznevelési intézmény ajánlásként veszi figyelembe a Kar által elfogadott Etikai 
Kódex alapelveit. 
(2b) Az oktatási központ 
a) dönt a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés 
f)-j) pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezésről, 
b) meghatározza a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben 
kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 
kedvezmények feltételeit. 
(3) A fenntartó 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
b) átszervezésével, 
c) feladatának megváltoztatásával, 
d) nevének megállapításával, 
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben 
foglaltak véleményét. 
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az 
érintett országos nemzetiségi önkormányzat, 
f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter, 
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 
(4a) 
(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan 
információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, 
amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény 
kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább 
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 
(6) Ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3)-(4) 
bekezdés szerinti véleményeztetési kötelezettségének - a nevelési-oktatási intézmény 
átalakítása, megszüntetése, vezetőjének megbízása és megbízásának visszavonása 
kivételével - eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésről szóló tájékoztatót az 
érintett köznevelési intézmény vezetőjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos 
módon hozza nyilvánosságra, és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak 
figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos véleményüket a 
(5) bekezdésben meghatározott határidő biztosítása mellett a köznevelési intézmény 
vezetőjének küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetője a véleményeket a 
véleményezési határidő lejártát követő öt munkanapon belül megküldi a fenntartónak. 
(7) A magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti 
igényt a települési önkormányzat, a tankerületi központ évente köteles felmérni az 
érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók 



58 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu  

 

körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi 
önkormányzat bevonásával. 
84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz 
szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg. 
(2) A fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-
oktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a 
szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési 
feltételeiről. 
(3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - 
nevelési évben 
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem 
szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem 
szüntettethet meg, 
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 
(4) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni a fenntartó személyében jogutódlással bekövetkező változás, a fenntartói 
jog jogszabály alapján történő átadása esetén, az önkormányzatok szétválásával 
összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a 
tevékenység folytatására jogosult. 
(5) Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a 
székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, 
mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett 
birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, 
terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. 
(6) A köznevelési feladatokat ellátó hatóság engedélyezi a működési engedéllyel 
rendelkező intézmények fenntartói számára a székhely, telephely változását tanítási 
évben, nevelési évben más, előre nem látható okból is. Ha a fenntartó három éven 
belül másodszor kéri előre nem látható okból a székhely-, telephelyváltozás 
engedélyezését, a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak le kell folytatnia a 34. § 
(2) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenőrzést. 
(7) A fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által 
fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 
kapcsolatban. 
(8) A köznevelési intézmény fenntartója az intézkedés tervezett végrehajtása éve 
februárjának utolsó munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény 
fenntartójánál, hogy az általa fenntartott intézmény fenntartói jogait és 
kötelezettségeit a következő tanévtől adja át. 
(9) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma 
tartalmazza a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot 
az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési önkormányzat, az állami fenntartó 
az intézmény 
a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, 
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával, 
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával 
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összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi 
önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetében az országos 
nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú intézményben, valamint ha a 
nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor 
több tagintézmény esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén 
intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy szerepel-e a nemzetiségi nevelés-
oktatás az alapító okiratban vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá azt, hogy a 
tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen 
ellátja-e. Ha a tagintézményben vagy intézményegységben folyó nevelés-oktatás 
megfelel e feltételeknek, akkor az érintett nemzetiségi önkormányzatot az adott 
tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az a)-c) pontban felsorolt döntések 
meghozatala során egyetértési jog illeti meg. 
(9a) Az oktatásért felelős miniszter a tankerületi központ által fenntartott intézmények 
tekintetében hozott, az e §-ban meghatározott döntéseihez nem köteles beszerezni az 
érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértését, amennyiben az oktatásért felelős 
miniszter a tankerületi központ véleményével egyező döntést hoz, és a tankerületi 
központ véleményével az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetért. 
(10) Többcélú intézmény esetén az e §-ban foglaltakat csak az érintett 
intézményegység vonatkozásában kell alkalmazni.” 

 
 

61. A településfejlesztési koncepcióval és az integrált településfejlesztési stratégia 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

 
   Határidő: évente, illetőleg négyévente 
 

A feladat jogszabályi hátterét „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet) adja meg.  
 
A 314/2012. Korm. rendelet 4-8. §-a értelmében: 

„4. § (1) A koncepció és a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a 
szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
figyelembevételével kerülnek kidolgozásra. 
(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel 
összhangban készülnek. 

 
II. FEJEZET 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
 

4. A településfejlesztési koncepció 
 

5. § (1) A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el. 
(2) A koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, 
részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A koncepció módosítása 
esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség. 
(3) Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, 
átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók. A tartalmi elemek 
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 
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5. Az integrált településfejlesztési stratégia 
 

6. § (1) A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el. 
(2) A stratégiát és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, 
részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A stratégia elkészítése és 
módosítása esetén a korábbi megalapozó vizsgálat felhasználására a 3/A. § szerint van 
lehetőség. 
(2a) Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemek részletezettségét az 
önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 
(3) A stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-
testülete évente dönt. 
7. § Az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt 
arról, hogy 
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 
b) módosítja, vagy 
c) újat készít. 

6. Önkormányzatok közös tervezése 
 

8. § Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített 
koncepciót vagy stratégiát a közös tervezésben részt vevő minden települési 
önkormányzat a saját közigazgatási területére önálló önkormányzati döntésként fogadja 
el.” 

 
A döntések formája: határozat 

 
 
62.  A Közszolgálati Tisztviselők Napjával összefüggő rendeletalkotási lehetőség  

 
Határidő: nincs határidőhöz kötve  
 
A jogszabályi alapot a Kttv. 2017. január 1. napjával hatályba lépett 232/A. §-a adja, melynek 
értelmében: 

„232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt 
feltétellel - rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala 
köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti 
nap. 

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése 
esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi 
önkormányzat saját bevétele biztosítja.” 

 
A döntés formája: rendelet 

       
A Kttv. külön felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaz, ezért a képviselő-testület nem 
származékos, hanem eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg rendeletét a tárgykörben – 
azzal, hogy az önkormányzati rendelet megalkotása mérlegelési jogkörben történik, így a 
képviselő-testület nem köteles rendeletet alkotni arról, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napját 
nem nyilvánítja munkaszüneti nappá.   
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63.   Az Áht. 97. § (2) bekezdése szerinti rendeletalkotási kötelezettség  

 
Határidő: haladéktalanul. 
 
A rendeletalkotási kötelezettség jogszabályi hátterét az Áht. 97. §-a adja meg: 

„97. § (1) Az állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 
szervek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési 
szervek követeléséről lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon 
lehet. 
(2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk 
irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 
(3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló 
törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra 
előírni nem kell.” 

 
A döntés formája: rendelet. 

 
 
64. „A kereskedelemről” szóló 2005. évi CLXIV. törvényből (a továbbiakban: Kertv.) eredő 

jogalkotási kötelezettség 
 
Határidő: 2016. április 16. napját követően haladéktalanul. 
 
A feladat jogszabályi hátterét a Kertv. adja meg. A Kertv. 12. § (5) bekezdésének 2016. április 
16. napját követően hatályos normaszövege: 

„12. § (…) (5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat 
képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 
óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a 
befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. 
pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.” 

 
Fentiekre tekintettel a települési önkormányzatoknak nemcsak felül kell vizsgálniuk a 
tárgykörben megalkotott rendeleteiket, de rendeletalkotási kötelezettségük is keletkezett. 

  
 Döntés formája: rendelet. 
 
 
65. A „Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről” szóló 2011. évi CCII. törvényből (a továbbiakban: 2011. évi CCII. 
törvény) eredő rendeletalkotási kötelezettség 
 

Határidő: amennyiben a 2011. évi CCII. törvényben rögzített felhatalmazó rendelkezés alapján 
a képviselő-testület még nem alkotott rendeletet, haladéktalanul. 
 
A feladat jogszabályi hátterét a 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése adja, melynek 
értelmében:  

„24. § (…) (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az 
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések 
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számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az 
elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és 
járadék esetében annak időtartamát.” 

 Fentiekre tekintettel a képviselő-testület a tárgykörben új rendeletet volt köteles alkotni, a 
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében rögzített felhatalmazó rendelkezés alapján – 
jogalkotási kötelezettségének tehát a tárgykörben megalkotott korábbi rendelete módosításával 
nem tud eleget tenni.  

 
Döntés formája: rendelet. 

 
 

66. A Helyi esélyegyenlőségi program ötévente történő készítésével és kétévente történő 
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 
 
Határidő: amennyiben nem került elfogadásra, vagy elfogadása óta 5 év eltelt haladéktalanul; 
ezt követően kétévente 
 
A feladat jogszabályi hátterét „az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1)-(7) bekezdése adja, melynek 
értelmében: 

„31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: 
települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad 
el. 

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, 
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a 
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok 
alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi 
esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb 
fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 

követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az 

azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához 
szükséges intézkedésekre, 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) 
bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, 
az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
kell módosítani. 
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(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők 
vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési 
önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben 
kijelölt szerv végzi. 

(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt 
támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, 
hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.” 

 
„A  helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (3) 
bekezdése értelmében a hatályos Helyi esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell 
vizsgálni.  
 
Döntés formája: határozat 
 
 

67. A szociális szolgáltatás-tervezési koncepció készítésével, felülvizsgálatával és 
aktualizálásával kapcsolatos feladatok a legalább 2000 lakosú települések számára 
 
Határidő: amennyiben nem került elfogadásra, haladéktalanul; ezt követően kétévente 
 
A feladat jogszabályi hátterét a Szoctv. 92. § (3) bekezdése, valamint „a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről” szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet) 111/A. §-a adja. 
 
A Szoctv. 92. § (3) bekezdése, valamint ugyanezen szakasz (6a) és (10) bekezdése értelmében: 

„92. § (…) (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, 
fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 
feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális 
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. 
(…) 
(6a) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók 
kötelesek együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során. 
(…) 
(10) A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott szolgáltatástervezési 
koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.” 

 
Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet SZCSM rendelet 111/A. §-a rögzíti továbbá: 

„111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció 
tartalmazza különösen 

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról, 
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 
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d) az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan 
személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a 
speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

(2) A megyei jogú város és a főváros koncepciója az (1) bekezdésben foglaltakon túl 
tartalmazza különösen 

a) a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, 
legfontosabb jellemzőit, 

b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, 
legfontosabb szociális jellemzőit, 

c) a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer 
korszerűsítésének irányait. 

(3) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami 
fenntartók kötelesek együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során. 

(4) A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően 
véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció 
végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat 
lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott 
szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszternek. 

(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás 
kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.” 

 
Döntés formája: határozat 
  
 

68. Sportkoncepció elfogadása 
 
Határidő: amennyiben nem került elfogadásra, haladéktalanul. 
 
A feladat jogszabályi hátterét „a sportról” szóló 2004. évi I. törvény adja, melynek 55. § (1)-
(2) értelmében: 

„55. § (1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 
koncepciójára –: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység 

gyakorlásának feltételeit. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a 

köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati 
iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 
feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.” 

 
Döntés formája: határozat 
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69. Múzeumi stratégiai terv elfogadásával és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 
 
Határidő: amennyiben nem került elfogadásra, haladéktalanul; felülvizsgálata és szükség 
szerinti módosítása 3 évente. 
 
A feladat jogszabályi hátterét „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közművelődési tv.) 
adja, melynek 50. §-a értelmében: 

„50. § (1) A muzeális intézmény fenntartója az a természetes személy vagy jogi 
személy, amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges feltételeket. 

(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján 
a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, 

így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási 
feladatait, 

b) költségvetési szervként működő muzeális intézmény esetén kiadja annak alapító 
okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, 

c) biztosítja a muzeális intézmény működési engedélyében meghatározott szakmai 
besorolása szerinti feladatai ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális 
feltételeket, 

d) ellátja a muzeális intézmény fenntartásával, irányításával kapcsolatos, 
jogszabályokban meghatározott feladatokat, 

e) a költségvetési szervként működő muzeális intézmény vezetője felett gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.” 

 
A múzeumi stratégiai terv tartalmára a Közművelődési tv. 1. számú melléklete irányadó 
 
Döntés formája: a múzeumot fenntartó önkormányzat képviselő-testületének határozata. 

 
 

70. Helyi közúthálózatra vonatkozó fejlesztési terv készítésével, valamint ötévente történő 
felülvizsgálatával – és szükség szerinti módosításával összefüggő feladatok 
 
Határidő: amennyiben nem került elfogadásra, haladéktalanul; felülvizsgálata és szükség 
szerinti módosítása 5 évente. 
 
A feladat jogszabályi hátterét „a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
végrehajtásáról” szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban: 30/1988. (IV. 21.) 
MT rendelet adja, melynek 5. §-a értelmében:  

„5. § (1) A közúthálózat fejlesztésére tervet kell készíteni. A terv készítése során 
figyelembe kell venni a területfejlesztési koncepciókat és programokat, valamint a 
terület- és településrendezési terveket. 

(2) A helyi közúthálózatok fejlesztésének tervezésénél biztosítani kell 
kapcsolódásukat az országos közúthálózathoz. 

(3) A közúthálózatok fejlesztési tervének készítésére és egyeztetésére a 
területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
készítésének és egyeztetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az országos és 
a helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet a közlekedési hatósággal egyeztetni 
kell. 

(4) Az országos közúthálózat fejlesztési tervét a közlekedésért felelős miniszter 
előterjesztése alapján az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos 
Területrendezési Terv figyelembevételével a Kormány hagyja jóvá. 
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(5) A helyi közúthálózat fejlesztési tervét a településszerkezeti terv részeként a 
tulajdonos települési önkormányzat képviselő-testülete – több települést összekötő 
helyi közút esetén a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési 
terv figyelembevételével, több megyét érintő helyi közút esetén a régió 
területfejlesztési koncepciója és a régió területrendezési tervének figyelembevételével 
a külön jogszabályban meghatározott szervezet – hagyja jóvá. 

(6) A fővárosban a helyi közúthálózat fejlesztési tervét – a kerületi 
önkormányzatokkal történt egyeztetést követően – a Fővárosi Szabályozási 
Kerettervvel összehangoltan a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. 

(7) A közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint 
módosítani kell. 

(8) Az elfogadott közúthálózat fejlesztési tervet a terület- és településfejlesztések és a 
településrendezések során figyelembe kell venni.”  

 
A 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 5. § (5) bekezdésében hivatkozott településszerkezeti tervre 
„az épített környezet alakításáról” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 9/B. §-a és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. §-a az irányadó. 
 
Döntés formája: határozat. 

 
 

71. „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényből (a továbbiakban: Ht.) eredő 
jogalkotási (rendeletmódosítási) kötelezettség 

 
Határidő: 2018. január 1. napját követően haladéktalanul. 

 
A feladat jogszabályi hátterét az a tény adja, hogy a Ht. 35. § (1) bekezdésének b) pontja 
2018. január 1. napját követően módosult, az alábbiak szerint:  

„35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg: 

a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási 
terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben 
foglaltakkal összhangban. 

b) a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói 
alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi; 

c) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendjét és módját, 
a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének miniszteri 
rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit; 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az 
ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő 

közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó további 
rendelkezéseket.” 

 



67 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
Tel.: 22/514-781, Fax: 22/526-940, e-mail: torvenyesseg@fejer.gov.hu  

 

Fentiek mellett ismét szabályozni szükséges a Ht. 35. § (1) bekezdésének g) pontjában 
rögzítettek szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint az 
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
A Ht. módosítása alapján tehát valamennyi települési önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a 
Ht. 35. § (1) bekezdésének hatályos a)-g) pontjában foglaltak szerint a tárgykörben alkotott 
rendeletét, amely egyúttal rendeletalkotási kötelezettséget is jelent.  
 
Döntés formája: rendelet. 
 
 

72. A víziközmű beruházással érintett területre kiterjedő hatállyal az utólagos csatlakozás 
műszaki és pénzügyi feltételeinek, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékének meghatározása. 

 
Határidő: amennyiben az önkormányzat érintett, haladéktalanul. 
 

 A feladat jogszabályi hátterét a Vgt. 45. § (12) bekezdése adja, melynek értelmében: 
„45. § (…) (12) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy – amennyiben a 
beruházás műszaki átadása már megtörtént – a víziközmű beruházással érintett 
területre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletben állapítsa meg az utólagos 
csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, valamint az utólagos csatlakozásért 
fizetendő hozzájárulás mértékét. Az önkormányzati rendeletben fizetési kötelezettség 
nem írható elő abban az esetben, ha az érintett érdekeltségi egység után társulati 
érdekeltségi hozzájárulás már megállapításra került, de annak befizetése nem történt 
meg.” 

 
Döntés formája: rendelet. 

 
 
73.  Igazgatási szünet elrendelése 
 
 Határidő: szükség szerint. 
 
 Jogszabályi alapot – lehetőséget – a Kttv. 232. §-a biztosít, melynek értelmében: 

„232. § (1) A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő 
beosztását az általános munkarendtől [89. § (1) bekezdés] eltérően is megállapíthatja. 
(…)  
(3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – a Kormány 
ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
(4) Az 54. § alapján nem minősül kiküldetésnek, ha a köztisztviselő a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó településen látja el munkaköri feladatait.” 

  
A Jat. 23. § (2) bekezdése rögzíti továbbá az alábbiakat:  

„23. § (...) (2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-
testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, 
valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.” 
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Döntés formája: határozat 
 
Felhívom a figyelmet, hogy az e tárgykörben megalkotott önkormányzati rendelet 
törvénysértő. 
 


